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Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық
жазыўшысы, Қаракдлпақстаннын, Өзбекстанныц, бурыцғы СССРдыц
Мәмлекетлик сыйлыкларыныц, Махмуд Қашқарий атындағы
халыкаралык сыйлықгыц лауреаты Толепберген Кдйыпбергеновтын
«Каракалпакпан. Таўекелшимен» китабы айрыкша өзиншеяикке ийе
болып, тийкарынан, төрт бөлимнен турады: Биринши бөлим, автордын
өз Ўатанында ямаса сырт еллерде болған пайтларында, көшелерде
жөнекей ушыраскан адамлар тәрепинен өмирдин ҳәр кыйлы кубылыслары, жацалыклары бойынша күтилмегенде берген сораўларын
жуўапсыз калоырмаў ушын сол демде асығыс кдйтарған жуўапларынан,
екинши бөлим, хәрқыйлы газета-журнал редакцияларыныц
сораўларына ойланып, жазба түрде кдйтарған жуўапларынан, ал,
үшинши бөлим, автор өз өмиринде жиберген қотелериниц енди
тәкирарланбаўын максет етип, шығыс әдебиятыныц дидактикалық
усылларына сүйенген халда XXI әсирде туўылған өз Аласына берген
99 кецесинен ибарат.
Төртинши бөлим Т. Қайыпбергеновтын айырым шығармалары
туўралы дүньяға аты мәлим орыс академиги мархум Андрей Сахаровтыц, дүнья әдебиятынын бийик шоққыларынан бири Шынғыс
Айтматовтыц, бүгинги өзбек әдебиятынын айырым сөз шеберлеринен
Өзбекстан Кахарманы А. Ариповтын, Өзбекстан Халық жазыўшылары
X. Ғуламнын, А. Якубовтын, алым Ф. Насириддиновтын пикирлеринен куралған.
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Әдиўлн оқыўшым! Жасьща жас қосылған сайын жан ссзимлеринде
түсиниксиз албырақпаўлар пайда болып, бул дүньяға не ушын келгенинди, бундағы ец гийкарғы ўазыйпаларыц нелерден ибаратлығын
билмей-ақ, «қәмме жасап атыр ғой, мен баскдлардан артықпан ба?» деў
менен өзинди жубатып, көбинесе, айнала дөгерегиндегилерди жетерли
дәрежеде түсинбей-ақ жасайды екенсец.
Усы бүгинги күнге шекем Ўатанымпа ямаса сырг еллерде саяхат кылып
жүргенимде айрым баспасөз редакциялары, олардыц хызметкерлериниц,
сондай-ақ жол-жөнекей ушйрасып кдлған инсанлардыц сораўларына сол
пайытга-ақ, ҳәттеки қәтелигине карамай, жуўап бериўге тырысатуғын
едим.
Уллы Жалаладдин Румий (1207-1273) өзиниц «Ичицдаги ичиндадур»
китабында «Сөз—хзкыйкатгын саясы, ҳәм бир бөлегидур» деген екен.
Балким, мениц көп жуўапларым ҳақыйкдтгыц бир бөлеги емес, ҳәтгеки
саясы дәрежесинде болса да ырзаман. Сол ушын бул китапты
оқығанлардыц арасынан әллеким «бундай сораўға мен баскаша жуўап
берген болар едим» десе, оғанда өкпем жоқ. Бул жарық дүньяда 6
миллиардтай адам жасайды десек, оларға тек бир қыйлы сораў берип-ақ
6 миллард түрли жуўап алынса да тәәжип емес.
Әўеле редакциялардан емес, тәцха өзлери жол-жөнекей ушырасканлардыц тек 999 сораўына ғана жуўапларымды китапка киргиэдим.
Бәлким, әллекимлер: «Неге дәл 999, ямаса мыц, болмаса, мында бир
емес?» десе, айтарым: адамлардыц өз-ара «Әй, бири кем дүнья-ай!» деген
өкинишлер менен жасайтуғынын есапка алыўға тырыстым. Себеби өзим
де солардыц биримен-ғой.
Ал, бул сораўлар менен жуўаплардыц тематикасы, бағдарлары
бойынша бөлимлерге бөлейин деген де ойға берилген гезимде, неликтен
де, әллекзндай даўыс қулағыма: «Әй, инсан, окыўшылардын кеўлинен
шығыў нийетинде усыларды жазыўға ҳәрекет еткениц де жетер, картайған
шағыцда жаныцды кыйнап ҳеш бир исивди жасавды қылмай, жолжөнекей берилген сораўлар менен жуўапларывды кайсыцдай иэбе-иэликте
еслеп, калай кағазға тусирген болсац, сол избе-иэликте калдыр. Келеси
әсирдиц оқыўшылары сеннен билимсиз, ақылсыз болмайды, өэлерине
кереклерин озлери-ақтаўып окыйлы» легепдей болды. Өне усыннан сон
өзимди өзим қыйнамағаным ушын,
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БИРИНШИ БӨЛИМ
ЖОЛ-ЖӨНЕКЕЙ УШЫРАСҚАНЛАРДЫН, ҲӘЗИРШ Е ТЕК
999 СОРАЎЫНА ЖОЛ-ЖӨНЕКЕЙ ЖУЎАПЛАР
«Идралды акяығым, бир нәсиятым: саған ким, қандай сораў берсе
де, сени мойынлағаны. Ҳешбирин
жуўапсыз қалдырма, айналайынМ
Атам Ҳзкимнияз Әўез улыныц
(1873-1952) нәсийхдтларынан.

1
—Сиз кимсиз?
—Кдрақалпақпан. Тириликте тәўекелшимен.

2
—Қарақалпақ халқынан нелерди үйренсе болады?
—Бул сораўынызға Өзбекстаннын Президенти Ислам Абдиғаниевич Каримовтын бир пикирин сөзбе-сөз келтириў арқалы жуўап
беремен: «Бизин бәршемиз қыйыншылықларға шыдамлы, сабыр
гақаатлы болыўды ҳәм Ана жеримизди сүйип, оны абат етип жасаўды
кдракалпақ халкынан, онын мәрт, бахадыр ул-қызларынан үйрениўимиз керек».
3
—Халқыныз ушын кимсиз?
—Көзлерим жумылғанша халқымнын кулыман, нөкеримен,
хаткеримен.
4
—И нсан ушын ен қәдирли ҳәм оған көрк беретуғын кийим —
бас кийим! Сизин миллетиниз қалайынша бас кийимнин аты менен
Каракалпақ болып аталған?
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—Бул жөнинде әпсаналар менен рәўиятлар оғыры көп. Нуўҳ
әлейхиссаламнын киши улы Ефас ибн Нуўх Арал тенизинен Едил
(Волга), Ж айық (Дон) дәрьяларыны н жағалаўларына дейин аралап
көрип, бул орынларды қолайлы мәкан етип тацлағаннан соц, арадан
бираз жыллар өтиўи менен Ефастан бир неш ш е уллар-қызлар
туўылады.
Есапсыз көп изертлеўлер, болжаўлар арқалы пайда болған
ҳүжжетлер бойынша, Ефас ибн Нуўҳтын, ҳәзирш е, бизге мәлим
улларынын исмлери: Түрк, Хазар, Сақпаб, Рус, М ин, Ч ин, Камари,
Тарийх...
Ефас ибн Нуўҳ 250 жыл жасап, барлық перзентлеринен көплеген
аклыкдар, шаўлықлар, куўлықлар... көреди. Ақыбетинде, Тәциритаала берген демлери таўсылып, бул дүньяны тәрк етер алдынан, өзиниц
ҳукимдарлық-патшалық орны н биринш и улы Түркке тапсырады.
Өз нәўбетинде Түрк-ибн Ефас ибн Нуўҳ 240 жыл жасап, ол да
есапсыз ақлық-шаўлықлар, куўлықпар... көреди. О ны ц дәўирицде
әўладлары кднша көбейген сайын, олар арасында өз-ара ҳәр қыйлы
талас-тартыслар, жәнжеллер күшейеди. Түрк ибн Ефас ибн Нуўҳ
бул тартысларға тыйым салыў жөнинде көп ойлап, бир шешимге
келеди де, әўладларынан өцш ец ири геўдели, кец ж азық пешаналы,
ақыллы жигитлерден бир неш есин жыйнайды. Олар менен бирге
үлкен мәсләҳәт курып, сонында, «билесизлерме, кец пешаналы
балаларым, сизлер ендигиден былай менин, яғный гүләән Түркийзибан әўладлардын ш ны ш лы ғы н қорғаўшы сакшы-нөкерлери боласыз!
Мине, мынаў бас кийимлер сизлерди баска әўладларымнан ажыратып
турады...* деп олардын баслары на ҚАРА ҚА ЛП А Қ кийгизип
шығады...
Солай етип, Түрк ибн Ефас ибн Нуўхтын өз әўладлары арасынан
бәрше Түркийзибанларды күтилмеген ҳәр кыйлы сыртқы жаўлардан,
жаман нийетлилерден қорғаўшы Кдра Қалпақлы сақш ылар пайда
етиледи. Енди оларды ҳәмме «Сақшы Қарақалпақлар!» деп атайды.
Әне усылайынша Түркийзибанлар арасында «Сақшы Кдракдлпақлар!»
деген ат пенен гейпара тарийхый ҳүжжетлерде тек «Сақлар...» деп
аталатуғын әллеқандай өзинш еликке ийе нокерлер қәўими пайда
болады.
Бул әпсаналы қ рәўиятты әййемги дәўирлерден бержағында
аналардын өз бөпелерине айтатуғын ҳәр қыйлы «бесик жырлары»
да тастыйыкдайды
М ине сол «бесик жырлары»нан бир мысал:
5
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«Ҳәййиў-алла, жан балам,
Өзинсец палдын шекери!
Жаў топылтпай халкына
Бөләгөр сак нөкери!..»
5
—Сол сакшы кдракзлпақлардан Ант алынбадыма екен?
—Алынған. М ениц балалық гезлеримде үйғе атам Ҳәкимнияэды
излеп келетуғын дана, әнгимеш ил ғаррыларға тац атқанш а от
жакқышлық етип отырып, олардыц сөйлескенлеринен еситип, бирақ
соцғы жылларда умытып жүргенлеримнен бирин есиме салдыцыз:
Ҳақыйкатында арғы бабамыз Түрк ибн Нфас Нуўҳ гилец пешаналыларға Кдра Кдлпақ кийгизген соц: Оларға: «Бәрше Түркийзибанлардыц парахатшылығына сақ қорған боламан! Набада душпанлар үстем
келип, геллемди кесетуғын болса, усы Қара Қалпағымды басымнан
тасламай өлип кетиўге таярман!...* дегизип тәкирарлатады екен. Усы
анты болса керек!
6
—Дүнья халықпарын айтпай-ақҳәзирети Нуўхалейхиссаламныц
үшинши улы Ефастан дөреген биринши ақлығы Түркген өсип-өрбигенлер соц неше түрли миллетке бөлингенлиги жөнийде не дейсиз?
—Бундай бөлиниўлер тек бизиц Түрк исмли бабамыэдыц әўладларына ғана емес, бәрше Адам әўладларына тән кубылыс. Әпсаналардыц, рәўиятлардыц, гейпара изертлеўшилердиц айырым
ссдедиклерге сүйенип, гейде шамаламай жазып кдлдырған ҳүжжетлери
бойынша, адам баласы әзелден бийқәнәәт болып жаратылған. Бул
жаратылыс нәсилден нәсилге өтип, олар арасында бир-биринен
қызғаныш сезимлери мәнгиге даўам етип, көз-караслары, түсиниклери
жақынлар өз-ара биригип, басқалардан бөлиниўлери нәтийжесинде,
базда басшыныц аты менен, болмаса, жасаған мәканларыныц атлары
менен, айрым-айрым топарлар, қәўимлер, ханлыклар, мәмлекетлер
пайда болып келе берген... Бизиц ец туп бабамыз Түрктиц перзентлери
де, ҳәзирги ўақытта 300 миллионға шамаласкднына карамастан, оларда
пүткил адамзатқа тән жоллар менен барып, дәўирлер өтиўи менен,
бир нешше топарға бөлинген. Ҳәзир бир ғана Түрк исмли бабадан
пайда болып, өсип-өрбиген әўладлар 26 атамадағы үлкен-киш и
дегендей миллетке бөлинип жасайды. Олардан Орайлық Азияда
6
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Өзбеклер, Қазақлар, Қырғызлар, Түркменлер, Қаракалпаклар,
Қ ы тайда: У йғы рлар, К авказда: А зербай ж ан лар, Қ ум ы клар,
Қарачайлар, Балкарлар, Ноғайлар, Қарапапақлар... Волга ҳәм Урал
.дәрьялары ны н бойларында: Татарлар, Башкурлар, Чувашлар...
Сибирьде: Якутлар, Тубалылар, Алтайлар, Ҳакаслар... ал елеге шекем
өз ана тилинде баспа сөзине ийе болмағанлардан: Шорслар, Чулаклар,
Карагаслар, Камасинлер... Литва хәм Украина менен Молдавиянын
Кубла тәрепинде: Гагаўзлар, Кдрайымлар, ал, Европа менен Азияны
бириктириўши кәрамат киби арғы Түрк бабанын исмин өзлерине
миллий ат кылып алған Түркия мәмлекети бар. Тилекке карсы,
бәршесиницде бир-бири менен бүгинги күнде өз-арататыўлыклары
мактанарлық емес. Усыған менин ипгген күйинетуғын ладанлығым
да бар-аў!
7
—Бабаларымыздыц басларына биринши кийгизилген Кдра Кдлпақ
үлгилерин көргенбисиз?
—Күтә жас гезлеримде бизин үйге келетуғын дилўар аталардыц
бири крйныцда жымырылып кдлған бир кдра калпақгы кос алакднына
салып, айналасындағыларға: «Әййемги дәўирде Түрк бабамыз гилец
кен пешаналы жигитлерди жыйнап кийгизген Кдлпақгыц, минекей,
бир нускдсы! Усы кдлпақсебепли миллетимиз ҚАРАҚАЛПАҚ атанған» дегени есимде. Халқымыз ғәрезсизликке ерискеннен кейин сол
кдра кдлпақгы кдйтадан көз алдыма келтирдим. Оныц мандай алдына
ҳәм желкесине кошқардыц шыйратылған шакдары, ал еки кдпталына
оқланған сдцақгыц үлгиси айрықша жылтырайтуғын рендеги сабакдар
менен күгә сулыў нағыслар сыпатыцда тигилип койылған еди...
Усыларды еслеп, 1991-жылы, өзимше, бир кдра қалпақ тиктирдим.
Сөйтип жүргенде, №25 киши районда Кдра қалпақгы тигиў цехы
ашылғанын еситип, өзимдикин алып барып көрсеткен едим, басшысы: «бизде үлги бар!» деп кдбыл етпеди. Тилекке кдрсы, сол цехтан
тараған қара кдлпақпар ҳәзир көплеп сатылады. Бир өкинишлиси,
олар тигип атырған қалпакдар көбирек казақшаға усайды...
8

—Кдрақалпаклардык ен әзелги мәкән жайы туўралы не билесиз?
—Халықлар арасында кецнен таралған базы әпсаналар, рәўиятлар
көп ғана қыйын сораўларға жуўап мақсетинде пайда болған деп
ойлайман... Мәселен: ен әййемги рәўиятлар менен әпсаналарға, солар
7
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тийкарында, сонғы әсирлерде пайда болған базы жазба болжаўларға
еүйенсек, «ен әўелги адамзат бир гезлерде руўхый бузылып, бирбирине исенимлери кемиўинин нәтийжесинде, өз-ара урыс жәнжеллеринин, бир-бирин өлтириўлеринин шеги болмай кеткен. Тәниритаала бул жағдайларға кдтты қәҳәрленип, бәрше адамзат тукымын,
сонын менен бирге, гүләән тиришилик дүньясында жацартыўды
максет етеди. Әне, усы мақсет пенен, адамлар арасынан өзи айрыкша
мийнеткеш, бәрш е тири жанларға меҳир-муҳаббети басым, оғыры
пәк нийетли Нуўҳ исмли бир инсанды аддына шакырып, пайғамбер
атағын бериў менен оған гүллән тири жанлар дүньясынан жуп-жуптан,
оларға коса, тәнҳә өзинин Хом, Сом, Ефас исмли перзентлерин
келиншеклери менен бирге мингизгенде, бәри еркин жайғаскандай,
бир үлкен кеме соғыўды буйырады...
Солай етип, уллы Нуўҳ әллейҳиссалам тәрепинен буйрык баржай
кылыныўдан, Тәниритаала аспаннан тынымсыз сел жаўдырып,
пүткил жер жүзин суўға ғарқ қылады. Ақыбетинде, тек Нуўҳ
аллейҳиссаламныц кемесиндегилерден басқа пүткил ж а н ш макдукатлар, ҳәтте, өсимликлер дүньясы толығы менен қырылып питеди...
Бүгинге келип жеткен хүжжетлерге ҳәм уллы алым Мырза
Улуғбектин (1394-1449) «Төрт улыс тарийхы», Абылғазы Бахадырханныц (1603-1664) «Түрклер шежиреси» китапларына жүгинсек,
Тәниритааланын буйрығы менен ҳәзирети Нуўҳбаскарған уллы Кеме
пүткил жер бетин баскдн терец суулар бетинде алты ай он күн жүзип,
Жуди таўында тоқгайды... Нуўҳгыц Хом, Сом, Ефас исмли перзентлери усы кәрадан өз келиншеклерин ертип, дүньяныц үш тәрепине
тарайды...
Булардан баска да гейпара баспа сөз хабарлары ҳәм әпсаналар
бойынша, Нуўҳ әлейҳисааламнын Кемеси Арменистандағы Арарат
таўларынын ец бийик шоққыларында калған-быш... Ҳәттеки, соцғы
жылларда космоска ушкднлар Арарат таўлары үстиндеги сол Кеменин
калдыкларын да көрген-биш...
Олай болса, сол дәўирде Арарат таўларыныц ен бийик шоккысынан пәстеги пүткил жер алабын еле терец суў басып жатырған болмай
ма? Сонда ҳәзирети Нуўҳгын Кемесиндеги перзентлери, оларға қоса
жуп-жуптан мингизилген бәрше жанлы маклукдтлар бул кен әлемге
қашан ҳәм калай тараған?
Усындай болжаўларға косымша Нуўҳ әллейҳиссаламныц Кемеси
иркилген орынлар десип, Африка таўларыныц бийик шоккыларында,
Казақстандағы «Қазыкурт» таўларынын төбелерине де кол шошай8
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тыўшылар да аз емес... Оныц үстине, бундай таласлы пикирлерге
жуўап сыпатында Американын «Атлантика Мьючуелл Иншурено
Компании» деген компаниясы, өзинш е, тарийхый хүжжетлерге
сүйенген ҳәм Нуўхтын Кемесин аны қ көргенлер сыпатында, дүньяға
мынадай хабар таратгы: «Нуўҳ әллейҳиссалам ҳәм онын перзентлери
минген уллы Кеме, бизин эрамызға дейинги 1448 жылда, сандал
деген ағаштан соғылған болып, иш и-сырты ләкленген, узынлығы
300 гез, ени 50 гез, бийиклиги 30 гез, оны н үш полубасы бар. Ишине
хайўанлар датийелген...» («Советская Россия», 17 май 1985 ж.).
Бүгинги ҳәр тәреплеме ойшыл инсанлар бул жаналықлардыц
кайсысына исенеди? Ҳайранман!
Ал Орта Азия халықлары арасында кецнен таралған көп-көп
әпсаналар менен рәўиятларға кдрағанда, Ҳәзирети Нуўҳ алейхиссаламныц Кемеси сол бас аяқсыз суў үстинде көп жыллар тынымсыз
жүзип, Памир таўларыныц үстине келгенде, жер бетин баскан терец
суў әсте-әстелеп кдйта баслайды ҳәм Кеме енди бийик таў төбелеринен пәсликлерге кдрай жылыса береди. Бара-бара сол Уллы Кемениц
алле кдндай нақолай орынларда кдйырлап кдлыў қәўпи де туўылады.
Енди Нуўҳ әлейҳиссалам пүткил тирилик дүньясыныц, соны ц
ишинде, өз перзентлериниц жасаўы уш ын әлле қандай қолайлы
орынларға жетиў мақсетинде Кемени алға жылжытыў ушын ескеклерден пайдаланыўға мәжбүр болады...
Солай етип сол үлкен ескеклер менен кемениц әсте-әсте алға
жылжытыў менен, бир күнлери әлле қандай пәслеў, Түркий тилде
«Арал» деп аталған, бир атаўда кдйырлайды... Ҳәмме кемеден түсириледи. Айналаға көз тасласа, суў басқынынан ашылған ушы-қыйырсыз
кец-кец далалықлар!..
Енди ҳәзирети Нуўҳ әлейҳиссалам көп гидирип турмай, ҳәмме
жаклы мақлукларға еркинлик берип, өз балаларынын хәр кайсысына
өз зайыбын ерткизип, кемедеги жанлы-жансыз затлардын кдйсыларынан қанша аламан десе, кдйсысы кдй жерде, қайсы тәрепте жасайман
десе, зайыбы менен кетиўине баспүкил руҳсат береди.... Хом менен
Сом Кемеден өзлерине зәрүрли нәрселерди апып, өэлериниц келиншеклерин ертип, ҳәзирги түсиник пенен айткднда, Европа ҳәм Африка таманларға жол алады... Ал, Ефас исмли перзенти өз зайыбы
менен Кеме иркилген Аралдын (Атаўдын) айналасындағы курғақ
жерлерде кдлыўға ықырар етеди. Арадан көп ўақытлар өтиўи менен
әне, сол уллы Ефас ибн Нуўҳган туўылған перзентлердин тунғыШы
болған Түрк исмли идралды ул тыўылып, оннан өсип-өрбигенлер
9
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арасынан Түрктиц өзи бәрше әўладлары ушын «сакшы», нөкер деп
белгиленген Кдра кзлпаклылар өзлеринин киндик канлары тамған
Арал бойларын өзлери ҳәм әўладлары ушын мәнгилик мәкан етип
танлайды хәм бул мәканы н ҳеш кдшан өзгертпеўге, өэлерцнше,
Тәниритаалаға ант етип мәнгиликке жасап калады... Демек, Арал
айналасы Кдракалпаклардыц ен әзелги мәкан-жайы.
9
—Нуўҳ әлейҳиссаламныц Кемеси тоқгаған орын Арал атаўы
дәўирлер өтиўи менен атаў емес, Арал тенизи, деп, оған куятуғын,
ескише атлары бойынш а, Жайхун ҳәм Сайхун, ал ҳәзирги атлары
Әмиўдәрья, Сырдәрья деп аталатуғын егиздей еки дәрья калайынша
хәм кашан пайда болды екен?
—Әўеле бир ескертерим — Арал тенизи океанлар менен байланыссыз ҳәм олардын бетинен жокарыда пайда болған дүньядағы бирден
бир тециз! Л екин, бизиц халқымыз арасында әййемнен киятырған
болжаўларға карағанда, Нуўҳ әлейхиссаламнын Кемеси Памир таўпарынан төменге түскеннен кейин, оны алға жылжытыўшы, ҳақыйқый
әпсаналық ескеклердин жөнекей жер сызған, жер тырнаған излери
бойынша Памир таўынан төменге қарай, қос суў жоллары пайда
болып, Атаўға кайырлап токтаған Нуўҳ аллейҳиссаламныц иши шунқыр үлкен Кемесине келип куйыўлары нәтийжесинде, сол Арал
деген атаў әстелеп тецизге айналса да, оны ц әзелги Арал деген аты
сакданып қалған. Ал Ҳәзирети Нуўҳ әлейҳиссалам соқкан үлкенүлкен ескеклердиц Памирден төменге қарай жер сызып, жер тырнаған излеринен пайда болған суў жолларыныц бири, әййемги дәўирлерде Жайхун, екиншиси Сайхун деп аталып, соцғы әсирлерде, бул
еки дәрьяны жағалап жасаған бәрше халыкдарға түсиникли мәниде,
Әмиўдәрья, Сырдәрья деп аталып кеткен болса, тацланбассыз,
бәлким....

—Тарийхый ҳүжжетлерде Кдракалпақ халқы не ушын ҳәр қыйлы
аталады?
—Бул күтә көп кырлы, көп сырлы сораў. М еницше, бәрше
Түркийзибанлардын ен арғы бабасы Түрк ибн Ефас ибн Нуўх өзиниц
пешаналы жигитлерден дүзген Сақшы Нөкерлерин басқалардан
айырыў белгиси сыпатында басларына кара калпақ кийдирген
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дәўирлердиц бержағында Түркийзибанлар көбейгени үстине канша
көбейгенине терен ой жибериниз.
Солайынш а, заманлар өтиўи менен Түркийзибанлардын саны
артып Арқа Муз океанынан Жер Орта тенизине дейинги аралықгта
хәр кыйлы еллер арасында руў-руў, қәўим-қәўим болып, бөлекленип
жасай баслаған соц, кдйсы бир руўына, кайсы бир қәўимине жасаў
мүшкиллесип, оларды бағындырып кулға айландырыў нийетинде
күтилмеген ҳәрқыйлы жаўызлыклар да болып турған. Усындай
жағдайларда олар түпкиликли Түрк бабаныц бас тағлыйматларына
муўапық кец пешаналы сақ «қара калпаклар»ды жәрдемге шақырған.
С ақ кара қалпаклар түп бабасы Түрк ибн Ефас ибн Нуўҳ алдында
берилген антка садықлығы ушын, хешкандай екиленбесген, жәрдемге
барған. Набада алле кайсылары топары менен бенделикке түсип
калса, бенделикке алғанлар оларды «сақ»лар, «пешаналы»лар, «карақалпақлар» деп атасада, карсыласпай, макуллаўға мәжбүр болып
жасаған. Соныц ушын, бүгинги каракалпак халқы өтмиштиц көплеген
тарихый жылнамаларында ҳәр кыйлы аталатуғыны сыр емес. Мәселен,
орыс жылнамаларында «сакшылар» деўдиц орнына орысша қысқартып «саки», «каракалпақлар» сөзин өз тилине «Черные клобуки»,
болмаса, «Пешаналылар» дегенге тиллери айланбағанлар өз тилиниц
грамматикасына туўрылап «Печенеги» деп атайды ҳәм солай жазады.
Ал персиялылар менен Авғанлар болса «карақалпақ»лар сөзин
өзлериниц тиллерине аўдарып «Гулахи-сияқ»лар деп агаған...
Сондай-ақ каракалпақ атамасын өзлеринше «кара бөриклилер»,
«Кдрапапақ»лар деп атап жибергенлерде аз емес.
Түркийзибаннын қәўимлерине, ханлыкдарына карсы сы рпан жаўлар топылып жүргизилген урысларда туўысқанларын қорғаўға «Сақшы» «Нөкер Қарақалпакдар» душпанларына катац соққылар берип
жасаған. Гейде ойланылмаған қәтеликлерге жол қойылып, базца олардыц арасынан азын-аўлақ топарлар бенделикке түсип калса, сол аз
саццағы сақшы каракалпакдарды кайтадан күшейип кетпесин деген
нийет пенен душпанлар күғә суўық Узақ Сибирь таманларға да айдатыи
жиберилетуғын да болған. Өз ўақгында солай айдалғанлар-дыц
арасында елеге дейин жазыў-сызыўларына ийе бола алмай жүрген аз
сандағы Түркийзибан халықпар бар. Олар ҳәзирги дәўирде Шорс-лар
(балким, «шорлылар» дегени шығар), чулаклар (балким «шолақ-лар»
дегени шығар), кракаслар (балким «қаракзслар*дегени шығар)... Бул
халықлардық өтмишин бүгинги көз бенен баҳалап, бәрше Түркийзибанларға «Сакщы» «Нөкер Кдракдлпаклардыц» әўладлары болыўы
итимал десе де инанбаў, онша терец ойшыллықгы ацлатпаса керек.
11
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Ал, ҳәзирги Қазақстанныц арқа тәрепиндеги «Шыцғыс таў»ы
менен катар «Қаракалпақ таўы» деп аталатуғын таўдыц барлығы да
бүгинги Түркийзибанларды, соныц ишинде, каракалпакларды ҳәр
тәреплеме изертлеўши тарийхшыларды да ушы кыйырсыз ойларғаболжаўларға ийтермелейтуғыны да сөзсиз...
Кдракалпакдардын әзелден-ак бәрше Түркийзибанларды тен көрип,
олардьщ арына шабатуғын Сақшы Нөкерлиги узақәсирлер, ҳәтте бизиц
эрамыздын ХШ-ХГУ әсирлерине дейин даўам еткенлигйн тастыйыклаўшы және бир факг — 1017- 1043-жылларда Хорезм ханлығынын Сарай шежиреси лаўазымын аткдрған Иранлы Абул-Фазил
Байгахийдин жазып калдырғанлары бойынша, Хорезм ханлығындағы
Түркийзибан ләшкерлерииниц басшылары каракалпакдардан да болған...
Тилекке кдрсы, көп-көп әламатлы дәўирлер өтиў менен Түркийзибанлардын бирлиги, аманлығы ушын ен әзелги түп бабамыз Түрк
ибн Ефас Нуўх дүзип кеткен биринш и Сақшы Нөкерлер болған
Қаракалпаклардын, көп жағдайда, дықкаттан шетге кдлдырғанлығын,
ҳәтте базы Түркийзибан халыклар олардын келешегине исенбей,
көп-көп еллерге бөлиниўине себепши болғанлығын, өзимше, еске
түсирсем, неликтенде, көп жағдайда ишим ашыйды, көэлериме ерксиз
жас куйылады.
Өтмиш тарийхты кайта дүзетиў қыйын. Сөйтсе де, бәрше Түркийзибанларды қорғаўда Сакшы Н өкерлер болған каракалпаклардыц
тәғдир-тарийхын, ец болмаса, ендиги жағында умытпаў — ҳәммемиз
ушын Тәниритаала алдында жүзи жаркынлық!..

11
—Ҳәр бир Түркийзибан халыксекилли каракалпакларда бир неше
руўларға бөлинеди гой-ә?
—Ш ынымды айтсам, миллетимнин майдаланып руўларға бөлиниўлери маған унамайды. Себеби ҳәр руў өзин, ямаса сол руўдын
атаклы адамлары өз руўын баскалардан жокдры қойып ислер жүргизсе
не болады? М илеттиц ишинде көз-көреки алаўызлыклар туўады.
Миллет уттырады. Усындай утылыслардыц себебинен иштен көпкөп руўларға бөлинген Түркийзибан халықлардын дүньялык цивилизациядан белгили дәрежеде артта қалып киятырғаны да жасырып
болмайтуғын факт.
Бирак, руўларда бөлиниўдин бир жақсы тәрепи, ҳәр руў өз ишинен
кыз алыспай, каны бөлек деген мәниде баска руўлар менен кыз
алысып, қыз бериседи. Бул жағдай жана туўылған бөпелерде туўыс12
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канлар арасында канлары араласыў себепли пайда болатуғын кеселлйклерге тыйым салады екен. Буны ҳәзирги медицина илими,
айырым миллетлерде туўыскднлар арасында кыз алысыўдыц нәтийжелери бойынша толы қ дәлиллеп киятыр. Әне усы көз карастан,
айырым Түркийзибанлар секилли кдракдлпаклардын да майда-майда
92 руўдан ибарат деп шамалап айтылған менен, тийкарынан кдракдлпаклар: Қоцыратлар, Қытайлар, Кдшшакдар, Кенегеслер, Манғытлар,
Мүйтенлер деп аталатуғын алты арыска бөлинеди. Бул алтаўы да өз
нәўбетинде қәмме Түркийзибанлар киби, иштен ж әне де киш икиши руўларға бөлинетуғынлығы тақыйы к-12

—Кдракалпақ халкыныц өтмиш тарийхын еки-үш сөз бенен мениц
де көз аддыма келтире аласыз ба?
—Қыйын. Сөйтседе, өзиниц киндик каны тамған ўатанына
сыйдырылмай, кец Ҳиндстанға кашып, ақыбетинде сол едде патша
болған уллы шайыр, ойшыл Захириддин Мухаммед Бабурдыц (14831530) ҳәсиретлерге толы:
«Шығыстын мен билмеген жәбру-жапасы калдыма
Қәсте қәлбим шекпеген дәрду-бәлеси кдлдыма...»
деген қосык катарларыцдағы «Мен» деген сөзиниц орнына «Кдракалпақ» сөзин койып тәкирарласам, сизге дурысырақ жуўап кайтарған
боламан. Ендиги жағын өзициз ойланып көрерсиз.
13
—Өзиниздин бул дүньяға ыразы ҳәм наразы күнлерициз?
—Екеўи де бир күн, яғный мениц бул дүньяға келген күним!
Қуўанышларға тап болсам, сол күнге ырза боламан, ҳәсиретлерге
тап болсам, сол күнге наразы боламан.
14
—Өзге миллеттегилерге мүнәсибетициз?
—Ес-ақылы пүган инсан тәнхэ өзине, миллетине кандай мүнәсибетге
болса, өзге миллетгегилерге де дәл сондай болыўы шәрт, әлбетте!

—Адамлардын минезлериндеги кандай ҳәрекетлерин жақтырмайсыз?
13
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—Адамлардын есапсыз есиклери бар үлкен дәлизге тығылып,
қайсысына кириў ләззетли екенин дурыслы биле алмастан, бири
екиншисин алға өткермей, баосыз аламан болып жасайтуғын минезлср
жақпайды.
16
—Инсанды жубатыўшы қандай күш бар?
—Тәниритаала ҳәм оныц динлери.
17
—Өзициздин, ислам дининен баскд динлерге көз-қарасыцыз?
—Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссалам өз үмметлерине: «Әй,
инсанлар, дин ислерицде ҳәдден асыўдан сакланынлар: Сизден әўелги
үмметлердин көп ҳәсиретлерине дин ислериндеги ҳәдцен асыўшылыклар себеп болды» деген нәсияты н оқығанман. Сол ушын, мен
ҳәр динди Тәциритааланын мехрине миясар болыўдыц, өзиншеликке
ийе бир соқпағы, деп түсинемен.
18
—Бийтаныс кисилер менен ушырасқанда кдндай мүнәсибетте
болған жөн?
—Рәўиятлар ҳәм диний китаплардыц тәғлийматлары бойынш а
бул гөззал әлемди, жерди, суўды, куяшты, айды, жуддызларды, өсимликлер дүньясын пайда етсе де, бәри жаратыўшысы Тәцириталааныц
өзине, неликтен де, усамайды. Сол ушын ол Жабырайыл периштени
аддына шақырып: «бул әлемди ҳәрекетке келтирип, онда күтилмеген
қызықлар дөрететуғын әжайып бир нәрсе соғып әкея!» деп ҳәмир
етеди. Жабырайыл периште Тәниритааланыц ҳәмирин тәрк етпей,
тезлик пенен Адам сүлдерин соғып әкеледи. Бул Тәциритаалаға унап
«Қандай үлгиге кдрап иследиц?» деп сорайды. Жабырайыл периште:
«Сизин келбетинизге карап иследим, уллы Тәциритаалам» дейди.
Тәниритаалам өзинин келбети кандайлығын ҳешкашан көрмеген
ҳәм билмейди екен. Ол адам сүлдерине узақ тигилип турады да,
басын ийзеп макуллайды ҳәм оған дәрриў жан береди... Сыртқы
көриниси бойынш а Тәниритааланын дәл өзи киби бул Адамныц
жалғыз өзи бул дүньяны аз-азлап болса да ҳәрекетке салатуғын
күшке толық ийе болмағаны ушын енди Жабырайыл периштеге
Адамнын кабырғасынан, ол бирге жүрип ойласып ислер кылғандай
14
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жолдас соғыўды буйырады. Жабырайыл периште бул буйрықгы да
баржай қылып, Адамнын қабырғасынан Хдўа Ананы соғыпты...
Усыннан кейин бул әлем өзинше жанланып, жанарып, биринши
Адам ата менен Ҳаўа Анадан перзентлер туўыла баслайды. Ҳәр бир
перзент сыртқы көриниси бойынша өзинин атасьгаа усап, ал атасы
Адам Ата болса Тәниритааланы н дәл өзине усатылып соғылғаны
себепли, жанадан туўылған ҳәр перзент Тәниритааланын тиккелей
нусқасы (копиясы) деп кабыл етилетуғын болған...
Бул әпсанаға толық исенсе арзыйды. Өйткени, жанадан туўылған
ҳәр инсан мисли Тәниритааланыц өзи киби ҳәм кәраматлы ҳәм көп
сырлы жумбакларға толы бир алем екенинен ҳешким гүманланбайды.
Әне сол себептен, бүгинги ҳәр бир инсан ж ол-жөнекей баска
бир бийтаныс инсан менен жолықса, оған тәцҳә өзине қандай
мулайымлық пенен мүнәсибет қылатуғын болса, тап сол мүнәсибетин
тәкирарлаған ҳалда мүнәсибет сақлап сөйлесиўи лазым... делинеди
көп-көп рәўиятларында.
19
—Шығарма дөретиўде соавторлықкд калай карайсыз?
—Әдебият тарийхында соавторлыкдар баршылық. Менинше, соавторлы қ —бир маш инанын рулин еки адам услағаны яцлы кубылыс. Бунда бир жаман жери машина авария болса (шығарма сәтсиз
шықса) қайсысын айыплаў кереклиги қыйын жағдай туўдырады.
20

—Досларыцызға ҳәм душпанларынызға көз-карасларыцыз?
—Досларым ҳәм душпанларым жөнинде ойласам, «Кабуснама»да
жазылған Искендер Зулхарнайыннын мынадай сөзлери есиме түседи:
«Ҳәмме досларымнан да пайда көремен, бирақ олардан гөре душпанларымнан көбирек пайда көремен. Себеби досларым маған жақсылық
еткен болып, базы жаман қылўаларымды, ладанлықпарымды жасырыўға тырысады, сол ушын, өз қәтеликлеримди сезбей, билмей
жасайман. Ал, душпанларым болса, мени кемситиў мақсетинде болсада, жаман қылўаларымды, ладанлықпарымды тиккелей жүзиме
айтады. Нәтийжеде, мен жаман қылўаларымды билип, оларды тезирек
дүзетиўге тырысып жасайман».
Уллы Искендер Зулқарнайыннын бул даналығы ҳәрбир тири
инсан киби маған да бәрҳә жол-жоба сыяқпы түйиледи.
15
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21
—Миллетинизди өзгертсециз бахытлы жасайсыз, десе?
—М еницше, кара басы ушын өзиниц ана миллетин өзгерткен
инсан, тек өз миллети ушын ғана емес, 1түткил адамзат ушын да ец
кәўипли саткын!

22
—Кдракалпакларды баскалардан калай ажыратыў мүмкин?
—Бет-келбетинен ишки сырлары айкын сезилип, ҳәттеки ашық
көринип турған кец пешаналы инсанды, сорамай-ақ, каракал-пақ
деп түсинсециз болады.
23
—Дүньядағы ец кец шөлистанлық қәйерде?
—Африканын кубла бөлегиндеги Сахрайы Кдбир (Сахара) деп
аталған шөлистанлық Оныц калеми 8,4 миллион квадрат километрди
курайды.
24
—Жазыўшылар данк ушын жазармыш. Солай ма?
—Хдкыйқат жазыўшы өзиниц дацқы ушын емес, өзгелердин,
халқыныц дацқын көтериў ушын жазады. Ал олардыц шығармасы
үстине я кейнине өз фамилиясын қойыўына себеп, — сол шығарманыц
қәте-кемшиликлери болса, оқыўшылар айыпкерди излеп көп ҳәлекленбеўин нәзерде тутканы.
25
—Илим үйрениўдин шеги болама?
—Егер шеги бсшғанда, пайғамберимиз Мухаммед алейхиссалам
ҳәдислеринде: «Бесиктен кәбирге шекем илим изле* демеген болар еди.
26
—Айнала дөгерегимдегилерге көбирек унаўым ушын не керек?
—Уллы грек философы Сократ (468-399): «Өнерден гөззаллырақ,
билимнен уллырақ нәрсе жоқ, ар уятган артығырақ безеў жоқ, пейли
каранғылықган жаманырақ иллет жоқ» деген екен. Усы даналықлар
тийкарында ойланып хәрекетлер етиўге тырысып бақкан жақсы.
16
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27
—Бәрше түркийзибан халыкларды бир мәмлскетке бириктириў
ушын не керек деп ойлайсыз?
—Әўеле Ърайлық бир жалаўды (байракты) пайда етиў керек. Бул '
орайлық жалаў өшиштеги бабаларынын жалаўларына кайшы келмеўи
ушын түркийзибан еллердин гүллән архивлеринен ески жалаў үлгилерин излеп табыў зәрүр. Мәселен, Туркиянын музейицде Махмуд
Қашкарийдин, Әмир Темурдын жалаўлары (байрақпары) сакланғанлығы жөнинде оқығаным бар. Егер, олар өз-ара бириккен Түркийзибан мәмлекетгин талабына жуўап бермейди, деген жуўмақкд
келинсе, жокдрыда айтылған жалаўларды тийкар етип алып, оған
ҳәзирги 26 түркийзибан халықдардын хәр биринин өзиншеликлерин
символикалық белги сыпатында пайдаланылса, меницше, кдрсылықлар онша көп болмас еди. Мысалы, мениц еле толық жуўмақланбаған
ойымша, өзбеклердиц такыясы, кырғызлардьщ ақ кдлпағы, казақлардыц тумағы) қарақалпақлардыц қара кдлпағы, әзербайжан-лардыц
пышағы, түркменлердиц ақ телпеги, татарлардыц белбеўлери,
башқурт шапаныныц нағыслары, түрклердиц қылышы... сыяқпы
белгилерди алып, олар ҳәр қыйлы рецдеги ленталар арқалы шебер
бириктирилсе, жалаў әлле кдндай дәрежеде көз кумартарлықболып,
түркийзибан жаслар оны ҳеш кимге бермеў жолында биригер еди...
Бирақ бундай жалаў қабыл етилгенде сырттан, ҳәттеки иштен де
«бундай көп ренди нағыслардан ибарат жалаў қайсы мәмлекегге
бар...?» деўшилер табылыўы да сөзсиз. И ш и тарлар, мейли айта
берсин, қәлеген мәмлекеттиц жалаўы басқаникине усамайды ғой.
Бундай жалаўға кирисер алдынан Өзбекстанныц «Фан» баспасында
1997-жылы басылған Адам Атадан Мухаммед пайғамберге шекемги
Куранда атлары аталған 25 пайғамберди белгилер арқалы көрсетиўши
плакатгы бир рет көзден өткериў шеп болмас еди.
28
—Бүгинги кеқ әлемди қай дәрежеде көз алдыцызға келтиресиз?
—Ол Қүдирети күшлиниц тәнха өзи ҳәр кыйлы қылўадағы минезкулықларға ийе түрли-түрли ойыншықларға ўақгынша жан берип,
сыртынан өзи бақлап турған бас-аяқсыз бық-жықларға толы мәкан
сыпатында көз алдыма келеди. М әселен, мен де, сиз де ойыншықлармыз. Ойналып-ойналып бир күни гүллән көзлерден ғайып
боламыз. Орнымызда жаца ойыншықлар пайда болады.
17
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29
—Дин менен илимнин өмирдеги орынлары жөнинде пикирлериниз?
—Бул сораўынызға жуўап ушын... Уллы грек алымы Аристотельдин «Дин ийелери бул дүньянын машкалаларысыз, илимсиз өэ маКсетине жете бермейди»... деген пикиринек кейин уллы пайғамберимиз
Мухаммея алейхиссаламнин қәдислеринсн хәзирше жетеўин келтиремен:
«Илим үйрениў хөр бир мөмин ушын парыз».
«Бир саат ғана илим үйрениў-бир неш е күнлик ибадаттан
артығырақ, бир күнлик сабак алыў-үш ай ораза тугканнан абзалырак».
«Жаслыкга алған билим-таска ойып жазылған хат».
«Илимнин апаты-оны естен шығарып койыў хәм нлимге интасы
болмаған киснлерге үйретип, зая кылып алыў».
«Илимди үйренип алған кисинин илимин баскаларға үйретпеўшилиги — мисли мал-дүнья жыйнал, оны сарп кылмай көмип койғаны
менен барабар».
«Пайоалы илимлерди үйрениўшилердицгүналары кеширнлиўик
хөр бир маклукат, хәттеки, тениздеги балыхлар-әм Алладан соранады*.
«Кайсы бир алымнан илим жөнинде сорағанда, ол кызғанып,
баскаға түсиндирмесе, кыямет күнинде онын аўэы кисенленип
койылады*.
30
—'Тәниритаала өзинин пайғамберлеринен, ен болмаса, биреўин
неге түркийзибанлардан танламаған екен, деп ойлағанбысыз?
—Көп ойланғанман. Өзимше бираэ болжаўлар да кылғанман.
Бирак «Әггегене-әй!» дейтуғын күнлерим аз емес.
Енди бир рәўият тыцлацыэ: «Күдирети күшли Тәкиритаала өзи
жаратқан бул жарык әлемге сонғы пайғамберин жиберер алдынан,
бәрше халыкларды көп сынакпардан өткерип, араблар менен түркийзибанларды кеўлине муўапыктаўыпты да, олардынхор кайсысынан
бир-бирден адам танлап алып, е>хўин ушы-кыйырсыз таўлар, далалар,
шалистанлыклар, кумлыклар аркалы өтетуғын узақсапарға жоллапты.
Бир неше күннен соцекеўининде суўы түўесилип, алға кәдем таслаў
мүшкиллесип, көзлери мөлериснп, дүмшелерине үнилсе, арабтын
дүмш есннде бир жутымдай суў бар, ал түркийзибаквикинде бир
тамшы суў калмапты. Бул аўхалды керген түркийзибан жылдамлык
пенен капталындағы жолдасына бас ийип былай делти:
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«Әй, араб достым, сенин халкынды илим-хикмстли, бәрш е
инсанларға айрыкша мехир-мухдббетли хаяықдеп көп еситкенмен.
Егер, сен халкын жөкинде тараған усындай данкты далкллегкн келсе,
калған бир жуш м суўынды маған инам ете ғой. Тири кдлсам, сенин
бул мехрин ушын да пүткил араб халкы бәрш е иксанияткз мехнрли,
араб халкына мәнги бас ийинлер!» деп, кешелерде бакырып жүриўге
ўаде етемен. Ҳәттеки, араблар жасаған пүгкил мәканлардын, бәрше
жанлы-жансыз затларын да арабларды таўап кылып жасаўы кереклигин гүллән әўлад-әўладяарыма нәсият етнп кетемен!»
Енди араб бир демде өзи жөницде ойланбастан «халкымнынданкы
алдында мен киммен?» депти д е, сонғы бир жугым суўын түркийзибанға бернпти...»
Пүткил элемнин төбесинен бакдап, хәммени көрип турған
Күдиретли күшли усы хадийседсн кейин Адамзатка жибережақ сонғы
пайғамберин араблар арасынан тақлаўға ықырар етип, Мухаммед
әлейхиссаламды дүньяға келтирген екен...
31
—Бурынғы СССР жөнинде айтсацыз?
—Гүллән көдирен гәплердиц, бир-бирнн бийкарлаўшы кыйлыкыйлы бахдлардын арасынан тек биреўинс исенсе болады. Ол-влим!
СССРдеп аталған империялықмәмлекет өлди! Динимиз бойынша
өлики көп додаламай, тез жерлеў керек еди. СССР жерленди. Тамам!
32
—Миллий әдебиятымыздык жарык жулдызы Бердак шайыр
«Дүнья-дүнья болғалы патша әдил болған емес» деген ғой. Сизинше
мәмлекетги қайсындай инсан баскарғаны макул?
—Уллы алламалардын бири-бирине усас тастыйыклаўларына карағанда, пүткил әлемди-адамзатгык руўхын үш түрли хүкимдарлық
(диктатура) басқарыўы тийис. Бириншиси — ақыл хүкимдарлығы,
екиншиси — күш хүкимдарлығы, үшиншиси — пул хүкимдарлығы.
Әтген, сонғы екеўи күтә тез-тез тил табысып турады. Ен баслысы,
ким басшы болса да, Тәниритаала онын кәлбине акыл менен
мехирлиликтин нурын аямай куйған болсын-дә!
33
—Бердак шайыр ез халкыныкдәртлеркн айтып жокзры хүкимдарлардын алдына барған ба?
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www.ziyouz.com kutubxonasi

—Халық аўзындағы әнгимеверге карағанда, албетге, барган!... Бир
жола, ол халқынын арзы-аўхалын айтыў ушын Хийўа ханынын
кабылханасына кирежақ болганда, дәрўазаманлар оған хакнындем
алып атырғанын айтыпты. Сокда шайыр: «Мейлидем алсын. Биракга
хәзир бир илажын таўып, оған харақалпақ елннен Бердак шайыр
келди, десениз, жақсы болар еди...» депти. Дәрўазаманлар ханнын
қабыллаўханасына кирип, тез шыға сала: «Кириниз, бирак уллы
ханымыздын бизге ескертиўи бойынша ярчыны-уш тек екн сөэ бенен
билдиресиз!» депти. Сонда шайыр буған ҳеш ренжимей ханнын
алдына кириўден бас ийип: «Суўсызлық! Ашлык!» депти.
Хан «түсиндим» деп дәрриў бас ўәзирин алдына шакыртыпты да,
тезлик пенен Әмиўдәрьянын арқа тәрепин жайлаған кдракалпаклар
елине карай жана арна казыўга хәм қаракдлпақлардан бир жылға
аейин салықалмаўга буйырык бершгги де, Бердақ шайырга ат мингизип, ийнине зер шалан жаўып кайтарыпты.
Хакыйкатган да, бул ушырасыўдан көп кешикпей, Әмиўдәрьядан
каракалпаклардын аркатәрепине карай сағаалатуғын, ал бугинлиги
кеўип атырған «Еркин дәрья» арнасынын қазыўы басланған екен...
34
—Каракалпаклардыкданалыкларынан тек үшеўин ядган тәкирарланыэ?
—«Өзлигинен тилин токппа билмегеннин аяғына кисен урылады».
«Ким жерге хадал хызмет етсе, оган жер де хадал хызмет етеди».
«Ким күншил болса, ол өзиницжолын дурыс көре алмайтуғын
сокыр киби болып калады».
35
—Бул дүньяда Тәниритааладан баска ким жалғыз?
—Бәрше диний тәлийматлар бойынша Тәниритааланык өзинен
баска жалғызлықга жасайтуғын жанлы маклукдт та, өсимликлер де
ж ок Бирак олардын хәр бири, хәр кдндай жағдайда да, өзине Тәниритаала жолдас екенин уғынып жасайды. Ҳөгге бир-бирине карсыласлар
да мәнгиге жупкерлесип жүреди. Мәселен: хаял менен еркек, өмир
менек елим, жаксылык пенен жаманлык. күн менен түн, хадал менен
харам, күлки менен көз жас...
36
—Кдракалпаклардын өз перзентлерине мүнвсибетлери?
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—Перзентлери 5-6 жаска шыюсанша, оларға мисли патшаға хүрмет
кылған секилли, мүнәсибегге, ал 5-6 жастан 16-17 жаска дейинги
аралыкга хәр бир перзентине мисли куллары дәрежесинде мүнәсибетте болып, пер.зентлери 16-17 жастан өткенсон, хәр бир ата-ана оларга
мисли өз тенлеслерине кьпған мүнәсибетин тәкирарлап, үй машкала*
ларынын барлыктүрин, хөттеки, ш акарак ағзаларынын кдйсысына
кандай нәрселер сатып алыўға шекем мәсләхәтлеспей еэлеринше
ислер кылмайды.
37
—Адамлар арасындағы кандай мүнәсибетги унатпайсыз?
—Өййемги грек философы Сокраггык (469-399) «даналар хәкимлерге сәлем береди, ал хөкимлер даналарға сәлем бермейди» деп
налынғанын есиме салатуғын жағдай жүз берсе мен де налыйман.
38
—Бүгинги Каракалпақстаннын айырым аўыл, кеш е моллалары
жөникде пикирикиз?
—Өз ўазыйпаларын шын мәнисинде түсинип, адамлгфдын акылойларына тәсир жасайтуғын, олардын бир-бирнне мехирлернн
оятатуғын моллаларға хүрметлерим шекснз.
Әтген, жакыкда бир көше менен киятырып, сырткы кериниси
әнейдей бир жайдын есиги алдында, сумкасын аркасына асынған
жас бала, әлле кайда асығыс кетежақ молла атасынык адын кеселеп:
«Ата, мен «Жана тарийх» китабын сатып алажак едим, пул берип
кетикиз!» дегенинде, атасыкык: «хаў, балам-аў, хабарыц жокла, еки
хәптеден бери көшемизде адам өлмеди. Адам өлмесе, молла атан
кайдан пул табады?» деген жуўабын еситип калған едим. Соннан
бери баэы молласымакларды көрсем гөзебим оянады.
39
—«Бул дүньяға тойымлык жок», «бул дүнья бир тәрепке кдрай
жолаўшы тасыйтуғын поезд» деген уғымлардын мәниси не?
—Қыскаша айтканда, набада, жаслаў биреўден: «Неге бунша көп
мийнет етесен?» деп сорасан, ол: «Үлкейгенде ансат жасаўым ушын»
дейои, ол үлкейгенде жөне сол сораўды берсен, «Кдртайғанва көбирек
пенсия алыўым ушын» деп ж # а п береди. Ал ол картайғанында
жолығып: «елеге шекем кеге тынбай ислей бересен?» десен, «балаларымды катарға косып жибериў ушын» дейди. Ж әне бир гезде, екди
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онын балалары ер жегги ғой деп излеп барсан, әкеси ж ок болып
шығады... «Бул дүньяғатоЙымлыкжок», «өмир бир тәрепке жолаўшы
тасыйтуғын поезд* демектин мәнилери усы көринислерге таккабил
болса керек.
40
—Ерназар алакөз айтып кеткен кдйсындай нәсиятларды еслейсиз?
—Ерназар алакездин бул дүньядан кетеринде айтып кеткен мынаў
үш нәсияты мәнги есимде: «биринши, Анамад, екинши, киндигимнин
каны тамып, аякларымды кайра-кайра басқан жерим менен Әбизәмзәм кудығынын кәраматлы суўы киби өмир бакый душшы суўға
толып аккдн Әмиўдәрьямды, үшинши, ҳөр кандай кыйын шараятта
да халкымды е к болмаса балықлары менен тойдыратуғын Арал
тенизимди саклаўьщызды өтинемен* деген екен.
41
—Ен х^сиретли өлим?
—Ш акарақ ағзаларынын жасаған жаслары дыккатка алынбастан,
нәўбетти бузып әўеле жасларына келген өлим.
42
-•«Тәғдирице әзелий не жазылся. соны көресеқ» —дегеннин
мәниси не?
—Әпсана: Бир күни Сулайман пайғамбер есигинин алдында
турғанында «Жәрдем етиниз! Куткарынлар!» деп, кашып киятырған
бир адахады көреди де, оны изиндеги куўғыншығауслатпаў максетинде, өзинин кәраматы менен дүбелей-даўыл турғызып, қашкынды
аспанға ушырып жибереди. Сонын арасында қуўғьшшы Сулайман
пайғамберге келеди. Ол жан алғыш Әзирейли екен. Алдьшда кдшып
жүрген адамнын аспанда пәтпелек киби ушып баршъгрғачьш көрип,
Сулайманға: «Рахметсизге! Бул адам Тәниритааланьщ әзелий жазмы- шында суўға батып өлнўи тийис еди. Бүгин жасаў мүдцети питкеки
ушын оны мәжбүрлеп, тениз таманға карай қуўсам, маған кулак
аспай, сиэге кзрай кашкан еди. Мине, Снз болса Тәниритааланын
әзслий жазмышын искеасырыўғажәрдем епиниз. Узақжасан! Дүбелейдаўыл токтаған демде онын өзи-ақ тенизге кулап өледи*депти.
Әне, әзелий тәғдирге жазылса, сол иске асады, деген усындай
болса керек.
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43
—Урылардыц ен акмакдары?
—У рлық— бул тск ақмақпык ғана емес, адамзат жәмийетин-деги
ен жеркенишли ис. Ал олардын арасынан қәбирстанларға қойылған
өлилерден урлық кылыўшылар — жүзлери хәмме ушын түпиргишке
айналатутан, жабайы жырткышлар!
44
—Б{феўщ> «кигагпы аяқкабаспа, ол жанлы зат* дейди. Инанайынба?
—Инаныныз. Китап, хдкыйкзттан да, мисли шырт уйқыдағы
инсан киби зат. Егер оны жаткан жеринен қолына алы п, бетлерин
ашып үнилсец, ол әстен оянады хәм сен бурын еситпеген, билмеген
ўакыяларды, даналықларды өзинше айтыуды баслайды....
45
—Бөтен елде жасайтуган бир достым маған «... туўылып өскен
мәканымды, жора-жоддасларымды сағындым, кенес бер» деп хат
жазыпты. Н едейнн?
—«Сыртқа шықуанда сендей болып ўатанын сағыныўды хэр
кимде биледи. Егер шынелсүйер болсан, өз Ўатанынд кдйтып келип,
хәр күни азанда өз елине, досларына, айналанд, үлкен сағынышлар
менен ояньщ, жасаў ушын машкалаларынды басласан ғана хдкыйкат
адамсак!...» деп жаза ғой.
46
—Аты әпсана Маман бийдин күши кайтсе де үзилмейтуғын бир
арканнын үш тили киби кубылыс деседи. Буны калай түсинсе болады?
—Сол үзилмес күштин бириншиси, бәрше түркийзибанларға сак
нөкер болыўдан өмир жолы>{ баслаған бабаларымыздын руўхы,
екиншиси, өз заманында халқык данкды кылыўға болған нийетиник
руўхы, үшиншиси келешек өўладларынын өзинен де акыллы болатуғынына исенимлеринин руўхы болған.
47
—Бул өлемди биреўлер не ушын кен, екиншилер не ушын тар
дейди?
—Кдйсы инсаннын ишки ой-пикирлери бир-бирине үйлессе, оған
әлем кен, егер үйлеспесе, әлем оған оғыры тар көринеди.
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48
—Дүньядағы кайсы миллетгин адамлары акыллырак деп шамалайсыз?
—Бул сораў б з ўактында Бердак шайырға да бернлген екен. Ол
жылдам төмен енкейе сала, еки колына еки қысым толырақалыты
да, сораў берген адамға: «кайсы колымдағы топырак абзалырак?»
дегениндс, сораў берген кисиниц үндемей калғаны ушын, ол еки
колындағы топыракты бирге косып жиберипти де: «Мине, көрдикиэ
бе, топырақ қайсы алаканла болса да, бирге қосылса, бөри бир
топырак болып қалады. Даам баласы да дал усындай. Инсан кайсы
миллетген болып, дүньянын кайсы бурышында жасаса да, бөри бир,
инсан болып кдлады. Онын акыллы болыўы миллетинен ем ес,
инсаннын билим-сакаўаты нан ғөреэли» депти.
49
—Хәмелдар ушын ен аўыр мүшкил?
—Хошаметғөйи хәм кемшиликлери туўралы ашығын айтатуғын
шын достынын паркларын айыра алмаўшылық.
50
—Мәмлекеггик күши неде?
—Бул сораўға бизин эрамызға дейинги Рим алымы Цицерон (10643) «Пукаралары зан-нызамына кулдай болып бағынған мәмле-кет
күшли» деп жуўал берген. М еник алып-косарым жок.
51
—Сықмарлыктын белгилери?
—Сыкмар кисинин өзин сөксен де бетине келмейди, ал байлығынан сөз козғасан шарүа жағана асылыўынан көринеди.
52
—«Басшы* деген сөздин өткермели мәниси?
—Кол асшндағылар ушын хәм әке, ш ана дегенди де анлатады.
Билсекиз керек, Әке менен Ана болса, взяеринин жугып баратырғанын өз перзентперине тенбалистиретуғьшенжокары мехир ийепери.
53
—Бул дүньяны калай түсинсе болады?
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—Бул дүнья хәр инсан ушын шешнлиўи күтә көп мүшкилли,
сырлы жумбак. Оны шешиўгс умтылыў — басын менен тас жоныў
киби ис. Басынды онша аяй бермей, оны орынлы хэрекетке келтир*
ссн, бираз түснннўине болады.
54
—Адамзат тарийхынан кдноай жаналыкларды еслейсиз?
—Адамзат тарийхы есапсыз жаналыклардан ибарат. Оларды атмаат атап шығыў мүмкин емес. Сонда да сораўыныэды жуўапсыз кялдырмай, еснмде барларынан айтайын:

Бнзвц эрамызп д е й а т :
3500-жылларда Шумерлср тәрепинен биринши жазыўлар пайда
болған.
3000-жылларда Орта Шығыста бронэа әсири басланған; Хеопс
пирамидасынын курылысы да усы деўирлерден басланған.
2000-жылларда Әййемги ханнанлардан биринши алфавити пайда
балған.
1500-жылларда Муўса пайғамберднн еврейлерди Египеттин хүкимдаршғынан азатлыккд шығарыў ислери басланды. Бул дәўирлерде
Орта Шығыста темирден пайдаланыў ен жайды. Тарийхта Троянлар
урысы деп аталатуғын кырғын урыслар да дал усы дәўирлерге туўра
келеди.
1000-жылларда Иерусалимге Даўыт пайғамбер патшалык етги.
600-жылларда Қытайда темирден пайдаланыў әсири басланды;
Усы дөўирлерде Зардушти тәрепинен онык Зардушт дики пайда
етилди. Буддизм динике тийкар салыўшы Будда пайғамбер (623540) пайда болды. Сулайман патшанык храмы бузылды. Уллы патша
Кир Вавильон мөмлекетик басып алды.
500-жылларда Конфуций (551-479), Софокль (496-406), Геродот
(490-425), Гиппократ (460-377) дүньяға келип, олар адамзат ушын
тәкирарланбас жаналыкларды иске асырды;
400-жылларда уллы Сократ (470-399) кдйтыс бодды. Усы дәўирлерде уллы Платон (428-348) менен Арасту (Арнстотель) (384-322)
туўылып, дүньяны танландырарлык жаналыкларға тийкар салды;
300-жылларда уллы грек алымы Архимед (287-217) туўылып,
өзинин даналык ислери хәм сөзлерн менен дүньяға устазлык етги;
200-жылларда римлилер Грецияны жаўлап алды.
100-жылларда Юлий Цезарь (102-44) дүньяға келип, көп мөмлекетлерди өэине бойсындырады.
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Бмзнц эрада:
Ж ана эраны н басында Ийса пайғамбср пайда болып, Христиан
динине тийкар салғаны ушын душпанлары төрепинен азапта, яғный
оны н ски колы атанақ үлгисиндеги ағашқа кериддирилип, әўеле
алаканларына, сон ө з пикиринен қайтпағаны себепли көкирегине
шегелер кағылып өлтириледи.
100-жылларында Птоломей туўылып, пүткил дуньянын акылойларынажаналыклар қосты.
200-жылларында КытаЙда Хань династиясы сапластырылды.
300-жылларда Римнин хрестьян дининдегилерден биринш и
императоры Уллы Константин (742-814) дүньяға келди.
400-жылларда Римнин көп мәмлекетлерге хүкимдаряығЫ әззилеп,
кулаў дәрежесине жетти.
500-ж ы лларда К ы тайды н Суй (581-618) исмли патш асы
кытайлыларды кайта бириктиреди.
600-жылларда Мухаммед пайғамбер (570-632) дүньяда Ислам
динин пайда етти. Усы дәўирлерде Араблар Бгипетги, П ерсияны ,
Иракты жаўлап өзине бойсындырды хәм оларғада Ислам динин
ендирди.
700-жылларда Мусылманлар И спанияны жаўлап алды. Усы
дәўирлерде Қьггайда китап баспасы кеннен раўаж тапты; Мусылманлар Франциядан женилип калды.
800-жылларда Римде Уллы Карл патшалыктахтына көтериледи;
Усы дәўирлерде Бағдад халипашылығы раўаж тапты. Уллы Мамун
(786-833) дүньяға келди.
900-жылларда Европада, Нормандияда күтилмеген хәркыйлы
урыслар болып турды.
1000-жылы Уллы өскербасы Вильгельм (1028-1087) Англияны
өзине бас ийдирди.
1100-жылларда дүньянын көп еллеринде хәркыйлы дәрежедеги
кишигирим урыслар даўам етги.
1200-жылларда дүньяда Ш ынғысхан (1155-1227) пайда болып,
көп мәмлекетлерге өэинин жаўызлығы менен данк таратты. Усы
дәўирлерде Монголлар Россиякы, Қытайды жаўлап алып, олардын
үстинен монголлардын хүкимдарлығы айрыкша күшке кирди.
1300-жылларда дүньяда «Возрождение» (Кдйта туўылып көркейиў)
әсири деп аталған жака дөўир басланды. Усы дәўирлерде уллы Марко
Поло (1254-1324), Данте (1265-1321) дүньяға келип, езлеринин
жанаша дөретпелери мекен дүньяға дан к шығарды.
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1400-жьшларда ӘмирТемур (1336-1405) пайда болып, Маўараўнахрдын дацкын пүткил дүньяға жайды
1500-жылларда бирннши мылтык пайда болды. Усы дәўирлерде
Түрклер Константинрпольды жаўлап алып, Византия импернясын
сапластырды. Россия Монғоллардан өз ғәрсзсизлигин жецнп алды.
Колумб (1451-1506) дүньяға келди, Американы ашты.
1500-1600-жы лларда Л еонардо ла Винчи, М икеланджело
Буонаротги (1475-1564), Коперник (1473-1543) дүньяға келди.
Магеланныц (1480-1521) океанлараркалы саяхаты балды. Елизавета
I (1533-1603) Англия патшалығынын тахтына минди. Усы дәўирде
отлар шығарып ататуғьш курал-жараклар лайда болды. Англиянын
Флогы Испанияға топылып, ддп-далын шығарған хддда жаўдап алды.
1600-1700-жылларда Телескоп пайдаетилди; Галиллей (1564-1642),
Францис Бекон (15б1-1б26).дүньяға келди. Усы дәўирлерде отыэ
жыллықурыс нәтийжесикде Германиянын әптадасы шығып калды;
Японня күшли Батыс мәмлекетлерининтосийринен ажыратыдоы;
Декарт (1596-1650), Рембрант (1606-1669) дүньяға келиг,, адамззт
ийгилиги ушын жаналыкларға тийкар салды; Индияда Таж-Махал
(1630-1652) естелигиник курылысы басланды; Англияда азатлык
ушын урысы келип шыкты.
1700- 1800-жылларда Россияға Петр I (1672-1725) имаераторболды;
Вольтер (1694-1778), Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), Ж анЖ ак
Руссо (1712-1778), Бенюкамин Франклин (1706-1790) сыякды уллы
инсанлар дүньяга келди хәм алемге өзлерин танытты; Анлшдоа санаат
революциясы басланды; Уллы алым Ўатг пуў менен (пар менен)
жүретуғын жяцаша машина пайда етги; Джефферсон (1743-1826)
Х(ЭМонын бийғәрезлик декларациясы пайдаболды; АдамСмиг(17231790) ҳәы онын «Халык байлығы» деген мийнети жүзеге келди.
Джордж Вашинггон (1732-1799), Иммонунл Кант (1724-1804),
Моцарт (1756-1791) дүньяға келди; АКШ конституциясы пайда
етияди ҳәм тастыйыкланды.
1800-1900-жылларда Францияда Наполеон Бонапарт (1769-1821)
дүньяға кслип, онык баска мәмлекетлерге, сонын ишинде Ғоссияга
шабыўыллары баслашш, бирак еэинин женилиўлери менен тамамланды; Индия үстинен Англиякын үстемлиги ада етилди; Пүткил
дүньяда темир жол курылыслары кекнен раўаж тапты; Телеграф
пайда болды; Сүўрет шығарыў усыллар жүзеге келди; Чарльэ
Дарвинниц «Жәнликлердин хәркыйлы турлериник келип шығыўы»
деген мийнетижуэеге шыкгы; АКШтагражданлыкурыслары болып
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өтги; Линкольн (1809-1865), Карл М аркс (1818-1883); сьгяклы
мәмлекетлерди жацаша усылда баскдрыў жолларына жана идеялар
бериўши инсанлар дуньята келип, хәртәреплеме ислер жүргизди;
Британия империясы күшейди; Уллы алым, ойшыл Белл тәрепинен
биринши телефон пайоа етилди; Эдисон (1847-1931) электр ламласын
ислеп шыкты; К ино, рентген нурлары, радиоактивяигин аныклаў
әдислери пайда етилди ҳәм ислеп шығылды; Уллы Маркони (18741937) радионы гвйда етга; Автомобиллерди коммерциялыкусылларда
сатыў усыллары жүзеге келди.
1900-2000 жылларда биринши Самолет ислекип, аспанда ушыў
иске асырылды; Автомобиллердин «Модель-Т» деген түри көплеп
шығарылды; Улпы алым Резерфорд (1871-1937) атом ядросын тапты;
Тилекке кдрсы, усы дәўирлерде Биринши дүнья жүзилик урыс (19141918) бслды ҳәм Россия революциясы (1917) пайда етилди; Россия
басшыльпында СССРдеп аталганжана мәмлекет пайда бодоы; Алым
Ф леминг (1881-1925) тәрепинен кеселлерди емлеўге арналған
пенделлин деген дәри исдеп шығылды; Усы дәўирлерде Ленин (18701924), Сгалин (1879-1953), Гитлер (1889-1945), Франклин Рузвельт
(1882-1945) мәмлекетлербаскзрыўдәрежесинеерисип, хәрқыйлы
урыслар пайда болды. Ҳәтге усы дәўирде екинши мәртебе дүнья
жүзилик урыслгрға жол ашылып, халыкдардын көплеп кырылыўына
акелди; Уллы алым Ферми (1901-1984) биринш и ггом реакторын
пайда етти; Биринши рет атом бомбасы, водород бом& сы пайда
бодды; Телекөрсетиў заманы басланды; Биринши рет космоска адам
ушырылды; «Аполлон II» айға кондырылды; Усындай дәўирлерде
Вьетнамда урыслар басланып, ол узақ даўам етги.
Бирден бир ен күшли мәмлекег сыпатында дүньяға даққ таратып
көп мәмлекетлерди өз дсгенине көндирген СССР мөмлекети өзозинен ыдырап таркатылды; буннан соц Суўық урыс деп аталған
халык аралык астыртын урысларға бир нәўйе тыйым салынды;
Орта Азиянын бурықғы СССРғакирген мәмлектелери арасыкда,
Өзбекстан (1991) биринши болып ғәрезсиэликке еристи. Оныц изин
ала бизин Қаракалпақстанымыз да Өзбекстан Республикасынын
курамыкда бийғәрез Республикаға айналды...
Дүнья жаналыкларын атма-ат айтып адалаў мүмкин емес. Бул
айтканлардык көбисин езинизде билсекиз керск. Мен усынын менен
хәзирше өзимди токгатаман.
55
—Кдйсындай инсанларлы жаксы көресиз?
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—Ҳөр бир хәрекети, айтқан сөзлери айналасындағыларға тәсир
етиўши, терек билимге ҳәм акылға ийе инсанды езим нен де артық
кдрип, набада олар мәжилислерге кешигил кедсх, жылдам тургелип,
тәнхә өз орнымды оган бериўге тырысаман.
56
—Бул дүньянын кеклигине исенесиз бе?
—Әлбетге! Бирак мени хайран калдырэтуғын бир жагаай, өзим жетпис
жастан өткеннен кейин, аддыма, артыма, жан-жағыма карағакымда, бул
дунья неликген де, көзге иликер нлкнбес дәрежеде жинишке хәм көп
тикенекли, алды туйык бир соклақ янлы кыялыма келеди.
57
—Жазыўшылар Аўкамына басшылык лаўазымы сизге не берди?
—Каракдлпакстан жәмийетш илигиниц жокары баскарыўшы
катламына араласыўыма ҳәм жокары лаўазым ийелеринкн ©з қол
астындағыларды гейде аддаркатыў, гейде корқытып жумсаў жолларын
айкынрак уғыныўыма мүмкиншилик берди.
Бул лаўазым менин әўеле Кдракалпақстанныц Жокары Кенесине,
бара-бара бурьщғы СССРдын Жокарғы Кенесине депутат болып
сайлацыўым менен сол гездега ен бийик минберлерден халкымнын
аўыр дәртлерин аш ы қайты п сөйлеўиме имканият берди.
Баслык болып жүргендеги, өзимше бир жаксы исим — бәршс
жазыўшылар менен теқбсыыў нийетинде баслыклыклаўазыадда минип
жүриўим тийис жецил машинаны өз арзам аркалы Кдрақалпақстан
Министрлер Кенесине баспүкил кайтарып, жазыўшыларымыядыц
ағзалыкбилетин көрсетиў аркалы ресгтубликамыздын кен территориясы бойлап, гүллэн жәмийетлик транспортларға бнйпул минип
жүриў ушын Мәмлекетдик қарар шыгартыўга еристим...
58
—Самаддын теэлигнн өлшейтуғын әсбап кашан табылғанын
билесизбе?
—Бундай әсбапты инглис алымы Роберт Хуж исмли инсан 667жылы ислеп шыккдн.
59
—'Т әниритаала кайерде жасайды деп ойлайсыз?
—Тәниритаала хәр бир тири инсаннын кәлбинде жасайды.
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60

—Ш ығыстын уллы даналарынан Абу Наср Фарабийдин (873-950)
И нсанларда жокдры адамгершиликти болдырыў жөниндеги таклиймаТларынан нешеўин билесиз?
—Ҳәзир есимде барларын айтайын:
1. И нсанны нбарды кмүш елери дуры схәм беккемраўажланған
болып, ол кандай иске кол урса, оны ансатбежереалатуғын болыўы
тийис.
2. Инсан кандай мәселелерди шешиў алдында турса хәм сол
мәселелерди ким аркдлы шешиўиц тийис болса, сол адамны н да
максети н түсинетуғын болыўын зәрүр.
3. Инсан взинин ядынаайрыкщ а итибар берип, козлери көрген,
кулаклары еситкен, жаны сезген нәрселерин умытпаўы лазым.
4. Инсаннын сөзлери анык. пикирлери, эейни өткир болыўы тийис.
5. Инсанда көп билиўге, оқыўға ықлас күшли болыўы зәрүр.
Аўкат жеўде, ишимлик ишиўде ашкөз болмай, кумар ойнаўдан өзин
алыс тутсын.
6. Инсан барлық ўақытга ҳақыйкдтлыкти хәм хакыйкатлык
тәрепдарларын сүйсин, өтирикшилерди пүткиллей жек көретуғын
болсьш.
7. Инсан барльзк ўакытга ар-намыслы, тазахүжданлы, кен пейилли
болсын, дирхом, ди!£яр (пул бирликлери) ушын орынсыэ ислер
кылмасын.
8. И нсан бәрхә адалатлыкты сүйип, адалатсы злы кка жек
көриўшилик сезим менен карасын, хөтте адалатсызлыкка карсы
гүресетуғын болсын.
9. И нсак хеш кашан бийорын ежетлик қылмай, хдоаллык ушын
гүресте дәўжүрек болып, әдалатлыктуўын бәрхәж окары тугсын.
61
—Көркем өдебиятгын куралы соз, делинетуғынлығы дурыспа?
—Әлбетте дурыс Инжнпде «Сначала было слово...» («Әўеле сөз
пайда болды*...). Созлер китапка айналды. Китапларданалыюшрдан
ибарат болды»... делинген.
Бул аныкдамаға косымша даналыклар кнтабы болған уллы
«Кдбуснама»да сөзлерди төртке беледи:
1. Билиўге, айтыўға зәрүрли сөзлер;
2. Билиўге, айтыўға керек емес свзлер;
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3. Билиўге зәрүрлиги ж оқ, бирак айтса болатуғын сөзлер;
4. Билсе болатуғын, бирақайты ўдьщ кереги ж оқсөзлер.
62
—Адресиме кеп критккалардан калай кугыламан?
—Егер сол критикалар дурыс болса, саған дослык, ал надурыс
болса, дослыкгын кериси. Ҳәр кандай шараятга да, алды менен тек
өзин ойланып, өзиц жуўмақ шығарыўға тырысканык жаксы.
63
—Жазыўшы болыў нийетим бар еди. Әдебият ушы-кыйырсыз
тениз, деген бир пикир окып қорка басладым. Не дейсиз?
—Менинше, әдебияттениз ғана емес, уш ы-ш йырсыз океан. Онда
еркин жүзиў ушын, тек ғана талант жеткиликсиз. Көп окыў, көп
үйрениў аркалы, айналавда кайнаўытлаған бас-аяксыз емир кубылысларын бир-биринен айырып түсинетуғын уқыпка ерисиўин шәрт.
Соннан кейин тәўекел еткен болады.
64
—Образға кириў деген не?
—Жазыўшы образға шынтлал кирип кетсе, өзи жазып атырған
кзҳарманларыньщ ыкласбенттамашагөйике айналтанын өзи де сезбей
калады. Мәселен, уллы Лев Толстой (1828-1910) өзинин сүўретлеген
образы Наташаныц князь Андрейге кы лаплык қылып койғанынан
шыдамай, кабинетинен жылап шығып кеткен екен. Образға кириў
әне усыған усас жағдайлар.
65
—Кдракалпақстан неш е жыл жасайды деп ойлайсыз?
—Уллы орыс жазыўшысы И ван Сергеевич Тургенев усындай
сораўға өзинше жуўап берғен болып: «Россия бизин хеш кдйсымызсы з-акж асай береди, бирақбизин хеш кайсымыз Россиясыз жасай
алмаймыз» деген екен. М ен бундағы «Россяя» сөзинин орнына
«Кдракаллакстан» сезин қойып, уллы жазыўшы Тургеневти толық
тәкирарлайман.
66
—Инсаннын өмири деген не?
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—Өмир — инсаннын тирилиги, айналаға мүнәскбетн, сондай-ақ
инсан ушьш хадаллық пенен харамылыкгын, дослыц пенен душпанлыктын араласкан кубылыслары. М әселен сен балаца: «ат қылып
ойна» дептаякәкелип берсен, сен картайған гезде.ол саған: <гаянып
жүр» деп таяк әкелип бёреди. Ә не, усылардын аралығы да индан
ушын, езинш е, өмир.
67
—Әдебияг сыншылары хөницде тапсириннз?
—Тилекке қарсы, биэде көркем әдебият бойыиша алым деғен
атақ ушын изертлеў жазатуғынлар көп. Олардын айрымлары үйирүйкр жылкыларды, сыйырларды, қойларды... бир кораға камап, «мен
буларщабағыўшы шопакман» деўшилфди, соцдай-акжемис базарындағы базы даддалшысымакдарды еслетеди.
68
—Бир шығарманыэды «Одуньядағы атама хатлар» деп агағансыз.
Бул хатыныэ о дүньяға жете ме?—Америка жазыушысы Эрнст Хемунгуэйден бир сыншы: «Сиз
романыцызда сүўретлеген калаларда болғансыэба?» дегенде, ол: «Мен
Дантеге: «сиз «Дозакгы* жазыў аддынан дозақгы өзин көргенбиснз?»
деп сораў бермеген болар едим» деген екек.
Ендиги жағын өзиниэ ойланып уғынарсыз.
69
—Фернанд Магелан (1480-1522) дүньяны биринши рет кемеде
саяхат кылыўды кдйсы хсылда баслағанын билесизбе?
—1519жылда.
70
—Жөмийет төғдийрин калай гусинсе болады?
—Жәмийеггик тэғдийри, демек — бул белгили бир бағдар тутып
жасаған мөмлекепин, яғный ссл мәмлекгпеги инсаклароын ой-әрманларынын төғдийри. Оны бир инсак тәшгйрине тенлепте көз алдына
келгириў мүмкин. Жөмийепе бир инсан киби гә бахьгглы, гә бахьггсыз,
ғө кесжлбекг гө саў-саламат жасайды. Ал, өмири түўесилип өлсе, атаклы
бир ғ.нсан өлген секилли изиндегилер узак гәп қьиыў меиен я мақгап я
жаманлап жүреди. Дәўнрлер өтиўи ькнен умьпылады да...
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71
—Мухаммед пайғамберщиц 570-жылы Меккеле туўылып, 632жылы Мәдинада кдйтыс болып, сол Мәдинада жерленгенин оқьш
билгеныен. Хджысызюй, Мухаммед пайгамбердин Меккедсн М адшйға қайсы жылы кетиўге мажбур болған?
—622-жылы. Еғер дәл билгиниз келсе, сонғы есаплаўлар бойынша,
сол 622-жылдын 20 сентябринс туўра келеди.
72
—Кдракалпакстаннын калаларынан сокғысы кайсы хөм оған кашан
тийкарсалынған?
—Тахиатас каласы. Оған 1953-жылда тийкар салынған.

V
—Көркем шығарманы кайсы дөўирлерден жазыў женилирек?
—Менинше, өзиц жасап атырған заманнан жазыў анағурлым
жецил. Бирак бир кыйыншылығы — байрам дастурханы әтирапындағы киби өз капталындағылардан, танысларыннан баскаларды көре
алмаўшылык. Кимде-ким заманласларыкан жокары көтерилип,
хәммеге тен нәзер таслай алса, сол бәршениц дийдинен шығатуғын
шығарма дөретиўи итимал.
Ал етмиш заманлароан шыгармалар жазыўды ансатаастыратуғын
жағдай — тек тарийхый хүжжетлерди жеггик үйрениўден ғана ибарат
емес, өзкн жасаған осирдин бийик шшберинде турып, жазылажак
дәўирди толык, айкын көре билиў ушын сол дәўир логикасын терен
үйрениў таланты, соннан сон, олардын келешекке, хәтгеки бәрше
заманларға да хызмет ете алатуғын шараятаарын түсинген хдлда,
дәўирге синиснў хәм кереклерин тацлай билиў талацты керек.
74
—Елинидаин табысларына куўанышыцыз?
—Өз елимнин куўанышына қоскан ө з үлесимниц кдй дәрсжеде
екенлишн үнсиз еслеў аркдлы куўаныўға тырысаман. Базла өзимнек
өзим капа болатуғьш гсзлерим дс аз смсс..
75
—Күндсликли өмир хәм жыллар қыскыларын калай кабыл етесиз?
3—Т . Кдйыпберг»но»
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Күнделикли өмир қыскысынан жолын таўып кутылыў, ҳәр
инсанныц өзинен ғәреэли, ал жыллар кыскысынан кутылыўдын
емлерин табыў кыйын.
76
—Әдебиятга жанашыллык деген не?
—Шынында, бул руўхый жақган көбирек түсиникгн талап етеди.
Мәселен, бизиц айырым сыншыларымызға тән бир қәсийет— бурын
бизде элегия, сонетлер... сыякды жанрлар болмагандеп, жаца шыгармасынык астына сол жанрларды аныклама қылып жазғанларды
жанашылға жаткдрады. Ҳақыйкатывда, буя нәрселер, пәлен жерде
биреў жайын кдлай шиферлатканын көрип аяып, ө з жайын сояай
шиферлатқан адамларды, болмаса «Нөкис — Әмиўдәрьянын аркасында жайласкан» деген гәпти «Нөкистац қубласынан Әмиўдәрья
ағады* деп өзгертип айткднларды жадашыллар деп атаған янлы
кубылыс. Жацашыдық— бул гөне усыларға да жанаша түс, мәни
бериўден ибарат.
77
—Кдйсы кахарманынызда көбирек көринесиз?
—М енинше, жазыўшынын өз образы ол дореткен белгипи бир
кахарманында емес, барлык кахарманларында шашырап жүреди.
78
—Өтмиштен көбирек жазыўдағы максетлерициз?
—Кдракалпақхалкынын отмиштеги тәғдирлери көбирек хәсиретли. Сол хәсиретлерди азғантайда болса түсинген жанаәўладўәкиллери олардын, ец болмаса, ев заманында кдйгаланыўьша жол коймаўға
тырысыпжасасын дегеним ғой.
79
—Жазыўшылардын факглерге көз-кдрасларыжөнннде недейсиз? .
—Жазылыўы тийис факглерге ози жасаған жэмийетгин хәм тәнҳа
өзининж еке инсанлык мәплерин бас бағдар қылып жазатуғынлар
болады. ЖәмиЙетгин коз-карасларынан жазғанлар кобирек утады.
80
—Инсанлардынхәм хайўанлардыц жаўызлыкларындағы айырмашылык?
34
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—Инсан жаўызлыкты ойланылған акылы менен ислесе, хдйўан
ҳеиггежге ақыл жуўыртып турмайды. Менинше, акыл менен исленген
жаўызлық хайўанлыктан да жаўызрақ.
81
—Ақылдын өмнри?
—Адамзат жәмийеткнде Ақылдан узак жасайтуғын бир нәрсе
табыў кыйын. Тилекке кдрсы, бизин Кдракалпақстанда бир нешше
автор бас косыл дүзген оқыў куралларынын қәтте шерек әсирде
жасамайггушнын көрипжүргенликтен, жокарыда айткан ө з пикиримди гейде өзим бийкарлатым да келеди.
82
—Пүткил бир мәмлекетти баскарыўшы инсан менен кишкене
бир шанаракты баскаратуғын каралайым инсанныц айырмалары?
—М енинше, карапайым инсанныц санаўлы душпанлары болса,
мәмлекет баскарған инсанныцдушпанлары есапсыз болады.-. Бирақ
сшардын арасындаш бнр тецлик бар: карапайым инсан канша аўкатка
тойынса, мемлекег баскарған инсанға да сол курлым аўкат жеткиликли. Әттек мәмлекетке басшы болғандардын көбиси усыны
умытады.
83
—Акыллылар хәтте вэ душпанларына да тилемейтуғын кандай
хэсирет бар?
—Өлим аркалы келетуғын ҳәсирет.
84
—Жаца шығарма жазыў алдындағы кейпиятларыныз?
—Кейпимди сезбеймен, биракжаца шығарманы жазыўға отырмастан бурын: «биринши гезекте, мен усы шығармам менсн оқыўшыларға не айтпақшыман?» деген сораў үстинде көп күклеп, хөптелеп,
айлап, гейде жыллап ойланыў менен бас қатыраман. Сонын менен
бирге, дөретилежак шығармам харакалпақ окыўшыларынан өзгелерди
кызыктырмайтуғын болса, халқым хаккында шығарма жаэдым деўнм
де бийкар, деп те көп ойланып, дүньялык аренада, өзлеринин Хвр
қыйлы түсиниклерине ийе окыўшыларды да көз алдыма келтирип,
өзимше, жуўап тапканнан сон ғана жазыўға отыраман.
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85
—Керкем адебиягпыкенбийик шоккысына шыюгым деп ойлайсызба?
—Бундай ой хеш кашан басыма келген емес. Менинше көркем'
әдебияттын ен бийик шоққысында Тәниритааланын ези. Оннан
сонғылары, менинше, споргппылардын тили менен айтканда, етмиштеги уллылардан Гомер, Данте, Вольтер, Шекспир, Лев Толстой,
Гете ... сыяклылар... Сондай бийик шоккыға кетерилиўди нийет
ететуғынларды алпинистлер дейди. Мен де, өзимше солар киби
алпиннст атағына ерисиўди күсеўшилердин биримен

86
—Сизикше, ен сүйкимли хаяллар?
—Бала квтерип жүрген хаяллар маған айрыкша сүйкимли керинеди.
87
—Сизинше, кайсы дәўирдегн бабаларыныз сүйкимли?
—Бәрше түркийтиллеслерге некерлиги себепли канша-канша
азаплар шекседе, бәрш есине төтепки бериў менен, түп Ўатанын
тасламай, келеси әўладларына Ўатан кылып калдырыў жапында жан
бсрген бабаларымыз.

88
—Ата-ананыздын тирнлигинде оларға наразылык билдирген
пайтларыныз болды ма?
—Ата-анамнын картайған гезлеринде мәмлекеттен пенсия алыў
машкаласынатускенин көргенимде, оларға наразылыкпенен: «бүйтип
не кыласыз? Дүньяға келтирип, камалға жеткерген алты перзентиниз
саклайдыгой?» дегенимде, олар бир-бирине карасты. Мен кысындым.
Екди ойласам, пенсияны алыўға умтылғандағы максетлерн де, өэ
псрэентлерине еле де женнлликлер жаратып, бериў нийетщ)и екеник
сщщ, өзим пенсия жасында болғалы түсинип жүриппек.
89
—Каракалпакжеривде жийи өсетуғын торанғылдын бүкирлигин,
кябыкларынын быдым-быдымлығын калай сүўретлесе болады?
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—Торакғылларымыздын бүкирлиги өтмиштеги ата-бабаларымыздын аўыр мийнетлерикин көринис белгилери, шакаларынын өрретөррелиги — көп-көп посыўларды бастан кеширген халкымыэдық
есапсыз азаплы аш-әптадалыкган кугылыўға жөрдем сорап айналасындашларға жайған колларынын көринис белгилери, ал сол торанғыллардын кабыкпарынын быдым-бьщымлығы —- өтмиштеги бабаларымьщын шексиз далаларда күнге күйреген жүздерин хеш бир айнада
көре алмағанлығынын көринис белгилери. Солай болса да, торакғылларды отка жаксак, бирдсн лаўлап жалынлағаны — халкымнын
айналаға ыссылык бериўге асықкан меқиринин белгилери, шоғыкын
тез өшетуғыклығы — саны азлыктан арзыў-әрманлары алысларға
еситилмейтуғыныныц белгилери. Билип койыныз, торанғылымыз
кдндай болса да, өзи өскен жериник жарасығы, сәни. Жшю ескертерим;
«торанғыл» деген сөз «Туран гүли» деген еки сөзден келип
шықканлығын хеш кашан естен шыгармацыз.
90
—XIX әсирдеги каракалпақ басшыларыныц, Хийўа хаклары
жөнинде өкинишлеринен бирин айта аласыз ба?
—Х£Х әсирдин орталарынддғы кзракзлпакларцын басшысы Ерназар алакөз бир отырыспада; «Хан сарайындағылар, биздн бнлгиси
келсе: «халыныз калай?» дейди, ал биз оларға «өзиниздин хапыцыз
калай? десек арсынады» деген екен.
91
—Кдракалпакларда: «жаны көзине көринди* дегек ғәп бар. Жанаа
көзге көринеме?
—Бир фильмде ери хаялын өлтирмекши болып пышағын
жанбасына кайрап-кайрап оған; «жанынды көзиқе көрсетейин* деп
дәпинди. Хаял калт-калт етип кейин бәсти. Бир ўаш тга ери гүрсиге
сүрнигип жығылған еди, пышағы колынан түсти. Ҳаял пышакты
тезлик пенен алды да, ерикин кылғанын тәкирарлап, оған дәпинди.
Енди еркек қалтырап кейин бәсе берди. Сол гезде хаял күлип турып:
—Жанын көзғе көрсетиўдин кандай болатуғынын уктын ба? —
деди. Е ркектн көздеринен жас шыкгы. Хаял пышақгы онын алш на
тасладыда:
—Қәйткенде жанын көзине көриниўин тусинген болсан бәс! —
деди.
Ери пышакгы алыў орнына хаялынын алдына жығылды. Демек,
пышакалкымыка такалғанда онында жаны кезине көринген.
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92
—Өзинизге исенген адамларга көз-карасыныз?
—Биреў саган шын кәлби менек исенсе, онын тәғдири сеник
қолына өткени. Өз тәғдирин исенип тапсырган адамнын тәғдирин
көздин карашығындай саклаў иксаннын өмириндеги бас ўазыйпаларынан бири.
93
—Инглис, испан, француз, оры с... тиллери сыяклы бираз тиллер
пугкил дүнья менен карым-катнас ушын көпир делинеди. Каракдлпақ
тилинде де көпирлик ўазыйпа барма?
—Дүньяда үш мыннан аслам тил бар. Хәр тил дүньядағы пүткил
адам әўладлары арасындағы көпир. Каракалпақтилиде ана халкымыз
ушын өзинше бир көпир, әлбетге!
94
—Адам өз өмир баянын жазып калдырмаған болса, керегинде
кдйдан излеген макулырак?
— Ҳәгге жазып калдырса да, инсаннынхакыйкый өмирбаянын
онын өз заманласларына, келешегине кандай ислер ислеп калдырганынан теренирек излеў макулырақ.
95
—Ҳакыйкый досларды калай түсинсе болада?
—Өзин кимге, неше адамға хдкыйкый доссац? Әўеле усыны бил!
Өзин өзгелерге хакыйкый дос болаалсац, олар да саған хакыйкый
дос бола алады.
96
—Өзимнен жокары лаўазымдағыларға кзлай жаранаман?
—Жокары лаўазымдағылар, көбинесе, баскдлардан мақгаў талап
етеди. Арасында сенинде басшыларды көтермелеп, марапатлал турғаньщ
өзин ушында керекли. Бирак гейпара басшыга: «сен бийиксен» деп
ашык айта бериў-әм бакыллыкка усап кететуғынын умытпаған макул.
97
—Биринши китабымды алып окыған бир тәжирийбели жазыўшы
маған: «сен бул шығарманды сондай жокары талант пенен жазғансан,
38
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буны жазыўга дейин бирде китап оқып шыкпағанық көринип турыпты* деди. Буны калай тусинсе болады?
—Сол тәжирийбели жазыўшынын гәпин баскаларға айтып макганыў орнына, ха.кыйкатында, өмиринде дурыслы китап оқымағанын
ушын уялғанын хәм ендиги жағында болсада көбирек окығанын
ж өн.

98
—Бир жорам хәр сапары өтирикти куйкылжытады. Не дерим-ди
билмеймен?
—Бир адам бнр адамды алдаса, хеш гәп дерсен, набада сондай
өтирикши бир мәмлекетгин я халыктын атынан сөйлесе, изи үлкен
ўайраншьшықка әкелетуғынын хәр салары ескертип жасаўьщ адамгершилик ўазыйпана киреди.
99
—XVIII өсирде жунғарлардык рехимсиз шабыўылына ушыраған
каракалпаклардын тәғдири кандай болғанын қыскаша тенеўлер менен
укгырсаныз?
—XVIII әсирдеги жунғарлар шабыўылынан кейин бөлинген
қаракалпак хадқыньщ тәғдирлерин, окығанларым бойынша еслесем,
геззал бир отаўдьщ какатщзы жүйсиз-ак бөлинип-бөлинип кеткенин,
бир үлкен казанныц пашақ-пашак болып сынғанын көз алдыма
келеди.

100
—Сизуш ын не коркынышлы, не күлкили?
—Менинушыненкорқынышлы нарсе — адамларды к сумлығы,
ал күлкили нәрсе — базы сумлықлылардын «мени хеш ким түсинбейди* деген ойда ислер қылыўы.
101
—Бүгин жыйналыска кешилщкиреп келсем, трибунадан түсип
баратырған биреўге хәмме қал шаппагигап атыр екен, шетиректе үнсиз
спырғанбиреўден «Кайерден?* «Недейди?»деп сорап едим, ол тонкылдап:
«Бизин мәкемеден. Тынықсуўды ылайтып түсти» деди. Түсинбедим?
—Сол сейлеген адам сен сораған адамнын тап өзнк хәм ислеген
ислерин қатгы сынап-минеген, болсатәәжип емес.
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102

— Жазыўшынын тарийхшыдан айырмасы?
— Тарийхшы фактлер менен хүжжетлердин кулы, ал жазыўшы
тарийхшыға караУанда фактлерге еркин қатнас қылады. Бул еркинлих
тарийхгы бурмалаўында емес, тарийхгы тастыйыклаўшы хадийселерзи
кахарманларыкын шийеленискен көркем образлары аркалы еркин
көрсете билиўинде.
103
—Тарнйхый романпарынызда базы бир кахармакларыкыз сокшама
акыллы бола тура емирден неге дурыслы жол таба алмайды?
—М енинуш ы нда хайран кдларлығы хөм өкинишлиси сол. Сол
ушын көп адамлар «бул дүнья сырлы жумбакларға толы» десе, және
бирсўлери «бири кем дүнья» көп сарсылады, Ҳакыйқатында, бул
дүнья көп сырлы, көп кырлы екенин хешким бийкарлай алмайды.
Ал «бири кем дүнья» деген пикирге келсек, мениқше, бул дүкьянын
бири ғана емес, токсан тоғызы кем сыяклы. Усынын себебинен де
адамлардын кебиси калган токсан тоғызын излеў менен-ак, хәтте
езлерине де дурыслы жол таппай-ак өтнп кете бсреди-ау.
104
—Жазыўшы өз шыгармаларында езин-өзи қдйталаўы мүмкин бе?
—Жазыўшынық мәденияты артқан сайын басқаларды түўе, озинөзи кдйталаўдан крркады. Бнрақ француз Ж орж Сименон батыр
жазыўшы. М енин оннан сезген бнр фактим: Ж . Сименонныц көп
китабын о»сып-окып болып, ушы-қыйырсыз океаннан бес-алты
шабактутқан балыкщьщай боласац. Ал уллы орыс жазыўшысы Федор
Достоевскийди ямаса мениц заманласым Валентин Распутинди
окысан, кишигирим тециэден-ақ акуяалар, үлкен ылакалар тугқан
кейипте каласан.
105
—Мухаббет жөнинде тәнхә пикирициз?
—Адамзат бинэ болғалы мухзббет жөникде бир-бирине карамашрсы оғыры көп пикирлер жүритиледн, яғный мухаббет сазын хәр
ким өзинш е шертеди, хәр ким онын отын езинш е жагады, өзинше
күйеди. Менинше, «Муҳаббет* сөэи «вмир», «өлим» деген сөзлердин
синоними. Мухаббет өмирдин паспорты. Оны калай алыўдан көп
40
www.ziyouz.com kutubxonasi

нәрсе ғөрезли. Мухдббет еки адамнын бир ошакка от жағыўы. Бир
жағы немкурайды от ысырса да, ошак пыскыйды, түтеген от көзлердсн жас шығарады, Ен кыйыны-лаўлап алыскан мухаббет оты
бетти шарпымасын. Бетктыртыкадам кисиге карай алмайды-ғой.
Мухаббет отынан абайлы болыу керек.
106
—Қаракалпақ талқынын дүньяға маюаныш тутатуғын Уллы
шайырлары Әжинияз, Бердаоад тыскары уллы адамлармнан жетеўикнн атларын маған айта аласыз ба?
—Ҳәр бир кзракдлпақғын, барлык орынларда ездеринше макганыш
тугатуғын уялыларынан биринши VII әсирде өткен Султан Ўайс
Караний. Ол исламды енжайдырыў дайетинде анасы менен Йемсннен Кдрақалпаклар арасъша келгеннек соц, бул халыкка хүрмет уш ын
«Кара* сөзине «нийди* крсып өзинс лакап етип алған. Сокнан кейин
Кзракдлпақлар елинен Иранға барып Иракға мусылманлыкты енгизиў ушын жүргизип атырған Ҳәзирети Әлийдин нөксрлерине ©з
ерки менен косылған. Акыбетинде Ислам дини ушын шейит болған.
Онык өз аты менен аталатуғын «Султан Вайс баба» кабири Беруний
районынын территориясында, Каратаў алабында
2. УШ-1Х әсирде өз халкын ғанаемес, туркийзнбанларды коргаўда
батырлык ислер кылған Гүлайыы (ол жөнкнде «Қырк кыз* дәстаны
дөретилген, Гүлайым салдырған «Қырқ кыз кала»нын орны еле
сакланған).
3. XII әсирде «Мәдинада Мухаммедбодса.Түркстанда Хожахмед*
деген дакк таратқан дананыц сүйикли шәкирти болган бабамыз
Сулайман Бақырғаний. Онын «Ҳәким ата* лақабы менен аталған
кабири хәзирги Қокырат районыныц территориясында сакданған.
4. XVIII әсирде патриотлық ислери халық аўзында әпсанаға
айналған Маман бий (1712-1784). Тилекке кдрсы, оньщ қәбири
сақпанбаған, халық аўзыыдағы рәўиятларға қарағанда қәбири Әмиўдәрьянык Арал текизине куйьш, душшы суў менен ашшы суў
арпалысып атырған жеринде болған. Ҳ әэир арнаўлы изертлеў
жүргизилмесе табыў қыйын.
5. ХКәсирдннбириншкшсрегиндехапкыкахаклықалыўжолында
өзинин исснген адамлары тәрепинен каза тапкдн Айдос баба (17541827). Онын аты менен сальшған «Айдос капа» хәм «М әсләҳәт төбе*,
хәзиргн Кдраөэек районыньш терригориясыцда сақланған.
41

www.ziyouz.com kutubxonasi

6. Айдос бабаныц ислерин даўам етип, кдракалпаклар ушын азғана
ўакыт ханлык алыўға ерискен батыр Ерназар алакөз (1806-1856).
7. СССР мәмлекети пайда болған гезде өз миллетин корғаў ҳәм
шегараларын белгилеўде айрыкша белсендилик керсетип, халкына
автономиялык алып берген Аллаяр Досназаров.
Жетеўин атаныз дегеникиэ ушыи усылар менен хәзирше шеююкемек.
107
—Әдебияттағы идеал образ мәселеси жөнинде пикирициз?
—Бул женинде пикир жарыстырмайтуғын, өэикше мысал келтирмейтуғын әдебиятшы жокдесем болаш . Хдслында, идеал обраэ пүгкил
адамзатгыи ойындағыдай, хәмме сондай болыўға тырысатуғык инсан
образлары. Бундай образ биреўдиц кыялынан, фантазиясынан шығыўы да кыйын. Оны текдәўиртуўады. Меницше, өййемгидөўирлерден
бержағында хеш кашан унамсыз хөрекет кшмаған обраэлар — шексиз
кәрамат хэм күдирет ийеси Тәкиритааланыц караматы менен дүньяға
келтирилген Адам ата, Будда, Зардушти, Муўса, Сулайман, Ийса...
Мухаммед пайғамбер... сыяклы уллы дана пайғамберлердин образлары. Адам өўлады пайда болғалы, пүткил әлемде бул уллы-лардан,
ен. болмаса, биринин жоллары менен жасағысы келмейтуғын инсан
табылмаса керек.
108
—Кдрақалпак миллетинин атын маюакыш тутып, езине фамилия
кылып алған атакды шахс дүньяда болған ба?
—XIX әсирдин басьшда Петербургғағы сүўреш илер (художниклер) академиясында Россняныц сүўретшилик өнерикиц атасы Карл
Павлович Брюллов (1799-1852) пенен мәнгиликке дос болып, XIX
әсирдинбиринши шерегивде Москвадағы кадетлер корпусында орыс
офицерлерин сүўретшиликке үйретиўши муғаллим Владимир Каракалпаков деғен атақлы художник болған.
Уллы художнкк Владимир Каракалпаков жөнинде кецирек
билгиниз келсе, каракалпак жазыўшысы мархум Оразак Бекбауловтьщ (1929-1992) «Қаракалпакстан* баспасы тәрепинен 1987-жылы
Нөкисте, каракдлпак тилинде 7000 нускада басылған кигабын таўып
окысацыз болады.
109
—Минезинизди тәбияпын кайсындай кубылысларына мегэетесиз?
42
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—Кдйсы хүни азан менен далага шыксам да, бир танньщ кешегиге
усағакын көрген емеспен: Я суўыклаў, я ыссылаў, я ашык, я булытлы,
я самаллы, я тынык... Түстеде солай, кештеде солай тәбияг кубылыслары өзгерип турады.. Менде өзимниц минез-кулкымнан усындай
ҳәркыйлы кубылысларды сезинемен.

110
—Қалайынша жаксы жасаў мүмкин?
—Жаксы жасаў да, жаман жасаў да, тийкарынан, колында барына,
табылғанына, шакарак ағзаларына, консы-қобаларыка, мәмлекет
жүргизген сиясатка кәнәәтиккен ғэреэли.

111
—Сизин түсинигиннзше дүньядағы кыйын илим?
—Адамзат тарийхына ой жиберсем, бул дүньяда бир адамнын
екинши адамды, бир жомийепнн екинши жәмийетги дурыс түсинген
гезлери болмаған секилли. Сол ушын ба, маған кимде ким «мен
пәленшени түсиндим* десе, ямаса пөлен мәмлекет пәлен мәмлекет
пенен түсинисипти, десе, ол өзине коса баскаларды алдап атырғандай
түйиледи. Қыскасы, менин ойымша, бул дүньядаш ен кыйын илимадамды адамнын, мәмлекетга мәмлекетган түсиниў илими болса керек.
112
—Кдракалпакстанымьша суў тансықпары тәкирарлана берерме
екен?
—Қарақалпакстанда суў тансықлыш деген д е, әлбетге, миллетимиздин жасаў я жасамаў мүмкиншилиги хдккында гәп барады.
Бираз еллердеги суў тацсыкдары жөнинде &спа сөзлерде жәрияланған
изертлеўлердин нәтийжелеринен оқығанларым бойынша, дүньяда
суў көп. М әселен, океаняар ҳәм тециэлердин суўлары менен жер
шарын еки мық бес жүз метр қалынлықга ораса болады. Бул есапқа
жердин ишки катламларьщдағы суулар кщжейди. Бирақ, жеме-жемеге
келгенде, инсанға душшы суў керек ғой! Ал душшы суў дүньядағы
гүллән суўдын тек бир пайызын курайды екен. Онын да 98 пайызы
Антарктида хәм Грснлатшя муэлықларын курайды.
Душшы суў зоналарыныц кайсыцдай орынларда көплигинен де
бнраз нәрсе ғәрезли. Мәселен, бүгинге дейия Бирлескен Миллетаер
Ш өлкемннин есабында Кдрақалпакстан сыяклы 300 орында суў
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кәҳәтлиги бар екен. Буд мысадаы айтқандағы максетим-көп пенен
көрген уллы той, деп үнсиз шыдамлылыкка шакырмакшы емеспен.
Қонсылас мәмлекетлер менен тил табысылса, суў тансыклығынан
кутылыў и мканиятларымыр да хеткиликли екенлигинен гүманланбайман.
113
—Жаслаў гезлеринизде денсаўлығыныз наш ареди, қалайьшша
жасыныз сексенге карай баратыр?
—Айтканыныз дурыс, көп аўырдым. Лекин хәр исте тәўекелшимен. Жаслығымда атам ертип жүрип бәрқулла; «балам, кднша
аўырсак да, кейпинаи түсирместен, уллы шайх Г-яялийшш (1203/
10—1292), «егер ишине еркин хаўа тартып, оны сыртка еркин шығара
алсак, Аллаға шүкирлик кыл да, ислеринди даўам ете бер...» деген
нәсиятларын хешкашан умытпа» деп тәкирарлай бсретуғын еди...
Кднша аўырсам да, атамнық нөсияты бойыкша, аўырыўды умытыўға
хәрекет етип, кара мийнетке, жазыўға шамам келмеген гезлеримде
тек киталлар окыўдан жана шығармалар үстинде ойланыўдан, ислеўден шаршамадым, жалыкпадым. Солайынша аўрыўьищы көбирек
умытыўға тырысып бираз тандарлыкга жасап киятырман.
114
—«Әдебият» сөзинин мәнисн не?
—Әдебият сезинин тийкарғы мәниси, менинше, түркийзибанлар
тилиндеги «әдеп» хам «уят» деген еки сөзден келип шыкқан.
Ойланып караныз кайсы көркем шығарманы окысаныздаол сизге
әдеп-икрамлылық, ар-намыс, уятлылық жөнинде тәлим бериўди
нәзсрде тутаоы.
115
—«Тураклылық» деген сөз көп айтылады. «Тураклылык* бар
нәрсеме?
—Менинтүсинигимде, инсанияг пайда болғалы үш нәрседе тураклылық кәлнплескен. Бнринши, инсанияттьщ булжымай бағыныўы
ушын Қүдирети Күшли Кудайға исеним, екинши, ааэмлар арасындағы бир-бирин бойсыныўшылык ҳәм адамлар арасындағы байлық
ҳәм жарлылық... Үшннши, ўакытлардьщ агщўи менен нәмәлим күш
аркдлы ааамзатш ц жана әўладлар менен алмастырылып турыўы.
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116
—Марапатлаўлар ҳәм жазалаўлар женинде не айтасыз?
—Өтмипггеги уллы даналар: «марапатлаў хәм жазалаў еки нәрсе
меиен иске асадьа»,—деў м енен:«— Бириншиси зер жағалы шалан,
екиншиси дар ағашы* деп , мәселец патша жаксы көргенине зер
жаялы шапанэаўып, жек көргенин дар ағашына асып ләззетленетуғынын айткдн екен. Ҳ әзирги жәмийетлсрде тап усы таклетте
басқарылып, мәмлекет басшылары жақсы көргенлерике хәркыйлы
сыйлыклар, наградалар, атакдар берип ләззетленсе, жек көргенлерин
жазалатып, тюрмаларға каматьщ ләззетленеди...
117
—Сизиц бириншв повестициз «Секретарь* хаккында бир гезде
сын шығып,«... «Павлик Морозов*повестнне усамағаны өкинишли*
делинсе. ал «Муғаллимге рахмет* повестиниз Шыцғыс Айтматовтын
«Биринши муғаллим* повесгане усаслығы жөнинде сынлар жазылды.
Оларға көз-карасларыцыз кдцдай болган?
—Мен соцца ишимнен куўанганман. Себеби мен «Сеқретарь* ды
«Павлик Морозокган* сонж азсамда, оны толыкеле окымаған еднм,
ал «Муғаллимге рахмет» ти Шыцғыс Айшатовтын «Биринши муғаллим*
повестинен еки жыддай бурынжазып баспадан да шыгаргкан едим.
118
—Тил бойынша базы алымлар хәр тилде сөйлейтуғын халыкгын
санына қарап, бир тилди океанга, екинши тилди тецизге, үшинши
тилде көлге тенеди. Сизицше, бул дурыспа?
— Менинше, тилдин океаны, теқизи, көли болмайды. Кдйсы
тилде болсада, сөйлейтуғын халык аз санлы ма, көп санлы ма, бирак
ана тилинде өз-ара сөйлеснп, бир-бири менен толык түснниссе, сол
тил сол адамлар ушын ушы-кыйырсыз океан.
119
— Әдебиятга «Конфликтсизлик теориясы* деген түсиникке кялай
карайсыз?
— Инсанлар бар жерде карама--қарсылық бар. Усы қарама-қарсылык конфликт деп аталады. Демек, конфликтсиз өсиў, раўажпаныў
жокдығы да аксиома. Әдебият әне усындай өмирди көркем свзлер
менен кағазға түсириўши сырлы кәрамат
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120

—Маған базда бир күнимнин өтиўи мүшкил. Сизде калай?
/
—Инсанлар белгили дәрежеде, бир-бирин тәкирарлап жасайды
гой.

121
—Ташкент қашан пайтахткд айналған?
—Өзбекстан Республика болғаннан кейинги пайтахты Самар
еди. 1930 жылы пайтахт Ташкентке өзгерди.

122
— Дос ағла ма, туўыскан ағла ма?
—Күни келгенде хакыйқый бир досты н, әкен, анан, зайыбьщ ,
қаналас туўысқанларын бирге қосылып ислей алмаған жақсылықларды ислейтуғын гезлери болады!
123
—Жазыўшыны қайсындай адамларға мегзетсе болады?
—Көркем әдебиятты сүйип оқыйтуғынлар ушын жазыўшы өз
балаларына, аклыкларына ҳәр сапары жанадан базарлық берип үйреткен аналарға аталарға мегзейди.
I
124

\

— Ислам динидеги супылықгын тасаўиф деп аталған түри нелерди
кенес етеди?
— Уллы даныш пан Имам Ғаззалий (Абу Хамид Мухаммед ибн
Мухаммед ал Ғаззалий)—(1059-1111ж.): «Тасаўиф инсанғаеки түрли
ўазыйпадан жүклейди: «Бири — Тәнритааланын дәл буйырғанындай,
парыз қылған гүллен ислерди дурыслы ислеп, дурыслы жасамақ.
Екиншиси— Тәнритаалаға наылайық ислерде өзгелерден узақласып,
ҳәтте, көпшиликтен де өзинди шетирек тутпақ».
Бул ескертпелердин кыскаша мәниси: Тәнритаала аддында пәклик,
шараятка қылап қылмаўшылық, ҳәр бир инсан менен әлпайым
мүнәсибетте болыў, ҳәр исте ҳақыйқатш ы л болыў менен бул
жоллардан шыққанлардан өзинди аўлақтутыў... екен.
Ендиги жағын өзиниз ойлап, түсингенинизге қарап ислер
етерсиз.
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125
—Базылар бир шығарма дөретсе ҳәммеге айтып мактакып жүреди.
Бул калай?
\ —Суўы сайыз салма көбинесе хдрылдап ағады ғой!
!

126

—«Бизде романлар көплеп пайда болып киятырған жылларда,
баЬяста «роман жанры керек пе?* деген сораў туўғаны есикизде ме?
—Есимде. «Роман керек пе?» деп сораў едийкан егин егиўи керек
пе^» деген сораў менен барабар» деп жуўап берген уллы орыс жазыўшмсы Михаил Шолохов.
Әттен, сонғы гезлерде бизде роман жанрынын диапозоны тарайып
баратырғаны, маған күтә өкиниш ли түйилип жүрипти.
\

*

127

4- Әдепли, акыллы адамды бирден қалай таныў мүмкин?
—Биринш и сөйлескенинде-ақ ақыллы инсан тәўипке мегзеп,
сенйн дәртлеринди жециллетеди, өз нәпсине өзи ҳәкимлик қылады.
128
—Әжинияз, Бердақ секилли уллы бабаларыцызға қәнәәт таппайтутын гезлерициз болама?
—XIX әсирдеги Хорезм шайыры Огахий «Қалила ҳәм Димна»
менен «Қабуснама»ны аўдарғанда оған тен курбы болып, жасаған я
Әжинияз, я Бердақ бундай дүнья даналыкларынын үлгилери менен
өз халқын таньптырыўға неге жол излемеген?» деп ишимнен сарсылсам да, дурыслы жуўап таппай, олардын заманына, сол гездеги ел
басшыларына ишимнен наразы боламанда, енди орнына келмейди,
деп өзимди басаманда. Тап усы демде өзиннин заманын, заманыцньщ
басшылары, заманлас жазыўшыларын, өзин дүнья әдебиятынын
үлгилери менен халқынды кецнен танысгырыўда не қылып атырсыз?»
деймен де астынғы ернимди тислеймен..
129
—Бул жақгы әлемге қәнәәтленесиз бе?
—Ҳақыйкатын айтсам бул жақгы әлем, мен ушын базда бос,
базда орта, базда сапырылып төгилип қайнап турған ас кззанына
мегзейди. Базда оннан бос каламан, базда шала курсақ каламан,
базда тояман, ал базда гүпти боламан.
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130
—Биреўди жақсы көрсем, оньщ басқаларға жақпайтуғын минюкулқлары да маған гөззал болып көринеди. Инанасыз ба?
—Инанаман. Бирақға абайлакыз. Терён ойланбай жақсы көриўшилик — базда шенгедди гүл ғой, деген исеним менен түбинен
қамтылаў арқалы, қолларынды канатып алатуғын пайытлар болады.
131
—Д үньяны к тирепбердиси бармыш. О нын тайып кетиў қйўпи
жокпа екен?
Т
—Ҳақыйқатында, бул дүньянын тирепбердиси адамзат. Ал е|нди
адамзат арасындағы өцшен өтирикшилер дүньяныц тирепбердисине
түскен жеги куртлар. Онын.үстине сен биреўге өтирик сөйлесеқ. ол
да сени алдайтуғын болады. Бул да, инсанлықтирепбердиге түўкен
курт. Ҳәр бир инсан өзин усындай жеги куртқа айландыр^ўдан
сакласа, тирепберди таймайды. Сондадүнья мәнгилик!
I
132

\

|

—Мен бир қызды жақсы көрип қолынан услап едим, «жибер,
асығыспан» деди. Ж иберип едим, кетпеди. Соннан турып-турып
айырылыстык. Не қылыўым керек еди?
—Еле ержетпегенсец, айналайын!...
,
133

\

—Әллеқайсы китаптын авторы көп ойланып я аз ойланып жазғанын қалай билиў мүмкин?
—Егер шығарма сени көп ойландырса, автордьщ көп ойпанғаны,
аз ойландырса, автордын аз ойланғаны.
134
—Шығарма жазып отырғацда сүўретлеп атырған ўақыяға киргенинизди сезген гезициз болды ма?
—Бир жола «Маман бий» әпсанасындағы күгә жаўынлы жағдайды
жазып тамамлай сала, саатқа карап, асығыслық пенен кийинип
күнделикли лаўазымлы жумысыма кетип баратырғанымда, көшемиздин арғы басына жеткенде, үлкен баламнын изимнен: «Аға, ҳәй аға,
плашыц менен зонтигинди таслап кет!» деп бакырғанын еситип,
аргыма бурылғанымда, кдпталымнан өтип баратырғанлардыц мырс48
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мырс күлгенлерине танланып, айналама карасам, аспан ашық, куяш
сәскеликте жарқырап тур екен. Ал мен болсам шығармамдағы
жаўынлы жағдай ҳәзир далада болып турғандай сезингенлигимди
усыннан сон билдим.
135
— Билемен, Қонырат арысы «Жаўынғыр», «Шүллик* балып еки
тийреге бөлинеди. Ал, «Жаўынғыр» тийресине киретуғын Баймаклы
руўы: Айыс, Ж ақанай, Саспақ, Тоқмойы н, Ўйеш, Найман болып,
алты көшеге бөлинеди. Сизин тонмойынлардан екенинизди билемен.
Тонмойынларда өз нәўбетинде бөлинеме? Жазыўшы сыпатында өз
халқымыздын. ҳәр ким жети атасына шекем билиўи ш әрт деген
дәстүрине садықпысыз?
— С адықпан, деп кескин мақтана алмайман, бирақ бәрш е
ислеримде миллий дәстүрлерин сақлаўда, өзимше, тәўекелшимен.
М енин, Атам Ҳ әкимнияз базда өзинин ата бабаларын еске алып,
кдйсысы канша жасағанында бир қатара тәкирарлаған сон, маған:
«Идралды ақлығым, сен билсен, соқынан өз үкелеринеде үйретесен.
Есте сақпа. Жети атақнан исмлерин яд билиў саўаплы ўазыйпа»
дейтуғын еди. Мен мехрибан сүйикли атамнан еситкенлеримди мәнги
есте сақлаўға тырысатуғын едим. Сораўыцыз бойынша, есимде бар
жети ата-бабаларымды айтайын:
1. Өз әкем Қайыпберген - 76 (1908-1984) жасады. Колхозшы
еди. Баскд бабалардыц да лакдпларын қосып айтаман.
2. Қайыпбергеннин әкеси Ҳәкимнияз-шабандоз - 79 жас (18731952);
3. Ҳ әкимнияздын әкеси - Әўез молла - 71 жас (1850-1921);
4. Әўез молланын әкеси - Досым палўан - 64 жас (1827-1889);
5. Досым палўаннын әкеси - Кдсым қусшы - 67 жас (17981865);
6. Қасым қусшыньщ әкеси - Толыбек балықшы - 69 жас (17681837);
7. Толыбек балықшыныц әкеси Есен ләшкербасы 58 жас (17411806) жасаған. Ал, усы бабам Есен ләшкербасыдан аржағын жартыўлы
билмеймен.
Есен Бабадан бержағын билетуғыныма және бир себеп: Тонмойын
баймақлылар арасында бизлерди «Есен қарағанлар» дейтуғын еди.
Усы кәрада бир ескертиў: Тоцмойын баймақлылар иштен өзимше
«Есен караған», «Шан караған», «Көрик караған», «Ала атлы караА—Т. Кдйыпбергенов
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ған»... болып бөлинеди. Ал, усы пәленше, төленше кдрағанлардан
арғы атасы бир адам екени жөнинде еситкенмен. Ҳакыйкатында
Сиз жокарыда атаған алты көше баймакпыларцык арғы атасы биреў.
Лекин, олардыц кайсы жылы, кайсы әсирле бир-биринен бвлингешш]
дурыслап билмеймен.
'
136
—Бир сюжетги хәр кыйлы жанрда жазатуғынларда бар. Сизше?
—Бундай кылыў, менинше, сыйырдындүлде отлап келип, корада
гуйис қайтарғаны секилли кубылыс. Ж ылқы гүйис кайтармайды.
Мен жылкы минезликги унатаман.
137
- Бурынлары хәр көргенимде, бир достыныз бенен хешқашан
ажыралмас киби бирге жүрер единиз. О ныц кеткенине кеп ўақыт
болды. Енди сиз...?
— Түсиндим. Сол достым тирилигинде, ушырасыў ушын ўәделескен орнымызға дап ўақгында келмей, меницоны кеп кутнп отырыўымды
күгә жаксы көретуғын еди. Енди, мен е з гезегиме, ол о дүньяда мени
күгиў аркдлы иши писип күтиў кандай бипазуғынын уғынсын, деген
ойлар менен изинен барыўға асыкпай спе тири жүриппен.
138
—Өзи бахытсыз адам баскэны бахытлы кыла алама?
—Ҳеш ким өзинде жоқгы кисиге бере алмайды.
139
—Қайсындай конакка кебирск итибар жақсы?
—Анамнын маған айтып кеткен нәсияты бойынша: үйицде конак
күтип көрмеген адамды жаксырак күтиўге тырысыў керек. Себеби,
«қонак күтиўдиц ғалма-ғалык басынан кеширмеген киси сениц сәл
гана кемшилигин болса, үстикнен күлип кетиўге жарайды»,
140
—Кисинин жекке мәртлиги деген не?
—Киси тек жеке басынын аманлығы, фамилиясынын гиршиксиз
сакланыўы ушын тәнҳә басын өлимге тигиўге барса, бул онын жекке
мәртлиги, әлбетге.
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141
—Ерли-зайып арасындағы үнсиз бахытсызлык?
—Ерли зайыптык биреўи басканы астыртын сүйип, я жуптысынан
ажыраса алмай, я мйнин сүйгеним бар деп тис жара алмай жасаса,
бул өлбетге, бахытсызлык142
—Кдндай айнаны жек көресиэ?
—Еки жахлы айнаны. Себеби оны ц бир жағынан сен өзинди
көрсен, екинш и жағынан душпанын езин көрип турады.
143
—Сайлаўларда хаяллардьщда еркеклер менен тенхуқыкта даўыс
бериўине бириниш жол ашкан мәмлекет бурьщғы СССРдеген гәп
еситгим. Дурыспа?
—Дурыс емес, Ҳаяллардыц еркеклер менен тен даўыс бериў
хукыкына 1893-жылы биринши жол ашкан мәмлекет Новая Зеландия!
144
—Ҳәр күни куяштын батыўынын инсанға тәсийри?
— Куяштын шығыўы да, батыўы да Уллы Тәниритааланык
көраматы. Сөйтсе де бул жөнинде хәр ким яиц өз түсиниги, өзинен
хөм өзгелерден күткени болады. Енди бир жола еки танысымныц
куяштын батыўы жөнинде билдирген пикирлерине кулаксалыныз:
Биреўи «кеше куяштын батканына соншалык ашындым, себеби ол
менин күни мененги бахытлы ислериме гүўа еди» десе, екиншиси
оған карсы: «кеше куяштын батканына мен сонша куўандым, себеби
сол күиги м енкн бәрше кәтеликлериме оннан баска гүўа ж ок еди»
деди. Енди өзиниз ойланып көре бересиз.
145
—Бир жола бир ғарры адамларға кылған жаксылыкгсарымнан
кайыр көрмедим, деп налынды. Буған не дейсиз?
—Адамлардында Адамлары болады. Лекин, жаксылыклар жерге
көмилмейди. Менин атам маған: «балам, өзгелерге көп жаксылыклар
кылған киси набадаеки көздек батыл болып калсада, жаксылыкдары
оған жол көрсетиўши шамшырак болып хызмет етеди», деген еди.
Мен атама исенемен. Сени де усыған шакыраман.
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146
— Кдракалпакстан жазыўшылары да топарларға бөлинемс?
— Меннн баклаўымша үшке бөлнксаи. Бириншиси, мисли уйкыдан жана ояны п, түсине усамаған нәмөлим әлемди керип Жүрген
секилли ҳәмме нәрсеге танланып карайтуғынлар, екиншиси, түсиндеги секилли жағдайларды онында көргени ушын өзлерин пайғамбер
санайтуғынлар, үшиншиси, уйкысы канбай оянып, бүйтип ояныўына
кимлер себепкер екеклигин биле алмай бөрха айыпкер иэлеў менен
жасаўшылар.
147
—Сиэ 1990-жылы Меккеге хажылык сапар кылдыныз. Хджылык
хәмме ушын шәрт пе?
—Уллы Әлийшер Наўайыньвд «Ана кеўлин шад етиў — 13 мәртебе
хажылык сапар кылған менен барабар» деген гәпинде хдкыкый
даналык жатыр. Усы дакалыкка сүйенип хәрекет етиў бәринен де
абзал болса керек.
148
—Бердак шайырдыц хдзир жууаплыкларынан еки мысал айтасыз
ба?
—Бириншиси. Кыс аиларынынкшиндеХнйўаныцханы каракдппақ елинин гилец ел басшыларына Бердақ шайырды да қоса шакыртып, Сарай гәзийнесине салы клар оғыры кем түсип атырғанын айтканда, есик таманда отырған Бердак каракалпак бийлеринин өз*ара
албыракл&ўын сезип, жылдам далаға шығып кетип, гелледей муз
әкеле сала, оны касыкоағы бийлерге көрсетип: «Буны Уллы ханымызға өткеринлер* депти. Бийлер хдйран болысса да, хан алдындатилге
келмей, музды алады да, шайырдын отннишнн орынлаўға кириседи.
Муэ қолдан-колға етемен дегенше ерип, балакын мущындайы ғана
ханга жетипти. Буған түсинбей ан-тацы шыккан ханға шайыр:
—М ине, Уллы ханымыз, колыныздағы баланын мушындай муз
әўеле гелледей еди, халкымыздан жыйналған салыкдар да дәл усы
муз киби, халықган канша көп жыйналса да, сизге жетемен дегенше
колдан-колға өтип азаяды, —депти.
Екиншиси. Бир жола Хийўа ханы Бердакты изине ертип, шайырлар жарысы бояатуғын сарайға кирсе, иште өз-ара айтысьш отырған
екн шайырды көрген хан Бердакка аларды нускап: «Буларшьщ екеўи
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де немөлим шайырлар. Сонда да шерият бойынша кеге таласады?»
дептк. <Бийпәрўа бола берикиз, у л л ы ханы м ы э, буларды билем ен.
Бул тарысыўдағы максетлери шериятга нәмелим калыў усыллары»
депти Бердак. Хан мыйык таргып: «Сиздей аанасы бар ел кор
болмайды» дегенекен.
149
—Кднаай отырыспаларды унатасыэ?
—Уллы шайыр Рудакий (855-941);
«Ж әхәннин шадлығын жыйнаса пүгин.
Дослардийдарынан болалмас үстин* — деп бийкар айтпаган ғой.
Дослар меиен қосылысып отырған отырыспаларга не жетсин!
150
—Ойшыл көринесиз?
—Бугинш жүз берген бәрше куўанышлы ўакыялардын ертен тәкирарланбащуғынынык себсбине жуўап талпай хайранман.
151
—Кдндай болып жасаў жақсы?
—Ҳеш кимнин маймылына айланбай жасаў!
152
—Кеше әдебин ушырасыўда бир сыншы бираз классик шайырлар
арасында өзи жақсы көретуғын бир классик шайырдын атын айтып,
тек оннан үйрениўи кереклигин талап етти. Дурыс па?
—Өзим еситпеген сыншынын дурыс я надурыслығына дәл баха
бериўим ш йы н. Лекин, әдебиятга бир классикгин изинен хәмменин
жүриўин талап етиў, әдебият атызында тек бир кыйлы гүллер
егилкўин талап етиў менен барабар.
153
—Адамлардын бир-бирине усаслығы неде?
—Ҳәр бир иксаннын өз айналасына, келешегине үмнт пенен
караўшылығында.
154
■—Ҳәр жана жылдағы ишки сезимлериниз?
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—Хер жана жыл маған бир жас хәм сүйсклериме салмақлылык
қосыў менсн бирге, енди мекнен бурынғьшан көбирек шыламлылык
хәм даналықталап ететуғын да.
155
—Шаршап киятыр едим, еки даналык гәп айтып кетесиз бе?
—Атам Хэкимнияздьщ нәсиятларынан тәкирардайман: биринши,
кисиге өзин қьшған жақсылык пенен кисинин езине кылған жаманлығын умытып жаса, екинши, кисинин саған кылған жаксылығы
менен өзиннин өзгеге кылған жаманлығынды умытпай жаса.
156
—Үстиниэден жазылган шағым арзаларға көз-карасыныз?
—Шағым арзалар, биринши, өзимникден саўлығыма кебирекдыккгг
койыўым, екинши, бәрше исте абайлап шешимлер қылыўым кереклишн, үшинши, душпанларым хәр кәдемище барлығын умьппай жасаўым
кереклигин анлатады. Сол ушын душпанларымнан коркпайман.
157
—Кдрапайым инсан хәм шыпакер аўырса айырмалары болама?
—Болады. Кдрапайым инсан аўырса, бирден балага айналып,
шыпакерди анасындай көреди. Ал шыпакер аўыреа, перзентлери
алдында аўырған ана секнлли албыраклайды.
158
—Инсанды ренжитетуғын хәм жубаныш таптыратуғъщ бир кыйлы
гәп айтсаныз?
— Бириншиси, «Адам бул дүньяға мийман болып келеди»,
екиншиси «Адам бул дүньяға сүтин болып келеди*.
159
— Жакында бир жасы үлкен жазыўшы маган тема берип: «теэ
жаз, болмаса, баскалар жазып кояды» дсди. Н е кылайын?
—Жас жазыўшыга бундай кенес бериў — тәжирийбесиз ананын
оз баласын бесикке болей сала: «тез уйықпа, болмаса, сени сағал
алып кетеди» дегениндей ғәп, айналайын.
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160

— Әдебиятты кдндай мәкян деўге болады?
— Әдебият тойхана ем сс, лекин, Тәниритаалам таскын талант
бергек инсанлар ушын тар есйкли мийнетхана.
161
— Театр сахнасьшда спсктакль журип атырғандағы кейпиниз?
— Театрдын сахнасыш» жүрип атырған шекгакльге дыккат койып
отырыў карсы алдындағы жазыўларды дыкҳдт пенен окып отырған
янлы кубылыс. Сол ушын мек театрда кагггалымда оэ сораўлары
менен, дыкквгымщя бөлиўге тырысканларды, көп жағдайоа, унатпайман.
162
— Жазыўшылыкга күнелтиў кәсибию й-ә?
— М енинше, жазыўшылык бул кунелтнў кәсиби ем ес, ал, өз
мийнетлерин менен халкыннын руўхын баска халыклардын руўхпа*
рына жакынластырыў жолында ойландыратуғын, хәм сол тийкарда
ислер қылатуғын көсип-екер.
163
— Сонғы жыллардағы дүнья жаналыкдарынан бнлиўимше, көп
еллерде аты шыкқан артистлер оғыры пуллы жасайды. Бизде де
сондай артистпер
ма?
— Биэде бурын жыраўлар, баксылар, хошаўаз хәм ойыншы артнсглер кандай тойларга хыэмег етсе де, сол той ийесикин шығынларын тиклеўге хызмет етип, езинин мийнет хакысына келисим
бойынша, белгнлн муғдарда пул алатуғын дәстүр бар еди. Егср де
бир артисг я бақсы, болмаса, жыраў тойга хызмет етиў ушын, мәселен,
бес мыц сўмға келискен болса, — сол тойга жүз мық түссе де, кдлган
95 мын сўм той ийесинин шығынларын тиклеўге берилетуғын еди.
Сонғы гезлери бул дөстур биэде бузылыўга карады. Соган карағанда,
артистлеримиз арасында пулы кеплер бар болыўы итимал. Бирақ
аиығык жетик билмеймен.
164
— Сиз неге өз руўыныз жөнинде айткднды онша келемейсиэ.
— Егер адамзат тарийхына теренирек ой жиберсек, хер бир халык
әўеле аталасларга, сон руўларга, топарларға, изинде миллетлерге.
55

www.ziyouz.com kutubxonasi

мдмлекетлерге бөлинген. Бара-бара бәрш е түркийтиллеслердиц
жигирмадан аслам мәмлекетлергеайн;ш>1ўы бабаларымызтаркйхыныц
раўажланыў жолларын белгили дәрежедс көз алдымызға келтиреои.
Бундай бөлиниўлер әзелги шыкхан тубири, ата-анасы бир халык
уишн кандай дөрежеде пайдалы я зыянлы?... буны дәлиллеп отырмайақ, туркийтиллес туўысканлырымыздан бири, әсиримиздин уллы
жазыўшысы Шынғыс Айтматовтын «Қаракалпак дзстаны» атлы
романым туўралы маған жазған хатында ескерткениндей»... туркийтиллес
халықлар бөлинбегешк, Ата мәканы болған Евроазияньщ кишшжнде
Иоссия, Кытай, Хиндстан, Иран менен биймалел бойжарысшра алатуғын
уллы бир мәмлекетке тийкар салған болар еди*... Сол ушын мен де өз
руўымды көн айта берсем, каракаллакдеп аткеширген аз санль' халкым
және өз-ара бвяинип кететугандай сежнемен.
165
—Халкымыз ғәрезсизликхе ерискеннен кейннги, яғный 1992жылдык бержағындағы миллий тәғдиримиз хдккыкда көп ойлайман.
Жаслығымда еситкен әлсана-рәўнятлар бойыкша халкымыадык туркийтиллеслерге әзелги нөкер болғаньша ишимнен қыкжылайманда.
Себеби, халкым елеге дейин, нөкер халатында жасап атырған секилли.
Жокарыдан көрсетпе болса, мисли нөкер (сслдат) киби ткл кдтпастан
орынлайды. Усы кәрада бир ескертиў: XX әсирдеги уллы өзбек
жазыўшысы Абдулла Кдххардын комунистлик тәртип кдтәл хукиы
сүрген СССР дәўиринде: «Мен компартиянын соддаты емеспек, ал
оньщ анлы ағзасыман! Көрсетпе менен ем ес, ойланып ис кыламан!»
деген пикирлерин бугннлиги өзинше тәкирарлап, «биз каракалпақлар
ерикли ҳәм еркик халкпыз!» деп бар хаўазы менен айтатуғын
басшыларды кутә кем көремен. Бул жөнинде снз не ойлайсыз?
—Хакыйкатындада, халкымыздын жокарыдан болған буйрыкларды үнсиз тынлап, оларды баржай етнўге үйреишикли әдетлерине
карап, түркий тидлеслерге нөкерлик әзелден-ак канына сикгени
ушын кәлбимде аллекандай мақганыш сезимлерим артса да, түркийтиллес туўысканлардын айрымлары кимлер себепли өзлерин сақлап, көбейип, бүгинлнги айрым-айрым мәмлекетлерге айналғанын
естен шығарып, әзелги сакшы-нөкерлерин бүгинлиги окша менсингиси келмейтуғынына ишим ашыйды. Ал, халкымыз болса, буларға
итибар бермзй, тап некер сыпатынаа елеге шекем жокарыган болған
буйрыкларға, көрсетпелерге хаслан карсыласпайды. Әне усындай
пснхологиясы себепли болса керек: XX әсирдин 30-40 жылларышш,
ислам диннн бийкарлаўға жокарьшан көрсетпе болғанда да, каракал56
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пеклар өзлеринин моллаларын, аҳунларын, ийшанларын тезирек
каматып, хәтгеки узак Сибирь тәреплерге сүргин ш лы ўда, малакай
ал десе бас алатуғын айрыкша нөкерлерге айналғаны тарийхымыэдан
малим. Мешит, медреселерди тас-талкан кылыл бузыўда, консыларына күтнлмеген өрнеклер көрсетип, бузылған гүллән мешитмсдресслердин кулатылған дийўаларын тезирек топыракка айландырыў мекен шорлаклы пахта атызларына тегин кылып пайдаяан-.
ғаны себепли, бүгинлиги, Өзбекстаннын 37,8 процектнн курайтуғын
кен аймағымыаоа мешит-медреселер салынбағандай болып кдлған...
Олардан мәселен, бүгинги жүзге жеткен каты-кулак ғаррылар
болмаса, Қаракалпақлар жерияде ен атаклы «Рахметулла казынын
мешнгн», «Мағзан ийшанньщ мешитн*... сыяклы уллы мешшлерди
еслеў туўе орынларын шамалап айта алатуғык бирде инсан янэкдығы
өкинишли.
Бул созлеримниндарыслығьш, мәселен, сол гезлердеөгизарбаларды айдап апарцўы күта наколай, пахта атызяарынан алыста жайваскан
гөне калалардын бүгинге дейнн адда болса ески калалардан калдьнслары саклакған Елликхала, Беруний Тертхул, Әмиўдәрья районларыныц аймакларындуы калдықлары ушын-ак бүгинги бәрше кзракалпакстанлылар, күдирети күшли Тәниритаала шүкирлик ететуғынына
иманым кәмил...
166
—Базыбирбаспа дереклерде дәлилленген тарийхымыэға ой жиберсек, пикнрлер тураклы емес. Бул жағдайларға не дейсиз?
—Аз санлы халыклардъщ тарийхы дәл жазылыўы кыйын. Кдйсы
халык оғак үстемлик етип турса, тарийх көбинесе, үстемлик етиўшилердин рабайына карап жазылады. Бийшара халкымызда жокарыдан
болған буйрыкларға тилсиэ бағыныўы тийис некерликтин каны болғаны ушын кимге кдлай кдрсы турса да, хәр кыйлы шараятларға,
күшли халыкпардын өз-ара мүкәснбетлерине, ойланбай шығарған
буйрыклары бойынша оларға сөзсиз бағынса да, нөкерлик кдкына
синген кдрақалпаклардын әллекдйсы мүнәсибетлери жақпай, гейдегейде карсыласкднлыклары себепли өэлеринин отырыклы орынларынан неш е-кеш е мөртебе куўылғаны, көшкени, поскдиы тарийхтан
мөлим. Бирак, бир жаксы жери кднына синген әзелий нөкерЛикгүресшенлик рухлары Кдракдлпак халкыныц тарийхтан биротала
жоғалыўына да жол койдырмағаны күгэ қуўанышлы.
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167
— Ким жа надан басшылык лаўазы мға кетерилсе, өзине дейингилердин ислерин жоккд шығара беретуғыны неси?
— Өзине дейингилерди жаманлаў себеби инсан әўлашнынәзелден
канына араласкан Иблис (шайтан) канынык мәцгиликтөсирн болса
керек. Олай болмағанда, адамэат, әлле кашан-ақ, бир-бири менен
татыўлыкта мисли бсйиштегидей күн кеширер еди-аў!
168
—Биэ бүгин кандай мәдениятгын үстинде жасап атырмыз?
—М енинше, «миллий» хәм «дослар мөденняты» деп аталатуғын
көп мәденшггларды, ҳәр тәреплеме үйрениў аркалы оларды оғыры
күшли хәм/тынбай узакларға шабатуғын ат кылып, оған өзнмиздин
миллий мәдениятымызды ер кылып миниў менен каракдлпақдеген
атымыэды жоғалтпай жасап атырмыз ғой!
169
— Инсаннын бир кәлипте жасаўына кандай әдетлери кыйынлык
туўдырады?
—Биринши, үнемлеў мақсепшде тойып тамак ишпеў, екинши,
сырларымды хешким билмесин деп бәрхә коркып жасаў, үшинши, өз
ғәэебинди жылаўлай алмаў, төртинши, өзинои өзин уғынып жетпеў...
170
— Жаныцызға тыным бермейтуғын хәдийселер?
— Биринши, әўладларымнын келешеги хаккындағы ойларым,
екинши, миллнй басшыларымызды н миллет тоғдирин емес, тәнхә
өзинин хәм туўған-туўысканларынын, руўласларынын тәғаирлернн
кобирек ойлаў адетлери.
171
Ҳәзир хаялларды еэиўдин жана түри шыккдн-быш. Ол кандай
екен?
—Мен бир басшыны жақсы билемен. Ол хаялына көп китап
окыўды буйырып, ези қыдырыспалардан саўа тапса, хаялы оқыған
китаплардын кыска дизимин, бас кахарманларынан екеў-үшеўин
хаялынан сорап алады да, өзи окыган киби баскаларга айтып, мактанып та жүреди. Ҳаялды езиўдин жана түри усы болса керек.
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172
—Ҳажысыз, айтьшыз, «жан» деген не?
—Мелодий жыл санаўдан бурынғы 4-жылда туўылып, Мелодий
65-жылда кдйтыс болған Рим философы Сейсканын айтыуы бойынша
«Жан — бул адамньщ денесинде баспана тапкдн Кудай»!
173
—Айдос баба өзине айрыкша кас бир душпанын куўып жетсе, ол
күгә арық екен. «Өзин-ак өлиўге жақынлапсад» депти д е, кылыш
урмай изине кайтыпты, деген әпсана бар. Инансам болама?
— Егер бул дүньяда саўаплы ойлар менен жасайын дссек, Айдос
баба хдккында тараған унамлы гәплердин хәмиесине исен, ал өсеклер
айтылса, дана Айдос бабаны көре алмаўшылардыц ойлап тапкан
тоқьшалары екенлигине исен!
174
— «Адам өмиринин қәм алиминин кәдири неде?
—Ким тирилигинде мисли бәҳәр киби жаналықлар изинен жаналыклар дөретаў менен, айналасын гүллендире билсе, онын өмири ен
қәдирли қөм содғыларға үлги аларлық өмнр, ал өлими есапсыз көп
зүраәтлери жыйкалып үлгермей ерте түскен гүэге усаеа, бул ен
қэдирли өлим.

175
—Кимлерге усаўды әрман етсем екен?
—Пайғамберимиз Мухаммед әлейҳиссалам алле қайдан түйели
киятыр екен, онын менен жәнжеллесиўге бәне излеў нийетинде
бәрхд жолын тосып жүретуғын душпанларыкан бири оны көре сала:
«Әй, Муҳаммед, минген түйеннин аяқлары нешеў?» деп сорапты.
ПаЙғаыберимиз: «хәзир-ҳәзир аныклаймыз», депти д е, түйесинен
жылысып түсесала, түйесинин аякларын бирим-бирим уелап санашы
да: «төртеў екен, кәдярданлар!» деп жуўап бершгги. Сонда душпанлары онын кишипейнллигине тән берип: «Әй, Мухаммед, егер
түйенин үстинен: «көрип турғаныныз жоқпа? Өзяериннз сананлщэ!*,
ямаса «тсфтеў-дә!» деп, жүрип кете бергениииэде, биз сизди тоқгатып
сабамақшы едик, енди бизлер де снэге үк1мет боламыз» деп изине
ереберипти.
Уллы пайғамберимизоик усындай кишипейиллигине усаўды әрман
етсекиз хеипеце упырмайсыз.
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www.ziyouz.com kutubxonasi

176
—Өзицизге карсы бириккен топар арасында досларыкыз болатуғыньша исенесиз бе?
—Ҳ әр кавдай топарда да өзгеге зыянсыз жаКсы адамлар бодатуғынынан хеш кдшан шубхаланбайман. Жаксьшарсыз биригиўде
бодмайяы.
177
—Кэракалпак. инсанлардын кайсындай болыўын орман етесиз?
—Пайғамбериииз Мухаммед алейхиссалам бир жола Меккенин
адаылары түнде не менен шуғылланатуғынын бнлнў максстиндс,
ярым акшамнан кейин қаланы аралаўта шығыпты. Кдраса, айнала
жым-жырт. Ҳәмме уйкыда. Лекин, бир адамнын көшелерди тазалап,
темир-терсек сыныкларын, тикенеклерди терил жүргеник көреди
д е, оған кайырылып: «Әй, инсан, хәмме, усап тыныш уйыкламай,
не кылып жүрсиз?» — дейди. Ол: «Ертек көшелерде оякка-буякка
асығыс жүрелуғын жарлы-хакыбайлардын, жас балалардын, нәрестелердин аяқларына тас сыныклары, тикенлер кирмеўи ушын көшени
тазалап жүриппен,* — деп жуўап береди. «Бул жаксы ислериннзди
күвдиз ислегениқизде адамлар керер еди. Сизге алғыслар айгар еди»
— депти ж әне уллы пайғамбер. «Алғыс дәметиўде — пул дәметиў
менен барабар. Мен бул ислерим ушын хеш кимнен х/еигтен,е дәметпеймен. Көшелерде абайсыз жүретуғын, бийғампыкуа ойнайтуғын
жас балалардын аякларына бир тас батып я тикен тырнап жылағанын
көрмесем, сол маған үлкен хакы», — дейди ол. «Әй, акыллы инсан,
—дспти сонда Мухаммед әлейхиссалам. - Аллатаала төбекизден бәрха
көрип турышы. Мине, онын елшиси, мен көрцим. Бенделерге калыс
мийнетиниз ушын Тәниритааланын өзи сизди жарылкдйды. Харымац!
Бул исинизди даўам ете бер».
Өзимше хәр бир каракалпакстанлы сол кешеде У лш пайғамберимиздин көзине түскен мехнрли инсандай болса екен, деп эрман
етемен.
178
—Дуўгар, гобыз намаларын тынласам, бойым женнл тартады. Неге?
—Дуўтар ҳәығобыз намалары бизге дейин өткен гөззал әлемнин
сеслеринен, ал сол дуўгар менен гобыздынтарлары әзелги мехярли
инсанлардык хсулынларынан исленген бодады деген рэўиятларға
такыйык исснссниз керск, Исене бериниз.
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179
— Өмирге мүнәсибетикиз?
—«Меник хасаўымнан баскдларға кайгурлым пайда бар?» деген
сораўға бәрхә жуўап табыўга тырысып жасайман.
180
—Инсан бириншн кимди, екинпш кимди хүрметлеўи тнйис?
—Биринши нәўбетте, ези н жаратқан Тәннритааланы! Екинши
өзин бул дүньяға келтирген Анасын ҳүрметлеўи тийисИ
181
—Мен аэимди кимлерден ғәреэли сезинейин?
—Өзинин үсгинде жасагып койган Ўатакыннын шанғытлы топы*
рағынан, взгермели хдўасынан, тансык суўынан, откен бабаларын
менен ата-ананньщ руўхьшан, езкнж асаан жәмийетген хорезли сезин!
182
—Кдлайынша жазыўшы болгансыз?
—Қалай жазыўшы болғаным езиме де жумбақ. Расын айтсам,
өлле кайсы отырыспада, я биреў менен тартыста, сөзге шешенлик
етип утып шыкканларымды дабилмеймен. Кдйсындай истуўралы
күйиниш болсьш , я сүйиниш болсы н, бәрхө соны нан, жекке
жүргенимве, я үйге келип жалғыз өзим хроватка созылып жатканымда, есиме түседи. Усы пайы па сол огырыспаға кайтадан барып,
айтысты даўам етким келеди. Бирак баскзларцын өлле кашан таркасып кеткенн ссиме түсип, ишки дебдиўлеримди басыў мақсетинде
жаэыў столына отыраман да, жаэаман. Ойларым кағазға түсил
болғаннан кейин окыўшыларды жалықпайтуғын кылыў нийетинде
әўелги жазғанларымды кайта көширемен. Соннан сон және көшире*
мен, жане, және... Усылайынша, «ершйеген егикши болады» дегендей,
мен де жазыўшы болған шығарман.
183
— Бизиц халқымыздын тарийхы, кебинесе, әпсаналар менен
тарийхый әкгимелерде, көп жасаған кариялардын аўыздак аўызғғ.
еггкен энгиме-гурринлеринде сакланғанын бнлемиз. Лекин, кэп гана
айтыўшылардыц минез-кулыклары, олардын шешеклик-дилўарлыклармна косылыў аркалы, баэы шахсларга аса танланыўлары я
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аса ғәзеплери аўыэдан-аўызға өтип, халкымыздын бизге жеткен
тарий-хында бурмалаўшылыклар, шалалыклар болмады ма екен?
—Бул гуманларынызда шынлыкган онша алыс емес. Себеби сол
әпсаналар менен рәўиятларды сонғы әўладларға жеткериўшилердиц,
өтмиштеги кдхдрманларға ғана ем ес, өзлеринин руўларына көзкарасларынан да көп нәрсе ғәрезли болған. М әселен, аты өпсана
Маман бийяин, дана Айдос бабаныч, тарнйхый хүжжетлерде бир
кыйлы, гейпара шайырсымақлардьщдөретпелеринде екинши қыйлы
шахс сыпатында бизик дәўиримизде де тәрийплениўи сизди де көп
ойландыратуғынын бийкарламайман. Ен баслысы, жақсылыкларға
көбирек исенип жасакыз...
184
—XX әсирдин орталарындағы Кдрақалпақстан газеталарынын
базыларын оқысам, айырым жазыўшы-шайырларымыз арасында
өзбек, кдзақ, кырғыз, әдебиятларынан базы қосыкларды, гурринлерди өз авторлығында жәриялаўшылар да болған секилли?
—Афина философы Диоген биртойда тынбай арфа (саз) шертип
отырған жигитги нускдп: «кдраняар, өзи сондай жаман шертеди,
бирақ кәсибин тасламайды. Еле хәм жаксы, уры емес, егер келистире
адмасада саз ш ерт кени ки б и урлы ғы н коймағанда, жүда жаман болар
еди» деген екен. Сол айткзндай, XX өсирде бизин айырым жазыўшыларымыз китап окыў менен көп шуғылланбайтуғын бблғаны себепли
хэммени езлериндей көрип, баскалар билмейди ғой, деген пәм менен,
баспа сөзлерден окыган шығармаларынан тиккелей өзиники сыпатында пайдаланганлар шылғый жоқемес. Гейде есиме түссе, Диоген
айтқандай, олардын сол гезде мал я пул урлаўшылар болмағанына
шүкир, деп кояман ишимнсн.
185
—Редакцияларга қосыклар жибергим келедн. Қосымша өтинишлер-өм жазыўым керекпе?
—Уллы француз жазыўшысы Виктор Пого баспаға шығарма
жиберсе, сораў белгисин (?) косымша кылып жибереди екен, ал
баспа унатса, жуўап сөзлер жазбай үндеў (!) белгиси менен жуўап
кайтарады екен. Бул олардын биреўинин «Шығармаға не айтасыз?»
дегенин анлатса, екиншисиник «Күтә жақсы!» дегени екен. Сизде
усыған такаббил би р усыл табарсыздә!
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186
—Атаклы орыс актер Каратигин бир драмада атып өлтирилиўи
керек болғанда, ататуғын артисттин мылтығы көшпей калып, ол
аяғы менен теўип жибергеқде, Каратигин сыЛк етип кулапты да
бирден: «ўай, мынанын етигинин ултаны зәхәрли екен» — деп
өлипти. Кдракалпак сахнасында да усыған тақаббил тапкырлықлар
көрдиниз бе?
—«Сүймегенге сүйкенбе* д е артист Шамурат Өтемуратов, роли
бойынша, кдтты уйкыда жаш рғанда, бир артистка, роли бойынша,
еснктен тым-тырыс шығып кетиўи керек еди. Артистка шығып
баратырғанда сүрнигип, есик аламайы менен сатырлап кулады. Усы
жағдайда «кдггы уйкыдағы» Шамурат таплүсинде корықкан киби
орнынан бир шоршып түсти д е, екинши кдпталына бурылып,
уйқысын даўам ете берди...
187
—Өзбекстан хөм Қаракалпакстан халык шайыры Ибрайым
Юсупов хаккында өз пикирикиз?
—М енинше, Ибрайым Ю суповтык жанадан жаксы уйкаслар
табыўға, қосыкларын күтә шеберлик пенен окыйтуғынына мен де
танланаман. Бирак ол жаца косыклар дөретиўге көбирек эксперимент
жасаўшы дәрежесивде калып койды.
188
—Әдебиятгынжәмийетгеги орны?
—Көркем әдебият жәмийетги өзинде сәўлелендириўш и айна болыў
менен бирге, жәмийетке тәрбиялық нәснят бериўши ана да!
189
—Әскерлер елди емес, тек басшыны корғаўға хызмет кылады
деген гәп еситкеним ушын әскерликке барғым келмейди. Не дейсиз?
—Хдқыйкатын айтканда, хәркыйлы сылтаўлар таўып әскерликтсн
кашыў үлкен жынаят, ўатанына, халкына сатқынлык. Шынында,
акыллы басшынЫ қоргаў да, елди корғаў. Акыллы басшы елин хеш
кимге корлатпай, хәтте бир өзи-ак ел душпанынын алдына калкан
бсша алады.
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190
—Кдйткенде сүйгениме косыламан?
—Өз нәпсинди сүйғеннқник ыркына бағындырыўдан қорықпасан, сүйе бнлгенин. Сүйе билсен, ол да сени тусинйп сүйе биледи.
Сонда ансат косыдасыз.
191
—Орта Азияда биринши астрономиялық обсерватория кашан
ашылғанын еслейсиз бе?
— Бириншн астрономиялық обсерватория Орта Азияда, соньщ
ишинде, Ташкентге 1873-жылдын сентябрь яйыяда ашылған.
192
—Кдйтсем өзиме адамларды исендирип, изиме ертемен?
—Халкын ушын кандай акыллы ислер қылсан да, әўеле өзнн
адамлардын изинен жүриўге тырыссан, сонда сшар сени дурыс түсинисип изице еретуғын болады.
193
—Еки кызды тендей жаксы көремен десем исенесиз бе?
—Исенемен. Бирахбилип койыныз: жакгы еки жағына тен түскен
кисинин көленкеси жуп болады. Еки көленкели киси алдында,
артында дурыс көре алмай теэ адасады.
194
— Бурыкғы СССРдәўиринен өзинизге мәлим ўакыялардан тек
биреўин айтсаныз?
— Бурынғы СССР гезинде мекеме баслығы ушын мәмлекетлик
планды толык орынлаў шәрг дсликгени ушын басшы жокарыға берген
мағдыўматында «шөртли» сәнелерди арттырып жазып берсе, ислери
раўаж таўып, хәр кыйлы наградаларға, хәгге Кдхарман деген атакка
да сазаўар болатуғын еди. Ал, бунын екинши унамсыз таманы —
ким колдан жасалған өтириклерин мақганып, дос-яранларына жәрня
кылса, сол тиккелей жазаланар еди... Изленип буларға дәл мысаллар
езимиздин Каракалпакстаннан да табылады.
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195
—Суў үстивде жүриў ушын дүньяда биринши кемелер кәйерлерде
пайда болған?
—Өтмишти көп изертлеген айырым алымлардын жазған дөлиллеринен окып билгенлерим бойынша, буннан 57 мын жыл бурын
биринши кемелер соғьшған. Дүньяныц бесинши континенти есапланған Австралияға биринши адамлар сол биринши кемелер аркалы
жетип келген екен...
196
—Биринши велосипедлер кашан пайда болды екен?
—Жахан жакалықпарынан окып билгенлериме карағанда, дүкьзда
биринши велосипед 1861-жылы пайда етилип, оны сокк&нларфранцуз
Пьерри Мучеко исмли адам менен онын Эрнест исмли улы екен.
197
— Қаракалпаклардын «баймаклы», казаклардыц «байбақгы»
руўларыныц түп дәреги жөниндн не айтасыз?
— Әўеле бир ҳүжжетке тийкарланған бир мысаал: 1692-жылы
ҳәзирги Талды корған ўәлаятынын Кербулақ районында туўылып,
өз ўақшнда көп билим ийелеген үлкен улама, алым, тынбас саяхашы
Шапырашты Қазыбек бек Таўасар улы өз уактында жазып үлгерседе, айырым китап күйинде бастырып шығара алмаған «Туп
туғияннан өзнме шейин* деген китабын соцғы шаўлыкдарынан бири
Қыдырбек улы 1993-жылы Алматыныц «Жалын» баспасы тәрепинен
басгырып шығарған. Сол китаптағы мынадай гәплер бар: «Қаракалпақ— жаўға карсы атланғанда олардыц арасында үйсининин
барлықурыўлары болды. Мьюалы бизиц Емил баласы Бессарылардан
биразы соннан баслап еле кдракдлпаклар арасында калып келеди...»
Әне булда түркийтиллеслердиц әзелден түбири бирлигинин бир
дәлийли емеспе?
Усы тийкарда пикир жүритер болсақ, түркийэибанлароы корғаўда
мәртлик көрсетип, аякларынан майрылған, нөкер каракалпаклардын
Қоцырат арысына бнр топары соннан баслап «баймаклы» деген ат
алған болса, танлаўдын да керегн болмас. Сол ушын да бүгинги
каракалпаклардын «баймақлы* казаклардын «байбакты» руўларынын
ене дәреги бир екенлигинен онша көп гуманланбайман. Түркийтиллеслер өз-ара бөлинген геалерце жасаў шәраягларына байланыслы
5—Т. Кдйуобсфгенов
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езлерин коршаған халыклардынтәсири нәтийжесинде пайда болган
айырым атамаларшн диалекхлик яғкый сеслик өзгерислер, мәселен,
«бахытлы» сөзин өзлеринше «бахытгы* деп пайдаланғаны яцны «лы»
екнншиси «ты» буўыныд қосканы ушын өжет нөкерлер, балким,
«баймаклы* атамасы, екинши топарлар арасында «байбакты* деп
аталып, екинши миллет адамларына айланып кеткен болыўы да
итимал. Бул изертлеўди талап етеди.
198
—Күнделикли ислеримде алжаспаў ушын не кылсам болады?
—Бизин эрамызға дейинги әййемги Юнок философы Пифагор
Самосский (570*500) өэиниц перзентлерине: «Аэакда уйқыдан турып
атырғакда «бүгин нендей ислер кыламак?» деп өзике жол-жоба кьгл,
кеигге уйкыға жатар алдынан, «мен бүгин кандай ислер кылдым?»
деп өзине есап бериўден хеш шаршама» дегек нәсият калдырған
екен. Сизде усы нәсиятка садыклык пенек жасап көриниз.
199
—Мухаббеттин бахасы болама?
—Мухаббстгин анык бахасы бслмағакы менен.сш биреўлерге сораў
белгаси, екинишдерге үкдеў белгиси. Ал мухаббетсатылааы делинсе,
оныц бахасы өзиндей ғана мухаббет!

200
—«Уятсыз хдял-дуэсыз тамақ*, «Ҳдялын акылсыэ болса, үйиқ
кайнаўытлаган дозак» деген накылларға сүйенил, хаялыма ерк бермей
жасайман. Н е дейснз?
—Бул келтиргсн накылларын өз айналасынан, хәтте өзинин пәк
хдяпынан да гүман етнп жасайтуғын, иши тар, шала саўатлы инсансымакдардын ойлап тапканлары болса керек. Ҳаялға толык исеним
инәм етсен, тамағын татлы, үйик бейиш киби болады. Себеби ол
ана. Ана хәмме ўакытга шанарақгык тийкарғы уйткысы.

201
—Әпиўайы инсан тәнхә сәтсизлигин Кудайдан көреди, ал
жазыўшы ше?
—Жазыўшы да инсан ғой. Лекин, онык баскдлардан бир айырмасы—ол өэи дөреткен шығармаларындағы кахарманлардын кудайы.
Сонлыкган өз шығармаларындағы сотсиэликлерге ози айыпкер.
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202

—Өмиримде бахытсызлыклар жүз бермеўи ушык не кылайын?
—Ислериннин, сөйлейтуғын сөзлериннин өлшемлерин бил,
баскаларғадос болабил, ш скасы, ойланып, ойласып, ашллы жобаларға сүйенил ислер кылыўға әдетлен!
203
—Роман дөретиўим ушын қандай шыдамылылық керек?
—Жазыў столына отырыўдын шыдамлылығы жеткиликсиз, ал,
бнринши геэекте, сүўретлейжак дәўиринди анық көз алдыца келтириўин ушын көп окыўын, алжаспастан, кайта-кайта ойлаў, ойланыў
хәм сүўретлейжақ ҳәрбир кдхарманынды әўеле басынныц ишинде
ушырастырып өз-ара сөйлестирип, хәр кыйлы шәраятта өз-ара
дугистирип... көп сынаклардан бткериўдин шыдамлылығы керек.
204
— Жазыўшы емес адам әдебиятгы баскарса не болады?
— Халықгын «Шымшық сойса да кассап сойсын» деген даналығына тийкарланып ислер жүргизилсе, акыбети жаман нәтийже
бермейди.
205
—Бул дүкья жөнивде түсинигиниз?
—Менищпе, булдүнья — жасларушьш шекснз айдын кекислик,
ал, инсан жипсглик жаска жетип, өмир ғалма-ғалларына араласканнан
хейвн дүнья гейде жакгылы нур, гейде ушы-кыйырсыз думан, ал
картайғанлар ушын өзинше шала карадғылык киби түйиледи...
206
—Адам неше жаска жетсе өз өмиринен кәнәвт табыўы мүмкин?
—Өз омирнне к зн әәт кылыў хәр кимнин озине байланыслы.
Лекин, паРғамберимиз Мухаммед апейхиссаламнын айтыўы бойынша, киси ханша көп жасаса да, оған өмири бир ағаштын саясы
үстинсн ат шаўып еткендей де көринбейди.
207
—Қайсы динди жокары коясыз?
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" А з санлы, көп санлы мнллстлер болганы янлы, кдйсы динге
канша адам исенгенине кдрамастан, дикпер өз-ара теқ. Өйткени
олардын бәриде бир ғана Кудайды улығлап оған бас ийеди. Мәселен,
дүньядағы алты миллиард инсакнын бир ярым миллиарды адам
исенетуғын дин — христиан дини. Екинши орында Ислам, оннан
сон баска динлер турады. М енин ата-бабаларым исенип жасаған
ислам динин, бәрибир, жокдры коятуғынымды жасырманман.
208
—Күнделик дәптер жүргизетуғын кусайсыз. Максетиннз?
—Баслы максетим — хәр күки өмирден баклаған гейде куўанышлы,
гейде ашшы дәртлерди жакынларыма, я аллекимге айтып олардын,
мийин айлакдырғанша, өзим менен өзим болып өзимше жубаныш
табыўды максет етемен.
209
—Базы басшыларды, алымларды, жазыўшыларды мәцгилестириў
ушын көшелерге, мәкемелерге олардын атларын койыў пешеге айналып баратыр. Келешекте сизин атыныз бенен де көшелер, мәкемелер
аталыўынан дәмециз бар ма?
—«Уллы ойшыллар, даналар өлсе де, руўхый жактан пәс тирилерден жокары* деген халык ланалығы бар. Солай болса да, орыс
тарийхшысы В.О. Ключевскийдин <1847-1911) Россия патшасы
Екатерина II кдйтыс балғанынан сок айткан мьшаў бир гәпин
есинизге салайын: «Екатерина II (1729-1796) ушын тарийхый дәўир
енди басланды. ЯғныЙ, изинде кдлғанлардьщоған миннетдарлығы
қәм оннан еш алыў ўақытлары тамамланды. Бүгинлиги Екатерина
II мактаў я әшкаралаў объектанде емес, керек болса, тек өз дәўирине
косып үйренилиўи тийис тарийхый шахска айналды».
Ал, менин ертенкм жөничде билгиниз келсс, «Әўеле алип алайык,
ийман кайда барады?» деген халық даналығын снз ушын жэне бир
мәртебе тәкирарлайман.

210
—Үйимнин касындағы бир кыйтак жериме хештене көгерте
алмайман. Кенесиниз'’
- Дийкан бабаларымьшыц: «Жер камыр, тагин камырдын ашыткысы», «жер кәдирин бнлмейди, жер екпеген дийканлаг» деген ехи
даналығынш ядтан шығарсаныз керек. Бул |Шналыкларды умытпай
олаг*8" ылайык ислер жүргизсениз, онша утгырмаўыкыз мүмхил.
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211
—Дүньада еки мыкдай өли тил бар екенин еситгим, бнзин ана
тилиыкз еки мын биринши болмаспа екен?
—Қәўипленбениз, асықПацыз. Дәўирлер өтиў менен бәрш е
түркий-зибанлар өз-ара биригип, орталықган биреўин дүньялық
маштабтағы ек бай тилге айнавдырса, төжип емес!

212
—Адамнын баслы күши, дәрти неде?
—.Лдамнын баслы күши денсаўлығында, мийнеткешлигиндс. досяранларынын көплигннде, билиминде, дүнья табыўында, оларды
дурыслап пайдаланыўында... баслы дәрти жоқарьиш айтканлардын
жетиспеўинде, бийперзент болып калыўында...
213
—Бизин мусылманшылыкта хаял-кызлар, неликтенде, жокдры
хүрметте емес сыяклы?
—Сизди усындай көте ойларға әкелгенлер бизик бүгинги бийсаўат
моллаларымыз. Хакыйкатында, Исл&мдикинде кызларға хүрмет өз
адпынажокары, Пайғамберимиз Мухаммед алейхиссаламнын хадисяеринде: «Ким үш қызды дүньяға келтирип, тәрбиялап, ержеттирип,
үшеўин де мүнәсип орынларға узатса, оны ц сыйлығы жәннетдур»
делинген. Ж әне бир ҳәдисиндс: «Хдяллардьщ жаксысы — ернннн
көзин куўандыратуғын, ҳәмиринс бойсынатуғынлар менен ери жаксы
көрген нәрселерди жақсы көрип, жек көретуғын нәрселерин жек
көретуғынлар» деген екен. Ецциги жақларына езициз ой жуўыртып,
жуўмақ шығарарсыз.
214
—Адамяар арасындзғы әззилер?
—Адамлар арасыцдағы әззилер, биринши: өтирикшилер, урылар,
мактаншак басшылар, екинши: әўеле Тонирнтааланыц, кала берсе,
айналасындағылардын мехирлерине мүтәж кеселбентлер.
215
—Өзициз картайғалы перзентлериниз бенен мүнәсибетлеринизге
өзгерислер кирмедиме? Мәнгилик н е калды?
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—Бурын мен кенесгөй болсам, енди перзентлеримнин хәр бири
маған кенесгей. Бул нәрсе арамыздағы өз-ара мүнәсибетлеримнзди
бурынғыдан да жаксылады. С ебеби, «көптин аш лы -көл» деп
бабаларымыз надурыс айтып кетпеген ғой.
Ал, олардын маған пул берип турыўына келсек, мен алыўға
әдетлекбей, өз мийнетиме өзим исенип жасаўға үйрекгенмен.
Психологиялык жактан анғарсам, олар, биринши гезекте, өз
балаларына (менин акдыкларыма) бергенди унатады. Мен олардық
бундай әдетлерин оғыры жаксы көремен. Себеби, олардык хәр
биринин балалары, биринши нәўбетге, ез ата-аналарынын келешеги
болса, бәри жыйналып, тек менин ғана емес, менин ек арғы атабабаларымнын да мәнгилик келешеги, халкымнын келешеги! Усындай
келешек үзилмесе, халкым мәқги. Халкым мәнги болса, сен де, мен
де, олда ата-бабаларымыз да бар. £ ц баслысы, суверен Республикамыз — Каракалпакстанымыз бар! Бул мөнгилик!

216
—Ирландиядағы «Хэйин Әнд Соне» деген кемешилер фирмасынын тамғасында «кол танбасы, бир алакан менен оннан сорғалаған
үш тамшы қан иэи» сәўлеленген дейди. Бунын мәниси жөникде
еситпединиз бе?
—Ол жөнинде баспа сөзлерден мынадай рәўият окыған едим:
... Әййемги дәўирлерде тениз бойында жасаған бир адамныц еки
улы, бир үлкен кемеси бар екен. Әке бул дүньядан кетер алдынан
сол кемесин еки улынмн кайсысына саўға кылып каддырарын билмей, оларға «балаларым, екеўинизди де бул кемеден тендей алыслыкқаапарып отырғыэаман, сөйтип скеўинизге буйрық берип «кемеге карай, алға!» деймен. Кдйсысыныз биринши болып кемеге кол
тийгю кщ в, кемемди соған мкйрас кыламан* деппь Балалары конипти. Жарыс басланыгпы... Кемеге жақынлағанда киши улы үлкенинен
бираз артта кдлганын, енди кемеге жете алмасын ^айлапты да, жылдам бир колыныц пәнжесин кесе сала, ксмеге кдрай ылактырыпты.
Кесилген пәнже кемеге биринши болып жабысып, каны сорғалап
турғанынын үстине үлкен улы жетипти. Бул жағдайдан сон әкеси
көп ойланбай-ак, кемесин киши улына мийрас кылыпты. Ирлашиядағы «Хэйин Әнд Сонс» фирмасынын тамғасы сол ўакыядан естелик
екен.
Әне, бнлдиниз бе, бул да хәрбир ата-ана ушын ойланарлык хам
керек жағдайда үлги аларлык хәдийсе!
70
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217
—Италиялы уллы жазыўшы Данте Алигеридик (1265-1321) ислам
динине көз-карасы кдндай болғаны жөнинде окығанбысыз?
—ҲакЫйкатган да, Данте Алигери уллы жазыўшы сыпатынДа
әййемги дәўир философиясын масыйлык-христиан дининин талапларына бириктирип, динди өзинш е жаналаўға умтылғаны, онын
«Илахнй комедия»сында айкын көринеди. Бирак Данте сиясатшыл
сыпатында ислам динин жетик түсинбегсни себепли, уллы пайғамбер
Мухаммед әлейхисаламғя дурыслы бахд бере алмаған.
218
—Базы бир моллалардын «Мухаммед лайғамбер шайыротарды
мойынламапты* деген геплерин еситкенбисиз?
—Еситкенмен. Расын айтсам, хәзир бизде шала саўат моллалар
көп. Ал енди тийкарғы гәпке өтсек, Ислам дининин пайда болыў
дәўири — араблар арасында шайырлықгын да әдеўир жанланған
гезлери екен. Мухаммед пайғамбер исламды, хакыйкат мәнисинде,
пайда еткен гтайытта, оған шайырлар арасынан да кдрсылар да аз
болмаған. Сол ушын да Қураннын «Шуўара» сүресиндс «Адаскаклар
шайырдарға ереди» деген үш сөз жазылған. Бирак, сон-сон шайырлар
да Мухам-медти түсиниўге тырысып, ислам тағлыйматларын
мойынлаў басла-нады. Усы ссбептен Куранда шайырларды куўатлаўшы аятта пайда болады.
Сахаба Абу Хурайранын гүўалыкбериўи бойынша «...Расули мархамат кылып... «Сөздин хаслы, расы хөм туўрысы, шайыр Лабидтин
сөзидур...» деп айтты» делинген.
Рәўиятлар бойынша Мухаммед пайғамбер шайырлардын сөзлерин
тынлап та, ислам хүкимоарлығын корғаў ушын болған талас-тартысларда, урысларда ҳакыйкый дилўар шайырларды изине ертип те
жүрген. Әне, сондай шайырлардын бири Хассон Ибн Сабит болған.
Ал, америкалы жазыўшы Вашинггон Ирвинг (1783-1859) төрепинен жазылғаи «Мухаммедтин өмири» китабында шайыр Каьб Ибн
Зухаур, әўелинде, пайғамберге карсы сатира жазып жүрсе де, сон
онын пайғамберлигин мойыклап, дурыслы косыклар жазып бергенинде, пайғамбер өзиник үстиндеги шапанын шешип, сол шайырға
кийгизген. Сон көп-көп шайырлар Куранды оқып, тынлап,
©злеринин дөретиўшилик бағдарларын исламкын кен жолларына
карай бурып, исламды куўатлаўға үлес коскан.
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Пайғамберимизднц зайыбы Айша акамыздан «пайғамбер косыклар
ош рмеди?» деп сорағанда, Айша анамыз: «тьщлайтуғын еди, дыккат
берип тыклайтуғын еди.... Бир күни мен оған (пайғамберге) Умания
исмли шайырдын косыкларын оқып бергенимде, ол «және о ш ,
ж әне... деп отырды* деғен екен.
219
—Кдламыздын көшелериндеги есгеликлерге тәнха көэ-карасыныз?
—Кдланын көшелерине өтмиштеги уллы бабалардын естеликлерин
койранға не жетсин. Сонда хәр бир инсан өз капталында уллылар
жүргендей сезинеди. М әселен, мен уллы бабаларымыз Әлнйшер
Наўайынын, Улуғбектин, Бердактын естеликлери алдынан өтсем,
шялымда сол бабалар менен дийдарласкандай, кәлбимде әллекакаай
куўанышлы йошлар пайда болады.
Ал, баэы бир естеликлердин алдынан етсем, кулағыма: «Мени
бул жерге бүйтип койыўдын не кереги бар еди?» деген ызалы
хаўааларды еситкендей болатуғын пайытларымда болады.

220
— Ҳижрий жыл санаў кашан басланады?
— Хджрий жыл санаў Мухаммсд пайғамбер Меюседен Мадинаға
көшкен 622-жылдан басланады. Оны биринши рет хижрий жылы
деп санаўды киргизген хөм тастыйыклаған инсан екикши халипа
Омар Ибн Хаттаб екен.

221

ч

— Аспан жети кзбатделинеди. Олардын атларын билесиз бе?
— Рәўиятлардан окығаным, еситкенлерим бойынша хөр кабатынын өз аты бар. Биринши кабатын Ай, екннши кабаты Меркурий
(Уторид), үшинши кабаггы Венера (Зухра), төртинши кабаты Куяш,
бесинши кабаты Марс (М иррих), алтыншы кабаты Юпитер (Муштарий), жетинши кдбаты Сатурн (Зухал).

222
— Адам баласы ушын ен аўыр жаза?
— Ески рәўиятлардан бирине кулак туриниз: Ерте заманларда
Бағдад халипасы бир айыпкерге бес жүз дүрре урғызғанда, ол мыкк
етпей жаткан екен. Арадан бираз ўакыт өткеннен кейин ол аўырып,
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денесинин ыссылығы көтерилгенине шыдамай: «Әй, Алла, өэин
жарылка!» дей берипти. Сонда дослары: «Ҳаў, бул не? Халипанын
бес жүз дүрресине мыкк етпеген един, дененнин ыссылығы көтерилгенине шыдай алмай, негс үсти-үстике ынкылдап жатырсан?» дегенде,
ол: «әўелги бес жүз дүрре адамға адамныц, яғный Халипанын жазасы
еди. Оган шыдадым. Ешш, минекей, күгилмегенде, денемник ыссылығы көтерилип баратыр. Соган караганда, мен Тәниритааланык
жазасына гириптар болғанман. Менинше, Тәниритааланык жазасы
аўыр екен» деп жуўап берген екен.
223
—Пайғамберимиз Мухаммед алейҳиссаламнык Аршаалаға ушып,
Тэниритааланык касына барып келгени хаюсында рәўиятлар окығанбысыз?
—Бул жөнинде рөўиятлар да, әпсаналар да оқыдым. Биринши
нәўбетте, «Фан ва турмуш» журналынын 1997-жылғы № б санынан
окыгакларымнан баяк стейин:
Кураны Кәримниқ «Ал-исра» сүресинин биринши аятында:
«Расуллах: «Бир кешеде мешит ал-Хдрамда екенмен .... Ҳүзириме
(аддыма) Жабырайл Бурак исмли апы жтеклеп кш ш хәм мени касына
миндирип көкке ушты. Бир замянда Куддус каяасына келдик. Бул
жердеге а.п-Аксада мешитинде еки рәхәт намаз окыдыкга және Буракхд
миннп аспанға уштык^ деп айтады. Жолда олар Муўса пайғамбердин
Синай таўла{нднад>с келсди. Хевронда Ибрахим пайғамбершш кәбғфин
зияратлайды. Ийса пайғамбердин киндик каны тамған мухаддес
Вифлиемге барады. Сөйгип Жабырайьш хәм Михоил периппслер менен
бирге Кудцусу шәригаж келеои. Усы кәрадан Жабырайыддын басшылығында пайғамберимиздин Меражга сапары басланадьь..
Биринши аспанға ушыл келсе, онын турысы Ферузадан жасалган.
екен. Бул жерде пүткил адамзаттын түп бабасы Адам ата менен
ушырасады. Хәзирети Адам атаныц он таманында мыйық тартып
отырган бахытлы адамларды, ал шеп таманында мунайған гүнакар
адамлараы көредн...
Екинши аспанньщ ақ мәрыерден жасалғанын көреди.
Үишнши аспан якуттан жасалған болып, оны нбаш нда хәзирети
Яқуб пайғамбер мснен улы Юсуп хәм хэзирети Даўыт пснен Сулайман пайғамберлер аядыларынан шығады.
Төртинши аспаннан да өтеди. Ҳәр аспанга көтерилгенде Жабырайыл онынесигин кағып тақылдатады екен. Сонда оньш какпағы
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ашыльш, аспакш корғап турған псриштелер менен әлле кайсы бир
шетге, бир-бнрине тығылып турған хәр кыйлы иблислерди де
квреди...
Бесинши аспан алтьшнан жасалған болып, бул кәрада ҳәзиретлеримиз Исмайл, Исхақ, Хорун, Лут пайғамберпер менен ушырасады.
Алтыншы аспан Мсрўерттен жасалған болып, бул жерде Муўса
пайғамбер менен упшрасады. Оны көплсген сахдбалары коршап
турады екен. Яҳудий дининиц тийкарын салған Муўса пайғамбердин
көэлеринде жас көреди. Бундай болыўынык себеби, мусылман
дининин бираз илгерилеп кеткенин онын сезингенинен екен.
Оннан кейин пайғамберимиз Н уўххәм Идрнс пайғамберлердин
алдында да болып, пәтияларын алып, жетинши аспанға ушады.
Жетинши аспан нурдан жасалғак екен. Пайғамберимиэдин кез
алдында Сарай ҳәм бийиктахг пайдаболады. Бул тахтта Ибрахим
пайгамбердин отырғанын көреди.
Солай етип пайғамберимиз дүньянын ен жокары төбесине шыгады. Бул аспанда бир уллы даракшн айырым шакалары зумрад, баскалары мерўерггек болып, олар Тониритааланын он таманында есип
турганын көреди.
Қаўсар хаўызы хөм Самабил булағы да усы кәрада екен. Бул
жерде, пайгамберимиздин алдында, үш периште уш кесе менен пайда
болып, оған бир кеседе сүт, екикши кеседе мәй (шарап), ал үишншн
кеседс пал тутады. Пайғамберимиз сүтяи кесени алып уртлайды.
Бул бөрше перпштелерге унайды...
Усылайынша, пайғамберимиз Муххаммед алейхиссалам Тәниритааланын жайы Аршыаалада болып, ө з үмметлериник хәр күни тек
бес рст наыаз окыўына келисим алғаннан соц , жсрге кайтыўына
рухсат сорайды... Тәциршааланын алдынан шыккдннан кейин, окын
мәрхамаггы менен, Жабырайл периштенин басшылығыцца Мухаммед
әлейхиссалам бейишти д е, дозакгы да көрип жерге кайтады...
224
— Инсанныц өмиртщдеги аўыр иллетлер?
— Умытайын деген нәрсесин умьпа алмаўшылык, Жақсы жасаўдан
гөре узак жасаўды әрман етиўшилик. Кднша коп байлықпары болса
да, бәри аз көрине бериўшнлик.
225
—Инсан кәйткенде алим қәўпинен кугылады?
— Өлсе.
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226
—Адамлардыналем сырдарын түсиниўдәрежелсри капай?
—Менинше, бир Тәниритаалаван баска хәр инсан бул дүньянык
сырларын хәр кыйлы Түсинеди, яғный бүгин пүткил әлецдс 6
миллнард инсан жасайды десек, дүнья жвникде 6 миллиард қыйлы
түсиникбар.
227
—Пессиммистписиз я оптимистписиз?
—Пессиммистлик пенен оптимистлик түн менен күннин алмаскакы яклы кубылыс. Кимге болса да, бул түсиниклердин тек биреўи
менен ғана жасаў жок.
228
—Ата-ананын хүрметин дурыс бәржай келтариў жоллщзы жөнинде
пикирикиз?
—Перзенттин ата-анаға хызмети жөнинде накыл-макаллар сансанаксыз ғой!. «Кимге ата-анасы разы болса, оған Кудай разы...»
Ҳәзирети Әлийшер Наўайы «ата-ананын бирин Ай, бирин Куяш»
деп жасаў кереклигин есксрткен.
Рөўият: Бир жигит Мухаммед алейхиссаламга келип: «Әй, уллы
пайғамберим, мен өзимнин кеселбент анама кдндай жаксы хызмет
қылып атьгрғаньш туўралы тынлап, иэинде сораўыма жуўап бериннз,
— деп гәп баслайды: —Ҳ әр күнн азанла тан атыўдан ушып тураман
да, анама хызметимди баслайман. Бийхазар гана жуўындыраман,
кийиндиремен, өзўақгьщдатамакписирип беремек. Тислери жокпығы ссбепли нанды өзим шайнап, аўзына саламан. Ол уйқыға кеткен
сонтүргелип, аяқларымды ғаз-ғаз басыў менен үйден шығыл, жумысларыма бараман. Усыццай хызметлерим ушын маған бейиштик есиги
ашық болар ма екен?»
Сокда пайғамберимиз:
— «Жок, — деш н бирдеи-ак. — Бейиштин жоллары сен ушын
еле жабык».
— «Не ушын?» — дспти жигит.
— «Билип кой, анан е з ўакгында саган, бүгинги сенин анана
хызметлерикнен де көбирек жаксы хызметлер кылган. Онын үстине,
ол хәр сапары: «Әй, күдиретли күшлим!. Менин улыма кайырком
болагөр, улымныцденин саў қылып, узакөмир бере гор!»... деген
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тилеклер пенен жасайтуғын еди. Ал, сен, хәр күни уйкынды бузып
ерте турғаныц ушын ишицнен бираэ наэырканып: «Әй, Кудирети
күшлим, мени бул машкадалардан тезирек куткарагөр»... деген
ойларды кәлбиннев өткересен. Бул, әлбетге, анакнын өлимин
тезлетиуди әрман еткенин—
Жигит жүдә терец ойяарға шүмиў менен «Кешириниз!» деп
пайғамберге бас ийеди. — Енди өйтпеймен!»
Енди сиз де ата-ананызға өэ хызметиниэ жөнинде ойланып
көрикиэ!
229
—Инсан өмиринде музыканын орны кандай?
—Музыка еситилсе, қәлбине жакаша куўанышлы, я хәсиретли
ғул-ғулалар түспейтуғын, ийинлери кыймыддамайтутын, я мунаймайтуғын инсанды табыў кыйын. Өйткени, биз жасаған, бизди жанжаклы коршап турған бул жакгы әлемнин өзи мәнгиге тынбас сырлы
музыка. Сол ушын да иксаннын өмири де, өлими де музыкасыз
болмайды. Музыка хаккында ойлар әййемги Эвклидтин «Гармоника», Аристотельдин (Арастудын) «Муаммалар» шығармаларында
көп тәкирарланады. Фарабийдин көз-караслары бойынша муэыка
әлемди «төрбиялаўшы» илимлердин катарына қосылады. ИбнСинонын көз-караслары бойынша, муэыка адамды тәрбиялдў менен, онын
руўхына хәм жумсакпық, хәм нәзиклик киритеди. Мухаммед Хорезмий музыка илимин ө з ишине хакыйкатлыкгы камтыўпш пән сыпатында, Әбдирахман Жәмий музыка илимин «зәрүр» илим сыпатында
таныған болса, Әлийшер Наўайынын музыканы айрыкша бахалағаны
соншелли, ол музыка илими менен шуғъшшныўшыларды өмнринин
акырынадейин керекли ғәрежетлери менен тәмийинлеп (спонсорлык
кылып) жасаған.
230
— Не ушын адамларға кызбалықтән?
- Рәўнят: Адам ата менен Хдўа ана Тәниритааланын көраматы
менен бейиште жасап атырған гезлериндс, касларьша Иблис (шайтан)
келип, оларға бир кдпталыцдағы дарақгын писип туртен мийўесин
көп мактайдыхәм оннан дәм татып көриўдиусынадн.
Тәниритаала оларға бейицггин бағына тиймеўди ескертип койған
ели. Адам ата менен Хаўа ана Тәциритааланы бул ескертпесин умытып, Иблистин мактаўларына инанғаны себепли даракгын бир дана
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мийўесин үзип алады да, өз-ара бөлисип жейди. Дүньядағы гүллән
хәрекетлерди төбеден баклап турған Тәниритаала олардын өз
ўәделерине ўападарлық қылмағаны ушын кәхәрленип, екеўин де
бейиштен шығарып жибереди... Кен әлемге шыққаннан кейин
слардын көзлери кдмасып, бир~биринен аоасыл кэлады да, бир неше
жүэ жыллардан сон кзйта табысады. Олар енди ҳеш кашан жалатай
Иблистин сөзлерине инанбаўға серт етисип, езлеринш е өмир
баслайды. Усьщлай күнлердин биринде кишкене баласы менен Иблис
пайда болады. Екеўи де оған терис карайды. Бирақ Иблис хештеқе
елестирмегенсип: «Әдиўли ерли-зайып! М ениц бир жерде қыстаў
жумысым бар еди, айналып келгенше мынаў балама хэрап турынлар*
деп өтиниш қыпдтрл Олар қыймай келисим береди де, Иблис баласын
калдырып, көзден таса болыўдан: «Нәлетий Иблистин тукымы
жайылмасын!» деснп, баласьш тезлик пенен буўындырып елтиреди.
Соныц арасында Иблис жетип келеди де, қеш нәрсе сезбегенсип,
оларға алғыс билдиреди хәы дәрриў баласыныц атын айтып «О,
Ханнас!* дсп шақырады. Кдпталда елнп жатырған баласы «Ха, ата!»
деп орнынан ғарғып турады. Иблис ж әне бнр жерде оғыры кыстаў
жумысы барлығын айтып, баласын және оларға таслап кетеди. Бул
сапары Адам ата менен Ҳаўа ана Иблистнц туқымы жайылмасын
десип, батж:ын балта менен майдалап шаўып-шаўып ештиреди. Ибпис
ж өне кайтып келеди де, әўелгисинш е, хеш тене сезбегенсип,
баласынык атын айтып шакырады, Бала және «Ҳа, ата!» деп ушып
түргеледи. Иблис ойланып турмай, екди өўелгилерден де кыстаў
жумысы барлығын ескертип, баласын және оларға таслап кетеди.
Бул сапары Адам ата менек Ҳаўа ана ойласып «бул налетгин баласык
калай өлтирсекге, тириле береди» десип, Иблистин баласын тез шаўып
өлтиреди де, казанға салып куўырады хәм өз-ара бөлисип тез-тез
жеп қояды. Олар жеп бола сала колларын, аўызларын сыпырып,
хештене билмегенсип турған геэде, олле кайдан Иблис пайда болады
да, маселекин төркинин уғынып, езинше шакалаклап күледи. «Ҳа,
неге күлдин, уятсыз?» дейди екеўи теннен. «Мен максстиме жетгим!.
— дейди Иблис. — Билесиз бе, менин өрманым баламды сизлерге
жегизиў еди, жепсиз. Енди сизлерден туўылып өсип-өрбиген хөр
бир әўладыныздын канына меник, яғкый, Иблис исмли сыйкырлы
кәрамат ийесинин каны косылып туўылады» деп шакалақлап күлиўи
менен оз жөнине бөдар кетеди.
Әне, сокнан баслап хәр бир инсан әўладынын кднына Иблистин
каны араласып туўылатуғын болған. Гүллән ннсанлардағы кызбалыктын, как тегиспелердин, бир-биреўге мехирсизликлердин, сумлыклардын бөршесине ен әзелги Ата-Анамыэдын кднына араласкди сол
сумлыклы Иблистин баласынын каны себепкер екен.
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231
— Ҳәр шанаракты, миллетлерди өэ-ара бирикгириўши бас күшлер
неде?
— Ҳәр шанаракты өз-ара бириктириўши бас күш— Ата-ана.
Миллетлерди өз-ара бириктирнўши күш -дин!
232
—Ийса пайғамбердиктгғлыйштларынан айтып берсекиз?
—Рәўият: Бир күни Ийса пайғамбер гүллән елатлардак алыс
даланлыклардағы кеч мәканоа жасайтушн бир сахрайы апамға ушырасып кдлып: «Әй сахрайы! Сен, неге баскалар усал калада жасаўға,
илим үйрениўге, сөйтап Кудайға жакьгн болыўға талаплакбагансан?»
депги. Сахрайы көп ойланып турмай: «Кдйда жасасам да, бир Кудайды тон алсам жеткнликли емес пе? М әселен, мен уллы бес тағлыйматка сүйенип ис қыламан. Егер, сим е буған косымша бес тағлыймат
коса билсениз, усы бүгинги демиме дейинги ийелеген илимбилимимди және де байытар единиз» дейди.
«Сенин билетуғынларын кандай тағлыймат?» —деп сорайды Ийса
пайгамбер.
«Әўеле, си з маған үйретиниз, соннак кейин айтаман»,— дейди
сахрайы.
«Мен әўеле сизди билип алайын»,— деди Ийса пайғамбер.
«Олай болса, еситиниз; — деп гәп баслады сахрайы. —Бнринши
хадаллықжаксы, харамлықжаман. Ҳадал нәрселерди жеймен, хдрам
нәрселерден жеркенемен.
Екинши: рас сеэлиликжаксы, өтирикшилик жаман. Мен мудамы
рас сөйлеймен. Өтирикшилерден жеркенемен.
Үшинши: таза болып жүрип Кудайға бас иймек жаксы, гүнащхшқ
жаман. Мек таза болып жүрип Кудайға бас ийемен, гүна болатуғын
ислерди қыямайман.
Төртинши: бәрше сәтсиз ислеримде тек өзим айыплыман деп
жасайман. Сол ушын баскалардыц айыпларын иэлемеймен.
Бесннши: инсан шын кәлибтен ашыклыкты, дослыкгы әўеле
баскаларға емес, бир Кудайга арнаўы лазым. Адамлар менен араласыпарпаласып жасамасам да бөрха бир Кудайға садыклан!»
«Әй, сахрайы,—депти Ийса пайғамбер оны дыккат пенен
тынлағаннан кейин, —хөр истик әўели де, акыры да, сен билетуғын
хәм сен әмел кылатуғын усы бес тағлыйматтан ибарат. Баркамал
78

www.ziyouz.com kutubxonasi

илим деп, әне усыларды айтады. Маган да, саған да, халыкка да, сен
хамая кылатуғын илимлердин өзи жеткиликли!»
Ә не сизге Ийса пайғамбердин тағлыйматлары! Ядпап, бул
тағлыйматларға садыклыкта жасайман десениз, мәрхамат! .
233
—Мустакылықка дейин Каракалпакстанға партиялық обком,
райкоы секретарлары болғанлар бүгинлиги пенсияда. Олар менен
ушырасыўыныддан алған тәсирлериниэден айтып бересиз бе?
—Базылары менен гейдс отырыспалас болып кзламыз. Жакында
бир тойда, олардын екеўи менен бирге отырып каддьш. Бкреўи гәп
арасында өзинин денса$№ығына наразылык билдирген еди. Екиншиси
оған: «Әй, сен, әэелден сыкмарсан, районга биринши секратарьболып
турған гезинде де кытымыр едащ. Меннен үлги алмас един. Ен болмаса, енди үлги ал! Мен, мәселен, ден саўлығым ушын керек болса,
күнине кеминде 50-60 доллар жумсайман» деди.
Шағынған адам тек мыйығынан күлди де: «Мен өз ўакгыкда тек
халықгын тәғдийрин ойлаў менен болыппанда, Сизге усап, пара
алыўды бас максет етип алғанларымды жаў көзлерден тасалап тек
подвальға жасырып коя бермеппсн, ақсакал» деди.
Акылгөй пенсиокер бирден лал болды.
234
— Христиан дининдегилер ушын 7-апрель байрам күни-миш.
Себебин билесиз бе?
— Бул күн Жабырайыл периштенин Кыз Мариямға (Бибимәрямга)
келип Тәниритааланын караматы мекен ул туўатуғыкын, атын Ийса
(И исус) деп койыў керекпигин ескерткен күн. Бул күк бизинше
7-апрельге туўра келеди. Сол ушын Христиан дининдегилер бул
күнди, Тәннри-тааланын адамзатты гүлләк бәлекададан куткарган
күни, деген исеним менен байрамлайды.
235
— Бурыцғы ўакытларда биэде кәрўанлар жолын «Жипек жолы*
деп атаўға себепкер болган жипеклер кайсы елден шыкхан?
— Мениц оқығанларым бойынша, Мелодийдан үш мьщ жылдай
бурынғы 2698-жылы, және бир рәўиятта айтылыўынша 2600-жылы,
Кьггай мәликасы Си Линг Чий сарай бағында, тут ағашынын саясында, чай ишип отырғаныкда кесесине бир пилле түсип кетеди.
79
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Пилле ыссы суўда тобарсып жумсарады. Си оны алыл таслайжақ
болтаныцда, колына жабыскан бирушыныниэи үжлыей, кесссиндеги
тийкарғы пилле еле тура береди. Ол уэақ отырып пшшекин жипегин
тарта-тарта, кесесин зорға тазалайды. Усыннан сон Си бул нәрсенин
күтә керекли зат екенин өзинше уғынып, барлык көргенлерин патшаға баян етеди. Кытай хүкимдары Чин Чонг букдай нәрседен
пайдаланыўдын кереклигин түсинип, туг ағашларын көплеп егиўди
қолға алады хәм Си Линг Чийди кәраматлы кудай сыпатында төн
алады. Сөйтип хәр жылы Си байрамын, яғный жипек байрамын өткериўди белгилеўге ыкырар етеди. Акыры айналып, бул байрам
Қытайда хәр жылы өткерилетуғын жипек байрамына айналады.
Баска рәўиятларда жипекти биринши хиыдпер тапкдн-быш...
Будда дининдегилер жипекти Будда дининин тийкарын салған
Гаутама Будда узын-шубай бийик-бийик таўлардажасап жүргенинде
биринши тапканлығын дәлиллейди.
Жипек биринши рет Самаркандтан табылғанын дәлиллеўши
рәўиятлардабар,.
Ен баслысы, жипек өзинин табылыўы менен үзилмейтуғын узынузын сабақпары аркалы континетлсрди бир-бирине байланысгырыўда
уллы-уллы хызметлер аткарады. Сол ушьш да саўдагерлердин жипсклерди өз елинен баска елге алып еткен жоллары «Уллы жипек жолы*
болып аталып кеткен. «Жипек жоллар* дан, текжипектен исленген
затлар алып өтилген делинсе де, бир тәреплеме анықпама болыўы
мүмкин. Орта әсирлерде бул жол арқалы Шығыстан Батыскз, тийкарынан, жипек, кағаз тасылған болса, Батыстан Шығысқа кдрай
шнйше, жүн гезлемелери, гилем, палас, айна хар қыйлы металл ҳәм
зийнет буйымлары менен бирге ҳәр қыйлы дәри-дармақпар да, хәтге
сатьошуғын кулларда өгкерилип турылған. «Жипек жолы»ньщ сн баслы
әхмийети Батыс пенен Шығысадамларын, оларцьщпсихологияларын,
динлерин, мадекиятларын бир-биринежақынластырады, таныстырады...

I
')

236
—Искендер Зулхарнайыннын (Македонский) өмиринен бир
әпсана айтып берсекиз?
— ...Искендер Зулхарнайын Африканы жаўлап алыў ушьш Зулмат
деп аталған таўдан етиўн керек екен. Данышпанлардын мәсләхәти
бойынша, жолларды әўеле өзи көрип алыў мақсетинде, ешеюсе минип, изинде ушы-кыйырсыэбир топ жипти шубалшп жолғатүседи.
Күгилмегенде бир дәрьяға дус келеди. Бул дөрья Обихаят (Өмирбахш)
суўы ағатуғын дәрья екен. Искендер оннан ншпей өтип, амозонкаларға (нөкерлер кийимикдеги дала хаялларына) жолығады. Амозонка80
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гар оны хүрмет пенен қабыл етеди. Искендер аш болып олардан нан
сорайды. Амозонкалар оған қәмме жейтуғын әпиўайы нан емес,
алтиннан куйылған нан береди. Искендердин хайраны шыкканын
көрген амозонкалар: «Неге танланасыз? Егер де сен, бәрш е инсан
жейтуган әпиўайы нан менен канаатланғанын ла, өз елнкнен шыгап,
биз тәреплерге келмес един» дейди. Сонда Искендер хайранлыкга
бирден изине айнапдпм да, Обихаят дәрьясын жокары карай жағалап
барып жәннет дәрўазасына келеди. Бул жерде дәрўазаманлар оны
ишке киргизбейди. Искендер кирмекши болып, күш пенен алға
умтылғанында: «Тоқгацыз! Бул хак нийетли инсанлардын меканы»
дейди дәрўазаманлар. Искендер найлажлыкта «маған бир естелик
берицлер» дейди. Дәрўазамағғлар оған адамнын бир көзин инам етеди.
Ол көзди алып, даньшгаанлардан «бул кез ненин тымсалы?» деп
сорағанда, данышпанлар: «Бул көз-хәмелпаразлыктык, даккпаразлыкган, ашкөзликгич тьшсалы» деп жуўап береди. Буннан сокж әке
изине кайтады. Сарайына келип, естеликке алған сол көздин
кәсийетин дурыс уғыныў максетинде, еки басы тен жаксы тэрези
таптырып, бир жағына сол көзди, екиншн жағына ғәзийнеханасындағы гәўхар, ашъш-гумнслерди биримлеп сала баслайды. Тәрезинин
көз салынғантәрепи сирө көтерилмейди. Ғазийнеханасыноага гүллән
бахалы нәрселерин калдырмай салады. Бөри бир, тәрезинин каз
салынған тәрепи басып тура береди. Сонда Искендер Зулхарнайын
тәўбеге келип, айналасывдағыларга:
— Халайық, мен бир нәрсени укгым. Усыннан дем:»м таўсылып
өлсем, менин еки колымды табытка байламай, салбыратып, алакзнларымды ашып койынлар. Менин менен мәқги хошласыўға келгенлердин бәршеси менин ол дүньяға өзим менен хештене алып
кетпегенлигимди көрсин, — деп ўәсият калдырған екен...
237
—Мен бурынга СССР кулағаннан кейинги бүгинги дәўирдеги көп
адамлардын минез-кулкыларын еле дурыслы түсинбеймен. Не дейсиз?
—Пайғамберимиз Мухаммед алейоюсалам: «Мойынтырыкастына
үйренген егизлер айналада шабысып журген кийиклерди хәм өз
еркине жүрген баска хайўанларды көзлери шалса: «булар өзлерин
жумсайтуган ийесиз кдлай жасайды деп танланысады» десе, пайғамберимиэдин екинши халипасы Омар ибн Хаттаб: «шығырға крсылған,
я теледе байланып бағылған малларды босатып, куяшка шығарсан,
олар өзлерине от-шөп таўып жей алмайды...» деген екен...
Усы айгалғанлар сыяклы, тек партиялык көрсешелер бойынша истеўге
үйренипкалғанларбүгингиеркингшккеелеүйрекисеалмайатырсакерек.
6—Т. Кдйьтбергенов
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238
—XX әснрде жазылган көркем шыгармалардын тәғдирлери XXI
әсирде кдлай болар екен?
—XIX әсирде дөреген базы шығармйларды үйрениў XX әсирде
канша зәрүрли болган болса, XX әсирде дөрегилген базы шыгармаларды XXI әсирде үйрениў, тап сол дәрежеде зерүрли. Бирак кайсысынан
үлги алыў, үлги алмаў кереклигин дәўирдин сиясатлары аныклайды.
239
—Акыл инсан ушын кандай кубылыс?
—Ҳаўа райы киби инсанды тез-тез өзгертип туратуғын кубылыс.
240
—Ладанлыхтын бас белгиси?
—Тәнхә өз айыпларын сезбей, кемшиликлер ушьш тек өзгелерден
айыппар излеп жасаўшылык.
241
—Инсандағы кишипейиллилик ҳәм менменликтин белгилери?
—Киишпейиллиликтикбелгилерн— инсан кднша жокзры лаўазымларга көтерклсеж, канша дәрежеде нлим-билимли болып, мәмлекет тәрепинен канша хүрметли атакларга ериссе де, өзин басқалардан
пөсте тутып жасаўында, макганбай сөйлеўлеринде. Ал менменликтин белгилери — усы айтылған анықламалардьщ толық кериси...
242
—Кала басшыларынан сизге унамайтуғынлары?
—«Кдланы кайта курып гөзэалландырын атырман» деген сылтаў
астында, калаға тек гана кириў хем шығыу жолларынын ехи тәрепин
гана гөззал кылыўға талапланатуғыняары.
243
—Өзиқизге дос тугыўдағы тәжирийбелеринизден айтсаныз?
—Дослар излеўде уллы Әбдирахман Жәмийдин (1414-1492):
«Хәр кимселен езине дос излеме,
Ҳәр достыннан тек мириўбет гөзлеме»
деген еки катар даналығын бәрхд есимде тутыўға тырысаман.
82
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Ал, досларға садыклык жөнинде уллы Хзфыз Шеразийлин (1300138%:
«Бейиш бағы, хурлер мөканы етилсе де инам,
Алм&спайман дос жасаған көше топырақпарына*
деген еки катар даналығын өмириме жол-жоба қылып жасағакды
жақсы көремен.
Ал, досларға исенимим жөнине келсек, Щвейцариянын атаклы
жазыўшысы Иоган Коспар Лапатердик(1741-1801): «Ҳәмме ислерикдк жаксы дегенге д е, гүллән ислеришш жокка шыгарғанға да исекбе,
ал, сен кылған ислерге бийпәрўа болғак адамға да дыккат берме»
деген кекеснне мүмкиншилигим болғаныкша сүйенип хэрекет еткенди унатаман.
244
—Терен пикир деген не?
— француэ философы Дени Дидронын (1713-1784) сеэи менен
айтканда: «Терен пикир-акылдын төрине кашлған темир шеге. Оны
хештене менек суўырып алыў мүмкин емес яцпы қубылыс».
245
— Бар ақылымды кәйткенде байытып барамак?
—Халқымыздын миллий даналыкларына коса, пүткил дүньялык
даналарды окып барыўға тырысыў менен, уллы немец шайыры
Иоганн Гетеник (1749-1832) «хәр күни, е« болмаса, бир жақсы крсық
тынлап, бир жаксы каргина көриўин хөм мүмкин болғгны нш а,
даналық пенен айтылған бир гәпти ядпаўға тырысыўын тийис* деген
нәсиятын ядында сақлаўға тырыс.

246
—Патриотизм деген не?
—Патриотиэм — бул бнринши гезекте, халкына, ўатаныца шын
мәнисиндеги мухдббет. Уллы орыс жазыўшысы АлексеЙ Николаевич
Толстойдын (1883-1945) сөэлери менен айтқанда: «Патриотизм —
бул ўатанына тек мухаббеттен ғана ибарат емес. Патриотлық —бул
өзинои ўэтаныннын ажыралмас бир бөлеги сыпатында сезиниў менен,
онын отыкда жаныў, суўында кайнаў. Демин таўсылғаннан кейин
онын адиўли топырағына араласыўды әрман етип жасаў».
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247
—«Заман саған бакдаса, сен эаманға бак* деген нәсиятгын мәниси?
—Инсан өз билимл1ф и менек заманынынруўхый күшине, барше ислери
менен онын физикалық фуноамсншне айланса, звшнына бакканы.
248
—Дүньяда қайсы тил үстемирек?
—Орыс адебиятынын уллы сыншысы Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) хеш бир тидци биринши орынға коймастан
«хәр бир халықгын ө з тили онын ақыл дережесин билдириўши
уллы күш. Базда, тнлдинкекнен изертленип большбаўына да кзрамастан, хәр тил өзинше бай ҳәм кәлеген жағына бурыўына болатуғын
нағыз қурал* дейди. Мен бул акнкламаға исенемен. Себеби менин
ана тилим-Кдрақалпақ тили д е, қелеген жағьща бурып сөйлеўине
толык дережеде жарайтуғын, есиресе дүньядағы 300 миллионнан
аслам түркийзибанлар менен еркин сөйлесетуғын тил!
249
—Базда маған «басында еркин жок* деп, канвтпай соятуғынларға
не десем болады?
—АшыўланбаЙ, тынық хәм терен ойланып көриў керек. Ойлағанда да, сол адамнын бахдсы дурыслығы я надурыслығы жөнинде
өзинде исеннмли көз-карас пайда п зш , яғный, ези щ и өзкн дурыс
бахалаў максетинде, Англиякын уллы жазыўшысы Бернард Шоудыц
(1856-1950) «ерки жоқ адам өмирден өзине жол таппайды», Нвдерландиянық уллы жазыўшысы Эразм Ротгердамскийднн (1465-1536) «өз
еркин өз қолына ала билген адамды хештене жене алмайды» деген
аныкламалары сыяқлы даналыкларды хәм ояардын не ушын тап
усылай дегеклеринин туп мәнилерин таўып окыўға өзишш мәжбүрле.
250
—Ата-ананыздын исми-шәрнплери кимлер? Егер кдйтыс болған
болса, оларды қанша ўакыткадейин еслейсиз?
—Әкем Кдйыпберген (1908-жылы туўылған), анам Гүлхан (1910жылы туўылған), Екеўиде 1984-жылдын'декабринде автоавария н әтийжесинде (әкем авария пяйытга, анам еки күннен сон) қайтыс
болды. Кәбирлерине белги еалдырдым. Әўелги гезде, қәптесине,
бир рет еди. Енди еки хәптеде бир рет қәбирлерин зиярат қыламан.
Кдтарларына езим ди апарып жатқарғанша Ата-анамнык руўхына
знярат етиўди токтатайман.
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251

—Милявй баешыларымыздьщ кдндай болыўын күсейсиз?
—Әрманым — олардын кеннрек ойлап, мкллет ушын жағымлы
ислер кылғанын көриў. Тилекке кнрсы, биразлары өзлеринин жекилжелпи сумлыклары, руўлары, ағайын-туўғанлары, кен-кен калтапары
гркалы басшылык лаўазымға көтернледи ле, миллеттик бүгинги
дәрежелерине лурыслы бахд берип, оны кдлайынша алем дәрежесине
көтериў хдқкында ойламай, тек өз ағайинлеркн, руўласларын, босап
калған кен-кец капталарын кәйткенде тез-тез толтырып турыўды
ойлатуғыны жанымды жейди.
252
—Өлгәнлерди еске алып турыў парыз, лекин, базы инсанлардын
кәбиристанға жакын жүриўден де коркатутынын билесиз бе?
— М енищие, көбирстанлардан қоркыўдын кереги жок. Кеше
оларда бүгинги сен , мен я ол усап ана жерин кайра-кайра басып,
жуўырысып жүретуғынлар еди ғой. Бул жөнинде данқлы бабаларымыэдыцбири уллы аллама Нажимаддин Кубра (П 45-1229), адамларга, мектеплерге кдтнайтуғын окыўшылардык жоллары қәбиристанлар
аркалы өтип, болмаса, мекгсплердин әйнеклери кәб{фсганлар тәрепке
каратылып салыныўы тийислилигин ескерткен. Бунын мөниси —
инсан !г/пине бир мәртебе болсада бир күни өзинин де усындай
қәбирстанлардын бир ағзасына айналып кететуғынын еслеп жасаса,
ол хешкимге хеш кашан жаманлык ойламай, пәнт бермей, кыянет
кылмай өзин беркулла пәк тутып жасаўға әдетленеди, дегени екен.
253
—Хдкыйкый мухаббет барма?
—Бар, әлбетге! Тириликгин тийкарғы фундаменти, дийўалы, төбеси, гәззалығы мухаббетген ибарат. Хәр инсаннын тнридиктеги баслы
жыры, крсығы, екиниши, хәсирети, дүньядағы гүллән урыс кдгыслзрдын да түп-дәреги дерлик мухаббет себешш. Муҳаббет Инсаннын
мәнги соғып турған жүреги, ол токгаса, емирин тсктайды. Егер
мухаббет болмағанда «Фархад хәм Шийрин», «Ләйли хем Мәжнүн»,
«Ғерип-Ашық», «Ромео-Жульетга»... сыяқды сан-санаксыз ашыклык
дәстаклары кеп жыллар, әснрлер дауймында аўыздан-аўызға етермеди?
Егер мухаббет бо.тмагандз, Италкя шайьгры Алигер Дантенин (12651321) сүйген қызы Беатричеге, Франческо Патрарканын (1304-1374)
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сүйген кызы Лаураға, Александр Пушкиннин (1799-1837) сүйгек
қызы Татьянага ашықлығы өпсаналарға айналып бугинге шекем
көп халыклардын аўзынан түспсй айтылып келермеди? Азербайжаннын уллы шайыры Ильяс Ибк Ю суф Нкзаций Генжаўндиц
(1141-1203 ж.) мына косық катарлары мснен айтқанда:
«Мухаббегсиз киси — мисли бир муалық,
Жүз жаны болсада, ол — еликяур, өлик.
Бүгинги биэик Кдракдлпакстанда Бердак атындағы сыйлыктық
лауреаты шайыр Жийенбай Избаскановтын улы 19 жасар студент
Роберт Иэбасканов пенен жәмийетлик искср Дәўлетбай Ниязовтын
кызы Векера Ниязова өзлеринин муҳаббетине ерисе алмайтуғынын
сезингени себепли, бирге кушакласыўы менен, 1999-жылдын 24августы күни Нөкистеги «Ашшы көл»дин терец жеринс бойларын
таслап өлгени адамларға, кустаны ўакыя болып түйнлседе, бүтинги
жаслар мухаббетинин бизин заманымыздағы бир көриниси емес пе?
... Ўақытлар өтиўи менен келешекте бул еки жас жөнинде де
жокарыдағьшай атаклы ләстан, эссе, повесть, драма дөресе тәәжип
емес!
254
— Айналаныэға кез-карасларыныз ҳәмме ўакьпта бирдей ме?
— Инсан өзин коршаған орталықган үйренип, тәсирленип,
дәрегинде, оған усаўға тырысып ж асайш . Өзин, мәселен, бир кыйлы
өткен күшш, бир орыннан козғалмай турған куяшты, айды, бултларды... көрдинбе? Мен де бәрш е инсан секилли бүгин бундай болсам,
срген баскашаман. Бачда бир күннин өзинде кыялым мынсан кубылады. Бул кубылыслар ўәделерге бийопалык дегенди аклатпайды,
инсаныйлық кубылыслар елбетте!
255
—Өмиринизге кәнеетленесиз бе?
—К әнәәт адамныц еэ кейпииен, езин-ези баскдрыўына ғәрезли.
Хакыйкатын айтсам, емиримдеги есапсыз угылысларымнык биразы
есиме тусе койса, әўеле өзиме, сонынан, өзгермели заманыма кәхәрим
артады. Базда бул жалғаншы дүньяға келгениме пушайманлыклар
бойымды бийлейди дс, бнрден жылағым келип, хэтгеки, езиме тезирекалим келиўин тилейтуғын минугларда болады, сонынан басыламан.
86
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256
—Сизин ек сүйкимли перэентиниз?
—Мен ушын бнреўи емес, бәрше перзентлерим тендей сүйкимли.
Ал нағыз ғаррылыкга' сезе баслағалы мағав аклыкларым көбирек
сүйкимлирек көринеди. Ҳеш бири маған хеш карсыласпайды.
Сонлыкган олар менен кыдырғанды да, дәлкеклескенди д е жаксы
көремен. Ҳ әр биринин «Мен Атамнык баласыман», «Мен Атамнын
қызыман» деп маған таласканын көрсем, өзимш е, «мен бахытлы
ғаррылыкты бастан кеширип атырман!* деп куўанаман хәм ақш қларым ушын калталарыма шәртли түрде салып жүретуғын конфеталарымды дәрриў оларға теп-тен үлестиремен.
257
—Заманлас кәсиплеслеринизге көз-карасықыз?
—XX өсир бизин Қаракалпакстан ушын өзинше ояныў әсири
болған секилли. Сойтсе де, базы заманласларымнык елеге шекем
уйқылары дурыслап ашылмаса да, уйкылары канып оянған киби
асығыслыкта шаккан хәрекетлер кылғаны себепли елеге шекем өзара шала түсинисип жасайды. XXI әсирден дәмем көп, Миллетлердин
өз айкаласын, өзлерин шын мәнисинде түсинип жасаў дәўири пайда
болып киятыр. Ендиги жағында каракалпаклардын да дүньялык
аренаға көтерилиў ушын шакқэнласатуғынына исенемен.
258
—Өзикиади коршаған кен алем менен адамзаттын айырмасы?
—Мен өзи жасаған кен өлем менен аддмзатгы бир-биринен айыра
алмайман. Адамзат квнаай болса, пүткил алем дәл сондай.
259
—Бул дүнья лаўлаған от дегенде ғәп бар. Солай ма?
—Буланықиамаладахакыйкатлыкжокемес. Набада сәл надурыс
хәрекет пенен кәдем тасланса, күтилмегенде лаўлаған отгын жалыны
бетинди шырпып кетиўи, хәттеки, толык өртеп жибериўи де таәжип
емес. Адамзат тарийхы бундай кубылысларды көп биледи. Инсан
хәрқандай жағдайда да, хакыйкатлыктан бет бурмай жасаўға әдетленсе, өз әрманьша сөзсиз жетеди.
87
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260
—Инсаннын мәнгилик еки жолдасы болар-мыш. Олар кимлер?
—Бири — хакыйкый досты, екиншиси — душпаны. Инсан >сы
еки жолдасын да дурыс тусинип, кыянетсиз, хеш кайсысын өкпелетпей, сшарғада өзи өкпелемей жасаса, өмири тынышлыкта етеди.
261
—Каракалпакдардын өли жайластырыўдөстүрине кдлай карайсыз?
—Халкымызда «Кдршын болса бериўге асык, өлин болса көмиўге
асық» деген даналыкта бийкарға айтылмағак болса керек. Сол ушык
өлини көп сакламай өлген күни жерлеўге асығыў хэм али шыккдн
үйде аўкат писирилмеўи, менинше, дағаза кылыкбайтуғъщ медиииналықталаплардан келип шыккакболса керек. Өлини жайластырыўда
усындай талалларға раўа кылған макул.
262
—Миллетимиздин данкына көзқарасыныз?
—Ҳәр бир инсан ушын онын миллети — хөм Атасы, ҳәм Анасы!
Ата-Анасыныкданкын ойламаған перзент нағыз харамзада!
263
—Неге айрым халыклардын дәсгүрицде хдяллардын жүзине пәренже тутылады?
—Хакыйкатында, еркек пенен хдял, ец әўеле квзлери аркдлы
табысады. Сол ушын буны қызғаншак молласымаклардын ө з хдялларык баскдлардан кызғанатуғынын билдирмеў максетинде яш нан
ойлап тапкдн дәстүри болса керек. Пайғамберимиз хешбир зайыбынын жүзине пәренже салдырмаған.
264
—Үй китапхананьода оғыры көп китаплар менен журналлардан
тыскары жехән әдебиятынын 200 томлығын көрдим. Сол 200 томлыктан нешеўин окығансыз?
—Жөхөн әдебияты мисли өлем киби кенликке ийе. Инсанға,
есапсыз-влшеўсиз жемислер бериўши енуллы жемисддрағы. Кнгапханамда өзиниз көрген 200 томлыкгын хәр бирин калдырмай бетпебетокып үлгермегеним менен, мүмкин болғанынша, жәхән әдебиятынан белгили тусиникке ийе болыў максетинде, юлыкокып үлгере
алмағакларымныц, ен болмаса, алғы сөалерин калдырмастан, хәтте
айрым пикирлердик асгыларын сш ы п толық окығанман.
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265
—Адамзат басып өткен өмиргс көзкарасыныэ?
—Өгкен хәр бир әсир туўе, хәр бир саат, кун, ай адамзат цившшзациясынын өзинш е бир б а екц ш ы , жаркын айкасы.
Соныкушында, халык; «өткен күник, бүгинги күникнин тажирийбелерге бай үлгиси, тынык айнасы....* деп бийкарға айтпаған.
Бүгин езимиз жасап атырған жәмийетимизде бурыщы тәжирийбелерге
бай үлгилерди терен үйрениў аркалы кәлиплеседи, раўажланады.
266
—Инсан ушын аўыр ҳәм женил ислер?
—Аўыры ҳәр иксанньщ езгелерден жасырын сыры, жекили өзин
дана көрсетиў ушын өзгелерге акыллар айта бериў.
267
— «Елди акыллылар бузады» деген гәпке калай кзрайсыз?
—Хдкыйқый акыллы адамлар, керисинше, бузылған елди дүзейди.
Ал, си з айткан «акыллылар» еэлерин кесем дәрежесинде туткан
басшыларға жағыныў кийетиндеги жалатайлардьщ ойлап тапканлары.
268
—Мен окығак хужжетлерде, айырым изертлеўшилердик анықдап,
баспа сөзлерде (мысалы «Халк сўзи» газетасы, 9-апрель, 1997-ж)
жазыўы бойынша: уллы Әмир Темурдын өзине ен жакын тугкдн
төрт әскербасыларынан: Әмир Жоку—Барлас руўынан, Әмир Сайфуллин-Нөкисруўынан, Аббас Бахадыр- Қыпшак руўынан, Шайх Нураддин-Жалайыр руўынан екен. Олар арасында каракдппакдар барма?
—Өзиниз де ойлап көриниз. Мәселен, XX өсирдеги Кдракалпакстаннын халык шайыры, өз ўакгында Өзбекстан халык жыршысы
деген атақта алған, миллети карақалпак Садық Нурымбетов Нөкис
руўынан еди. Сонда бизин Садык Нурымбетов жокдрыда аталған
Әмир Сайфуллиннин куўлыкларынан болса тәәжип пе? Ал, Оразан
батырдық улы-аты өпсанаға айналған батыр Маман бий (1712-1784)
Х9М 1873-жылы орысларлын каракалпакжерине келиўине ашыктанашык карсы шығып катал сөзлер айтканы ушын «тентек» атанған
кзракдлпак Ережеп бий де Кдракалпаклардын Қыпшак руўынан
болған ғой. Сонда Маман бий менен Ерсжеп тентек, уллы Аббас
Бахадырдын шаўлык-куўлыкларынан болса танланарлығы бар ма?
89
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Каракалпаклардын XVIII әснрдеги атаклы алламасы Мурат шайық
карақалпаклардын Жалайыр руўынан. Усылай болган сон, атаклы
хязиретимиз Мурат исайыкгы жокарыда аты аталған уллы шайх Нуридиннин тиккелей шаўлық-куўлыкларынан десек, өўеле кудай, қәтелеспесек керск-аў! Сонда, менин болжаўыма сәйкес уллы Әмир
Темурдын үш әскер басшысы да каракалпак болғаны емеспе? Демек,
усы факггин өзи де кдракалпаклардын өз өмир жолын әзелги бәрше
түркийзибанларға нөкер болыўдан баслағанына қосымша дәлил
емеспе? Әлбетге дәлил!
269
—Басымда ойлар көп, кандай пайытларда жазғаиым макул?
—Өзиниз билиниз: Сөйтсе де, үлгили мысаллар келтирейин:
бурыцғы уллылардан Әлийшер Наўайы (1441-1501) күндизинде
мәмлекет ислери мекен бәнт болғаны ушын түнде жазады екен.
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) «Евгений Онегин*ник
даслепки бапларын аўылында, күндиз кроватта жатып жазған.
Фракцуз жазыўшысы Оноре де Бальзак (1798-1850) өзи жасайтуғын Париж каласы уйкыға кетип, айналада толык жым-жыртлык
хүким сүрген геэде түргелип, жаэыўын баслайды скен. Ж әне бир
француз жазыўшысы Анатоль Франц (1844-1924) йош келгенде,
хештенени танламай, дурыслы кағазтаппаса, гөне конвертлерге ямаса
өзине келген хатлардын, хәр кыйлы мирәтнамалардын үстине де
жаза береди екен.
Англия жаэыўшысы Схотг (1771-1832) тан азанда турып хдлкдска
дейин жазатутын болған.
Салика исмли түркийзибан анадан туўылған атаклы жнйенлеримиздиц бири, уллы орыс шайыры Василий Акдреевич Жуковский
(1783-1852) аг үстикде баратырғанда йош келсе, атын иркип турмастан
ерде отырған халында да жазып кете береди екен.
Ал, м енид өзим , күтклмегенде басыма келген шым-шытырык
ойлардан тезирек кутылып баскалар қатзрында болыў мақсетинде,
түн болса да уйкыға жатлай, күндиз гүллән ислеримди тоқгатып сол
ойларды қағазға түсириўге асығаман.
Шыньшда, ес-акылы дүзиўталант ийесн, барлыкшйыншылықтан втнў ушын өзинш е жол таўып, жаксы ойларын кдғазға тусирип
үлгереди.
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270
—Баламмынбазы бир ладан, надурыс хәрекетлерине, яғный, гейде
кебирек ишетуғынына жаным ашығанынан шыдамай: «балам, меки
неге тынламайсан, сени мен жараттым ғой» деп гөп б&сласам, ол
бирден: «Сеннен мени жаратагөр деп кашан сорандым?*, «Аракты
©зин үйреттик* дейди. Не қыламан?
—Қыйын. Неде болса балалы болғаннан кейинги дәўирде өэинде
қдйсындай өзгерислер болғанына ой жиберип, өзинди өзик тусиниўге
тырыс. Балан еле жас гезинде өзин м әс хдлатта: «мә, балам, ишип
көр» деп оған толы рюмкалар усынған болсан, ендиги жағында
айтканыца исендириўин ансат болмайды. Қөниге шыпакерлерге
мүрвжөт кылып кецес сора.
271
—Бул әлемди кдйсындай сыпатта көз алдынызга келтиресиз?
—Жаксылық көм жаманлык, жактылық хөм каранғылык деп
аталыўшы төрт сыпат пенен бирге, алагеўгим сыпатларда да көз
алдыма келтиремен.
272
—Биреў маған «емнринниц гилтин жоғалтпа!» деди. Өмирдин
гнлти бола ма?
—Болғанда кандай! Өмирдиц гилги акылғатийкарланған ойдаэ, сеолер,
ислер. Есивде тут, хешкашан умьгша. өз акылык лурыслап баскарған
инсан хәр кандай кьйын шаршглардада емнрден ©зкне кижкли жоллар
таўып. кэлеген есигин ашатуғьт гилт е р ге нйе бола алады.
273
—Өмирден өкинишлериниз көп пе?
—Ен хуўанышлы күнлеримде де, әлле нөрселерге екинбсгсн
пайытларым болмады десем , кәте жуўап берген боламан. Кыскасы,
инсан өмириннн жартысы өкинишлерден ибарат. Лекин, олардан
корка бермей тәўекелши болып жасаў макулырак,
274

»

—Кишипейилликтидбаслы белпшери?
—Ҳәр кандай бийиклик пәстен басланатуғынын, «Бер» деўди
билген инсанныц «Ал!» деўда де естен шығармаўы кишипейилликке
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киреди. Окын бас белгиси — сабырлылық. Уллы бабаларымыздан
Абдирахман Жәмий мененӘлийшер Наўайьшын огада кишипейил
инсанлар болғакяығын, бүгинги самаркандлылар менен бухаралылар
арасында кеп-көп әпсаналар сыпатында айқын са>01анып калған.
Олардын әпсаналыкдәрежеде кишипейиллиликлери, жөникде, олар
жасап кеткен атақлы Самаркандқа, Бухараға зиярат кылған шет ел>
лнлер еэ саяхатнамаларында танланыў менен кеплеп, жазбакта.
Кәнекей, бүгкнга Некиснмиз де келешекте акыллы даналар жасаған
ушын Самарканд, Бухара киби үлгили кдлалардык бирине айлакса!.
275
—«Шәкирт устаздая озыўы дәркар* деген гәпти калай түсинсе
болады?
—Әпсана: Әййемги заманларда бир жас жнгит аншылыкты үйрениў нийетинде елиниц атаклы ацшысына келип, ок жай соғыўды
хәм оны атыўды үйретиўин соранады. Ацшы еринбей үйретеди. Бала
үйренгеннен кейин, өзинше бир оқж ай соға сала, оғынын артына
бир пәр байлапты да, октын ушына жицишке ғана темирден ис кағып, аткан екен, оғы устазыникинен анағурлым алыска кетипти.
Сонаа устазы ш&киртинин манлайынан сүйип: «минекей, балам,
сен устазыкнан оздын,* депти.
Шәкирглердин устазлардан озыўлары өне усы такылетге устаздан
үйренгенлерине қосымшалар табыўдан ибарат.
276
—Дүньядағы еқ уллы қалалар кайсы дөўирлерде пайда болған?
—Окығанларым бойынша: Ефрат, Дажла хәм Гангадәрьяларынын
жағалаўларындағы Шумер, Элам хәм Ҳинд территорияларында бизин
эрамыздак әўелги ГУ-Ш мын жыллыкларда, ал Әмиўдәрья, Хуанка
дәрьяларынын жағалаўларындағы, Орайлык Азия, Қьггай территорияларында Ш-П мын жыллыкларда пайда болған болса, Мазамермада
бирикши мын жьшлыкга, ал Батыс Европада бизин эрамыздын
биринши мын жыллығынын скинши ярымында үлкен-үлкен калалар
пайда болған.
Орта Аэия территориясындағы Әмиўдәрья, Баюрия, Хорезм,
Согдиана иивилизацияларын хәр кы$1лы алымлар хәр кыйлы
баҳалайды. Ферғана алабынын территорияларында, ертеде, бункан
үш мык жылдай бурын дөреген бир есгелик кала Андижак областындағы «Айым аўылынын» жанында. Бизнн эрамызға дейинги еки
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мыкыншы жыллардын екинши ярымында Далберзин төбе Ош хөм
Кдрадәрья дийканшьыык елатларыньщ орайы болған. Орга Азнянык
территорияеында буннан үш мын жылдай бурын пайда ботған калалар
.жөнинде мағлыўматлар табылыўы даўам етнлмекте, изертленбекте.
Сиэге косымша жуўаплар жакын жылларда бериледи...
277
—'Туран, Түркстан атамалары туўралы нелер билесиэ?
—Баспа сөзлерде жәриялантан хүжжетлерден окығанларым бойынща, биз жасаған үлке әййемнен-ак Туран деп аталған. Мелодий VI
әсирдин орталарында (гейпара хүжжетлерде 539-жылдан сон) бул
үлке Түркстан деп аталған.
278
—Атлары дүньяға мәлим басшы шахслардан өзиниз оқып билген
екеўинин ғана так каларлык әжайып ислернн атасаныз?
—Биринши, Германиянын Кейзери (басшысы) Вильгельм II (18591941). Ол корабль соғыў ислери менен шуғылланып, сызылмаларын
Италиянық атақлы адмиралы Брингге жиберил, пикирлерин сораткан
да, ол корабльдин сызылмаларын хәр тарешюме макдап, тезлиги
бойынша хеш корабльге жеткермейтуғынын, тенизшилердиц бул
корабЛЕде де күтә жаксы жасайтуғынына да исендирип: «Бир ғана
есЕжртиўим бар. Кораблиншз суўга салыныўдан батып кетеди» депти.
Екинши, франдуз шайыры Никола Буала (1636-1711) окыўшылары менен хәр ушырасыўга барар алдьшан өзине пардоэ берип, күгә
жақсы кийинеди екен. Оныц бул әдетинен жалыккан дослары, неге
сонша жжянатуғынын сорағанда: «Мени көргиси келгенлер жазғанларымнан шәртли түрде кемшилигимди тапкысы келеди. Енболмаса,
кийингенимнен мин таппаўы тийис қой» депти ол.
279
—Түркий әдебий тилдин тийкарын салыўшы уллы Әлийшер
Наўайынын кишипейиллигинен бир мысал айтсацыз?
—«Дарақкд кднша мол жемис пнтсе, шақалары сонша төмен
ийиледи» дейди халықданалығы. Наўайы да езинш е көп жемисли
уллы дарақ. Бирақ ол парсы, тәжик әлебиятынын тарийхында үлкен
орны бар шайыр Фариднддин Атгарды (1 119-1230) «Жокзры сыпатаы* атадеў — менен. өзин оған қул есаплаған. Егер еде еситпеген,
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окымаған болсаныз, мине, сол уллы Фаридшшш Атгарпы тәриплеген
еки кдтар косығы:
«Мен лемекким, ол—атадур, мен уғьи,
Ол жокары сыпатлы шах, мен — бенде, кул».
280
—Бурын өткен уллы туркийзибан алламалар арасынан кимлерди
«бул нағыэ карақдлпақ болса керек» деп шамалаў мүмкин?
—Иймаы Агаамнын (хижрий 80-150-жыллар) узын кос кулақлы
кара купақшын кийип жүретуғынын, уллы шайыр суфы Аллаярдын
(1644-1721) Қытай руўынан екенин еслесек, екеўин де каракалпаклардыц бабаларынан деўимиз сөзсиз.
281
— «Мәмлекет халқы басшысынын, ал басиш хаялынын, хаялы
өэ гезегине баласынын айтканына жүреди» деген гәп кайоан шыккан?
—Бул әййемгн дәўирдеги Афина кдласыкык хәкими Фемистокльдын «Афина халкы менин, мен хдялымнын, хаялым болса баламнын
айтканына жүреди» деген гәпинен сон пайда болса керек.
Бундай басшылар бүгинги Қаракалпакстанда да аз емес.

282
—Өз өмирин Ўатанына арнаған инсаннын артыкмашлығы?
—Ҳәр бир инсаннык Ўатаны — онын туўылып өскен мәканы,
халкы, өз қәлби. ...Қыскасы бул сораўынызға Уллы пайғамберимиз
Мухаммед алейхиссаламнын хәдистеринен бирин тәкирарлаў аркалы
жуўап беремен: «Ўатанын корғаў ушын кдза талқан инсан, өэ көлегеклери арасынан жетпис адамды дозактан да кугкдрып ала алады...»
283
—Маған бир нәсият айтып кетсениз?
—Пайғамберимиз Мухаммед алейхиссаламнын: «Қыямет күни
басынызға дөнип турғанда да, илажык таўып, өзицизден сонғы
инсанлар ушык пайоалы бир дарактигип үлгериниз» деген нәсиятын
хешкдшан умытпаныэ.
284
—Жакында мен бир нашардан жол сораўға мейипленип, «женге* деп
мүнөсибет кылған еоим, сл: «Абайланыз, мен еле турмыскдшыкпдғакман»
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деди... Кысынганымнан өзиниздей бир аксакдлга сырлассам, ол «Несин
вйтасан, жакыкға дейин каракалпак кызлары еле турмыска шыкпағаныньщ белгиси сыпатыноа бешне жарасып туратуғын тулымшаклар
коятуғын еди» деп гүрсишш. Онын айтканы дурыс па?.
—Дурыс! Менин катарларым да, өзим де бетинин еки алмасына
суп-сулыў тулымлары жарасып турған кызларға үйленгенбиз. Д әстүрде, үлкек тойдан сонғы күни, жана келиннин енди хдялға айланғанынын белгиси сыпатында, онын кос тулымын жыйнап, шашына
косып өрип таслаўына арналған кишилеў той өткерилип, оған кыздын курбы-курдаслары, женгелери, келин болып түскен шанарак
тәрепинен бийкешлери катнасатуғьш еди... Бул дәсгүр, хакыйкаттан
да, карақалпакларға тән еди. ӘтгеқХХ әсирдин 60-жьшларынада
биротала жоғалыўға карады... Қызлардьщ еле турмыска шықлағанын
айтпай-ак, сейлеп туратуғын сол тулымшақ койыў дәстүри кайта
тикленсе, шеп болмас еди-аў!
285
—«Бурыкғы казылар шеше алыай, бизге дейин жеткен даўлар
бар ғой* деген гәплер жүреди. Инанса бола ма?
—Қам сүт емген бенделерде кәте-кемшиликлер болыўы свзсиз
ғой. Буған мысал ушын мынаў бир ўақыяға кулак салыныз: Әллекайда баратырған бир ғарры менен бир жигит жол-жөнекей өз-ара
сөйлесип, бир-бири менен өз-ара камдамласыпты да, аўкатланыў
ушын жол шетиндеги бир асханаға кирипти хәм екеўи ушын бир
табакка аўкдтсалып әкелиўди буйырыпты. Есапласар пайты келгенде
ғарры жас жолдасына: «Минекей, балам, аўкаттын пулын сен төлейсен. Себеби меник аўзымда онлы тислерим болмағаны ушын дурыслал жей алмадым» депти. Сонда жигит орнынан ушып тура сала: «Жок,
сиз төлейсиз! Себеби мекин тисим болғаны ушын узак шайнал отырып
жуттым. Ал, сиз, тисиниз жокдығы себепли, тилиниз бенен жалмапжалмап үсти-үстине жута берип, дерлик, бәрин жединиз!» депти...
Акыбетинде олардын казыға жүгиниўине туўра келипти. Кдзы
да дурыслап шеше алмай, басқа қазыға жиберипти, ол да шеше
алмай басқа казығажоллапты... Бул тартыска елеге дейиндурыслы
жуўап жоктын касында. Сизде жуўап излеп көриниз...
286

—Пәклик инсанды хөр кандай кеселликтен жазармыш хәм узак
жасатырмыш. Буған не дейсиз?
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—Пәк кисинин бирннши қорғаны Күдиретн кушлинин тәнхэ өзи!
Буны мен өз тәғдиримде көп сынадым: Хәтге тирилиетен үмитимди
үзоирерлик денсаўпығым төмен пайытлардада, үсшмнен көп-көп жала
арэадар болған. Хеш бири тексериўскз калаырылмаған. Пәклнгим ушын
оларзан тек кугылып ғана коймай, ҳәр сапары денсаўлығьш жақсылана
баслайтушк еди. Сол арзагөйлер жецилген сон көшеде ушырасып
калсак, жортаға: «ойбой, шөп болып азыпсан, бул турысында калай
ислеп жүрипсен?» дейтуғын да еди. Мен мыйышмнан күлер едим.
Сол себептенбе, Кудайға шүкир, еле ислеп жүриппен. Денсаўлығым да
жаксы, ал, мени сол кекейтиўшилердин саўлыклары бүгинлиги...
282
—Сөз шеберлерин айрыкша сыйлаған ел басшшарын билесиз бе?
—Бир мысал: Уллы Өлийшер Наўайы өзинин «Хамса»сын
питкерил, Султан Хусайын Байкараға окыў ушын бергенде, Хусайын
Байкара окыған сон Наўайыны өз атына миндирип, атгын жылаўынан
услап жетелеўи менен өзи султанлық етип турған Герат каласын бир
айналып шыккак хәм букдай уллы сөз патшасы менен заманлас
кылғаны ушын Тәниритаалаға шүкирлик қылатуғынын бәршеге
жәрия қылып: «Наўайы Түрк тилинин өли денесине Масих (Ийса)
нәпеси менен руўх (жан) бағышлады» деген екен.
288
—Жәрдемге мүтәжлиги жок инсан болама?
—Инсанға ҳзр кандай жағдайда, менннше, үш кыйлы жәрдем
керек: тил жәрдеми, күш жәрдемн, байлық жәрдеми. Усы үшеўннин
ен курығанда биреўине мүтэж емес ннсанды бул әлемнен табыў ен
аўыр мүшкил.
289
—Инсацды адастырмайтуғын өмир жолы кайсы?
—Хахыйқатл ық жолы.
290
—Атақлы ор >1с жазыўшысы Федор Достоевский «Әлемди гөззаллық сақпайды» деген. Сизин косымтаныз бар ма?
— Гаэзаллыкты дөретиўшилер де адамлардын өзлери. Сонлыкган,
менинше, әлемди адамлардын өз-ара руўхый бирлиги, бир-бирине,
шын мөнисиндеги мехир-мухдбегги сақлайды.
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291
—Жсрге егнн егиў хәм оннан зүрәәт алыў бирннши мәртебе кайсы
елден басланған екен?
—Рәўкятлар менен баспа сөзлЬрден бнлгенлерим бойыкша: Жерге
егинлер егип олардан зүрәөтлер алыў бизин эрамызға дейинги 4 - 5 жылларда Нил дәрьясынын бойларында басланып, соннан пүгкил
өлемге тараған.
292
—Дүньянын қайсы континентлеринде адамлар узак жасайды?
—Баспа сөз хабарлары бойынша: дүньядағы ен бийик таўлар шокқысы Непалдаш Эверест бийиклигинде. Эверест-Непал тилинде
Жомолунгна делннеди. Әне, сол Эверестин мисли аспанға тийип
турғандай көринегутан шоюсыларынын бири Буддалык ибадатханаға
айландырылған. Усы Будда ибадатханасында жасаўшылардын хәр
бири 300—400-жыл өмнр көреди екен.
293
—Биринши ок дәрилер, партлатып ертеп хиберетуғын кураллар
кайерлерде исленгенин билесизбе?
—Баспа сөз хабарларына карағанда бул ислерге гнйкар салыўшы
Кытайдын биринши сейсмографы Чжан Хон (78-139) деген алым
болған екен.
294
—Сиз бир драманызды «Фамилия», «Хеопс пирамидасы» деп
атадыныз. Өзициз Хеопс пирамидасын көргенбисиз?
—Жок. Хеопс пирамидасы жөнинде бираз окығанман. Хеопс
пирамидасы бизин эрамыздан бурықғы ХХУШ әсирде Египет патшасы Хеопстин атына исленген. Бул пирамиданын Египепеги баска
пирамидалардан өзгешелиги — окьщ тырнағынан еқ төбесине дейинги бийиклиги Жерден Айға дейинги кашыклыктык трилионнак бир
бөлимине тен болып. оған ыклым хэм геологиялык өэгерислер кем
тәсир етеди екен. Усындай хөдийселерди көп окып билгеним ушын
драмамда оған усаслыклар сезип, драмаға «Хеопс пирамидасы» деп
ат койыўдан сескенбедим.
7—Т. Кз&ыпбертсов
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295
—Советлик дәўирдеги базы жаэыўшшар мәмлекет есабынан
бийпул салып берклген жайларда жасайды. Сиз ше?
—Өз ўакгьщда мен де бос калмадым. Келип көргиниз келсе айгайын:
Жайымныцтырнавдарыреспубяикамыздынпаргиялыкбасшыларынын
мраморлардан да беккем ўәделеринен куйылып, дийўаллары сол
басшылардын, тени жоқ, сулыў-сулыў сөалеринен ғайры нағыш етип
өрилген, ал төбеси менид оларғатакыйыкисенимлерим менен ызғар
өтпестей етип бастырылған. Әке усындай Нөкистеги ен гөззал ҳәм
бийик имарат меники! Излесекиз, хешкимнен сорамай-актабасыз.
296
— Китаплары тез-тез шығып туратуғын достым бар. Ол әдебий
ушырасыўларда, жыйынларда шығып сөйлесе, оқыўшыларына,
халкына миннетдарлығын айтып, өзин халқыныцхаткери деп түсиндиретуғын еди. Сонғы гезлери онын киғапларын дүканнан таппай,
өзин көрип «не ушын?» деп едим, ол: «ийтин жазыўшы болмасын!»
деп қолын бир сш пеп кетти. Бул неси?
—'Галанты шала, саўаты кем, бирак басшылардын үстилеринен
шағым арзалары себепли китаплар шығарып жүрген сол жазыўшы
бүгинги еркин заманда нарийзалық билдириўдин жолларын табалмағаны ушын екпсшил быжыкка айланып қалса керек.
297
—Жасыныз биразға барса да, неге күтә көп окыўға куштарсыз?
—Бул шексиз әлемдеги шексиз жаналыклардан бийхабар калыўдан
коркаман. Бүйтип көп оқыўыма себеп, ендәслеп пединститугка окьгўға
келгенимде, айырым себеплер менен орыс тили хәм әдебияты
факультетине кирген едим. Бирге окыйтуғын курсласларьшнын бәри
дерлик орыс тили хәм өдебиятын, орыс тили арқалы жәҳән әдебиятын
меннен көп биледи еқен. Ал мен каладан узактағы аўылдан келгеним
ушын жас гезлеримде ғарры атам әлле кдякларға барып кайтса, сол
жаклардан «аклығым ушын* деп алле кимлерден сорап әкелетуғын
каракалпакша, өзбекшс,казакша китапларды ғана окыўға әдетленгенмен. Пединститутка кирген сон китапханасына бас суксам, китаплар
сан-санақсыз. Курсласларымды куўып жетиў максетинде, енди орыс
тилиндеги китапларды алып, әўелинде шаларактүсинсем де, изин үзбей
көп окыўға киристим. Жазыўхцы болғаиымнан сон, хеш жерде тилим
мүки болмасын деп бурынғадан да көп окыйтуғын болдым.
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Бугинлиги көп окыйтуғыныма баслы себеп: хәр бир ата өз перзентлеринин, аклыкларыньщ алдындажаад-жада хитап окып турыў
бойынша озинин жүзин төмен қаратпайтуғын дәрежеле болыўға
тырысыўы •щйис ғой... Мен еле сондай тырыскдк атаман.
298
—Көп балалы шанаракга өз-ара татыўлыкгы саклаўдық усьилары
туўралы айтасызба?
—Менинше, барлық нәрсе ата-ананын өз-ара татыўлығына хәм
олардын перзентлери алдындағы абырайына байланыслы. Сонын
менен бирге, ата-ана биргелесип, ен жасы үлкен перзентиқ оннан
сон,ғы жасы кишнлери мойынлап: «әжаға» я «әжапа» дәрежесинде
болыўына тәрбиялаў менен, жасы үлкенинин өзинен жас кишилерге
деген мехири күшли болыў әдислерин билиўге тәрбиялаў шәрт.
299
—Тарийх туўралы пикириниз?
—Бурында өткен даналар: «Байлығын жоғалса, хештене жоғалтпағанын, денсаўлығынды жоғалтсан да, хеш нөрсе жоғалтпаганық,
егер халкыннын тарийхын, тәғдирин билмесен, бөршс нәрсенди,
хәтге халкықакоса өзиндиде жоғалткднын* деп кеткен. Бунындурыслығын адамзат тарийхы тастыйыклап келмекте.
Тарийхы нәмвлим халық — елле кандай бийбахыт ҳаялдын әллекимнен ҳәмледар болып, жасырын туўа сала, бир куўыскд таслап
кеткен баласынын әлле ким колында ержетип, оннан өсип-ербигенлер кибиболып калады. Ҳеш халык бундай халатқа түспегей!
300
—Инсаннын кәдири?
—Бүгинги түсикиклер менен айтканда, хәр бир инсан Тәниритаала
тәрепинен бул жарық дүньяга «командировкаға* жиберилген бенде.
Онын белгиленген мүддети тамамланған сон кайтады. Тирнликге хәр
инсаннын кәлби жаксылык пенен жаманлыктын взинше бир ыяысы.
Инсан калири сол ылысынлағы затлардьщ кайсысы квплишнен гәрезли.
301
—Әдепсизликтик ен жеркенишли түри?
—Менменлик.
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302

—Бириншн глобус кашан хэм кнм тәрегашен исленгенин билесиэбе?
—Жйкынға дейин, биринши гаобусты 1492-жш ы пайда етхен
европалы Нюрнберг (немец) исимлк йнсан делинетуғын еди. СонғЫ
жыллардағы хәр төреплеме терек илимий иэертлеўлер бойынша 995жылы, 22 жасында биринши глобусгы ойлап тапкдн хәм ислеген
инсан бизин жерлесимиз ал Беруняй (973-1048) екен.
303
—Ислам динитәрепдарларьгаын тасгыйыкяаўлары бойынша, уллы
Тәниркгааланын төрт перинпеси бар. Сиз, хажы сыяатыкоа, оларды
атпа-ат хәм аткаратуғын ўазыйпалары менен крса айтьш бересизбе?
—Ислам динине байланыслы колыма тускен базы китаплардан
ов дп , гейпара уламалар менен болған диний сәўбетлер пайтында
бклгенлерим бойынша, Тэкиритааланын бирияши лернштесиник
исми Жабырайыл, екиншисигащ исми — Макаил, үшиншисинкк исми
— Исрафыл, төртиншисинин. исми — Әзирейил. Тертеўиде тәнхә
Төвдритааланын өзине садык. Жабырайыл Тәниритаалакьщ буйрығы
менен адамларға жан бериўши периште, Макаил сол адамлардын
жанларынын пәклигин баклаўшы периште. Исрафыл мархумларға
о дүньяддғы бодатуғын суд күнинде, оларш н пак я нәпәк жасағаньш
«урыс аныклап хүким шығарыўшы периште. Ал Әзирейнл болса,
Тәниритааланын Арчааладағы тахты касындағы мәкгилик дарактан
жапыраклар үзилип туссе, сол жапыракларға исимлери жазылған
инсанларды 40 күн даўамында таўып, жанларын алатуғын периште.
304
—Бул дуньяға артык келген инсанлар кимлер?
—Гилен күншиллер! Исенбесениздана бабаларымыгдан Фаридиддин Атгардын (Н 19-1230) мынаў еки кагар косығына дыккат кылыныз:
«Улым дуз татпағыл күншил наньшан,
Узақ бол күншилдин дәстурҳанынан».
305
—Иксанньщ тирил игиндеги енаўыр мүшкиллери?
—Буннан бир ярым мыч жыл бурында Персиянык уллы шахы
Ану Ширбан (531—579) рукслы, хиндстанлы, иранлы үш данышпанды
1С'
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алдына жыйнап: «Адам баласы ушын ен а$ыр мүшкил кв?» деп
сора? берген екен. Сонда румлы дакышпак: «Картайғанда кайьгркомсыз калыў хәм жетпесинлик» десе, хиндстанлы данышпан «Кеселбевтлик ҳәм кайғы хөсиретлерге толы тирилик» депти. Ал Иран
данышпаны Бузуржмехир (У1-әсир) азғана ойланып: «Бәршеге иакул
түсетуғын әдалатлы жақсы ислерди баслағанда, оларды акырьша
жеткизиўге үлгертпей келетуғын әжел!» деген екен...
Бул уллы даналарға меннц алып-косарым болмасада, кам сүт
емген бир бенде сыпатында, аўырмүшкил «бийперзентлик» деп косып
крйсам ба екекдел ойлайман. Өзиниаде ойланы ны з.
306
—Кдракдлпақдуўтары не ушын 12 пердели?
—Орайлық Азияда. сонын ишинде, түркийзибаклар арасында саз
бенен ертерек шуғылланғанлар уйғырлар болған. Ески хүжжетлер
бойынша буя дәўир Буддадининин. хәўиж алып раўажаанғак гезлери
екск. Уйғырлардын музыкаға куштарлығы күтә жокары болып, бизин
эрамызға дейияги IV-Ш әсирлердеги Сайдияхак дәўирлерикае-ак
музыканы 12 махамға бөлген. Әўелинде 12 махам дегенде 12айдын
ҳәм инсаннын 12 мүшесинин көримиси нәзерде тутылып, солай
белгиленген. Усы тийюгрда Кдрақалпакдуўтарынық да 12 пердеси
болып, 12 музыкалық сеслсрге бөлиниўи де жоқарыдағы тусиникдерден келип шыккдн болса тәәжип емес.
307
—Аўылдан капаға көшип келгеннен кейинги биринши тилегикиз?
—«Әй, Тәциритаалам, мени бул калада еки қыйлы машинзға:
бириншиси, милиииянын жабык машинасына, екиншиси, «тез жәрдем» машинасына мкнгизбегейссн!» деп ишимнен гүбирленгенмен.
308
—Өзинизге өлим тиЛейтуғын пайтларыныз бола ма?
—Болады. Өйткеки бул дүнья маған гейде күтә тар хәм каранғы
сыякланып, өзимди бул дүньяға артыктуўылған инсан киби санасам,
жөне бирде өзимди бул кек әлемник, сонын ишинде, КдракалпақсТанымнык жарасығы сыпатында сезинетуғык гезлерим де болады.
Қәйткен менен де, хеш бир инсан бул дүньяда мәнгилик емес қой!
«Әй, Тәниритаалам, атам дегизсек де, ботам дсгизбегейсен, наўқас101
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лыктыкҳәм аскан гаррылыкгыктөссклеринде көп жаткызбай, еки
көзимди есикке телмиртпей, ацсатырак, туўысканларым менен
кайсындай нәўбетге туўылған болсак, сол нәўбетге, яғный жас
үлкенлигимди есапка алып, алды менен маған өлим бергейсен* деп
тилейтуғын пайытларым көп болған.
309
—Ырымшыллығынызбар ма?
—Бар. Атам үйреткен бир ырым: «Әлле кайдан кайтканда, хэтте,
е з аўылында жүрип-ак кандай тойдан я садакадан кайтсан да, өз
үйице тиккелей емес, атыз бетген ямаса малхана бетген бир айналып,
болмаса, есик алдында аз-маз отырып дем алған сон есигикнсн кириў
керек». Усы ырым мениц де мәнгилик әдетиме айланып қалған...
Ж әне... Пединститупы питкергениме дейин, имтихан тапсырыўға
баратырғанымла кызыл көйлекли нашар кез кереки жолымды кесип
етсе, сап ямтиханнан ҳеш кандай дурыслы баха ала алмас едим.
Набада, әлле кандай әҳмийетли ислер менен бир жаққа жол алсам
ла, алдымнан кызыл көйлекли нашар кесип өтсе, хеш бир максетим
окына баспайтуғындай көринер еди... 1990-жылы Хджылык сапарға
барып келгели бундай ырымларды баспүкил токгатшм.
М0
—Кандай мехирлиликги унатасыз?
-А н ан ы д өэ перзентине болған мехри менен хеш кнмннн, хешгененин меҳирин салыстырыў мүмкин емес! Елеге шекем анамнын
мехирин сағынып жасайман. Гейде изинен о яүньяғада кезким келеди.
Сол ушын да, базда балаларыма: «мен өлсем, анам менен өкемкин
касына жерлецлер» деп еслетип те тураман.
Енди ана мехринен бир рәўнят: Әййемгн заманларда перэент
көре алмай жүрген бир хдял жүкли брлып, айы куни толғанда толғатып, туўады. Қараса, бөпе емес, бир жылан туўылған. Айналасында
оған жәрдемге келген хаяллар бирден ҳаўлығысып, жана туўылған
жыланды әтөшкир мецен қысып өлтирмекши болғаныцка, оны туўған
ака: «өлтирегөрмецлер, абысынлар! Жақсысы, маған беринлер! Баўырыма басып ғана жатайын» дейди. Туўған жыланы оған әпериледи.
Ана жеркенбестен, корыкластан өзи туўған жыланды алгды да,
көкирегине басып жатады. Жылан аианы емиў орнына шаға баслайды.
Ана онын шакканынада сес шығармай шыдап, ҳөгге кейин ийтерип
те тасламай, кушаклаўы менен тым-тырыс жан тәслим етеди.
Әне, Ана мехри!
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311
—Бир жыйналыста хәкимимиздин хәммеге мәлим ксмшиликлернн
көзинше ашық айтып едим, сокынан ол мени ым менен касына
Шақырып, кулағыма: «баска районға көш» деди, Н е қылсам екен?
—Әййемги Афина суды уллы Сокраггы (469-399) өлле кандай
жалалар мснен судлаў пайытында, философтын. өзине сонғы сөз
бергенинде, ол хеш асықпай, албыракламай сөйлеп, өзин сонаға, ал
Афиналыларды үлкен хэм гвззал, бирак семиэ хәм жалқаў атка
мегзетипти де «Бундай атгы ара-тура бир сона шағып, алға караЙ
тез-тез жүргизип турыўы лазым еди,—депти сөзинин акырында. —
М екик пикнримше, Қудай мени путкил ш әҳәримизди гезип, хвр
бириқизди уйкыдан оятып, тынбай ескертиўлер жасаўым менен
бирге, туўры жолға салып турыўым ушын ж иберген. Маған
исенинлер, Афиналылар! М ендей соналарды табыў сиэлерге аксат
болмайды. Егер сезлериме исенсениз, өмиримди сакдап каласыз.
Бнрақжағымсыз сона шакканы ушын түн уйкысынан оянып, ғәзеп
атына минген Афиналылар, хәэир мени ап-ансат урып өлтириўиниэ
де мүмкин. Ондай кылсацыз, сизлср Тәнритаалланыналдына биротала
кайткднынызға дейин кдпған емирлерицизди ғамуў-ғәплетге өткересиз». депти.
БуннансонАфиналылар Сократгы жазадан кугкдрыгггы... Бәлки
сизге «Көшип кет!» деген Ҳэкиминиз уллы Сократгынданалықларынан бийхабар болса керек... Таўып апарып көрсетиниз. Енди окыса
да.түсинеди,
312
—Тарийхкд хәмме емес, акыллы шахслар өзгерис киритер-миш?
Инанасызба?
—Тап усы тәкилетгеги сораўларға жуўап табыў мақсетинде бир
алым, Француз жазыўшысы Андре Моруаға (1885-1967): «Айтықыз,
тарийхый раўажланыў жолларына Юлий Цезарь көп өзгерис киргизген бе, я Наполеон көп өзгерис киргизгек бе?» деп сораў бергенде,
Акдре Моруа көп ойланбастан: «Хдкыйкый цивилизадкя басланғалы
тарийхшьшардыц өзлеринен гере кебирек өэгерис киргизгенлерди
мен билмеймен* — депти.
Андре Моруанык усы жуўабы маған да унайды. Ҳақыйкатында,
бизин Кдракдлпакстанда да каншелли тарнйхшы болса, тарийхымыз
соншелли кайшыласкан пикирлер менен кзрама-карсылықларға толы.
Бир иэге түскен тарийхымыз енди жазылса керек.
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313
—Дүньяла биринши музейлер кашан пайда болды екен?
—Адамзат пайда болыў менен олардын дүньяда жасаў, күнелтиў
максетинДе колдан ислеген нәрселерин этияжлап саклап коятутый
орьшлары — биринши музейлерге тийкар салса керек. «Муэей»
агамасы греклердин «Муэеум» (гөззал буйымларды сахлайгуғыи жайы,
яғный «склад») деген сөзинен келип шыкқан. Ен бнринши музей
Грециянын Геликон деп аталған таўларынын етегинде (хәр кыйлы
түрдеги естеликлерди саклайтуғын мәкан) пайда брлган. Бул орында
елеге шекем ҳәр бес жылда бир мәртебе, ен жаксы исленген затлар
хәм хәр тараўдын шеберлери арасында жарыслар еткернлип турыўы
дәстурге айналған. Оған хәтге шайырлар да, сүўретшилер де, усталар
да, кулласы, қолы гүл шеберлер де катнасып, өэлери тапкан, ашкан
жаналыкларын көпшилик алдында көрсетиўци үрдиске айландырған.
Бара-бара сол жерге консы мәмлекетлердин де шеберлери келип,
өэлери ислеген ғайры-нағыс гөззал нөрселерин көрсетип турады екен.
XV әсирге келип ен гөззал шеберликлсрди өз алдына бвлек жайларда саклап, дуйым журтқа көрсететуғын музей Италияда ашылған.
Букдай музейлер XVI—XVII өсирлерде Францияда, Англияда,
Германияда избе-из пайда бола баслаған.
XIX
әсирге келип дүньянын басқа да мәмлекетлеринде муэей
салыў ислери айрыкша үрдиске айналып, 1852-жылы Москвадағы
Эрмитаж, 1873-жылы Москвадағы тарийх музейи, 1892-жылы Третьяков галереясы пайда болған. 1870-жылы Ташкекгге Өэбекстағгнын
тарнйхый музейи жүзсге келген. Соннан баслап Орта Азняда баслы
музейлер пайда болғанлығы тэн алынып, иали-иэинен жана-жана
музейлер ашыла баслады...
Каракалпакетанда биринши музей 1929-жылы павда болды.
314
—«Садизм» термининин келип шығыўы хаккында еситкенбисиз?
—Адамзэттәщириндегижаўызлықхәрекетлерин, тыйықлар менен
шабысыўды спорт жарысы дсп уғыныў, айырым хүкимдарлардын
мваеннй дем алыслары сыпатында өткерилген гезлери де болған.
М әселен, бизинэрамыэға дейинги III әсирлерде-ак әййемги Рнмде
пайда болган Гладиаторлардын гүреслеривде карсыласларын өлтнриў
айрыкша мәртлик есапланып, бул гуресте жецилгенлер гурес майцанында кылыш пенен шаўып өлтирилетуғын да болган. Рим импера-
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торы Тит бундай гүрес тамашасын көп күнлер даўам етгириў менен,
кыэырыка карап, ўақыт өткереди екен. Окын дәўиринде 123 күнде
он мын гладиатордын басы кесилгени жөнинде әпсана секйлли
хүжжетлер де бар екен.
Ўакыпын етиўи менен букдай жаўызлыклар қәр кыйлы түс алады.
1740-1814-жылларда жасап, тәкҳө езинин минез-кулқына тән ен
аўыр жаўызлыкларды, реҳимсизликлерди, уятсыз бузыклыкларды
езинше көркем сөзлер менен кағазға түсирип, шебер жазыўшы дегсн
данк шығарған француз жазыўшысы Маркиз де Сад исимли инсан
болған екен. «Садизм» түсиниги сокын атына байланыслы келип
шыккан. 200 жылдан бержағында «Садиэм» термини бар. Европанын
жаўызлык керсетиўши көп фильмлерилс сол «садизм»ге тийкарланған. М өселен, казақ шайыры Мухтар Шахановтык хүжжетлсрге
тийкарланып төриплеўи бойынша XVII есирде жасаган канхор хаял
Венгер графинясы Елизаветта Батор, жасарыў максетинде, жас
кызлардын канына толы ваннада шомылыўды әдетке айландырып,
хэр сапары косыўысына кан толтырып уртлайды екен. Бул садизм.
Айта берсек, жаўызлыктык түри көп. Кудай сакласын! Сол ушын
ҳәр бир инсан динник адамға мехирли тағлыйматларына исенип,
инсанға инсаннык мехирли болыўы жөниндеги тәжирийбелерге
тийкарланған даналыкларды яд тутып жасағаны макул.
315
—Ец әййемги адамлардык жасаған орынлары жөнинде не билесиз?
—Егер мен окыған ҳүжжетлер хдкыйқый болса, буннан бир ярымеки мкллион жыл бурын жасаган ен әзелгн адамнын сүйеги, 1959жылы Ш ығысАфриканыкОлдувийдәрьясынантабылған. Буннак
тыскары бизин дәўиримизден 500-600 мын жыл бурын жасағаи
адамлардын излери Қытайдын территориясынан табылган. Олардьш
жасаған дәўирлерин алымлар «Синошроп» деп агайды. «Синонтроп*
дәўирлеринин адамлары, тийкарынан, үшнрлерде жасаған. Биринши
о тш да солар тапкак.
316
—Ек түпкиликли бабамыз Адам ата бул дүньяда неше жыл жасады
•екен?
—Рәўкятларға исенсек Адам ата менен Ҳаўа ана 1040 жыл бирге
жасап, 41 перзентли болгак. Сол перзентлеринен бир неше мы^
аклыклар көрген. Ал, Каракалпаклардын Қонырат руўынан шыккан
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Хорезмниц ҳүкимдары Абылғаэы Бахздыр ханнын жаэыўы бойынша,
Адам ата өзиниц ул-кыэларынан кырык мын аклыклар, шаўлыклар,
куўлыклар көргеннен кейин мәцгилик дүньясына кайткан...
317
—Инсан бирден катты куўанса да, бирден катты кыйналса да
көалеринен жас шыкканы неси?
—Рәўшгг Тәниритаала Жабрайыл периипеге ш м соғыўды буйырып, керекли нәрселерин жетерли муғдарда өлшеп бергеннен кейин,
ол топырак пенен суўды араластырып караса, ылайы сәл катгырақ
сезилипти де, ж әне суў налепти. Бирак Тәниритаалаға бул жағдайды
айтыўға тартыньшты да, барлык периштелерди айналасына жыйнап,
өэиник хәм олардын көэлеринен аэ-аэдан көэ жас шығарып, ылайға
араластырыпты.
Тәниритааланын өяшеминен тыскары бәрше эат денеге аўырлык
етип турады. Сол ушын да, инсан аса куўанғанда, ямаса аса ш йналғанда көзлеринен төгилетуғын жас — Тәциритаалааан бийрухсат
биринши адам денесин жасаўға муғдарынан зыят косылған сол көз
жаслардын ақыбети екен.
318
~ Айырым халыкларда, атап айтқанда, Ҳиндстанда, өлген яламнын денеси не ушын өртеледи?
—Рвўият: Тәниритааланыц буйрығы менен ылайдан адам сүлдери
соғылып болынғаннан ксйин, оған жан кирпсд!ўи керек болып, бул
нстидс, Тониритаала өз периштелерине тапсырады. Бул буйрык
бойынша олар адам сүлдеринин ишине жаццы киргизейин десе, жан
кейнине шегинип: «Мен бунын ишине кирсем, ол адоы менен мени
қыйнап, күтилмеген азапларға гиригггар қылады. КирмеЙмен!» деп
өжетленип турып алады. Периштелер кзйтадан Тәниритааланын алдына
шағынып барайьш десе, Улпы күдирети күшлининхәмирин тәрк еткен
сыпатьщда кэтгы жазаланатуғынын билип, жандыхешжаққа кашырмастан, оныц айналасына лаўлатып отлар жағады да, сол лаўлаған
жалынлар менен қррқытып, оны адамнын геўдесине киргизген екен_.
Хиндлердининде адам өлгеннен кейнн, оныцденесин өртеўдеги
максет — бенде денесинен шығып аспанға, Тәниритааланын алдына
ушып кеткен ө з жанынын изинен, отлы түгин болып ушып барсын,
деген максетте өртеледи екен. Әне, усылайынша жансыз денсни
өртеў айырым халыкдар ушын диннй дәстүрге айналған.
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Мен бундай дәстүрди Ҳиндстаннын Дели каласында өз көзим
менен көрдим. Өлгенлерди өртеў ушын арнаўлы орынлар исленген.
Мархумнык денесик өртеп атырған пайытга онын ен жакын жан
ашырлары бир кэптадда, даўыс косып, хэсиретли крсыклар айтып
отырады екен.
319
—Төниритаала өз буйрығы менен жараткан Адам Ата менен оныц
кдбырғасынан жаратылған Ҳаўа Ананын өўладларын не ушын мөнги
жасайтуғын емес, белгили жыллардан сон өлетуғын етип жараткакы
жөнинде ҳештене билмейсиз бе?
— Бир рәўият айтайын: Жетинши аспанда Аршаалада отырған
Төкиритаала адамды ьиайдан соғъгў керек деген шешимге келгеннен
кейин, Жабырайыл перичггеге жерден топырақ әкелиўди тапсырғак
екен. Жабырайыл жерге түсип ен хдсыддар орыннан топырақала
баслағанда, Жерге бирден тил пнтип: «Әй, Жабырайыл, абайла! Өз
топырағымнан сотылған Төниритаалакын адамы ертенги күни менин
үстимде олай-булай ўайрақлап жүриў менен, көгертип койған бәрше
өсимликлеримди баскылайтуғыны аддай, денесинен бөлип шығарған
гүллөн патаслыкдарын да үстиме таслайды. Сол ушын топырак
бермеймен!» дейда Жабырайыл периигте ын-жьщсыз Тәкиритааланын
касына қайтып, жерден еситкенин сол турысыцда баян етеди.
Қүдирети күшли Тәниритаала оз пикиринек кайтпай, снди Макаил
периштени жуькайды. Макаидда жерге түсип бос кдйтыл, Жабырайыл
периш те айтып келген сөзлерди Тониритааланы н алдында
тәкирарлайды. Енди Тәниритаала бираз кәҳәр менен топырақ ушын
Әэирейил першштни жумсайды. Ол төменге түсип хештскеге итибар
кылмастан, бир бийик төбеден өзине керекли топырағын алады да,
бирак Жерден рухсатсыз-ақ алғанын ескертип Тәниритааланын
алдына өкелип қояды.
«Оо, Өэирейли, —депти пүткил әлем ийеси Төниритаала. — Мен
сени Жер менек жаксы тил табысып онык келисими менен топырак
өкелер деп исенген едим... Енди неде болса, бул топырактак адам
соқгыраман. Лекин, соғылған адамымыз жер үстинде мөнги жасай
алмайтуғын боладш. Себеби, ийесинен келисимсиз алынған хәр кандай
нөрсе өз ийесине ык-жынсыз кайтарылыўы тийис. Мине, сен әкелген
топыракағщмғаайналған сонбелгили мүддетге жасағаннан кейин еэ
орнына кайта апарылып койылыўы шәрт. Солай етип, бийруксат
алынған хәр нәрсе ийесине кайтарылса ғана дүньяда пәклик хүким
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сүреди. Сол ушын енди топыракган соғылатуғьш биринши адамымыз
ғана емес, соннан дөреп, өсип-өрбиген әўладлары да ата жолын
тәкирарлап, кайтацан топыракка айналатуғын болады...»
Әне, адам баласынын бул дүньяда мәцги жасамайтушнынық
мәниси усы екен.
320
—Ҳажы сыпатында, Курәнда неш е сүре барлығын хәм бәрше
мусылманлардын жүзин Каабаға қаратьт наыаз оқыўы кайсы жыдиан
баслағанын айта аласыз ба?
—Қуранда 114 сүре бар. Олардан пайғамберимизге Меккеде 86
сүре, Мадинада 28 сүре нәзил етилген.
Бәрше мусылманлардын, жүзин Каабаға кдратып намаз оқыўы
пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаалам Мәдинаға келген сон еки
жылдан кейин, 624-жылдан басланған.
321
—Кдйсындай алымлар көп кәтелеседи?
—Өзи тәжирийбе ислемей-ак китаплардан оқып адлаған илимбилиминжан сезимлерине толықсиндирмесген, мактаншақлық пенен
шуғылланатуғын алымлар.
322
—СыртлаЙ карағанда дени саў адамларла болатуғын ен аўыр кесел?
—Данк кесели. Бул кесел хәм аўыр, хәм жуқпалы болады.
323
—Адам тәбиятына хайўаншылықтәнлигине инанасыз ба?
—Инанаман. Егер алам тәбиятындахайўаншылыкболмағанда,
күнделикли сезлик фондымызда «тенсиэлнк», «әдалатсыэлык»,
«урды», «өлтирди», «зорлап алды», «урлады*... дегенге усас сөзлер
болмас еди.
324
—Инсанға ен зәрүрли еки күш?
—Биринашси - Адам, скиншиси — Ўатан! Усы екеўиснз хеш бир
инсанда күш түўе ткрилик те болмайды.
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325

—Бурынғы СССР басшыларынык өмиринен есте тан каларлык
хәм күлкили ўакыялардан бир мысал келтире аласыз ба?
—Бйринши күлкили ?ақыя — бурынғы СССРдын 60-70-жьшгардағы биринши басшысы Леонид Брежнев тез-тез жанартып туратуғын
Советлер Союзы маршалынын байрам липасларын айтпағаннын
өзинде, төрт мәртебе «Советлер Союзынын Кахарманы»нық төрт
алтык жулдызы, бир «Социалистлик М ийнет Кдхарманы*нык бир.
алтын жулдызы, бир Жокары дәрежели «Женис* ордени, сегиз Ленин
ордени, еки Октябрь революциясы ордени, еки «Кьюыл байрақ*
ордени, бир Богдан Хмельницкий ордени, бир I дәрежели «Уллы
Ўатандарлық урыс катнасыўшысы» ордени, бир «Кызыл жулдыз»
ордени, он сегиз СССР медаллары, еки алмас көзли маршал жулдызынан тыскары, шет мәмлекетлердин кырық еки ордени, жигирма
тоғыз медапы менен наградлакған еди. Оны телевизордан көргенде
өзинше мырс егип бир күлмейтуғын инсан болмас еди.
Тилекке карсы, күлерлик ҳәм жыларлык жағдай Нөкисте де жүз
берди.
XX
әсирдин 70-жылларында Нөкис каласыныц жанындағы
«Шорша» кәбирстакынын дзл ортасыкан квп қәбирлер тегислениў
аркалы, «Коымунистлер қәбирстаны» деген жада зтамада орынлар
ашылып, басшы коммунн^тчерден өлғеклерди әне сол кәраға ез
алдынан жерлеў басланды.
Нөкистеги Бердак атындағы университетгиц туалети салынып
лнткерилгекде, сол гезде Кдракалпақстандадәстүрге айналған әдетлер
бойынша, сол ўақыттағы Кдракдлпакстаннык биринши басшысы
үлкен салтанатлы мәжшгис өткерип, туалеттин есигиндеги кызыл
лентаны тәнҳә өзи кести...
326
—Бул дүнья маған гейде оғыры кец, гейде оғыры тар көринеди.
Неге?
—5ул дүнья сизге кднша дәрежеде өзгермели болып квринсе,
баскаларға да дәл сондай. Лекин, бул дүнья көзлерице тар көринсе
де, кен көринсе де, сиз өзицизаи окы белгилк дәрежеде өзимде сәўлелендирип турған айнаман деп уғыныўыныз дәркәр. Себеби кайсы
кисиге дүнья кайсындай тақылетте көринсе, ол оны өзинде солай
соўлелендиргени.
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327
—Биреўлерди алдасам, кеўлим шадяанады. Бул калай?
—Сизге усас касаз инсанлардык дүкьнда квплиги себепли бул
дүнья жалғаншы дүнья деп ат алғанык екди түсинайм!
328
—Жек көретуғынларыма жаманлыктилеймен. Дурыской-ә?
—Бул мактанарлык хал емес, барып турған ақмаклык. Инсашшы
ен ағла пазыйлет — жығылып баратырғанды сүйеў. Бул өткинши
дүньяда хәр бир инсан ен ағла пазыйлет ийеси болып жасаўға
умтылып жасаўы тийис. Сонда ол бахытлы! Заман да бахытлы!
329
—Бир достым бар. Өэи қакпаштай арық. Сонда да тынымсыз
өлле нәрсе мекен шуғылланғаны шуғылланған. Баэда оган «Әй
достым, бунша неге тынымсызсак?* десем , ол: «Әй, достым,
алдымызда мәнгилик дем алыс күтип турыгггы ғой..> дейди. Оган
не дессм болады?
—Ес акылы пүгин бөрше инсанлар сизин сол достынызға усаўға,
яғный мийнегткеш болыўға тырысып жасайды. Оған кесент бермен!

330
—Мен бул өмирден онша маза таппайман. Сокцамени ким десе
болаоы?
—Бәрхз кайнаўытлап турған бул өмирден азда болса ләззетлениўди билмеген инсанды бул кендүньянын денесине түскен жеги десе
болаоы.
331
—Бул дүньяны бизден бурын гөззалландырып кеткенлер неге
кем еске алынады?
—Шынында бул дүньяга кимлер келип кеткен болса, бәриник
де белгкли дәрежеде бул дүньяны гөззал кылыўға коскан үлеси бар.
Сол ушын бәрш е адамзат әзелден-ақ кыялларында өз-ара тил
табысып: «бул дүньяны дереткен де, оны ҳәр заманға ылайык гөззал
кылып турған да, бир Тәнритааланын өзи!» деўге келискен. Усыган
сиэде, бизде исенсск бәршеге тенлик хәм женил!
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332
—«Адамньщ жаны тастан» деген гәптиц астында не бар?
—Хәр кдкдай кыйыншылыкпарға төзимли маклукдт — адам-гой...
Грек әпсаклары бойЫнша. Пүткил әлемде адамлардын өз-ара
нәпәюш к жолларға берилип кеткенине қәҳәрленген Кудай (Зевс)
жер жузин суўға (бизикше «топан суўы») бастырады. Бирак, адамзат
арасынан ен пәк нийетли Прометейдин Девкалион деген улы менен
келини Пирра биригип сандык соғады хәм онык ишин азык-аўкатларға толтырады да, сол сандыққа кирип иштен иледи. Бир неше
жыллардан кейин суў кайтады. Девкалион менен Пирра сандыкган
шығып Кудайға (Зевске) бас ийип, шүкирлик етеди. Зевс өз гсзегинде
сшардын кандай тлеклери барлығын сорайды. Ерли-зайып ойланып
турмасган дүнья жүзин адамларға кайта толтырыўды өтинеди. Бул
тилекти Кудай (Зевс) кдбыл етип, олардын кәр бири майда-майда
тасларды оғыры көп муғдарда жыйнаўы кереқлигин кенес етеди.
Олар Зевстын бул буйрығын кабыл етип, өзлеринше, енди жеткиликли шығар-аў деген муғдарда майда таслар жыйнағанынан сон,
Зевс жас ерли-зайыпты алдына шақырыл, хеш кайсысы артына
карамастан, сол жыйнаған тасларын ийиняерннинүстилеринен аркасына қарай таслаўды буйырады. Олар Кудайдын бул буйрығын дол
бәржай қылады. Нәтийжеде Девкалионнык ийни үстинен артына
таслаған тасларынан еркек жыныслылар, ал хдялы Пирранын
ийнинин үстине артына таслаған тасларынан хаял жыныслылар пайда
болып, дүнья адампарға толыпты.
Әне усы ўакыяоан кейин пайда болған гүллән адамзат, өзлеринше
«иисаннын жаны тастан* дегсн мәшилик рөўият дөретип калдырған...
333
—Ҳеш бир инсан бул яуньяны кем түсинетуғынын неге мойынлағысы келмейди?
—Менде хайранман. Бирак, усы таклсттеги сораўға Уллы Ибн
Сино: «Хәрким өзинин бул дүньяны кем билетуғынын бидоирмеўге
тырысыл, бул сырын ези менен о дүньяға алып кете береди...» дегеи
екен. Ол, мекикше оғада дурыс айткан.
334
—Биреўлер әллекимлерди «бул қаранғы адам» дес^екинш ини
«бул жакгы адам* деседи. Мөнислерин түсиндиресиз бе?
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—Ким ен әўеле езинен өзи кемшилик таба билмесе, ол өзике де,
айналасына да каранғы, ал ким хәр исин терен акыл менен баслап,
оннан өзине де, баскаларға да пайда келтирсе, ол жакгы адам.
Ал кдйсы адамньщ карашы, я жакгы екенин сырттан бакдаганлар
жақсы биледи. бзицизоин кандайльпыцызды билгиниз келсе, өзинизге жакынларыныэдан хәм душпанларыныздан сораныз.
335
—Бүгинги күнде де үлги боларлык Шығыс поэзиясынан кандай
усылларды еслейсиз?
—Қаракалпакдардын арғы бабаларынан болған Қараканлар
хүкимдары Таўғаш, Буғра ханға саўға кылыў нийетинде Юсуф Хас
Хажибтин 1069-1070-жылларда жазып тамамлаған «Кутадғу билиг»
китабынан бүгинги түсинигимиз бойынша, дидактикалык усылды,
Абулкасым Фирдаўсийдиц (934-1025) «Шахнамасы» нан кахарманлықдәстан үлгилерин, Низамий Гекжаўийдин (1141-1203) поэзиясынан ышкы-ромактик поэзиянын үлгилерин, ал Имам Ағзамныц (80150 хижрий) дөретпелеринсн ислам дининик философиясын түсинип
алатуғынымызды дәлиллеп отырыўдын кереги болмас. Ал уллы
Әлийшер Наўайы (1441-1501) жокарыда аталған едебий усыллардын
боринен, озннше, хәр тәреплеме үйренип, ж э х т ушын үлги болфпық
шығарыалар дөретип кетги. Сол ушын да қаракалпақ әдебиятыныц
класскги Бердақ шайырдьщ (1827-1900), тийкарынак, «НаўаЙьщан
саўат аштым» деп ашықген-ашык мойынлаўы бизге үлкен Ибрат.
336
—XX әсирде каракалпақстанлыларға хажылыкты баслап берген
еки хажынын биреўи болғаныныз ушын, Тәниритааладан пайғамберлерге неше нама (хат-хабар), неше китап түскенин, олардан кайсылары дакклы екенин өз аўзыцыэдак еситким келеди?
—Дал жуўап табыуым кыйын сораўбердиниз. Неяе болса, шамам
келгенше хоўал бериўге тырысаман. М ешщҳәр қыйлы хүжжетлсрден
окыл билиўим бойынша: Адам атаға он нама, Шис пайғамберге
елиў нама, Идрис пайғамберге отыз нама, Ибрахиы пайғамберге он
наматүскен. Сонлай-акТәниритааладан 104 китап түсирилген. Солардан төрт китап ғана дүнья хадыклары арасында кеннен ен жайған.
Сол төрт китаптан: «Таўрат» Муўса пайғамберге, «Забур» Дауд
пайғамберге, «Инжил» Ийса лайғамберге, «ҚураН» Мухаммед
әлейхиссаламға түсирилген.
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337
—Жасыкыз биразга барса да, билими терен, талабы кушли бүгинги
окыўшыларымыздыц күткениндей шығармалар дөретиўден гүдер
үзбедициз бе?
—Халкыиызда «Наүмит-шайтан* деген даналыкбар гой. Онын.
үстине, маған дейин впкнлер туўралы мынадай фактлер менин де
үмитимди үзаирмейди:
Омар Хдйям (1040-1123), Ш експир (1564-1616) өмирлеркнин
акырларына дейин ойланыўдан, жазыўдан тынбағак.
Галилей (1564-1642) 71 жасында «Жер куяштын өтирапында
айналады» деген теорияны ашкан.
Гете (1749-1832) 80 жастан өткенде «Фауст» ты дөреткен.
Микеланджело Римдеги Святой Петр Храмында скульптуралар
композициясын ислегенде 89 жаста болған.
Ныонж (1643-1727), Вольтер (1694-1778), Канг(1724-1804)сокғы
демине дсйин тынбай нслеген.
ЧарльзДарвин (1809-1889) бОжастан өткенде «Адамнын пайда
болыўы» деген китабьш жазған.
ЛевТолстой (1828-1910), Бернард Шоу (1856-1950), Менделеев
(1834-1907), Циолковский (1857-1935), Эйнш тейн (1879-1955)
өмирлеринин сонғы күнлерине шекем хеш кандай тыным билмей
өз дөретиўшилчклерин даўам еткен.
Хәтге, Андрей Платонов (1899-1955) бир гезде есик караўылы,
композитор Бетковен (1770-1827) қулағы герен болса да, шайыр
Байрок (1778-1824) ақсақболса да, мийнет етиўди хаслан токгашай,
ен атақпы шыгармаларын дүньяга келтирген. Мен бул уллылардын
саялары шелли болмасам да, жана шығармалар дөретиўден елеге шекем
гүдер үзген емеспен. Ойлакыўды, жазыўды даўам стип атырман.
338
—Сиз өлип кетсениз куўанатуғынлар да болатуғынына ой жибересиз бе?
—Уллы орыс әскербасысы Суворовтын( 1730-1800) мынадай бир
ҳөрскетин есиме салдыныз. Суворовтын басын кесип әкелиў ушын
французлардын Россияга жиберген жансызы колга түсип, онык
влимғе буйырылганын Суворов еситеди де, сол жансызды азат
еттиреди хәм оган: «Елициз Франиняга жетип барып жәрияланыз,
азмаз шыдасаныз, елинизге өзим-ак бараман» деп калады.
8—Т. Кдйьшбергсно*
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Солай етип, арадан көп өтпей-ак Суворов французлардык Нови
каласына топылаоы. Оныц кушин сезген франиузагр қоркып кашады.
Соноа Суворов баяғы жансызды таптырып: «көрдин бе, мениц басым
франиузларға керек емес скен! Бәри тым-тыракдй кашты, Бар,
сенде кете бер, тири бол!» дейди.
Набада менин, өлимиме куўанатуғынларды билсем, оларға: «егер
маған өлим тилеў сизлерге узақөмир беретуғын болса, мейли, узақ
жасай беринлер, Бирақ менин сонғы демиме дейин ойлаў, жазыў
укыпларым сакланса, саклай билсем, бәрибир, меннен сод кднша
көп жасасаныз, мени сонша окыўға мәжбур боласыз», деймен болғаны.
339
—Мухаммед алейхиссаламнын хәдислеринен әззилерге, хаялларға
ғамхорлык кылыў жөнинде есинизде кдлғанларынан еки-үшеўин
тәкирарлайсыз ба?
—Якшы. Пайғамберимиз үш исти, яғный:
1. Кем кеўиллилерге мехнрли болыўды;
2. Ата-анасына хүрмет кылыўды;
3. Өзинин кол астындағыларға бәрхә жаксылык кылыўды бәржай
келтирген инсанларға Тәниритаала ырза болып, оларды жәннетхе
тиккелей киргизетуғынын ескерткен екен...
Пайғамберимиз өз хәдислеринде ж әне мыналарды ескертеди:
«Тониритааланын күшсиз халкы болған хаялларды урманыз*.
«Төкиритааланык алдында хадал кәрселердин ен душланы, ен
ғарғыс урғаны—хдялды талаккылыў».
«Бир адам бир бийтаныс кисини, я бир хаялды алшса, ол биэден
емес».
«£р менен хаял бир-бирине мсхир-мухаббет пенен караса, бирбирине садык муҳаббет кылса, бөрше гүналары бармак араларынан
төгиледи».
«Жәннетген дөметкен ннсанлар өэ Аналарын бәрха разы кылып
жасасын».
«Некенин ен кайырлысы — женил хәм сыпайы турде тезлик пенен
болып өткени болып есапланады».
340
—Каракалпакстанға биринши келген иксан бирден нелерди
байкайды деп ойлайсыз?
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—Кдрақалпақстанға биринши келген инсан, менинше, бкзин
Ўатанымызда өзбекпердин жемисли бағларынык, казаклардын кенкек жайлаўларьшын, туркменлердик отарларынын, кырғыалар менек
тажиклердин таўларынык, оларға.косымша, мусылманлардык исекгишликлериник бәрше көринислернн бирден-ақ байклўы сазсиз.
341
—Шығарма жазыўга кирисер алдьшдағы ҳәм жазыў пайьпындағы
кейпиниз?
—Бундай сораўлар маған көп берилген. Тәкирарлаў болса да,
вўеле өзиме дейинги өткенлердин айырымларынъщ айтканларын
тәкирарлайын:
Француз жазыўшысы Г. Флобер (1828-1880): «жазыўды басласам,
касымда биреў азаынан кешке дейин бакырып турса да, маган кәр
стпейди» дейди екен.
Лев Толсгой (1827-1910): «мен гвплерди даўыслал свйлеп отырып
писиремен. Ким бундай кылмаса, мейли. Бирак бул өдет әўелги
гезлери шацарақ ағзаларын алдында уятгай түйилсе де, сонынан
олар да көнлигип кетеди екен» дептн.
Өзбек жазыўшысы Айбек (1905-1968) жаэыўды баслар алдынан
жазатуғын бөлмесине кирип, арман-берман тынымсыз жүрип, гә
колларын мушлап, гә басын услап, түрли кылықлар кьпгьш, езинше
сөйленип, кахарманларынын образларына кирнп болганнан сон,
жазыўды баслайды екен...
Бөлким, менде де усыларга тәкдббыл кылўалщ) бар шыгар. Оларды
өзим емес баскдлар дурысырак сезсе керек.
342
—Илим-билим ийелегенлердин бәри де халқына тендей пайдалыма?
—Ҳакыйкатында, илим-билим халықка хызмет етиў жолында
ойлап табылган тәжирийбелердин нәтийжеси. Сол ушын Кдракалпақстаннын өзинде диссертацкя-жаклаўлар искс асырылатуғын болғанына
куўанбаган бирде каракалпакболмады десем асыра силтеген болмайман. Огтен, айырым адамлардын сәтсиэликке ушыраса «Я Төнритаала, өзин яр болагөр», деседе өз максетин иске асырганкан сок кимге
сыйынғанын умытып кететуғыны яклы, каракалпакстанлы айырым
илимпазлар ойлаған илимий атағына ерисип алса, тамам, илимнин
не екенин, онынхалкына кандай пайдасы барлығын есинен биротала
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шығарады. Ал, өзинин атағына сай акыл-параеаты, даналығы кем
гейпара алымларымыз, жерин шүдигарлап болып оған тукым себе
алмаган дийканға мегзесе, және биреўлери, бклимлилигин көрсетиў
максетинде өзиниц ана тилин менсинбей, өз ўатанында да өзге тилде
сөйлейтуғын ладанларга меғзеп калады.
Не болсада, Тәниритаалам апымларымызга инсал бергей.
343
—Басшы лаўазымдағылар менен араныддаш карым-катнаслар хаккында айтсаньгз?
—Сиз ойлагандай хәм күгкендей хеш нәрсе айта алмайман. Бирак
отмиштеги жердесимиз, уллы Хорезм шайыры Уллы Палўан Махмудтын (1247-1322):
—«Дарвиш ила шах булса агар улфат
Бу шах бахту эрур, дарвиш учун кулфат*... («Егер шаҳ пенен дәрўиш
жаксы мүнәсибетте болса, бул шахка бахьгг, дәрўишке артык машкала»)
деген косык катарларын жаслығымда атамнан еситип, соцынан өзим
таўып окыган едим. Бул даналық, неликтенде, акылымды бийлеп,
жокары лаўазымдағыларға карай табанымш онша тарттырмайды.
344
—Сизин базы шығармаларыныздан бәрҳә мин табыўга тырысатуғынларға көзкарасыныз?
—Бтшш эрамызғадейинги 48О-4ОО-жылларг0жасаган Кытай((жлософы
Мо Цзьщын өз карсыласлары жөиинде айткдн мыкаў гшкири менен
жуўап беремен: «Өзге философлык мектеплер тәрепинен менин философлық жолларымды бийкар етиўге урьшыўшылар, мәйек пенен тасты
урып сьщдырғысы келгенлердин; ҳәрекетлерин кылады. Олар кайдан,
кандай мәйек таўып урса да, бәри бир тас жарыямайгуғынын ушнбайаы».
345
—Адамзат жәмийети бираз дәрежеде бузылып баратырғанға мезгемейме?
—Бул сораўыкыз бенен уллы шайыр бабамыз Бердақтын «Бул
дүнья дүнья бол галы, патша әдил болган емес» деген косык катарын
есиме салдыныз.
Хакыйкатында. адамзатжәмийети кандай дәрежеде бузыл ғандай
болып көринген менен, бәрине мәмлекетлердин басшылары, патшалар, ханлар, преэидентлерайыплм. Биреўдинжери екиншиге зүрә116
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әтли, биреўдин хаялы екиншиге кыз киби, биреўдин лаўазымы екиншиге күтә пайдалы көриниўлери де әййемнен киптырған кубылыслар. Арал тенизинин бүгинги машкалаларын шешиўде алды менен,
түркийзибанлардын өзлери бир пикирге келе алмағакы да, ескр
кубьшысларынын көринислери. Сол ушын корыкдацыз. Адамзат
жәмийети ҳазир хәр кашанғысынан ойшыл. Егер басшылар ойшыл
инсанлар менен есапласып, мэсләҳөтлесип жасаса, елеберин жаксы
болады. Уллы ал-Фарабий айткандай, басшыларла хо ш билимлик
хөм парасатлылык, хәмме исти есте саклаўшылык, кеширимлилик,
хәр бир истин шегин билиўшилик, хадаллык, харамылыкларға нәпрет, жокары адамгершилик, әдалатпаразлык, катты коллык сыяклы
сыпатлар сакланса. адамзат хсш кашан бузылмастак, дүньяны кемкем 1үллендире бередк.

346
—Мухаммед пайгамбердин шығысы араб болып ислам дини де
арабтардан таратылганы ушын ол ө з тағлыйматларында арабларды
баскдлардан үстем қойса керек-ә?
—Мухаммед әлейхиссаламнын ондай кылыклары жөнинде еситпедим де, окымазым да. Б и р а ко ны н мынадай тағлыйматын билемен:
«Өй, инсанлар! Раббикиз бирлур, Атаныз бирдур. Ҳәммениз Адамнын
ба_г .сысыз. Адам болса топырақтан жасалған. Тәниритааланын
касында, онын хәмиринен шығынбаганларыныз кәдирлисиз. Арабгын араб болмағанларға... үстемлиги жок. Тәкиритааланын хәмирин
лим тутса сол үстиндур!».
М ине, Мухаммед злейхиссалам усындай пихирлери менен
'айғамбер-де!
347
—Инсанлар бир-биринин копиясы, деген пикирге калай
.-лоайсыз?
-Ҳакыйкдтында, инсанлардьщ сырткы көринислери, жүрисгурыслары, даўыслары, хәрекетлери, хәттеки кулгенлери де, жылағанлары да усаслығы дурыс. Бкрак хәр инсаннык тәғдири, ойлары
баскаларда хеш кайталанбайтуғын, керинбейтуғын кубылыс. Ҳеш
бир инсан өзинен баска екинши инсаннын кыялына нелер келип,
нелер кетип атырганын хешкашан дурыслы түсинбейди. Егер түсингенле «бул дүкья *умбак» деген сөзлер айтылмаған болар еди.
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348

—Бул дүньяда куўанышлар көп пс, я кдйғылар көп пе?
—Дүньяны кай дөрежеде түсикиў хар иксанкык кейпккек
ғәрезли. ӘлЛе ким өлле нәрседен куўанып жүрсе, оған айнала қуўанышкд толып турғакдай, ал кимник басына кдйғы-хэсирет түссе,
оған айнала кайғы-қәсиретке толып кеткенаей түйнлетуғыны тэбийий
қубылыс. Сол ушын кескин жуўап бере алмайман.
349
—Патшаларға, президентлерге, ел басшыларына барлык нәрсежегкнлихли. Сол ушын олардын күнделнкли турмыстан хәсирет шегетуғын кунн болмаса керек-ә?
—Меник ойымша, бәрше инсанлардан гөре оғыры көбирек хоснрет
шегип жасайтуғынлар: патшалар, президенхлер, ел басшылары- Өйткени олар өз кдд астындағы ҳәр бир инсанкын тәғдирине жан ашытыўдан тыскары, тәнхә өзлери отырған тахтгы саклап турыў мәселеси
бирдемгедееслеринен шыкпайды. Бирақолардык карапайым халыктан бир айырмасы — ишки хәсиретлерин көбирек өз ишинде саклай
билиўинде.
350

—Базылардын «топырақкд айлан» дегени менен Хожа Ахмед
Яссаўийдин бир қосығында «топырак бол!» дегенинде кандай айырма
бар?
—Ким бкреўге «топыракка анлан!» д«же гарғаныўы, яғный «өл!»
дегени. Ал Хожа Ахмед Яссаўийдин «топырак бол!» дегени—
«кишипейил бол!» дегсни.
351
«
—Өгкен доўирлерде дөретилип биэин заманымыэга жеткен көркем
шығармалар жөкинде ойларыныз?
—Барлык заманлар ушын текдей хызмет ететуғын дана шығармаларды тарийх аз билмейди Сөйтсе де, хәр кандай заман, дәўир
өэгерсе, онын курал-таслары әпиўайы кесекяерге айнаяғаны янлы,
өз дәўирлерин де макталып жүрген базы шығармалар бас пүкил
итибардан шығып кдлады. Өйткени жаца заман өэи ушын жакаша
қурм тасларын дөретеди. Сонғы таза таслар менен урылған бурынғы
кесеклер майдаланса да, олардан сокғы тасларға шанлар жуғады.
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Ескл заманлзр менен дәўирлерден бүгинги заманға өткен пикирлер,
көркем шыгармалар, деп маюаныш тутып жүргенлеримиадщ барлығы
дерлик, сонғы таза тасларға жуғып калган шанлар киби кубылыслар.
352
—Түркийзибанлар арасында сан жағынан кайсысы кеп?
—Бүгинги есап бойынша Түркиякын халкы көп. Бөри 65 миллионнан асламырак. Бар территориясы 779452 квадрат километр.
Гүллөн халкынын 54 пайыапан көбиреги калаларда жасайды. Орайы —
Анкара. Орайында үш ярым миллионнан аслам адам жасайды. Түркиядадерлик бйрше гүркийзибан халыклардын айырым кәбилалары,
кәўимлери, руўлары бщ>. Олардын арасынан өзбеклерде, кдзакпарда,
кырғыэларда, түркменлерде, каракалпақларда... өзлерин «туркистанлылармыз»десип, өз-ара татыў жасайды. Еюшши орынла Өзбекстан...
353
—Әмиўде суў кемейип, Арал тенизи биротала курып баратырғаны
жөнинде ашык ойларынызды билгим келеди?
—Сиз тилге алған бул жағдай бир Қаракалпақстаннын ғана емес,
пүгкил дүньянын машкалаларын арттырмакга. Мен бул жөнинде
өткен әсирдик екинши ярымынан бержағында, езимш е, күтә көп
ойланаман. Гейде жылап бир Тәниритааладан кәрамат сорайман...
Ҳеш-бир кәраматгы сезе алмай өз-өзннен жүрегим суўлап, көзлериме
жас куйылады. Ал, түнде өлн төсекке киргенимнен кейин де жаныма
тынышлықжок, көбинесе уйкым келмей, халкымнын өтмиши, өэ
мәканларыкак талай-талай мөртебе посқанлары есиме түседа...
Бабаларымыздын втмиштеги көп-көп посыўларына баслы себеп
— олардын гүллән түркийзибанларды корғаўшы биринши нөкерлер
болғанлығы деген жуўмакларға келсем, нөкерлигимиз, бүгинде
езгермеген сол нөкер-минезлигимиз ушын ғарғыска ушырамадыюта
екен, дегтте кәўипсинемен.
Нөкерпигинин әзелий белгиси сыпатында арғы бабаларымыздын
басларына кийдирилген қара калпақгы, хөтге әўладлары да басыкан
тасламай кийгени ушын да, айкаладағы хәр кыйлы сыртқы душпан
көзлерине еледе кәўипли жаў нөкер киби көрингенимиз ушын да,
оларга сыртган күтилмеген шабыўыллар көбейип, бабаларымыадын
жазыксыз-акконысларынан көшиўлерине мәжбүр кылына бергенин
көп-көп тарийхый әпсаналар, рәўиятлар тастыйыклайды... Лекин,
бүгинги Арал, Әмиўдәрья машкалалары есиме түссе, өтмиштеги
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аўыр-аўыр жағдайлар және тәкирарланажаетадеп те гүманланаман
өэимше.
Деген менен, халкымызға Тәкиритаала руўхый күш берип, бүгинлиги халкымыз ғәрезсиаликке ерисип, ерқин жасаўды жана баслағанда суўдын кемейгени «Тәкиритааланын кайсындай ғаркысы!»
деп, бул сораўға жуўап таппай, жан сезимлерим кайта-кайта сергизданлыккатүседи. «Тәниритааланын алдында кандай гуналар ислеп,
онын қандай ғарғысларына ушырадык екен?» деп көп тарийхый
кыян-кестилерди көз аддыма келтиремен.
Көп-көп посыўлардан сон карақалпак халқын өзинин әзелий
ана журты — Нуўх әлейхиссаламнын кемеси келип тоқгаған Арал
бойларына, кайта баслап келген өзинин сүйикли, дана перзенти,
аты әпсанаға айналған Маман бий Оразан батыр улынын кәбнри
Әмиўдөрьянын душшы суўы Аралға куйып, тениздин ашшы суўы
менен ак көбик болып араласкан жеринде калғанын бүгинге дейин
хсш бир каракалпақ перзенти есине алмағаны, ондай кәраматлы
орынды излсмегени ушын Тәниритаалам ғарғап, буларды жәке тентене кылайын деген ой менен суўымыады жорта азайггыма екен дегенде тупсиз қыялға берилемен.
Хорезм халкы менен туўысканлықгы, тәғдир бирлигин мәқги
саклап кдлыў нийетинде хәттс жанын курбан етиўге таяр Айдос
баба уллы Хореэм ханына бас ийип карақалпакларға ханлық ушын
бул әдиўли уллы инсанды ҳүрмет етип, оған естеликлер орнагыў
орнына «Айдос саткын» деп бәлоәтлеўден баска усыл таппай, ен
болмаса, бүгинги ғәрезсиз заманымызда онын атыка жақсы сөзлер
айтыў менен онын «Айдос кдласын», «Айдостын мәсләҳзт төбесин*
реконструкция кылайык деген усыныслар хеш кимкин аўзыкан
шыкпағаны ушын Кудай бизлерди ғарғадыма екен дегснде эәхәрли
кыял келеди басыма.
Болмаса буннаи 14 әсир бурын Ўатанымыздындашсык шығарыўға
себепкер баяып, парсый еллерде исламды ендирип атырған хәзирети
Әлнйге нөкерлик хызметке барып, онын хыэметинде жан бергек
Султан Ўайыс Кдраннй исимли бабамызды уллы хәзирети Әлий тәнхә
өзи минген дүлдүли менен ўатанына әкелдирип, бизин Кдратаў
алабында калған анасынын касыка койылған данклы қәбири хәм
кәбирстанынз бүпшги ғөрезсизлигимизден пайдаланып, мәмлекетлик
көзкараслар менен дурыспь! баха бере алмағанымыз ушын Таниритаала
гарғысына тап болып, бүгинлигн суўымьшы кемейтип атырған жокпа
екен, дегенде узын-шубай кыялларғаберилемен.
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Сондай-ак «Мәдинада Мухаммед болса, Түркистанда Хожахмед»
деп атанған уллы бабамыз Яссаўийдин данклы шәкирги Сулайман
Бакырғаннй сыякды бабамыздын (Хәким атанын) хәм онын әдиўли
хәм кдраматлы улы Үбби Хожанык, (сонында «Үбби Хожа бала
шейит»деп аталған) қәбирсганьшаоа таўап кылып, олардын хүрметнне
бүгииғе дейин бир рет бас иймегенимиз ушын усылай болып
атырма.-.* депте уйқысыз түнлер откеремен...
Айта берсек уллы-уллы бабаларымыз, данклы аиаларымыз оғыры
көп. Куехана таўыньщ үстиндеги «Таскырман» деп аталған мәканды
зыярат кылдык па? «Кырккыэ каласы», я «П айғамбер кыз»
кәбирстаны, болмаса «Айдос кала», «Ерназардын кыр каласы»,...
сыяклы жүзлеген мухадоес орынларды зыярат кылып турмағанымыз
ушын да Тәниритаала бизди ғарғаған болса да, тэәжип емес!
Хакыйкдгтан да уллы қүдиретли күш ийеси болған Тәниритаала
алдында гүналарымыз көплигинде бийкарламаймак. Мойынласак,
кеширим сорасак. Тәқиритаала кеширеди ғой депте исенемен...
Деген менен, Қүдиретли күшлинин жазалары да, инсанларды сынайтуғын усыллары да есапсыз. Бизин аз санлы халкымызды ғарғап,
шетинен кесел берип кырыў колынан келмейме? Келеди. Лекин,
уллынын уллы мехири бундай ислерге жол бермсй, бул халыкойлаксын, шүкирликке келсин, деп суў тансыклығын пайда еп хн и ушын
гейде тусимде «Суў, суў...!» деген ө з даўысымнан сескенип оянаман
Әне, усылай жан тебиренислеринетусип жүргенимде, Тәниритааланын бизлер ушын әдейи танлап жиберген жердсги саяларынан
есапланған Президектимиз көп ҳәсирет шегип азырған Кдракалпакстанға 2002-жылдын 2-майыцда келип, буннан мын жыллар бурын
өзинин еле бирикпеген халқьш 40 жыл изине ертип жүриў аркалы
апатшылыетан кугкарған Муўса пайғамбердин хүрметине исми Муўса
деп аталған бир ойшыл каракдлпақ перзентин биринши басшылык
лаўазымға отырғызып кеткен еди. Ә не, сонын кәраматыма, арадан
екн қәпте өтпей-ақ Әмиўдәрьяга суў келди!... Әй Тәниритаалам,
бул ислерин биалерди кеширгеникниц басы болгай!!
354
—«Әдепнама» окыўлығынын дүзилиси жөнинде пикириниэ?
—Бүпшги оқыўлык маған унамайды. Менин ойымша, әййемнен
киятырған тәжирийбелер бойынша «Әдепнаманын» баслы бағдары
Адам ата, Ш ис, Идрис, Йбрахим, Муўса, Ийса, Даўыт... Мухаммед
әлейхмссаламнын хәдислери хәм рәўиятларынан тыскары «Қалила
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хәм Димна», «Кабуснама»... сыяқяы кеплеген даналык китапларға
сүйенип, тек Шығыс пенен ғана шекленбей, жөхэкниц көп-көп
дана әпсаналары менен рәўиятларын дөреткен уллы-уллы инсанлардын, өмир жоллары менен толыктырылыўы тийис. Солай исленгенде
«Әдепнама» бүгинги хәм ендиги жас әўладларды, бул кец әлемнин
каякган саға алғанына, пүткил әлем даналыкларынын тырнағы
кдйерде екенлигик дәлиллеўлерине хәм жас әўладтык акыллы
инсанлар болып кәлиплесиўине шексиз көп-көп жәрдем бериўши
окыўлык болар еди.
«Әдепли инсан гәўипке усайды» дейдн халык. Егер дурыслы
«Әдепнама» дүзилсе, келешегимиз өмирдин көп-көп кеселликлеринен
емленеди. Ж әхән дәрежесинде ойлайтуғын билимлилер көбейеди.
355
—Сизинше. «Ўакыт» деген не?
—Ўақыт — бул күтә көп кырлы түсиник. Онык өлшеми д е хәр
қыйлы. Бнреўлер саатты, минутты, ҳәтге күндн, хәптенк, айды,
жыл мәўсимлерин, хәтте жылды өзлеринше ўакыт өлшеми деп
есаплайды. Олай болса, бизге дейинги өткен ўакьпты калай өлшеп,
калай бахдлаў мүмкин?
Бир адамнын өмирине баха бериўде, балалык, жигитяик, егеделик,
ғаррылык дәўирлери деген тенеўлер де айтылады. Бул дәл түсиник
бере ме?
Усы көзкарастан «Ўакыт* сөзинин мәнисин түсиндириў оғыры
мүшкилли ис. Дүньяда жасаған гүдлөн инсанлар ушын саатлар бар
болғаны янлы хәр кимнин өзинше ўақыт өлшеми бар. Көбинесе,
адам өмирин онын туўылғанынан өлгенине дейинги аралык деп
белгилейди. Бул да дал емес, себеби ҳәр инсаннын «ўақыт», «ўакьггтак
пайдаланыў* деген түсинигине сай келмейди.
Иксан канша дәрежеде бахытлы болса, оғак ўакыт сонша дөрежеде
тез өтип атырғандай, ал бахытсыз болса, оған ўакыт хаслан өтпей
атырған секилли түйиледи.
Ўакыттүсикигине өзўакгында Гомер, Гераклит, Платон, Сенека,
Аристотель сыяклы уллы ойшылар да жуўап излеген, лекин, хәр бирикин
түсиниги өзинше. Уллы философ, христиан геологи Аврелий Августин
(254-430): «Егер мсннен адамлар ўақыттыц не екенлигин сорамаса,
озимше ўакытгын ке екенлигин билетуғынға усайман. Ал ўакыттын
не екснлигин баскаларғатүсиндириўге ынтайлассам, оньщ неекенлигин
өэим де билмейтуғынымды түсинип кдламан» деген екен.
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Басхаяар сею тли мек де Уллы Аврелий Авгусшкнинтүсинигинен
асырып ҳештене айта алмайман. Бир айтарым, менинше, ўакыт —
бул сенин менен бизин тирилнгнмиз. Тирилигимиадеги ўакыт өзимиадики, ал өлсек, әлбетте, сокғылардики... Демек ўакыт даўаы
етеди. Оны кадирлеўдурыс пайдаланыў ҳәрбир инсанныц бас ўазыйпасы болыўы шәрт.
356
—Өтмишимиадик көп кырралары кецирек ашылған бүгинги
дәўирде пүткил Ш ышстын хаял-кызларына тән кандай кубылысларды байкайсыз?
—Тек ғана Шығыстын хаял-кызлары емес, улыўма хаял-кЫзлар,
аналар хзкқында ен жақсы гөплер айтыў, Тәниритааланыц буйрығы
натийжесинде, уллы пайғамберимиз Мухаммед әлейхнссаламнын бас
көрсетпелеринен есапланады.
Хаял бар — дүнья бар, хаял бар — тиришилик бар, хаял бар өсип—
өрбиўшилик бар, келешек бар, хаял бар — гөззаллык бар... Әне усы
кен түсиниклерден Шығыстын хаялларын, сонын ишинде, тек
қаракдлпак хаялларын, бөлип мактаныш тутып сөйлеў өдилликке
жатпайды деген кыял басыма келсе де, өзимше, ойланаман. Билесиз,
пүткил кен әлем алты континентке бөлинип, ҳәр континенпе адамэаттыц күн көрислерн, жасаў тәжирийбелери хәр кыйлы дәрежеде
болғанлығъш кез аллыма келтириў менен. Шығыс хдяллары жөниндеги сораўынызды дыккаттан шығармай, Европа континентинин
уллы ҳүкимдар хаяллары, әййемги Палмиранын хүкимдары Зиновья,
Испанияныц короли болған Изабелла, армиян гөэзалы Тамара
сыяклы бир нсш е дана хаяялардын атларын атап, олар катары нда
оэимизоиц массагетлер хүкимдары Тумаристин (Тумарлыньщ) тенсиз
уллы ерликлери ушын, көп дацклы ислерине байланыслы «Қырық
кыз» деген ат пенен пүткил уллы дәстан дөретилген Гүлайымды,
Сак кызлары Зарина хөм Олетиданы мактаныш сезимлери менен
тилге алып, өзимше былай дегим келеди:
Кәйткен менен де, сол дәўирлердеги Европада атлары мақганыш
пенек тилге алынатуғын хдял-кыэлар бармақ пенен санарлык. Ал
Шығыс ҳаял-кызлары Тәциритааланыц руўҳын өэлеринде көп
сезиниў аркалы, ен өдаўатлы заманларда да ерлер менен тек атларға
микип, «амазонкалар» деген лакаб пенен өз мәканларын, адамзат
дүньясынын пәклигин, тенлигин корғап турыўдағы ен баслы күш
болған.
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VIII әсирде хсасап өткен басралы шайыр Рабия ал-Адебияньщ
(719-801) бир қолына суў толы мыс кумған, екинши колыналаўлап
отжанған шырак көтерйў менен аўыллардак аўылларға, калалардан
калаларға жүрип: «Әй, инсаклар, егер сизлер дозактан қоркып,
иеламды қабыл етсениз, мине, суў куйып, дозакгы өширемен, егер,
сизлер бейиштен дәметип исламды кабыл етсениз, мине, бейишке
отберемен. Нендей шешимге келсекиз де шын қәлбиниздин буйрығы
бойынша кыдыилар!...* деп аўыллар менен қалалар арасывдағы
тынымсыз сүрен таслап жүргени, тарийстан мөлим. Бул хаял бүганги
күнимизде де бәршеге үлги емеспе? Рабнянын инсанды өзиниц кәлб
буйырығына шакырыўшы оғада батыл хәрекетлери, ислери бүгинги
күни де путкил әлемге үлги кылып тутылса, не деген саўаплы ис
болар еди. Егер бундай Ш ы р ы с хаял-кь1злары менен мактаныўды
ким кәлемесе, жоне бир мәртебе онардын есине салайын: Өтмиштен
уллы-уллы ойшыллардын көпшилиги дерлик шығыс хаялларынан
туўьшған. Олардан: Орта әсирлердеги, 1Х-Х әсирлердеги мусыпман
халипалары, тийкарынан, түркийзибан аналардыц перзентлери.
Совдай-ақ Әмир- Гемурдын зайыбы Сарай Мүлк ханымнан (Бийбиханы мнан 1341 -1406) баслап, тек ғана Темурлар әўладларына дәрек,
Гераттан Шахрух мырзанын (1377-1447) қостары Гәўхаршад бегим
(1379-1457), Халил Сулган Мырзанын (1384-1411) сүйикли қостары
Шад Мүлк Хатын (1387-1411), Хусайын Байкаранын (1438-1506)
костары Хаташа Бсгим (1451-1511), Захриддин Мухаммед Бабурдын
(1483-1536) кызы Гүлбадам Бегам (1523-1603), Шах Жаханнын (15921668) кызы Жахан Ара Бегим (1614-1681), Аврангзев Ахамгирдин
(1618-1707) кызы Зебуниса Бегим (1639-1702) усаған данклы хаяллардын атларын атаўдын өзи де көп нәрсени анлатпайма? Анлатады.
Ойландырады. Мақгандыраяы. Ал XIX әсирдеги батыр, кырғыз хаялы
Курмашкан датка ше?.„
Енди гәпти соза бермей Шығыс хаялынын әдеп-нкрамлылығын
белгилеўши бир апсана:
Нурлы исмли бир түркийзибан хаял жазыксыз-ақ елимге хүким
етилип, өлим майданына қарай айдалып баратырғанында, ол
жәлладка: «берекет табыныз, маған бир ийне сабак бере турыныз*
депти. Жәлләт жекириниўшилик пенен «Оны не кыласыз?* дегенде,
ол: «Кдзынын алдында дизе бүгип отырғанымда балағымнындизеси
жыртылған екен. Тигип алайын. Өлим минберине жыртык дизе
менен шығыў уят ғой» деген екен...
Усыкын өзи де, Шығыс ҳаялынын хәтте елип баратырғанда да
ийбелилигин саклап қылыўынан бир мысал емеспе?...
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357

—Сиз түркийзибанлардык биригиў тәрептарысыз. Бул жөнинде
Шыкғыс Айтматовта Сизге өз әрманларын жазған. Түркнйзибанлар
жөнинде орыс алымларынын ужыбатлы пикирлеринен бирин еске
алсаш>13?
—Шығысты иэертлеўши орыс алымы А. А, Боровкова: «түркийзибанлар тарийхын ҳом мәдениятын билмей турып, дүнья мәдениятык
хәм тарийхын үйренип болмайды» деген. Усы гәпти еслеген сайын
Шынғыс Айтматовка даўыс косып, егер де түркийзибанлар өз-ара
алаўыалығы себепли майда-майда мәмяекетлерге балинбегенде, буя
дүнъяны гәззалыктәрегтке бурыў кереклигине ғана емес, пугкил әлееде
тек парахатшылық хүким суриўине үлес қосып, өзлериниц ағла әрманларын иске асырыл га жасаған бош р еди, депш келеди. Әгген, уллы
Әмир Темурдан кейин түркийзибаняарды, шын мәкисинде, оз-ара
бириктиретуғын шахсдүньяға келмей атырғаны өкинишли!
358
—Ғаррылыкғы калай сезинип атырсыз?
—Грек философы данышпан Аристотелщин (384-322): «Жаслык
есерликтин бир түри, оннан емлексе болады, ал ғаррылык өзинше
бир кесел, оған өлимнен басқа дәри табыў қыйын» деп айтқан
дагшшғынын хақыйқый дурыслығын енди түсинип атырман.
359
—Бүгинги хаял-қыаяардаш кдндай хәрекетлер Сиз1е жақпайды?
—Базы хаял-қызлардык айналасындағы еркеклердиц ақылзакаўатына емес, сыртқы көринислерике карап-ак оларға бирден
мухаббетлерин бнлдиретуғын әдетлери мағак жағынкырамайды.
360
—Инсаннынөзине өзикин душпанлығы болама?
—Болады. Өзине озиниц душпанлығы әллекимлерге жағыныў
(шйеткиде айгкан өзиницөтариклерине сокындаөзиде исенгени менен
шсхленбей, баскаларды да инандырыўға тырысыўларында да көринеди.
361
—Бир кызга гәп айтпақшы болсам, ол: «Дипломын болмаса керек,
дкплок алып болып сөйлес» дейди. Онша түсинбедим?
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—'Т усиниўге тырысыныз: Сол кыз, менинше, сизин биринши
мүнәсибетлеринизди көрип көп окыған, билим алган жигитги сизден
гөре интизамлырак, сабырлырақ болады деп исенсе керек.
362
—Ушырасқықыз келмейтуғын таныс-билислериниз барма?
—Бар. Тек өзин ғана пәк, акыллы санап, хәгге ҳакыйкый
досларына гүманлы қарайтуғын инеанлар менен онша ушырасқым
да, сөйлеским де келе бермейтуғын өдетим жок емес.
363
—■Бир алымға шәкирт — аспирант едим, түсине алмай жүрмен?
—Әпсана: Ш иблий шайхқа орынсыз әлле какдай жаманлык кылынып, ол сол жаманлыкгы умытыў нийетинде, колына бир қысым
тас алып өзинше ойланыў менен, колындағы тасларын бирим-бирим
санаған болып отыр екен. Бир топар шәкиртлери келип: «Устаз,
бизлер сизди шын кәлбимизден сүйетуғынымызды билдириўгс келдик» депти. Сонда Шайх колында калған тасларды оларға биримбирим ата баслайды. Шәкиртлери буған ашыўланып:
«Устаз, хүрметги билмейди скснсиз? Егер шайх сыпатында бизге
үйреткенлериниз дурыс болса, неге езиниз сабыр-такдт кылмайсыз?»
—депти,
«Оо, айналайынлар,—депти Шиблии шайх.— Мени шыннан устаз
санап, жаксы көретуғыныныз хакыйкат болса, менин үсгинизге аткан
тасларыма неге шыдамайсыз?»
М ине, усы тақылетғе, сиз өз устазыцызды мойынласацыз, оныц
сизге аткан тасларына да шыдайтушн боласыз.
364
—«Кытай дийўалы» хдққында билгенлерициэди айтсацыз?
—«Қытай дийўалы»н өз көзим менен кермесем де, окыганларымнан өзиме исенимлирек түйилген биреўин айтайын:
Бизин эрамызга дейинги VIII әсирде Вандеген патша болып, ол
Сарайда ҳәр кыйлы кызыклар өткериўди жаксы көреди екен. Бир
күни ол сүйикли хаялы Бао Сы ды такландырып, ўактын шад етиў
аркдлы күлдириў нийетинде патшалығын ко^шаған караўылханалардык бәрине лаўлатып от жағыўды тапсырыпты, «Бул не? Не болып
қалды?» десип хәмме ел басшылары нөкерлери менен патшаға
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келиггги. Караса, аманлык. Бирак хдялы Бао Сы бул жағдайга такланып мырс-мырс күлипти. Усы ўақыядан бираз ўакыт өткеннен кейин
патшалыкка хзкыйкатганда жаўтопылады. Патша хәммени хабардар
ш лы ў нийетинде бәрш е караўылханаларына хабаршыларжоллап,
лаўлаған отлар жактырады. «Бул, патшаныц өткен сапарғы киби
дәлкеги* десип, хеш қайсысы келмепти. Патшажениледи...
Бул ислерден сабак алган сощ ы патшалар енди ойлана бастайды.
Сол гезде Қытай майда-майда ханлықлар ыенсн князликлерден
ибарат екен. Ҳәр кайсысы өз елин дийўал менен коршаўды баслайды.
Бирак бул дийўаллар бәрше Қытай мәмлекетанин бирлигине, аманлығына онша жәрдем бермейди. Шабыўыдларда хәр топар өзинше
женилип кала бсреди.
Бизин эрамызға дейинги III әсирде Цино деген патша өзине
дейингилердин кәтеликлеринен жуўмақ изығарып, елди хакыйқый
дәрежеде бириктиреди. Ал буннан сон өзин «Цинь-Ши-хуанди» деп
атайды. Бул «Цинь елинин биринши патшасы* дегени екен. Ол
енди барлык майда-майда хакшкдардш, князликлерди косып, пүгкил
едди дийўал менен қоршаўды баслайды. Усы максетте патша өзинин,
М энь Тянь деген әскер басшысыка 300 мын лөшкер менен
мәмлекетгин сыртын коршайтуғын дийўал курыўды тапсырады. Сөйтип Мэнь Тянь оз патшасынын буйрығын орынлаў ушын, хәтгеки,
бәрше туткынларды да, кулларды да иске салады. КыстадатынбаЙды.
Таўларда, адам жүре ячмайтуғын орынларда, таў текелердин (козел)
шакларынада таслар, гербишлер байлап Кытай дийўальгаынкурылысына карай куўады.
Ески Кытайцьщ жаз& хүжжетлери бойынша Кытайдынсол дәўирдеш хәр он адамынан үшеўи усы курылыска катнаскдн. Көп кыйыншылыкларда, аўқатлар жетпей, көп адамлар өлсе де, курылыс даўам
еттирилген. Цинь Ш и-хуанди өлгеннен сон да, курылыс ислери
тоқгатылмаған.
Қытайдын уллы дийўалын қытайлылар Вэндичан-чэн деп атайды.
Бул «он мын ли» (узынлық өлшеми) дегени. Узынлығы, хозирги
шама менен 4,5 мын км, орташа бийиклнги 6,5 метр, гейпара
орынларда бийиклигн 10 метрге жетеди. Дийўалдыц ени 6,5 метр,
үстинен арбалар еркнн жургизиле берген.
Хәр 100, 120 метр аралыкҳа бир караўылхана (башня) салынган.
Оларда күни-түни кагаўыллар турған. Бәри болып 60 мын караўылхана (башня) салынган. Қараўылханадағылардын биреўи сыртган
жаўлар киятырганын көрсе, жылдам от жаккан, оны көрип баскалары
да ө з караўъыханаларына отлар жаккан...
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Рәўиятларға карағанда Кудайдын хәмири мснен Цинь Ши-хуанди
дийўал курылысында ислсўшилсрге күш бервтуғын дуўагөйликхе
де ийе болған. Ол, солай етип, баэы орынларда, таўлардык қыскакдарына да дөрўазалар ислетип, оларда әскерий горнизонлар, калалар
менен саўда орынларын да курдырған.
Қытай дийўалы ылайдан, гербишлерден, таслардак салынған.
Онын өўелги 60 мын башнясынан (кдраўылханадан) бүгинге дсйин
20 мындайы сакланғак деседи.
365
—Халкынык көплнги бойынша дүньяда биринши орынды
ислейтуғын Кытай мөмлекстинде ядро кураллары пайда болған ба?
—Адамзат жөмийетлеринин раўажланыўынын орны гиреўли
Кытай мәмлекети әлллекимлерге аўзын ашып отырған жок. 1984жылы-ак биринши рет ядро куралларын сынап көрген.
366
—Бүгин мөкемеге басшы.тықлаўазымына бекитилдим. Крйтсем
жәмәәтиме унаймак?
—Колына балта услаған адамлардын бәрин кассап, колынадуўгар
услағанлардын бәрин бақсы, колында қағаз-қәлеми бар адамлардын
хәммесин окыўшы ямаса арэагөй деп ойлама. Үнсиэликге, өз жумысын дурыс исяеп атырғанларға кесент келтирмей, өзинди кем-кем
бийикке шығып баратырған киби сезинбей, кернсикше, теренирек
шуқырға түсип баратырған кнби сезинип ақыл-парасатлы ойларға
тсшы терен билимлер мснеы ис басласаныз, жәмәәтинизунатса керек.
367
—Бурынғы Хорсзм хаылығыныкдаюш туўралы оқығанларыныздан сизге айрыкша унаған бир факт?
—XIII әснрде Хорезм патш&лығынын орайы ески Гүргенж
шәқәрине келген араб саяхатшысы Якубтын, 1939-жылы Москвада
басылған «Түркмен хәы Түркменстан тарийхы» деген китаптын
бкриншн, томында басылған мынаў пнкири, яғный, «Мен Хорезмдегн шеллг көп сакяы аламлар жасайтутын мәканды қеш жерде
көрмегенмен... Дүньяаа гөззаллығы. бгйлығы бойыншаХореэмнен
зсатуш н ел бар деп те ойламайман».. дегени өзинин хакыйкатлығы
менсн бизиндс ата-бабаларымыздын мәканы болған Хорезм ушын
мактаныш сезимлеримди асырып жиберди.
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368
—Каракалпакстанда руўхыйлык мәсслелсринс дыккат калай?
—Тилскке карсы, руўхыйлык мәксмесинин басшылығы лаўазымына халкымыздын руўхый дәрсжелерин ҳәртәреплемс көтериўгс
хызмет етиў орнына өзннен жокары лаўазымдағылардын кзс-кабағына
карап ислер хургизетуғын жүзегөй, жорта күлиўтс арсынбайтуғын
басшьшар бир-бирин аўмастырыўын даўш ете бсрсс, халкымыз руўхы
советлик дәўирдеги дәрежесинде калып кояыа дсп қоркаман.
369
—Түркийзибан мдмлекетлердиц хэр бирин пайда еткен кәўимлер,
руўлар, топарлар хәзир де, сол озлери пайда еткен миллетлер менен
бирге жасайды деп исенесиз бе?
—Бул көп түсиндириўди талап ететуғын сораў. Ойтксни ссапсыз
жаўгершиликлер, ишки өз-ара урыс-қағыслар себепли туркнйзибан
миллетлерди, мәмлекетлерди пайда етиўде үлеси бар кәўимлердин,
руўлардын, топарлардыц биразлары сонында, хәттеки, өзлери пайда
еткен миллетлер, мәмлекетлер менен де тил табыса алмай, Батыста
Эгей тецизине, Кублада Ҳинд океанына, Шығыста Тыныш океанына,
ал аркада Арка муз океакына дейинги аралыклардапа ҳәр кыйлы
мәмлекетлерде шашырап, көп жағдайларда, хәтге ө з көўимлеслери
менен өз-ара дурыслы түсинисетуғын тил табыса аш ай жасайды ғоЙ~.
370
—Спорпын кайсы турине кзтнаскдн макул?
—Дөл бир нәрсе деўге сизин неге укыбыцыз барлығын жаксы
билмеймен. Сол ушын кенесим: набада, «Акыллылар жарысы» пайда
болса, биринши гезекте, сондай жарыска катнасқан макул. Жецип
шыксан, бирге ислескен жомәәтиниэдин ғана ем ес, халкымыздын
елшеўсиз сыйлықларына миясар боласыз.
371
—Бахатурю&зибанхальютреолерининмиллетненшыюанайырым
тарийхый шажларын, мөселен, башкургяар Салаўат Юлаевзы, касақлар
XIX әсирве опсен агаклы үш бийи: Айгеке бийди, Каэыбек бийди,Твле
бийди, Өзбеююр XIV осирое дүньяға данқтараткан уллы ӘмирТемурлы,
Шртызлфбагпц&1 Манасты, түркмеклер хззирги президснти Нияэонгы
уллы пир туш п жасайды. Ал, каракалпаклар шс?
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—Ҳәр бир каракалпак, менинше, аты әпсана Маман бийди, Айдос
бабакы, Ерназар алакөзди, Аллаяр Досназаровты бир-биринен жасырын халда пир тутады.
372 '
—Кдшан хәм кзлай өлиўди кәлейсиз?
—'Таторитаалам кдй ўакытга жанымды алыўды кәлесе, сол демдеақ тайынман. Лекин, баслы әрманым — халқымнын, хақыйкый
мөнисивде, өзин-өзи, дүньяны кеннен тусинип, дүньянын бирликли,
бахытлы халыклары катарынан орын алыўына тәнхә менин өлимим
кен жоллар ашатуғынына исенсем, бүгин-ак өлиўге таярман.
373
—Инсанды бийтанысларына бирден сүйкимли, я жеркенишли
етип көрсететуган ислери?
—Ислери емес, тили, яғный аўзынан шықкан сөзлери.
374
—Жазыўшыны еркин инсан десе бола ма?
—XIX әсирдин басында өткен орыс шайыры А.С. Козляков
«Жазыўшы мәнгиге судланыўшы инсам, оған тек ўақыт ғака хуким
шығарады» деген екен. Мен де усы пикирдемен.
375
- Инсан биринши гезекте, кдндай күшлерге бас ийип жасаўы
тийис?
— Диний роўиятлар бойынша тийкарынан, жети күшке:
I.
Жалғыз Тәнритаалаға; 2. Тәнритаалакьщ периштелерине; 3. Тәнритаала тәрепинен нәзил етилген төрт китап: Таўратка, Забурға,
Инжилге, Куранға; 4. Төнритааланын пайғамберлерине; 5. Кыянет
күни сөзсиз келетуғынлығына; б. Жақсылыктын да, жаманлықтын
да тек Тәнритааладан екенлигине; 7. Өлгеннен сон баска адам болып
кайта туўылатуғынлығына.
376
— Адамлар неге сатиралык гаэета-журкалларға көп кызығады?
— Гейпара адамлар өзинен баскаларла қәте- кемш или клердин
сөплигин көбирек, билип хөз етиў менен оларға уеамай жасаўды
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күсегенн ушын көп оқыйды. Бнракта франдуз жаэыўшысы Вальтер
(1694*1778) «сатираадамлардыдүзетиўорнына кәлб кәхәрлерине от
таслап, тентсклеў басшылардын ғвзебин оятады» дссс, уллы орыс
сыншысы.Белинский (1811-1848) өз макалал&рында «адамл&р Пуш-;
киннен (1799-1836) гөре Крыловха (1769-1844) көп кызышп, онын
хәр китабын еки-үш айлығына с&тып алады» деў менен, келешекте
Крылов әдебият оқыўлығынан шығарылып, кәлби кен Пушкин
окыўлыкларда мәнги калатуғынына хакыйкый исеним билдиредн.
Ал, мен бул мәселеде пикир айтыўға ҳәзирше әззим ен.
377
— Кдйсыидай инсан тыныш жасайды?
— Өзи жасаған мәмлекеттик заи-кызамларын окып-бнлнп, өз
хукыкын дурыс түсиниў аркалы өз дәўиринин зан-нызамларын
хаслан бузбайтуғын инсан тыныш хәм жақсы жасайды.
378
— Инсан неше жаста елсе, өзин бийәрман есаплайды?
— Франциянык терен ойшыл жазыўшысы Жан-Жак Руссо(17121778): «адам неш е жүз жаска шығып өлсе де, өзин туўыла сала
өлгсндей сезинеди* депти. Буған сөз қосыўым қыйын.
379
— Гейпара ушырасыўларда айрым шайырлар қосыкларын окыса
залда шаўкым пайда болады. Неге?
— XX әсирдиц басындағы уллы орыс шайыры Владимнр Маяковскнй өзинин окыўшылары алдында айрықша берилип, косық
окып турғанында, тыцлаўшылардан бири шошацлап, кайта-кайта
орнынан түргелип хэркыйлы хәрекетлери, кзсьщдағыларға сыбырланыўлары менен, шайырдыц оқыўына ҳәм залдағылардын тынық
тынлаўына кесент келтире берипти. Сонда Маяковский шыдамай,
өстелик пенен оныц касына барып, үлкен алаканы менен төбесннен
төмен карай катты бир нуқыпты...
Усыннан соц арадан бир жыл ©тпей-ак тәғдир таказасы менен,
Владимир Маяковский қайтыс болады. Әне сонда шайырды еске
түсириўге арналған үлкен жыйналыста, сол сапары оны дурыслап
тынламаған адам нәўбетсиз-аксозге шығып:
—«Дослар, баскаларды емес, мени тыцлацлар хәм сөзлеримди
мәнги есте са кланлар!—депти.—Себеби мен дүньяда тени жок уллы
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шайыр Маяковскийдин көраматлы алаканы төбеме тийген, бахытлы
инсан мен боламан...» — дел мактанышлы сеэимлер менен Маяковскийди шексиз дәрежеде мактап свйлеген екен.
Бәлким, хәзирги шыдамсызлар Маяковкийдиналакдны төбесине
тийген сол инсанға усағысы келетуғын шығар.
380
—Кдйсындай инсанға куш керек?
—Өтмиштеги бабаларымыздан аты өпсана Маман бий «Күш
акыдлыға керек» деў менен өтсе, Айдос баба: «Күш әззиге керек»,
ал Ерназар алакөз: «Күш күшлиге керек» деў менен өткен екен.
Менннше, үшеўиники де дурыс. Күш бәршеге де керек!
381
—Куяш неге биреў, Ай неге биреў?
—Куяш та, Ай да Тәниритааланын инсанларға еки қыйлы символикалык көринислери. Егер Куяш, АЙ көп болғанда, Төкритаала
өзинин кәдирин жоғалтар еди.
382
—Кдракдлпакларда нақыл-макаллардьщ кеплигине себеп не?
—Түркийзибанларяы нөкерлигипше байланыслы соныкда сыртаы
душпанлардын аса күшлери, жаўызлыкпары себешш көп-көп посыўшылыкты бастан кеширген халкымыз өзлериннн батырлығын
тәрийплеўши көп-көп әпсаналарын, рәўиятларын, дәстанларын,
басып шығарыў имканияты болмағанлығы ушын оларды ядга сакдап
жүриў максетинде, өзлеринше, оғада кыскдртып, данапық накылмакалларға айналдырыўға мажбүр болған.
Егер дыюсат берсениз, сол ески посыўшылыкдәўирлерден бүгинги бизге жеткен хәр бир накыл-макал, бүпшги гейпара жазыўшысымаклардын повесть, романларынан анағурлым абзалырак.
383
—Сөйлескен адамынньщ насазлығын калай акғарса болады?
—Сөйлесип отырғанда онын өллекдндай кемшилигин жүзине
айтсан, мойынлаў орнына, сеннен де езиникиндей кемшиликлер
табыўға тырысыўлары бойынша.
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384
—Романларынызда жазғанларынызоан тыскэры, аш әпсана Маман
бийдин, Айдос бабанын, Ерназар алакөэдин ҳәсиреш и олимлеринс
тийкарғы себеплер неде екенлигин кыска-кыска айтып бересиэ бе?
—Мамаи бий өздәуиринин талабына сай халкыньщ алдына шыкты, бярак халқы оны толық түсинбеди.
Айдос баба халыш нын талабына сай, онын изинен ериўге
әттенхалкы, бий бабанын хәдден тыс даналыкдарын тезлик
пенен уғынып үлғермеди.
Ерназар алакөз халкы менен бирғе аяк коса алса да, дәўири
менен тен аяк коса алмады.
385
—Кандай кызға үйленсе болады?
—Акыл хөм. кишипейиллилик ж ипптин д е, қыэдын да өмир
айнасы. Қьш ын жүзине карап ем ес, онын өмир айнасына көбирек
үшшшкирегеннен кейин үйленсеннз, жанадан көтерилген шанарағыныздын бахытлы болыўына әкеледи.
386
—Шығыс хәм Батыс әдебиятларынын айырмалары?
—Менинше, Шығыс әдебиятынын кахдрмакларына тән кубылыс
олар дана нөсиятларды, акыллы пикирлерди көбирек айтады. Ал
батыс әдебиятынын кахзрманларына тән кубылыс акыл-нәсиятларды
келтирип шығаратушн ислердн квбирек искс асырыўға хәрекет кылады. Усы еки сыпаттенцей терен үйренилип дөретилген көркем шығарма оқыўшыға көбирек жағады.
387
—XIX әсирдин екинши ярымында Әжинияз:
«Ай-әлифким, ак йузиндур айни әлем әнўары,
Бе-белиндур кыпша, дилўар, кезлериц шахла ўәли,
Те-тисиндур дана-дана-ләблериннин паллары,
Се-сорып шийрин ләбиннен жанадурман, әй пәри»,
—деп қосык жазса, XX әсирдин басында өткен Кулмурат шайыр:
«Көзлериннин күлиши...» деп косык жазған... Оларға карап бүгинги
к^рмг^дттяқпаряын сөйлеў тили дем де өзгерип кеткен деймиз бе?
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—Бул жағдайлар каракалпаклардык өз-ара сөйлеў тклинин өзгергенинен емес, Сиз хәзир атаған шайырлароык жасаған дөўирлернндеги окыган әдебий китапларынынтөсири.
388
—«Жаман кылўаларык — алдына тусетуғын келенкен* деген гөп
яурыс па?
—Менинше, дурыс. Бир мысал: кеше тойдан киятырғанымыэда,
көшеде жағылган шырақлардын нурлары артымыздан тусип, көлен*
кемиз алға өтги. Бәримиз де албыракластык, Бир жолдасымыз көленкесинен жолды дурыслап көре алмай, сүрнигип жығылды. Адамнык
баскаларға кылған жаманлыклары, жаман мүнәсибегщ ж, жаман әдетлери әне усы жағдайға тәкаббил, бир күн болмаса, бир күн алдыннан
шығып, оны сүрниктирип ғана қоймай, сөзсиз жығады да.
389
—Мен жатарда окыў ушын алған китабым қызық шықпаса, тез
уйқылап каламан. Сиз ше?
—Менде басқаша. Жатарда окыў ушын алған китабым мени
кызыкшрмаса, туни менен кирпигим илинбейди, ал кызықсындырса,
кунығып кетип, кай ўакытта уйқыға кеткенимди билмей, азанда
сол кигап бетнмди жаўът, бас ушымдағы шырақеле жанып турғанын
квремен...
390
—Ана тилимиэ кем-кем өзикин ахмийетин жоғалтыл баратырғакын ссзссиз бе?
—Хдўлықпаныз. Пүгкилдүнъяда 1200 тидде сөйлейтуғьш көпшилик халықлардын саны, бизлерге усап, бир миллнонга жетпейди.
Онынүстине, мәселен, Америкада «Америка тили», Белгияда «Белгня
тили», Чилиде «Чили тили», Аргенпшада «Артентина тили», Мексикада «Мексика тили* деген тиллер болмаса да, сол мәмлекетлер
дуньяға кеннен данқ таратып жасап атыр гой. Ап данхлы Швейцариянын бир (арка) балеги француз тилинде, жәнебирбалегн (Тининоаа)
нталиян тилинде сейлесе, немеише сөйлейтуғын ўәлаятлары да
көпшиликти курайды. Сол Швейиарғянын Граубяондон ўалаятынын
орайы б тилде сейлеседи, сол 6 тилде окыў кураллары да шығарылалы.
Мынаў факглерге де кулақ салыныз: Папуа-Жана Гвинея мөмлекетинде 867 тил бар екен, этникалық жакган усыншама көп тилли
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мәмлекетте сонша тиллердик хеш бнри мәмлекетлик тил деп мойынланбаған. Бул елде тил жөнинде мөселе койыў да мүмкин емсс екен.
Жокарыда аталған мөмлекетлер менен өзимиэди салыстырып,
Тәкиритаалаға мыц көтле шүкирлнк етиўимнз тийис: Мнллетпиз,
е з атьшыз бенен мвмлекетпиз. Усыларлы еслеген хәр бир каракдлпак
киби, мен де өз миллетимниц тнлинде сөйлегеним хәм жазғаным
ушын ада болмас макганыш сезим инде жасаймак. Қорыкпа, ана
тилимиз жоғалмайды.
391
—Билесиз бе, бир гезлери түркийзибанлар араб тилин күдиретли
тил, гөззая баянлаў тили, нлим тили деп бахдласа, парсы тилнн күтә
шийрин тил, поэзия тили деп бахалаған, ал өзлеринин ана тилин,
яғный түркийзибанлар тилин күнделикли өмир тили, әскерий тил
деп есаплаған. М ине сол «Күнделиклн өмир», «әскерий тил де» 300
миллионнан аслам халық 26 дан аслам диалекгге сөйлейди. Кдракдлпақтили де солардын бири. Егер сол 26 тилдиц биреўнн барлык
түркийзибанлар ушын улыўма орталық мәмлекетлик тил етнп кабыл
сгкенде болмас паеди?
—Болар еди! Әзелинде, түркийзибанлардын бәри бир тилде
сөйлесип жасаған ғой. Өз ўақгында Әлийшер Наўайы бәрпге туркийзибанларды тендей түсинген. Әттек, сонғы әсирлерде, хәр кыйлы
күтилмеген себеплерге байланыслы, өзелги маканларынан посып,
баскв орынларға мәжбүрий көширилген хәр кәўимницдиалекги барабара өз алдына миллий тил сыпатында кәлиплссип, хәр кәўим өзлерин
миллет, мөмлекетдеп тастыйыклаў менен жасаған... Олай болмағанда
да жасаў мүмкин еди. Билесиз бе хәзир Хикдстанда 500 ге жақын
диалсюте сөйлейтуғын кәўимлер, бир неше әсирлердин бержағында,
биз түркийзибанлар секилли, бөликип кетпестен-ак, бәршеси бир
пүгин мәмлекет болып жасап киятырғаны пүгкил әлемге аян.
392
—Өз Ўатанын жетерли билмегсн инсан баска мәмлекетлерге дурыс
баха бере ала ма?
—Уллы немец жазыўшысы Иоганн Вольфгакг Гете (1749-1832)
өз ўакгынла бул сораўға жуўал берип: «өзйнин ўатакын жақсы бклмеген инсан өзге журтка бахд бериуде алжасады» деген екен. Бул
даналык елсберин еэ мағанасын жоғалта коймас.
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393
—Ўатанньщ кәдири жөнинде пикириниз?
—Ата-бабаларымыз әўладларына бәрҳа: «Ўатан — жайнамаз киби
мухаддес» деп үйреткен. Буннан кыска хәм дәл жуўап табыў кыйын.
394
—Перзент ушын гүллән Аналар тендей жан ашыта ма?
—Әлбетте! Солай болса да, анекдот секидли бир әпсана айтайын:
Жалғыз баласы кеселленип аўыр халатга жатырғанда анасы шыдамай:
«Әй, Тәниритаалам, менин жалғызыма мехир салагөр. Оныкжанынын
оркына өзимнин жанымды алыўға Әзирейлинди жиберсен, кайылман* деп кайта-кайта айтып жылай берипти. Тап усындай гезде
есиюген жылт еш п кирген Әзирейлиге көзлери түскен Ананын бирден
хүрейи ушып хдўлыкқанынан: «Әй, Әзирейли! Алжаспа! Саған кесел
керекпе я, саў керекпе? Кеседпи жанын алсан, әне көрпенин астында!»
деп орнынан түргеле сала есикке карай кашыпты...» Бундай аналар
күтө-күтә сийрек ушырасса да, болатуғыны өкинишли.
395
—Устаз хәм шәкирттин үлги аларлык мүнәсибетлери жөнинае не
дейсиз?
—Бизин эрамыэға дейинги 551-479 жылларда игасап өткен уллы
Қьггай философы Конфуцишшн сүйикли шокиртлеринин бири Цэи
Гунды қатар-курбылары марапатлап: «сен устазыцнан алға өтип
кеткен алымсан», дегенде ол бирден: «Жок! Егер даналыкты дийўал
менен тенгерсек, мен адам бойлы дийўалман, ал устаз Конфуцийдкн
бийиклиги бир кеше жүз гезлик бийик дийўал. Мениц үстимнен
секирип өтиў мүмкин. Ал устазымнын бийик дийўалынын дәрўазасын
таппағанлар, дийўалдын аржағында нендей гөззал даналыклар барын
түсинбей-ақбул өмирден кетиўи мүмкин» деген екен. Устазға, бундай
мүнәсибетлер мактарлык.
396
—Байлық, жарлылыктын айырмалары неде?
—Байлык — колыныздағы бар мал-дүньянды, жасырып жыйнаған
пулларындеп баҳдпаў оншадурыс емес, байлык, тийкарынан, барына
қәнәәтге! Мал-дүньясы асып-тасып атырса да, кәнәетлениўди ким
билмесе, ол мөцгиге жарлы.
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397
—Иши кара инсанлар да болар-мыш. Олар кайсындай болады?
—Өзгелердин, басларына тускен хәсиретли мүсийбетлеринен, алжасыкларыкан жаны ләззет табыўшылар нағыз иши қаралар!
398
—Бердак шайырдын есте каларлыкданалыкларынан екеўин айтып
бересиз бе?
—Бириншиси; хан Бердак шайырды алдына ыакырып: «Сиз сарайда
ислеп каласыз ба?» дегенде, ол: «патшалар, ханлар мисли куяш, бәрхә
куяшкд карап ислеўге көзлерим әззи» депти. Екиншиси: бир күни
каракдлпаклардын бас казысы хәр үлкенин казыларын жыйнап
айналасына отырғызыпты да, елиндеги атаклы шайырлардын хан хәм
казылартуўралы шығарған косыкларын сыннан еткермеши болыпты
Қосығы унамағанларға да жазбағанларға да он дүрреден урғызып,
есикген шығарта берипти—Я ханды, я бир казыны тәрийплеп косық
жазғысы келмеген Бердак шайыр орнынан тура сала, бас казынын
алдына барып, дизелерин бүгипти де, онын шапанын алаканлары
менен сыйпалаған болыпты да: «Оо, уллы казымыз, айналаныз не
деген патас!» депти хәм акырықлап түргелил есиктен зыл берилти.
399
—Мөнгиге кез жумар алдынызда «Сизди бәрше мөминлер киби
бөзге орап жерлейик пе, ямаса өмиринше халкымыздын руўхый
жалаўын көтериў аркалы көп ғана хүрметли атакларға ийе болған
жазыўшы сыпатында, мәмлекетимиздин бир жалаўына орап жерлейик
пе?» деген сораў берилсе, кайсысына кайыл болар единиз?
—«Бәрше мөминлер катарында мени де бөзге оранлар! Тирилигимде бәркулла ҳәм кәлбимде, ҳөм төбемде болған халқымнын
мәмлекетлик жалаўы ҳеш кашан жер астыкатүспесин!» деймен, сөэсиз!
400
—Сиз ушын адамлар нешеге болинеди?
—Екиге. Бири өзинен баскаларды өзине тенгерип, дурыс түсинетуғынлар, екиншиси өзинен өзгени түсиниўге кызыкпайтуғынлар.
401
—Инсаннын күлмеўи тийис мөкан жайлар бола ма?
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—Мухаммед өлейхлссалам: -«биринши, мазарстанда, екинши,
табытгын изинен ерип баратырғанда, ушинши, мешитте, төртинши,
куран окылып атырғанда, бесинши, илимнен гәп болып атырганда
күлмениз...» деген екен. М енде Мухаммедтинүмметимен.
402
—Қандай тагам мазалы?
—Қарынын аш болған пайытта табылган тагам.
403
—Мухаббетгин теқи хәм карсыласы не?
—Мухаббетгин тени, менинше өзиндей гана муҳаббет. Ал, кдрсыласы жөнинде әййемги грек алымы Эмпсдокл (бизин эрамызға
дейинги 490-430) «барлык ўакыття мухаббеткв карсы бир нәрсе —
еки ортада күтилмегенде көтерилгек адаўат!» деп күйинген екен.
404
—«Баскаға не кылсац, алдына сол келеди» деген даналықка бир
мысал?
—Персия патшасы Ануширбан (531 -579) бш ай деген екен: .«Бир
аўылдын ортасынан атлы өтип баратырғанымда бир адамнык, жазыксыз бир ийтти урып, аяғын сындырғанын көрдим. Сонын арасында
сол киси мени таный сала, сәлем берип, кеширим сораўга атымнын
арт жағынан киятыр еди, оны меник атым теўнп, аяғын сындырды.
Соған ашыў менен атка бир камшы урып едим, ол бирден секирқўи
менен алдындағы таскд дүгип, өз аякларын сындырып алды...».
Өмирде бундай мысаллар көп.
405
—Базы уллы алымлардын, шайырлардык, музыкантлардыц
өмирлеринен киси танланарлык фактлер айтып бересиз бе?
—Әлийшер Наўайы (1441-1501) тоғыз жасында-ак жуп катар
косығы менек Лутфийди (1366-1465) тан калдырған.
Шайыр, әдебиятшы, сазенде, алым Хысраў Дехлавий (1253-1325)
8 жасында-ак жақсы косыклар жазып атаклы шайырлардын
дыккатына түскен.
1
Рудакнй (866-941) анадан сокыр болып туўылса да, 8 жасындаак Куранды ядтан билип, косыклар дөрете баслаған. Өзи хош хаўазлы
болып қосыкта айткан, саз да шерткен.
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Уллы грек алымы Аристотсль (384-322) бир жипти шийе-шийе
түйип, жумбаршакдаўы менен шокиртлеринин аллына таслапты да,
«шешинлер» депти. Ҳеш ким шеше алмайды. Соннан бир шәкирти
кольжа кылыш алыптыда, туйинди кесип-кесип устазынык алдына
таслайды. Әне, бул шәкирти Искендер Зулхарнайын (356-323) екен.
Сонда Аристотель оған: «Сен келешекте патша боласан, биракта...»
депти. Акыры Искендер Зулхарнайын патша болып, кылыштан көп
пайдаланған. «Биракга...» деп изин айтпағанынын мәниси—жаслай
өлесен демекши екен. Солай етип Искендер Зулхарнайын 33 жасындадүньядан кеткен...
Дүньяда 800 мыц адам Вильям Ш експирдин (1564-1616) аты
менен күн кеширеди. Олар, тийкарынан, Шекспирди изертлеўшилер,
аўдц>ыўшылар, композиторлар, артистлер, китапларын сатыўшылщ>,
гөнергенлерин түплеўшилер ҳәм т.б.
Дүньядаенк№,яғный681 роман жазғананглиялы БарбараКаргленд
(] 902-жылы туўылған) деген хаял. Ол бир жылда (ен рекорд жылы) 19
роман дөреткен. Китапларыныц тиражы 650 миллионнан жады...
Ҳәзирше билгенлерим усылар.
406
—Бир ўакыянын яки хәдийсекин белгили жыллардан кейин дәл
сондай болып тәкирарлағанлыкдары жөнинде еситкенбисиа?
—Баспа сөзлерден окығанларым бойынша:
Мәселен, Линкольн 1860-жылы АКШ тык биринши Президенти
болып сайланған болса, 1960-жылы Кеннеди сайланған. Арасы саррас
100 жыл. Екеўи де тап жума күни өлтирилген.
Линкольн өлгеннен кейин онын орнына Ж онсон исмли адам
Преэидент болса, Кеннедидин өлиминен сон да Жонсон исмли адам
онын орнына Преэидент болған. Екеўи де АҚШ тын Кубла шташнан,
демократлар партиясынын ағзалары. Президентликке дейин екеўи
де сенатор болған.
Линкольннынорнына Президент болып сайланған Жонсон 1808жылы туўылған болса, Кеннедидиндеорнына болған Жонсон 1908жылда туўылған. Аралары саррас 100 жыл. Линкольнди өлтирген
Уилс исмли адам 1829-жылы туўылған болса, Кеннедиди өлтирген
деп есаопанған Освальд исмли адам 1929-жылы туўылған. Аралары
саррас 100 жыл.
Бул еки айыпкер де суд болғанға дейин-ак өлтирил ген.
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Линкольннин Кеннеди исмли секретары болып, Президентгин
өлиминен бир күн бурын «ертен театрға барманыз» деп ескерткен
екен. Ал Кеннедидин Линкольн исмли секретары болып, ол да
Президенттин өлиминен бир күн бурын Даллас ўәлаятына баратуғын
сапарын сонға қалдырыўды соранған екен.
Ал енди саррас 129 жылдан сон кайталанған ҳәдийселерғе кулақ
түриниз:
Россияға карсы урыс ашкан Наполеон Бонапарт 1760-жылы
туўылған болса,саррас 129жыддан кейин 1889-жылы Адольф Гитлер
туўылған.
Наполеон 1804-жылы 44 жасында хәкимият басына шыкса, Гитлер
де 1933-жылы 44 жасында ҳәкимият басына шыккан. Арасы саррас
129 жыл.
Наполеон Россияға 1812-жылы 52 жасында хүжим жасаған болса,
Гитлерде Россияға 1941-жылы 52 жасында хүжим баслаған. Аралары
саррас 129 жыл. Екеўи де Россияға карсы урыста женилип, шермендешиликте өлген.
407
—Мен сиэин дөретиўшилигинизди тәрийплеп жазбақшы едим.
Кенесиқиз керек?
—Сиз тақылеттеги бир адам Станиславскийге келип: «Мен сизик
системаныздан бираз нәрсе үйрендим, енди жазбакшыман...» деп кедес
сорағанда ол: «жақсы екен, бирак м енинозим 40 жылдан бери өз
сисгемамды толык көз аддыма келтире алмайман» деген екен. Ҳәзирше
менин де сиэге усы таклетге жуўап бериўиме туўра келеди.
408
—Сизинше, бул дүньяда хакыйкатшыллар көппе я ғәрремлик
кылыўшылар кеп пе?
—Жер шарынын өз көшсринен тайынбай аман турғанына карағанда, сөзсиз, хақыйкатшыллар көп!
409
—Биреўге ишки сырымды айтып салғаным ушын өкиништен
гейде жолымды таппай каламан?
—«Неге айгғым?» деген пушайманнан гөре, «неге айтпадым?»
деп екинген абзалырак екенин енди түсинипсиз. Шыдай бериниз.
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410
—Кдлайынша хеш кнмнен сескенбей жасаў мумкин?
—Ким тек хакыйкатлык тәрепинде бслып, жаксыпыкдарға исенсе,
сыр саклай билсе, хеш кимнен дәметпесе, өсеклер менен шуғылланбаса, тек хддал мийнети менен хадаллықга жасаса ол хеш кимнен,
хәттеки, Тәциритааланын өзинен д е сескенбей жасай алады.
411
—Ҳәр бир рәўият адамлар ушын улғи деген гәп бар. Лекин, бир
рәўиятта, жылан басын ем ес, куйрығын алға каратып жылысыўы
менен отқа тускенин сезбей калғаны жөнинде рәўият еситтим. Бунда
не үлги бар?
—Булда күтә жаксы рәўият. Буны еситкен инсан хеш ўақытга
арты менен алға қарай журмейди яғный өмирдеги өз тәжрийбесине
кери ислер калмайды.
412
—Саў менен сокыр ийинлесип баратырғанда теннен сүрниксе
қайсысы айыплы?
—Әлбетте, саўы!
413
—«Күлме маған күлким келер саған» деген гәп бар. Бунын
мәнисин түсиндиресизбе?
—Жас гезимде жолдасларьгм менен мектептен кайтып киятырғанымызда бир кемпир мисли ок жай киби ийилип, хасасына сүйенип
киятыр екен. Бизлердин артымызда кол усласып киятырған бир кыз
бенен бала оны көриўден-акөз-ара мырс-мырс күлисти де: «Мынаў
кемпир окжай менен оғын кайдан сатып алды екен?» — дести.
Буны еситкен кемпир хдсасына ийегик тиреп турып: «балаларым,
асыкпаныз, меникиндей ок жай да, оғы да сизлерге еле бийпул
бериледи» деди. Қыз бенен жигиттин күлкиси бирден тыйылды да,
бир-биринин қолтығынан өткерген коллары да жаздырылып кетти.
Соннан бери бОжыл өтти... Бир жсла сол мектеплеслериме ушырасып
кдлдым. Олар окыўды питкергеннен сон косылып, жана шанарақ
көтерген де еди. Әгген, енди көргенимде екеўи де хасаға сүйенисип,
окжайдай ийилисип киятыр.
Сиз хәзир ғана айткан гәптин мөниси усы болса керек.
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414
—Пул хаккында көп ойлайман. Неге?
—Капа болмацыз, пулы жоклар қалай пул табыў хақкында, ал
гтулы көплер пулларын калайынша аман саклаў ҳәм нелерге ысыраП
етнў хаккында ойланды. Демек, пул жөнинде ойламайтуғын инсан
кемде-кем, ҳәтге жок десем де кәтелеспеймен. Хдўлыкпаныэ.
415
—Әкеси баласына көбирек жан ашырма, ямаса, баласы әкесинеме?
—Бир әпсана бойынша, әкеси менен баласынын әлле кандай
гуналары ушын кдзы екеўине де елиў-елиўден дүрре урыўға буйырып:
«Елиў дүрре әўсле акеге урылсын» депти. Әке баласы алдында сыр
бермеў нийетинде елиў дүрре тамам болганша үнснз шыдап жатады...
Ал баласына нәўбет келип, оған ҳәр дүрре урылған сайын әкеси
«ах.үх, аҳ, үх...» дей бсрипти. Сонда казы екеден: «Ҳаў, өзицди
урғанда үнсиз шыдаған един, балана хәр дүрре урған сайын бунша
неге гүрсине бересец?» деп сорапты. Сокда әке: «Әўелги елиў дурреннз
мениц сырткы денеме урылған еди, ендиги елиў дүрре мениц
жүрегиме урылып атыр* депти...
Әне енди өзикиз ойланып, жуўмак шығара берерсиз.
416
—Бурынғы СССР дәўиринде мийнет кахарманы атағын алыў
кыйынбаеди?
—Мәмлекетлнк тапсырмаларды дурыслап орынлай алмағаи менен
жокарыға мағлыўмат бериўде есабын таўып цифрларды асырып көрсетиўдин сырларын жақсы билгенлерге күтә ансат еди.
417
—XXI әсирден нелер күтесиз?
—«Адамзат ушын, сонын иш ннде, каракалпақлар ҳеш кашан
суўсызлықган албырамайтуғын, поспайтуғын, айналадағы мәмлекетлер өэлерине тен көрип есапласатуғын бахытлы әсир болады» деген
исеним менен жрсайман. Сөйтсе де уллы орыс шайыры Александр
Блоктын XX әсғ:р босағасында турып: «XX әсир цивилизацкялық
жабайыланыў әсири болады» деген гәпи есиме түседи де, бүгинги
адамлардыц күнелтнў шараятларын, кейип-карахгларын, бир-бирине
мүнәсибетлерин, хаял-кызлардын үйлеринде кәм көшелерде өзлерин
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тутыўларын, кийнниўлернн базаршар, гилен майда-шуйде затларды
сатыўшыларга толып кеткенин хәр көрген сайын «Александр Блок
ез пикирин бир әсир ерте айтпады ма екен?» деп коркаман да.
418 •
—Бүгинги күнде жасырып болмайтуғын бәршеге аян бир факт:
Батыстын тәрепдарлары «Батыстан үйрениў \ә м оннан үлги алыў
керек* десе, Шығыстыц тәрепдарлары «Шығыстан үйрениў кәм
Шығыстан үлги алыў керек» деседи. Сизин пикирикиз?
—Үйрениў, үлги алыў мәселелеринде Шығыстан да, Батыстак да,
соныц менен бирге, көп саклы халыклардьщ да, аз санлы халыклардьщ да, езиншеш слерин дыккат пенен үйрениў аркалы, үлги алыўға
турарлык нәрселертабыўға болады. Лекин, ҳәр бир инсаннын езинше
жасаў, үйрениў, үйретиў кәбилетлери барлығы киби, хәр бир миллеттин өзине тән миллий кәбилетлери бар. Биз, каракалпаклар, шығыс
кәбилетлеринАе өсип тәрбияланған халыкпыз. Әўладларымыз өз бабаларынын жолларына садыклыкгы беккем сакдаған халда тек Батыстан
я Шығыстан ем ес, пүткил дүнья дәрежесиндсги гүллән мәмлекетлерден үйрениўди хеш кашан тоюатпас деген исенимде жасайман.
419
—Аспандағы куяш, ай, жулдызлар, жер бетиндеги гүллән тирилик
Күдирети күшли Тәниритааланын хәмири менен баскдрылады.
Сизинше, бул жакты әлемде Тәкритаалаға да бағынбайтуғын куш
бар ма?
—Окиай бир күш бар — ол хәр инсаннык кәлби! Ойлансакыз,
Адамзат бинө болғаннан бержағында бәрше күшлер, ҳәтге, бәршени
жараткан Тәциритааланын өзи де, тәнхә, ези жараткан адамларыныц
көлблерик текдей кылып белгилн бир бағдарға теннен бура алмай
киятыр ғой. Бул жағдай еле берин даўам етсе керек.
420
—Жетпис жастан өткели кандай әрманыныз бар?
—Гейде айналама ^арасам, бурынғы кәдирщ н тенлеслеримниц
көпшилиги дерлик мәнгнлик дүньясына кеткен. Базда ойланып
отырғанымда сол досларымнын үн крсып мени де өэлерине шакырысып атырғацын еситкендей болсам да, өзимше, жазыўшылығым менен
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бәнтлигимди бәхәне кылған секнлли, хештене еситпегенсиймен.
Сөйтсе де тен-курбьигарсыз жасаў кыйын екен. Сол ушын енди көп
кешиклей сол кәдирданларымды көп телезитпей олардын катарларына косылыўды да әрман ететутын пайытларым болады.
421
—Жаслығыныэда жас үлкенлерден ескертнўлер алған геалериниз
көп болды ма?
—Аз болмаған. Бир жола, төртинши класс гезимде, бир күнле үш
ләннен айрықша деген бахалар алғаным ушын куўанышым койныма
сыймай, желпәррикке айланып үйге кайтып княтырғанымда, жөнекей, бир жас үлкенге сәлем бериўди умытыппан. Ол еки адым
тусымнан өтги де «Әй, ладан бала!» деди. Оған бирден ашыўланып
жол шетинде жатырған муипай таска жақынлап едим, ол: «Әй, ладан
бала, ғарры атанын бир ескертиўин көтере алмайтуғын әззи бола
тура, аякларык астындағы мүштай тасты калай көтересен?» деди.
Сонда ғака өзиме келип, үнсизлик пекен оған кайрылып сәлем
бердим, кол алыстым хәм кеширим сорадым. Буннан кейин жас
үлкен аталарға жолықсам, сәлем бермей өтпеўди өз емириме
мәнгилик үрдис етиўге тырысып жасадым.
422
—Жакынаа бкрдостыма:« мен әрмансызбан, себеби хсш кимнен
қарыз алмай жасап жүрмек» десем, оя: «бийкар!» деп колын бир
силтеди де кетги. Оған не десем болады?
—Сиз сол достынызға өклелемсциз. Ҳәтге бул жарык дүньяға
келгениниз ушын да карызларыныз оғада кел. Әўеле күдирети күшли
Тәниритаалаға, скиншн, сизди дүньяға келтирип камалға жсткерген
ананыз бенеы әкенизге, өзинизге тәлим-бнлим бериўши муғалпнмлеринизге, сизди коллап куўатлаўшы туўыскзн-туўтанларынызға,
досларынызға айта берсем куяшқа да, айға да, жулдызларға да
миннетдар екенлигинизди умьггпай жасаныз.
423
—Шадлығына шадлакғанларды көрнўден артык қуўаныш жоқ
кой-ә?
—Әлбетге! Сонын менен бирге шадлығына шадланбайтуғынларды
көриў-әм, өзинше ләззетли. Себеби сонда көте-кемшиликлерин
жөнинде ойланасан, оларды, өзинше, дүзетиў жолларын излейсен-.
Өзинен өзи қәте-кемшилик излеген инсан свзсиз табады!
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424
—Кэракалпаклардын мәкән-жайын нслерге қыяслайсыз?
—Жән-жағы хәремсиз жемисли бағларға!
425
—Жакадан шығарма баслар алдындағы ксйпиятыцыз?
—Жазылахах ўакыяларды еслеп бир неше рет юиялымнанөткерсем, езимди мисди ертеклердеги киби үш жолдык бәндиргисиндс
турғандай, сезинемен. Сол жоллардын бириншиси, «мынаў жолдан
жүрсен, максетиқе жетесец ҳөм аман кайтасац»; екиншиси, «мынаў
жолдан жүрсец мақсетикс жетиўкнде, аман кдлыўыцда гүмак», ал
үшиншиси «мынаў хсшдан жүрсен мақсетинс жетсек, биракаман
калыўын күтә гүман» деп кулағыма сыбырлап турғандай албыраклайман қәм сол даўыслар кулағымнан семген сон ғана тэўекел етип
биреўин танлайман. Соцында, бири унамаса екиншисине өтемен,
жазып питкергенимнен соц олда унамаса, үшиншиснне етемен...
Сөйтипжүрип биреўиндс тоқгайман. Аюлры кайсысьщда токгағанымды әзимде жар-тыўлы билмеймен, лекин, талғампаз окыўшыларымнын бахаларына исенемен.
426
—Адамнын, руўхый күши неде?
—Келешекхе беккем исенимде.
427
—Калай болып өлиўди әрман етесиз?
—Мениқше, өлимнин еки түри бар. Бириншнси, денесинин
мәкгиге хәрскетсиз кдлыўы. Буннан сок сөэсиз топыракка араластырыласан. Екиншиси, руўхый өлим. Бунда гүллән мүшелерин хәрекетте
болады, бираксеник тирилигик менен хеш ким санаспай, хәр куки
елиминди сезкў менек жасайсац. Мен: «Әй күдирети күшли Тәкиритаалам, маған екиншисин бере көрме!» деген тилекке косымша, «перзентлерим, акдыкларым алдында акылдан алжастырмай тәбийнй
өл!*м берегөр* деп өэимше дүўа кылып жүремен.

—Каракалпакдар.түркийзибан бабалардын кдйсысынан бөлинди
екен?
10—'Т . КлЯылбергенс*
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—Әпсаналарга сүйенсек, биз әзслги Түрк исимли бабадан тиккелей
өрбнгенбиз Түркбаба; «сюлер бәрше түркийзибанларды қоргаўшылар
боласыз!* деп тәцхе өз колы менен басларына қара калпаклар
кийгизилгсни себепди бизин бабаларымыз карақалпаклылар деп
атанған ҳвм өзлеринин өмир жолларын бәрше түркийзибанларды
коргаўшы көкерлиетен баслаган.
Ал, XX әсирдин 60-жылларында бир топар ногайлар менен
гезлесип, сөйлескенимизде, алардынтали бизикине күтә усаслығына
танланып, оларға «я сизлер ноғайлар емес, карақалпакларсыз, болмаса,
бизлер каракалпаклар емес, ноғайлармыз* десип күлискен едик. Ал
соннан, онлаган жыл өткеннен соц Батыс Казакстанда «Қаракалпақ
таўы» деп аталган таўлардын етеклерикде жасайтуғын казаклар менен
ушырасып, оларға да «хаў, сизлер карақалпакларсыз ба, я бизлер
казақпармыз ба?» дегеним бар. Соннан кейин 80-жыллардын басында
Сурхандәрья ўәлаятына барғанымда, ондағы «Байсын», «Жийдели»,
«Коқырат» деп аталган мәкан жайларды, аўылларын аралап базы
үйлерине кирип, олардын да дәл бизлерде бар гуләән руўлардан
туратуғыиына танланганым аздай, бәрше көйўаны хдялларынын үсти
кийимлери, бас ораўлары XX өсирдин 40-жылларынадейинги қаракалпак хаялларынын кийиниў, бас ораўларындәлме-дәл көз алдцма
келтиргенине ҳайран калганым ушын, ж әне өзиме-өзим инанбай,
дус келген төрт үйине кирип, көрпе-төсек жыйнаўларын да көрип
ушырасыўларда жыраўларын тынлаған соц болган өдебий ушырасыўды: «Әй, сурхандәрьялылар, сиэлер нағыз каракалпакларсыз, бслмаса,
биз каракалпакстанлылар, натаз өзбеклермиз!» деп гоп баслаганымда,
жыйналганлар дуў кол шаппатлап «бизлер каракалпаклармыз!* десип
бнрнеш е минут түргелип турганын хешумытаалмайман...
Сон ойлансам, түркийзибанларга нөкерлиги себепли бнзин айырым бабаларымыз хәр кәўимди корғаўшылар сыпатында олардын
арасында жасап калыўы нәгийжесинде, бүгинги каракалпакларды
еслететуғын әўладлар олардан өсип-өрбигенлер болса керек.
429
—«Бир адамда еки адам бириккен» деген де гөп бар. Бул калай?
—Менинше, бул дурыс анықлама. Бул гапте нәзерде тутылған
еки адамнын бириншиси сол адамнын өзи, екиншиси онын халкы.
Кимде-ким өзинде халкын, халкында өзин көрсете билсе, нағыз
хүрметли инсан!
) 46

www.ziyouz.com kutubxonasi

430
—Әкодкздин ата-анасын, туўыскан-туўғанларын билесиз. Ал
ананыз Гүлханнык ата-анасын, тууйсқанларын бнлесиз бе?
—'Толық бияемен деп махгана алмасам да, есимде барларын
айтайын:
Анамнын әкеси Донды улы Жаксымурат деген адам. Күтә жас
гезимае оны көп көргенмен. Дийқан еди. Руўы баймаклылырдын
«ҮЙеш» деген тийресинен еди. Анасы Үзндаик исмли сокыр кемпир
еди. Үйине барсам мени койнында алып жатьт, хәр сапары бойымньщ
қанша ескенин карысы менен өлшеп билер еди. Өзи каракалпахлардын хожаларынан еди.
Жаксымурат исмли дайы агам менен Үзилдик кемпирдиц Сейгмурат, Султамурат, Кдлмурат (Кдлбай) исмли уллары, Хдмзада, Бийбихан, Сулыўхан, Гулхан (меник анам) нсмли кызлары болған:
Сейшурггтав: Мендимурат (1927-1980), Жәдигер (1932) уллары
калған. Менлимураттан қалған перзентлер Кднлыкөл, Нөкис
районында, Жәдигер ҳәзир өз балалары менен Қокыратта жасайды.
Султамуратпш: Муратбай, Шийрин, Дәмехан, исмли ул-кызлары
қалған. Бәри де тири, Нөкис районыкда.
Қалмураттъш (Қалбайдын) калған Тилепбай, Қурбанбай исмли
перзетлери хәэир Қанлыкөл районында жасайды.
Хамзада каракалпактын кайман руўынын жнпггине турмысқа
шығып, олардын: Бекбаўлы (1924-1998), Шыыберген (1928-1986)
исмли перзентлер калып, олардан өсип-өрбигенлер хәзир Кднлыкөл
районыноа жасайды.
Бнйбнхав Жаббарберген исмлитоцмойын баймаклығатурмыска
шығып, олардан: Қалила, Ибадулла (бул екеўиде 1941—45-жыллардағы урыста казачанган), Нурабулла (1927-1992) исмли уллар, Карима
(1924-1976), Рахима (1929-1982) исмликыалартуўылған; Нурабулладан, Кәримадан, Рахимадан өсип-өнген перзентлер Шоманай, Нөкис
районларында, Нөкис каласында жасайды.
Судыўхав тийекли руўынан Рейм исмли жигитке турмыскд
шығып, олардан: Пирназар (1934-1993) исмли бир перзент қалып,
оннан өсип-өрбигенлер хәзир Нөкис районында жасайды.
Ал, Жаксымураттыц ец генже кыз перзенти Гулхав тоқмойын
баймаклы руўынан Кдйыпберген исмли адамға турмыска шығып,
олардан өсип-өнген перзентлер: мен хәм баска туўысканларым
жөкинде бурын айткднман.
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431
—Өзиниз күтпеген шараятта куўанышлар жүз берген пайытлар
болды ма?
—Талай мәртебе бодды. Соннан күтә танланарлық биреўий баян
етейин: 1961-жылы «Қарақалпакстан* баспасына директор болып
ислеп жүргенимде «Совет Қарақалпақстаны» (ҳәзирги «Еркин
Қарақалпақстан») газетасы мен жөнинде күтә зәҳәрли, адамгерлик
намысыма тийетуғын фельетон басты. Арадан бираз ўақыт өткен
сон фельетон авторларынық талаплары бойынша Ташкентген тексериўшилер шақыртылды. Солайынша Ташкенгген бир топар тексериўши адамлар келип жүргизген ислеринин жуўмағы бойынша газетасында сол фельетонды бастырған бас редактбрдыц өзи лаўазымнан
босатылып, оныц орнына бас редактор лаўазымына мен тастыйықландым. Әне бул ўақыя мен ушын күтилмеген қуўаныш еди.
432
—Туўылған Ўатаныныз туўралы нелер ойлайсыз?
—Менинше, бул кец әлемде өзи туўылған Ўатаныныц ышқысы
менен жасамайтуғын инсан болмайды. Солардыц катарында меницце
Ўатаныма деген ҳақыйқый ышқым — республикамды тез-тез аралап
турыўға өзимди көп-көп мәжбүрлейди. Егер мен машинада қубла
районларды араласам, ўатанласларымныц бирлик ҳәм билгирлик
пенен ислеген тынымсыз хадал мийнетлеринин нәтийжелерин керип,
өзимди бул дүньяныц өзинше бир бейишинде жасап атырғандай
сезинемен. Ал арка районларды машинада емес, самолетге араласам,
туўылған ўатанымныц кендиги кәлбимди шексиз ушқындырып,
келешекгеги әўладлар еркин жасайгуғын канша-канша мәкан жайлар
күтип турғаны ушын куўаныл, самолетген шыға сала өзим-ақ аспанға
ушып жүрежақ кейипке берилемен.
Ал, қәбирстанларға көзим түссе, тарийхта ҳәр қыйлы себеплер
менен өз ўатанынан посып, Азиядан Европаға, Европадан және өз
Ўатаны Азияға карай талай мәртебе сандалыўға мәжбүр болған бабаларымыз көз алдыма келеди. Олардын ҳәркандай қыйын жағдайларда
да өз әўладларыныц ғамын ойлаў менен есапсыз азап-ақыретлердин
гүллән түрлерине, көп-көп қан төгиспелерге гөтепки бериўлер аркалы,
әзелги кец мәканын кайга ийелей билгени ушын ҳурметлерин бәржай
келтириў мақсетинде ҳәр бир қәбирлерге бас ийеменде өзимше жылапжылап аламан да, изинен руўҳларына Куран оқыйман.
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Солай болса да, ата-бабаларым сонша азаплар менен мийрас кылған усыншелли кен ўатаныма мәцги суўсызлык қәўпи дөнип турғанын сезинемен де: «Әй, Қүдирети күшли Тәниритаала! Мухдммед
пайғамбердиц ислам динин пайда етиў аркдлы кдлайыншд өзиниц
кец-кец кумлықлар басқдн ўатанын пүткил адамзат бас ийиўге
келетуғын кәраматлы мәкан-жайға, ал жалғыз ғана Ә би-зәм-зәм
кудығыньщ суўын бәрше ислам дининдегилерге теберик суўға, курма
бағларыныц жемислерин кдлайынша теберик жемислерге дйландырғанын ишинен дурыс уғынып, өзиниц халқы, ўатаны ушын әжайып
усыллар табатуган ақыллы, дана басшы тап усы сапары келген басшы
болғай дә!», деген ишки тебиренисли тилеклерим ҳәм шексиз үмитлерим менен жасайман.
433
—Ҳдйўанлар хакхында биринши китап қашан жазылғанынан
хабарлымысыз?
—1250-жылы-ақ Италия алымы Альберт Велин... исмли шахс
тәрепинен жазылса да, 222 жылдан соц, яғный 1472-жылы биринши
рет Римде басылып шыққан.
434
—Сизицше басшылар неше қыйлы болады?
—Мениц пәмимше, тийкарынан, еки қыйлы. Бириншилери,
басшылық лаўазымды ийелеўден тәнҳә өз дацкын, өз шацарағы бай
болыўын ойлап ис жүргизетуғын-лар, екиншилери, өзи басшылық
еткен жәмәәттиц, халыктыц дацқын ойлап ислер жүргизетуғынлар.
Халыкка бириншилери емес, екиншилери жағады.
435
—Туўылыў ҳәм өлим жөнинде ойларыцыз?
—Бул екеўи де хрш бир инсанныц емес, бир ғана уллы күш ийеси
Тәциритааланыц өлшемли иси. Өлим — бул жаца туўылған инсанға
орын босатыў. Туўылыў — бос орыцды ийелеў. Ал, пүткил дүньялық
есап-санақ бойынша өлимнен туўылыўы көбирек. Дүньянын бәрше
ўакытта натынышлығына әне усы туўылыўлардыц көплиги себепкер
де^ н де болжаўлар айтылады. Буцдай өсеклер айтылыўына себеп
Тәциритааланыц өзи кец етип жаратқан бул әлем, жацадан пайда
болған ҳәр бир инсанға, неликтен де, бәрхә тар көринеди ғой...
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436

— Нанды қалай тәрийплесе болады?
— Тәцриталааны, ол пайда еткен кен әлемди толық тәрийплеў
мүмкин емеслиги янды Нанды тәрийплеў оғыры аўыр мүшкил. Нан —
бул жан! Әййемги Мысыр мәмлекетинде Куяш, Алтын, Нан деген
сөзлерди жазғанда бир-биринен айырып түсиндирегуғъгн белгилер менен
емес, өз-ара тенлестириў мақсетинде бир ғана белги менен, я т ы й
дөнгелекти салып, ортасына бир ноқат қойып, жазатуғын болған.
437
— Берунийдин даналықларынан өзинизди ҳайран қалдырған
биреўин айтсаныз?
— Берунийдин даналықларынан хайран қалдырмайтуғыны жоқ.
Бир жола Султан Махмуд Ғазнавий төрт есикли сарайда отырғанында, Берунийди сынаў максетинде алдына шақырыпты да, «Қәне,
дана алым, айтыныз, мен ҳәзир мынаў төрт есиктин кайсысынан
шығаман? бирақ дәл жуўбацызды бир қағазға жасырын жазып
берициз!» депти. Беруний азмаз ойланып алыпты да, өз болжаўын
ак қағазға жазып, патшаға усыныпты. Махмуд Ғазнавий қағазды
көпшигинин астына тығып қойыпты да, хызметкерлеринек биреўин
шақырып, тазадан бесинши есик аштырыпты ҳәм соннан шығыпты.
Буннан сон Берунийди уялтыў мақсетинде көпшигинин астына
қойған қағазды алып оқыса, Беруний: «Сиз бул төрт есиктиц ҳеш
кайсысынан шықпайсыз, бесинши есик аштырып шығасыз» деген
екен.
Султан Ғазнавий онын бул даналығы ушын алдына қайга-қайта
бас ийипти...
438
—Сыртыцыздан мактағанлар жөнинде еситсециз кандай кейипте
боласыз?
—Бизиц эрамызға дейинги 427-343-жылларда жасап өткен грек
алымы Афлатунге (Платонға) бир досты келип: «Әй, Афлатун, бүгин
сизди пәленш е, төленшелер көп мақгады...» деп олардын атларын
айтканда, Афлатун капаланып: «Сол пәленше төленшелер... мақгаған
болса, мениц дурыслы алым болмағаным», депти. Бул дана жуўап
мен түўе басқаларға жол көрсетер жудцыз киби гой.
I
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439

—Кдндай тағамларды унатасыз?
—Бәрше әпиўайы инсанға кдндай тағамлар унаса, маған да солар
унайды. Лекин, Иранныц уллы тәўиплеринен бири Мухаммед
Закария (854-932) шәкиртлери менен аўкдт жеп отырғанда, есиктен
кирген бир дийўана онын бетине кдрап күлген екен, Закарья аспазына
дәрриў тәўирлеў тағам писириўди буйырыпты. Сонда шәкиртлери
«бурын бундай тағамды жемес единиз» дегенде, ол: «абайладыныз
ба, бул дийўана маған бүйтип күлмес еди. Не жеп отырғанымды
көзи шалды да: «Оо, сиз де меникиндей тағам жейсиз екен ғой»
деген мәниде күлди. Енди сизлерге айтарым, тапсаныз аянбай ишипжеўиниз де керек!» деп жуўмаклапты Мухаммед Закария.
Усы әпсаналықўақыя жөнинде оқығанымнан сон үйимизде тағам
буйырар алдынан мен де уллы тәўиптин сол гәпин есте тутыўға
тырысатуғын болдым.
440
—Кдрақалпаклардык өмир жолындағы ҳәрқыйлы посқынлықларға
кимлерди бас айыпкерлер деп есаплайсыз?
—Мениқше, баслы айыпкерлер төртеў. Олардын бириншиси, руўшыллыклары, екинши халкынын иштен биригетуғын, ақылына,
күшине исенбеўшй ел басшылары, үшиншиси сатқьшлар, төртиншиси,
көзлерие өз Ўатаны бәрҳа тар, байлықлары мудамы аз көринетуғын
сырт елли жаўызлар.
441
—Швецияға бармақшы едим, не дёйсиз?
—Ескертерим: Швецияда он адамныц биреўинин фамилиясы
Андерсон. Оған танланбай, қайсы Андерсон менен ушырасып танысқаньщызды умытпаўға тырысыныз.
442
—Базы миллий алымларымыздын, ҳәтте миллий академиклеримиздин халық аралық форумларда баска олардын бүркитлери арасында
шымшыклар киби отыратуғыны неси?
—Тийкарғы билимлери шымшыкдар дәрежесинде болған алымларымызға бүркитлердин кеби кайжол менен желимленип жабылса
да, бәрибир, олар өзлери қонып үйренген шақаларына конады-дә!
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443
—Қандай жағдайда халық тарийхтан умытылыўы итимал?
—Ҳәр сапары жацааан келген басшьшары сол халыктын өтмишин
тереннен үйренип, бүгинин дурыс түсиниў аркалы онын ертенин
уллы қылыў жолында дүньялық тәжирийбелерди де ҳәр тәреплеме
изертлеп, үйрениў жолы менен тыянакды ҳәм диянатлы ислер
жүргизбей бара берсе, ҳәр кандай халық та айналасындағылардьщ
итибарынан шетге қалады ҳәм әсте-әсте умытылады.
444
—Қарақалпақстанныц ец пәк жерлери кайерлер?
—Бәрше халықлардын анықламалары бойынша, адамларынын өз
Ўатаны ушын канлары тамған жерлер ец пәк жерлер деп аталады.
Усы көз карастан қарағанда, бизиц кен мәканымызда нәпәк бир
сантиметрде жер жоқ!...
445
—Бизин эрамыздын 2000 жыллық дәўирин де урыслар менен
неше жыл өткенин, оларда қанша инсанлар қаза тапқаны жөнинде
мағлыўматлар билесизбе?
—Мен оқыған ҳүжжетлерде, М елодийден 3500 жыл бурыннан
баслап, бүгинге дейин, яғный 5500 жыл даўамында тек 292 жыл
ғана урыс-қырғынларсыз өткен. Ал урысларда курбан боғанлар
жөнинде айтар болсақ, бир мысал: 1939-1945-жыллар арасындағы
екинши ж әҳән урысында, шама менен, 55 миллион адам қурбан
болған, солардан 25 миллион адамы бурынғы СССРдыц пукаралары.
446
—Сиз бурынғы СССР гезицде депутат сыпатында үйренген болсаныз керек, әскерий Кураллы Күшлер кайсы мәмлекетлерде көп?
—1989-жылы бурынғы СССР мәмлекетинин Кураллы Күшлеринде
4 миллион 258 мын әскер болса, дүньядағы ен халқы көп мәмлекетлерден Қытайда бәри болып үш миллион 200 мыц, бурыцғы СССР
хапқы дәрежесинде халқы бар АҚШ та еки миллион 138 мыц, ал
оннанда аз санлы Уллыбританияда 317 мын 800 әскер болған.
Сондай-ақ бурынғы СССР 1980-жылларда 375 суўасты кемесине
(соннан 127 атом суў асты кемеси) ийе болса, АҚШ та 92 атом суў
асты кемеси болған. СССР таркдғаннан кейинги дәўирде кандай
өзгермелерге ушырағанын жетерли үйрене алмадым.
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447

—Дүньяда ен қысқа урыс, сондай-ак, ен узақ даўам еткен урыс
қайсы мәмлекетлер арасында болған?
—Баспа сөз мағлыўматлары бойынша, еқ қыска урыс 1896-жылы
27-август күни Уллыбритания менен Занзибар (хәзиртТанзаниянын
бир бөлеги) мәмлекети арасында басланып, тек 38 минут-ақдаўам
еткен. Ал жер жүзиндеги ен узақ даўам еткен урыс Англия менен
Франция арасында 1337-жылы басланып, 1453-жылы, яғный 115
жылдан сон тоқгаған.
448
—Әййемги әскерий курал-жарақлар кдйсы әсирлерде пайда болды
екен?
—Әййемги тарийхты изертлеўшилер, буннан еки жүз мын жыл
бурын исленген ағаш найзаны 1911-жылы Англиянын территориясынан тапқан ркен.
449
—И нсаннкн өмиринде қандай өкинишлер аўыр?
—Өмири түўе, хәр бир өткен күнинде, ен болмаса бир өкиниши
жоқ инсан болмаса керек! Тилекке қарсы, ҳәр бир өкиниш мудамы
ец, баслы өкиништей болып түйиледи. Бара-бара инсан бәринеде
көнлигеди. Сөйтсе де, инсан ушын ен баслы өкиниш — кеше ғана
өз шанарағын, ўатанын гүллентиў нийетинде жүрген бир туўыскднын күтилмегенде бирден қазаланыўы. Онын үстине өлинин бир
жыллық ас-абаты берилгеннен кейин оғада тез умытылатуғыны өз
алдына өкиниш. Деген менен бул ҳәммеге тендей өкиниш.
450
—Инсаннын бийабрай болып қалыўына не себепкер?
—Биринши нәўбетге, ашкөзлиги, күтә шексиз нәпсикаўлығы.
451
—Кдракалпаклардын жан сезимлериндеги миллий өзгешеликлеринек тек үш белгисин атасацыз?
—Биринши, бабалары бәрше түркийзибанларға нөкерликтен өмир
жолларын баслағаны ушынба, ж әм әәт ортасында әллекандай бир
тартыслы мәселени шешиўде, пикир бидциргени ушын басы кесиле153
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туғынына көзи жетсе де, ссш тартыслы мәселе бойынша өзи билген
шынлыкты ишинде бүгип кдлмаўшылығы, екинши, аллекимнин бир
кемшилигин сезсе, оны сол адамнын жүзине тиккелей айтып салыўға
тартынбаўы, үшинши, ҳәр кандай шараятларда да хдял-қызларыньщ
еркеклерге шәртли түрде өз орнын бериў әдетлери.
452
—Көпшилик инсанларға тән ен надурыс әдет?
—Ен надурыс әдет — тәнҳә өз көзи менен көрмеген, түсинбеген
нәрсесин кулағыныц еситкени бойынша тастыйыкдаўшылык.
453
—Өзинин саясынан қоркатуғын инсан, демекган мәниси не екен?
—Әўеле бир мысал: мениц жас гезимде суў бойына ийтимди ертип
барсам, ол суўда өз сәўлесин көре қойса, оған үретуғын еди. Бунын
себеби, ол сол сәўле өзиники екенин түсинбейди. Сол такылетге
инсанда гейде өзин өзи дурыс түсинбесе, өз ҳәрекетлеринен коркып
жасайды. «Өзиниц саясынан қорқып жасайтуғын адам», демектиц
мәниси де, мине, усындайлардан келип шықкдн болыўы сөзсиз.
454
—Тәциритаалаға жәмленгенлик түрде исениўшилердиц ҳәм
исенбеўшилердиц революциялары жонинде айтсацыз?
—XVIII әсирде дүньяға данк шығарған еки революциянын
бири — француз революциясыньщ катнасыўшылары Тәциритааланын
барлығына исенбей, динди ашыктан-ашық бийкарлаўшы ҳәрекетлери
ушын жецилген. Ал оннан соцғы Америка революциясыныц кдтнасыўшылары Тәциритааланыц барлығын ҳәм оныц диниц бийкарламағаны ушын жециске ерискен.
Ецди XIX әсирден бир мысал — 1917-жылғы «Окхябрь революциясы» деп аталған революция, белгили дәрежеде женис тапса да, өзинин
раўажланыў жолында Тәциритааланы, оныц динлерин бийкарлаўшы
ҳәм мәнгиге умыттырыўшы сиясатлар тутқаны ушын 70 жылдан
кейин өз-езинен таркатылып биротала сапластырылды.

—Бизин Түркстан деп аталыўшы ўатанымызда туўылып өз исимлери менен пүткил дүньяны тан калдырған уллы алламалардан кдйсыларыныц атларын ядтан айта аласыз?
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—Адамзат дүньясында биринши мәртебе кеселликлерди дәридармақлар менен емлеўши тәўип-врач Ибн Синоны (990-1037),
биринши алгебраны пайда еткен Муўса Хорезмийди (783-849),
биринши глобусты пайда еткен Берунийди (973-1449), түркий әдебий
тилге тийкар салған уллы шайыр Наўайыны (1441-1501)...
456
—Инсан ушын теқи жоқ меҳирлер кдндай?
—Биринши, Тәқиритаала мехри, екинши, Ана мехри!
457
—Бизде салыгершилик жақсы раўажланады. Соған карағанда,
дүньяда салыгершиликти кэракалпақлар биринши басламағанба?
—Археологларцын изертлеўлери бойынша, буннан алты мын жыл
бурын егилген салы атызлары Шығыс Қытайдын Сучтаў дегенески
кдласынын астыларынан табылған. Бул Япониядан табылған салы
атызларынан да үш ярым мық жыл бурын егилген екен. Әўелги
гезлери салы атызлары кудықлардан тартып алынған суўлар менен
суўғарылатуғын болған...
458
—Инсан-инсанға айна демектиц мәниси не?
—Ҳәр бир инсан өзгелерде кдндай гөззалық, жақсы үрп-әдетлер
көрсе, оларды өзинде де пайда етиўге тырысып, ал жаман үрп-әдетлер
көрсе, олардан безиўге ҳәрекет қылыўы ушын айналасындағы адамларды бәрҳә үйренип жасайды. Сол ушын олардыц өзлери инсан
инсанға айна деген нақылды дөреткен.
459
—«Алдында айыбы жоқ кисиге жаманлық кылсац, сол жаманлығын өзице қайтады» демектиц мәниси не?
—Әпсана: Бир саўдагердин ҳаялы узақ еллерге кеткен ерин күтиў
менен күтә жалығып, иси еригип отырғанында, есигине келип нан
сораған аш дәрўишке жортаға пәнт берип, үстинен өзинше күлиў
нийетнчде жыдцам еки шөректиц ортасына зәҳәр салады да, әстен
ғана мыйығынан күлиўи менен оған услатады. Ҳештецеден бийхабар
дәрўиш, сақыйлығы ушын хдялды қайта-қайта алғыслаўы менен
нанларды сол турысында қойнына салып, кете береди. Соннан ол
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жолда ашлыктан жүре алмай, өткенлерге қолларын жайып нан сорап
турған бир адамды көрип, қойнындағы нанды ала сала сол турысында
оған услатады. Аш адам асығыслық пенен нанды аўзына тығып
жутыўы мәтгал, бирден буўлығып-буўлығып, қәпелимде жан тәслим
етеди. Не қыларын билмей, онын басында албырақлап турған дәрўиш,
хәзир ғана өзи шыққан аўыл тәрептен атлы шаўып киятырған бир
хзядды көреди. Абайлап караса, бағана оған нан берген сакый хаялдыц
өзи. Ҳдял дәрўиш тиц қасында өлип жатырған адамды көриўден
хуўшынан кетип, атынан кулайды. Дәрўиш хдялға тез ғамхорлық
етип, ол есин жыйнаған соц хал-аўхалын сорастырса, алыс елатларда
саўда қылып киятырғанда жолда тоналып, ҳәтге, жеўге де хешгенесиз
қалғаны ушын ашлығы себепли дәрўиш берген нанды жутыўдан
өлип, хаял менен дәрўиштиц көз алдында жатырған бул адам мынаў
хаялдын ери екен. Хдял бирден: «Буны сен өлтиргенсен!» деп дәрўишти аяўсыз урып өлтириўге нийетленеди. Сонда дәрўиш: «айыбым
жоқ, ол ашлықган нан сорап еди, мен аяп, өзициз сақыйлық пенен
маған инам еткен наныцызды оған бердим, болғаны...» дейди. Ҳаял
манлайына қос қоллап урып алиниц үстине жығылады...
Әне, айыбы жоқ адамға ислеген жаманлығыцныц алдыца келиўи,
деген усындай болса керек.
460
—Әлийшер Наўайыныц не ушын үйленбей өткени туўралы окымадыцызба?
—М енин оқығанларым бойынша: бир күни шаҳ, Әлийшер
Наўайыны излесе, ол сарай бағманыныц Гүлий исмли сулыў қызы
менен бағда сөйлесип отыр екен. Ш аҳбуған қәҳәрленип Наўайыны
бул қыз бенен екинши рет ушырасыў имканиятынан айырыўшы
буйрық береди. Қыз шахтыц бул қылўасына шыдамай, Наўайыға
келеди де, бүйтип айралықга жасағанша екеўи бирге зәҳәр ишип
өлиўди усыныс кылады. Әлийшер бирден-ақ келиседи. Сөйтип қыз
сарайдан жасырын түрде еки кесеге зәҳәр куйып әкеледи де,
бириншисин Наўайыға усынады, ол өз ўәдесине ылайық иркилместен
ишип қояды. Ал екиншисин қыздыц өзи ишиўден-ақ әсте-әстелеп
хуштан кете баслайды. Сонда Наўайы оған: «хаў, жаным, маған
хештеце кылмады ғой, саған не бодды?» деп албыракдай баслағацда,
Гүлий: «аҳҳ, сүйиклим, бул дүньяда ким өзиниц сүйгенине зәҳәр
береди? Сенин пайынды да өзимниц кесеме салған едим. Сүйгеним,
сен жасап кал...» деп сол демде жан тәслим етеди...
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Усыннан кейин Наўайы канша дәртлер шегип, кднша узақ-узақ
ойланса да сол сүйгенине садыкдығын сақлап, хеш кашан үйленбеген...
461
—Батыс Европаныц кинофильмлерине қызығыўшылардьщ көплиги жөнинде не дейсиз?
—Батыс Европанын кинофильмлеринде зорлық-зомбылыкдар,
урлық-ғарлықлар, қыйнап өлтириўшиликлер көп болады. Тилекке
карсы, бүгинги тамашагөй жаслар арасында, өзинен басқалардын
бастан кеширген азап-ақыретлерин, қыйналып өлиўлерин тек оқып,
еситип ғана қоймай, көз бенен көриўге қызығыўшылар кем-кем
көбейип баратыр. Бул жөнинде, өзимше, көп ойланып, жасларымыздын бундай бағдарда тәрбияланып атырғаны ушын олардыц келешегинен қоркаманда.
462
—XX әсирде Қаракзлпақстаннын тәғдиринде жүз берген кайсындай ҳәдийселер есинизде?
—1924-жылы карақалпақлар Хорезм республикасында автоном
область болып, бир жылдан сон, 1925-жылы Кдзақстанныц қол асгына өткерилди. 1930-жылы оннан қайтып алынып, Россияныц қол
астына өткерилди. ал 1936-жылы Кдракалпақстанға «Автоном республика» статусы берилип, Өзбекстанға егкерилди... Ал, 1991 жылдын
декабринен бержашвда Өэбекстанньщ қарамагында ғәрезсиз республика.
463
—Кдрапайым инсанға кенесициз?
—Инсан карапайым ба, үлкен ҳәмелдар ма бәри-бир, кайсы исте
де онша екилене бермей сумлықсыз тәўекелши болса, оныц қол
урған ислери жақсы нәтийже береди. Кдйсы инсанныц пулы көбейсе,
ол биринши нәўбетте камбағалларға, жетим-жесирлерге кайырсакаўатлы инсанға айланса, шексиз бахыт ийеси болады.
464
—Сизицше, кайсындай мәмлекетте халық көп сарсылады?
—Әри жецил минезли, әри парахор, өзимшил, билими шала,
акылы сайыз, пәми келте, оныц үстине меҳири катал басшы баскарған мәмлекетге халықарасыцда үнсиз көп сарсылатуғынлар көбейеди.
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465
—Ислам ҳәм Еврейлердин Иудаизм динлериқце бир-бирине усас
байрамлар жөнинде айта аласыз ба?
—Дал айтыўым қыйын, сөйтсе де, сораўыныз жуўапсыз калмасын:
ИСЛАМ БОЙЫШПА: АЛ-МИРАЖ (көтерилиў): Бул Мухаммед
пайғамбердин Меккеден Иерусалимге барып, оннан Бураққа
(ушатуғын атка) минип Тәниритааланын касына-Аршаалаға барғанын
байрамлаў.
РАМАЗАН. Мусылман календарынын 9 шы айы. Бул айда
Тәниритааламыз Мухаммед алейхисааламға биринши нәзил (хабар)
түсирген. Бул айда ораза тутылады.
ЛЕЙЛЯТ-АЛЬ КАДР. Бул күн рамазан айынын 27- ши сәнесине
туўры келеди. Бул күни Тәниритааладан Мухаммед алейҳисааламға
Қураны Кәрим түсирилген. Мусылманлар усы 27 сәне ақшамында
Куран оқып, Тәниритааладан дурыслы тилек тилеў менен түнди
уйқысыз өткериўи керек.
ИД АЛЬ-ФИТР. Ораза питкеннен сонғы байрам. Бул байрамда
жан басына питир бериў, қәбирстанларды зыяратлаў, қонсы-қобалар
менен сыйлық-саўғалар алысыў болады.
ИД-АЛЬ-АДХА. Бул байрам Ибраҳим пайғамбердин улы
Исмайылды, яғный Иудаизм ҳәм христиан динлеринде айтылыўынша, Абрамнын улы (Исахты) Тәцритааланыц жолына курбанлық
қылыўға апарған курбанлық байрамы.
ИУДАИЗМ ДИНИ БОЙЫНША:
ПУРИМ — бул еврейлердиц тарийхында «кутқарылыў байрамы»
деп есапланған. Бул байрамныц пайда болыў себеби, бизиц эрамызға
дейинги 450-жылда Персия патшасы еврейлерди қырыў мақсетинде
«пур» («шек» деген мәниде) таслатады. Усы күни патшаныц Эстер
исмли еврей хаялы бир усыл таўып, ерин бул нийетинен кдйтарады
ҳәм еврейлерди қырылыўдан аман сақлап қалады. Сол ушын бул күн
ҳәр жылы байрам сыпатында белгиленеди. «Пурим» байрамы ҳәзирги
есап пенен, ҳәр жыддьщ 23-мартына туўра келеди. «Пурим» Персиядан
Аркд Батыс Ицдия ҳәм Эфиопияға шекемги аралықга байрамланады.
ПАСХА. Бизин эрамызға дейинги XVI әсирде Мойсейдиц (Муўса
пайғамбердиц) басшылығыцда еврейлердин Египет пираўынлэрыныц
куллығынан кутылған байрамы. Бул байрам мусылманлардын оразасы
сыяқлы, бирақ оннан өзгешелиги еврейлердиц базы аўкатларды ғана
жемей жецил-желпи аўкатлар жеў менсн ораза тутыўына рухсат етиледи.
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ШАВУАТ БАЙРАМЫ. Буныц пайда болыўына себеп, еврей халқын Египет патшапығынан биротала ажыратыў нийетинде Муўса
пайғамбер оларды 40 жыл изине ертип жүрип, Синай таўларынын
бийик шоққысына көтерилгенде, өзин Египеттин қулы деп мойынлайтуғынлардан кдлған ец соцғы «еврей кул» қайтыс болады. Усыннан
кейин Муўса пайғамберге Тәциритааладан Таўрат китабы, 10 тағлыймат (нәсиятнама) қоса түсириледи. Еврейлер бул Шавуат байрамыцда
түни менен уйқыламай, сол 10 тағлыйматты (нәсиятнаманы) қайтақайта оқып тәкирарлаўы менен тац аттырады.
Енди, сол 10 тағлыйматты (нәсиятнаманы) тындацыз:
1. Кудай биреў. Оған тек ғана бас ийиў лазым.
2. Тирилердиц сүўретлерин соғыў, оларға бас ийиў кддаған.
3. Бир ғана Қудайдыц аты менен ант етиў мүмкин.
4. Ш емби күнин ҳүрмет етип, сол күни барлық ғалма-ғалларды
тоқгатыў керек.
5. Ата-аналарыцызды хүрмет етиў лазым.
6. Адам өлтириўши болмаў керек.
7. Өзгелердиц көзлеринше ышқы-мухаббет пенен шуғылланбаў керек.
8. Урлық етпеў керек.
9. Жалған гүўалық бермеў лазым.
10. Кисиниц затына^ҳеш қашан қыянет етпеў керек.
466
—«Тыйықган өлгенлер бейишке киреди» миш. Солайма?
—Айырым моллаларға инаныўдан бурын, пайғамберимиз Мухаммед әлейҳиссаламныц мынаў ҳәдислерин тынлацыз: «Бир күни еки
мусылман урысып, бири екиншисин өлтиреди. Сонда базылар кылыштан өлген адамды аяп: «Бул бийшара бейишке баратуғын болды»
дегенде, пайғамберимиз: «Жоқ, бул өли дозақка апарылады. Себеби,
егер, ол анаўсынан күшлирек болғанда, қарсыласын өзи өлтирген
болар еди. Уғындар, набада еки мусылман бир-бирине бийрехимлик
пенен қол көтерсе, екеўи де дозақый болады» деген екен. Енди
өзиниз ойланып жуўмақ шығарарсыз.
467
—Инсанлар арасында жәннетке сораўсыз киргизилетуғын тайпалар
болар-мыш. Солайма?
—Пайғамберимиздиц ҳәдислеринде:
159
www.ziyouz.com kutubxonasi

«Зайыбына мехрибан болған, ата-анасынын дуўасын алған, қол
астындағыларға жақсылык кылған инсанлар жәннетке сораўсыз
киргизиледи* делинген.
Сонын менен бирге:
1. «Ата-анасын ренжиткенлер; 2. Аракхорлар; 3. Кисиге бергенин
миллет ететуғын инсанлар жәннетке киргизилмейди*... деген
рәўиятлар да бар.
468
—Инсаннын тариликгеги ен баслы ўазыйпалары жөнивде айгсаныз?
—Биринши, дүньяға келтирген аха-анавды умытпай, олардын ислеп
үагермегенлерин даўам етиў, екинши, адэмзатдүньясыныц бурьщғысынан
тығызырақ ҳәмдәмласыўына үлесинди қосыў, үшиншиси, кдртайып
халдан кеткеннен сон жасларға орын босатыўға асығыў...
469
—Жақсылық қылынбаўы керек инсанлар бола ма?
—Пай ғамберимиз Мухамммед әлейқиссаламныц ҳәдислеринде
айтылыўынша, мынаў үш тайпаға жақсылык қылмаған макул.
1. Жалқаўларға. Олар жерге шашкдн туқымынды өсирмейтуғын
кебирликлерге усайды.
2. Арсыз хәм уятсызларға. Олар қылған жаксылыкларыцыз ушын
сизге миннетдар болыў орнына «меннен қорқып жақсылық кылып
атыр» деп ойлайды.
3. Ақылсыз ақмакдарға. Олар ҳеш нәрсениц парқына баралмайды.
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470
—Бердақ шайыр «Шар китаптан саўат аштым» деген. Бул кдндай
китап?
—Чар китаб-«Чохор китоб» (хақыйқат китабы). «Чар китап»,
атынан көринип турғанындай, төрт китаптан ибарат, бириншиси
хәм төртиншиси назмде (қосык пенен), екинши ҳәм үшинши
китаплар насырда (кара сөз бенен) жазылған.
Онын өзбекшеге аўдармасын 1992-жылы «Шолпан» баспасы «Чар
китоб* Д|'*.ген ат пенен басып шығарды. Ол 70 бәйт, 12 баптан ибарат.
Бул китап әййемги Туран, Иран, Ҳиндстан, Пакстан, Қытай,
Қашқар ҳәм басқа да көп мәмлекетлердин мусылманлары ушын
әсир-әсирлерден бери сабаклык сыпатында пайдаланылып келинбек160
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те. Оны толық үйренип билген киси дин илиминиц тийкарын
түсинген болып есапланады. Китапта, тийкарынан, инсаннын минезкулык қағыйдалары, пәклиги, намаз, закат, ҳаж ислери жазылған.
Бул китапты Шараф ҳәзиретлери Хожа Ориф ар Ревхорийдиц
(1222 ж.) китабынан 78 жыл соц, яғный 1300-жылларда жазған.
«Чохор китаптын» төртиншиси Фаридиддин Аттардын (1119-1230)
«Панднама» китабын өз ишине алады.
471
—«Бул жақсы адам» деген атакка ерисиўим ушын нелер қылыўым
тийис?
—Бул сораўға пайғамберимиз Мухаммед әдейҳиссалам «Сизлердин
жақсыларыныз: бул дүньяныц ғалма-ғалы деп ақыретти, ақыреттин
ғалма-ғалы деп, бул дүньянын ғалма-ғалларын тәрк етпейтуғынлар
ҳәм өз ғалма-ғаллары менен баскаларға мәлеллик келтирмейтуғынлар»
деп жуўап берген екен.
472
—Әдеп-икрамлылық үйрениўдиц усыллары жөнинде кецес
берсекиз?
—Персия шайыры Шайх Саадийдиц (1203-1292) жазыўына
карағанда, Ҳәким Улықпаннан: «Әй, Улықпан, сонша әдеплилик
кағыйдаларын кимнен үйрендициз?» деп сорағанда: ол «әдеплиликги
әдепсиэлерден үйрендим, яғный, олардын халық нәпретленетуғын
ислерин көрип, сол ислерди ҳеш кдшан қылмаўға тырыстым» деген
екен. Бул ҳәммемизге де сабақ боларлық гәплер.
473
—Ҳәдис илимин раўажландырыўда үлес қоскан Орта Азиялы уллы
алламалардан билгенлеринизди атасацыз?
—Ен бириншиси, Имам Исмайыл-ал-Бухарий (810-869), екиншиси ислам әлемине машхур «ал Жомас ас-Сахих* (Сахих - «исенимли»)
деген китапты жазған имам Муслим ибн Хаттат (819-874).
Ал ҳәдислерди арнаўлы бапларға бөлип топлаўға үлес қосқан
уллы алламалтр:
Имам Абу Иса Мухаммед ат-Термизий (824-892)
Имам Абу Даўыт Сулайман Сижистаний (817-888)
Имам Ахмад ан-Насафий (830-915)
I

11—Т. КдЙыпбергенов
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Имам Абу Можже ал Казвиний (834-886)
Усындай уллы алламалар себепли «Шығыс—дүнья илиминин
тырнағы* десек хеш қәтелеспеймиз.
474'
—Халқымыздын өзине хәм бәрше түркийзибанларға пидайылығы
туўралы азғана айтсаныз?
—Ҳакыйкдтында, халықгын раўажланыў барысында қәпге-кемшиликлерди дурыс сезип, оларды өз ўақгында айтып турыўдын өзи де
үлкен патриотлык* Мен, уллы түркийзибанларға нөкерликген өз өмир
жолын баслаған жаўынгер халқымнын бүгинги күнде аз санлы болып
кдлғанына ой жиберсем, түркийзибанлар өз нөкерлерин өз ўақгында
қоллап-куўатламады ма екен ямаса олардын патриотлары кем болды
ма екен, деп күтә көп ашынаман, ишимнен күйинемен. Соныц менен
бирге, халкымнын кдналас туўыскднларына шыннан берилип, олардын тәғдирлерине сақ болыў жолында кеп курбанлар бериўи нәтийжесинде азайғанын еслесем, халкымнын пәклиги ушын ишимде
аллекандай жубаныш пайда болып, ўазыйпаларына садык бабаларымньщ руўхына кайта-кайта дуўалар кыламан. Ал уллы пайғамберимиздин: «Кимге мүлайымлықган несийбе берилген болса, оған жақсылыкган да несийбе берилген болады, ал ким оннан махрум етилген
болса, ол жақсылықган да махрум болады* деген нәсиятын еслесем,
«Тап усы нәсиятлар тийкарында ислер жүргизилгенде, бүгинге дейин
бизин түркийзибанлар да дүньядағы ҳәм бирликли ҳәм көп санлы
эахытлы халыклардын катарында болар еди-аў* деген ойларға берилгенимде, неликтен де, көзлеримде және де ериксиз жас пайда болады.
475
—Халқымыз тарийхына терен нәзер тасласақ, бәрше дәўирлерде
це Хорезмнин данқы — каракзлпаклардын дацқы болыпта, бир
биринен айрылмай бахаланып келинген. Бул дацқларға себепкер
забаларымыздан ядынызда мәнги сакланғанларын атасаныз?
—Ондай уллы бабалардан баслылары: Мухаммед Муўса алХорезмий (783-849), Абу Райхан ал-Беруний (973-1048), Абу Али
ибн Сино (980-1037), Сулайман Баҳырғаний (Ҳәким ата XII әсир),
Абдул Касим Махмуд ибн Омар ибн Ахмед аз Замахшарий (10751221), Пахлаван Махмуд (1247-1325), Абулғазы Бахадыр хан (16031664), Мурат шайых (1683-1751), Оразан батырулы аты әпсана Маман
>ий (1712-1784), Айдос баба (1754-1827), Ерназар алакөз (1806-1856)...
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476

—Адамзатты тәрбиялаўда үлеслери бар уллы зиялылар арасынан
есиқизге тускенин ойланбастан айтсаныз?
—«ЗИё» — «нур» деген сөз. Дүньяда пүткил кен әлемге нўр
таратыўшылардан ен әўелгиси ҳәзирети Адам ата әлейҳиссалам,
ҳәзирети Нуўҳ алейҳиссалам, бизиц эрамызға дейинги XVIII әсирде
жасаған Ибраҳим пайғамбер, бизиц эрамызға дейинги XVI әсирде
жасаған Муўеа пайғамбер, Х1-Х әсирлерде жасаған Даўыт пайғамбер,
562—515-жыллардажасап өткен Зардуиггий, 623—544-жылларда жасаған Сидухартки Гаутама Будда, бизиц эрамыздын басында (1-33)
жасаған Ийса пайғамбер, бизин эрамыздын 570-632-жылларында
жасаған Мухаммед пайғамбер...
477
—Жақсыларға жаманлық қылғанлардын исмлери сол, жақсылар
катарында тен аталып жүреди дегенге исенесиз бе?

—Исенбейин десем, уллы композитор Моцартгын данқын дүнья
ханша дәрежеде билсе, оны өлтирген арсыз Сольериди, уллы шайыр
Пушкинди дүнья канша билсе, оны өлтирген уятсыз Дантести, уллы
шайыр Лермонтовты дүнья кайсындай дәрежеде билсе, оны өлтирген
намыссыз Мартыновты өзлери өлтирген уллылар менен тен еслейтуғыны күтә ашынарлы!...
Тәниритааладан бир өтинишим: «ендига жағында Сольери, Дантес,
Мартынов сыяқлы жаўызларды дүньяға келтирмегейсенЬ.
478
—Түркийзибан халықлардыц тарийхына тийисли ески китаплардын түп нускаслары қайерлерде сакланғанынан хабарыныз бар ма?
—Мениц баспа сөзлерден оқып ҳәзирше билгенлерим: «Опзнама»
(V III-XIV әсир), «Бабурнама* (XV әсир), «Тарийхы Абылхаир*
Парижде ҳәм Лондоцда. «Қорқыт ата китабы» (IX әсир) Ватиканда;
«Кодекс Куманикус» (XIV әсир) Венецияда; Юсуп Хас Хожиб Баласугинниқ «Кутадгу Билиг» (XI әсир) китабынан 60 бет Гератта; Махмуд
Кдшғарийдин «Девану луғат ат-турк* (1074), Хожа Ахмад Яссаўийдин
«Деванаи Ҳикмат* (XII әсир) китаплары 'Стамбулда сакланады екен.
479
—Орта Азияда қағаз қашан шығарылған?
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—Баспа сөз хабарларынан ядымда калғанлары: Орта Азияда
биринши қағаз устаханасы 751-жылы Самарканд каласында пайда
болып, иске қосылған.
1420- 1470-жылы Кашмирдин хүкимдары Зайнул Обин Самаркандтан кағаз ислеўши усталар әкеткен. Самаркдндтын кағаз ислеў устаханасы 1450-жылы Ахрар Валийдин мүлкине айландырылған.
1520-жылы Самарканд кағаз устаханасы Кдрасуў бойында жайластырылып, оны н күши 7-8 дигирман күшине жеткерилип, кдғазынын
жақсы сыпаты бойынша дүньяға мәлим болған.
1715-1720-жылларда қағаз устаханалары Қоканд, Ташкент кзлаларында пайда болады.
1918-жылы Бухарада 40 жумысшы ислейтуғын устахана дүзилип,
ол 1992-жылға шекем пул кдғазларын ислеген.
1932-жылы Ташкентте Өзбекстан қағаз комбинаты (фабрикасы)
иске түсирилген.
1988-жылы Ангренде картон ислейтуғын фабрика пайдаланыўға
бершнен.
1995-жылы Ташкент кағаз фабрикасы курылды.
1997-жылы Наманган кағаз фабрикасы иске түсти.
480
—Дүньяда биринши кағаз пул кашан пайда болды екен?
—Ен биринш и кағаз пул 812-жылы Қытайда басылып шықкдн,
ал 970-жылдан сон, кағаз пул дүньяға кеннен таралған.
481
— «Газета» сөзи орыс сөзиме?
— Жоқ. «Газета» сөзи италиян тилинен алынған. Оньщ тийкарғы
себеби XVI әсирде Венецияда пул орнына майда мыс тенгелер жүргизилип, сол мыс текгелер «газета» деп аталған. Биринши мәртебе
«Письменная известия» («Жазба хабарлар») басылып шықкднда, оньщ
бахасы бир мыс тенгеге, яғный бир «газета» ға бахаланған. Сөйтип
ўақьптьщ өтиўи менен тенгенин аты басылымнын аш на айналын кеткен.
482
—Сонғы жыллары «Қырық қыз» дәстанынын авторы Ж ийен
жыраў екен, Қурбанбай жыраў екен... деген шамалаўлар көп
айтылады. Бул жөнинде сизин пикириниз?
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—XX әсирдеги атақлы француз жазыўшысы Луи Арагон Французлардьщ «Ролацц хакхындағы дәстан» ын («Песня о Ролацде») «Қырық
қыз» дәстаны менен тецгергени пүткил дүньяға мәлим. Соған карағанда, бул еки дәстанныц да пайда болыўы бир дәўирге туўра келиўиде
итимал. Себеби бул дүньядағы адамзат, мәмлекет тәғдирлеринде,
бир-бирине усас ўакьшлар жүз берип туратуғынын ҳеш ким бийкарлай
алмайды. Сол себепли мен екеўин де оқыдым...
Әўеле «Роланд ҳакқындағы дәстан» ныц тарийхый негизиие
жүгинейик: Францу шардыц бул дәстаны 778-жылғы Ронсеваль
ущельесинде (шукырлығында) французлар менен Испания арасында
жүргизилген катал саўашта уллы Карл ләш керлеринин дәўжүрек
батыры Роланд баскарған топардық гүресин сүўретлеўге бағышланған.
Бул дәстанныц бизиц дәўиримизге жеткен биринш и колжазбасы,
ўақыянын өзинен, шама менен, 400 (төрт жүз) жыл сон, 1170жылларда пайда болған. Усылай болғаны ушын сол урыстан сонғы
400 жыллык дәўирлердин ҳәр қыйлы жағдайлары, адамлардын өмирге
жацаша көз-қараслары бир нешше формаларда аз-азлап дәстанға
кирип бара бергени даўсыз, әлбетте. Бул шығармада патриотизм
идеялары, монументаль образлар күшли көрсетиледи. Ал, «Қырық
қыз» ға Луи А рагонны ц тәнҳә көз-қарасы н еслесек: «Гөззал
Гүлайым—бул Роланд, Оливье—бул Арыслан, Отбаскдн образлары
менен үнлес»... Усыларға тийкарланып «Қырық қыз» дәстаныныц
тийкарғы ўақыялары да УШ-1Х әсирлерге тийисли десек бола ма?
М еницше, сөзсиз болады. М әселен, тарийхта VI әсирде биринши
рет гүллән түркийзибан қәўимлерди бир патшалықка бириктирген
Бомин шахтан соц, онын иниси Истомин шах та ҳәкимиятты
қолларында тутып тура алмағаны, ал VIII әсирге келип, Элтараш
шаҳ түркийзибанларды екинш и рет кдйта бириктергени мәлим.
Әтгец, ол да узақ даўам етпей, патшалық тарқатылғаны себепли көп
қәўимлер ҳәм қдбилалардан ибарат өжет минезли, адыр, жаўынгер
түркийзибанларды қайта бириктириў ислерин өцш ец түркийзибан
ҳаяллар қолға алған болкўы да итимал. Өйткени, бул дәўирде уллы
пайғамбарымыз Мухзммед әлейҳиссаламныц, «егер ата-анац теннен
шақырып калса, биринши рет анана бар... екинши рет шакырса да...
үшинши рет шақырса да әўеле анаца бар... оннан соц әкеце...» деген
тдғлыйматлары шығыс мусылманларында, әсиресе түркийзибанлар
арасында күтә кецнен таралып, ҳаял-қызлар күтә жокдры баҳаланған
гезлер болып, әне усыларға байланыслы ҳаяллар оғыры йошланған
ҳәм көп-көп мәртлик ислерди жалпыламай баслаған пайытлар еди.
165
www.ziyouz.com kutubxonasi

Тап усы дәўирде Ирактын Басра қаласынан шыккан шайыра хдял
Раббия ал Адабия (719-801) айрықша мәртлик пенен бир қолына
лаўлаған отлы шырақ, екинши қолына суў толы қуман көтерип:
«Әй, инсанлар, егер сизлер дозақган корқып, исламды кдбыл етсениз,
мине, суў куйып, дозақгы өширемен, егер, сизлер бейиштен дәметип
исламды кабыл етсениз, мине, бейишке от беремен. Невдей шешимге
келсениз де шын қәлбиниздин буйрығы бойынша қылынлар!...» деп
аўыллар менен кдлалар арасында тынымсыз сүрен таслап жүргени де
тарийхтан мәлим.
Бул жағдайлардын хәммеси де өз ўакгында Туран еллеринде тезлик
пенен тарап, жасларды, сонын ишинде, әсиресе хаял-қызларды күтилмеген мәртликлер көрсетиўге илхамландыратуғын жағдай болғаны
сөзсиз...
Ж әне бир ҳүжжетке итибар қылайық: XI әсирдеги уллы Хорезм
шахтын сарай шежирешиси лаўазымын аткарған Абуль Фазл Байгахийдин (995-1086) сөзлери менен айтканда, «Кдрақалпақ гвардиясы»
нын тийкарын салыўшы кубылыс усы «Қырық қыз» дәстанынан
кейин басланған болса ше? Менинше, солай болған!
Ал «Қырык кыз» дәстанындағы айырым хәдийселердин, пикирлердин бизин дәўиримизге жақынлығы сезилетуғынына ой жиберетуғын болсақ, дәўирлер өтиўи менен дәстаннын аўыздан-аўызға өтиўи
нәтийжесинде ҳәр әсирдин шайырлары менен дәстанды жырлаўшылары, өз заманларынын базы машкалаларын да оған киргизип, толықтырып бара бергени де тәбийий кубылыс. Сондай-ақ XVIII әсирдеги
кдракдлпак шайыры Жийен жыраў да дәстанға өз халқынын айырым
машқалаларын қосып жырлаған болыўы да сөзсиз. Оныц үстине,
«Қырык қыз» XX әсирдин орталарында Курбанбай жыраўдан жазып
алынғанын, бирак ол да бул дәстанныц туп-тийкарын сакдаў менен,
оған өз заманынын тындаўшылары ушын керекли деп есаплаған
ўақыяларды өзинше киргизгенин де дыққаттан шығармаўымыз
тийис...
Ал базы түркийзибан мәмлекетлердин территорияларында «Қырык
қыз» атамасы менен естеликлер барлығын көз алдымызға келтирсек,
«Қырық қыз» дәстаныныц түпкиликли енедәрек ўақыясы ертеде
УШ -Х әсирлерде болып өткен, деген исенимде токтаймыз. Бәрше
түркийзибанлар еле бир-биринен толық айырылысып болмаған
дәўирде пайда болған биринши миллий дәстанларымыздын бири
«Қырық қыз» деп түсинсек, я өтмиш дәўирге, я бүгинимизге кылаплык қылған болмаймыз, меницше.
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Егер түркийзибанлар — өзбеклер, казакдар, қырғызлар, түркменлер, әзербайжанлар, татарлар, башкуртлар, каракалпаклар... деп аталатуғын миллий мәмлекетлерден ибарат десекте, бәри бир, ҳәр дәстан
әўелинде белгили адамлар, қәўимлер тәрепинен дөретилетуғынына
ақыл жуўыртсақ «Қырық қыз» дәстаны, менинше, өзлеринин өмир
жолын түркийзибанларға нөкерликтен баслаған жаўынгер қарақалпақлар деп аталған қәўим ўәкиллери тәрепинен дөретилген. Усы
себептен «Қырық қыз» дәстаны бизин жаўынгер халкымыздын ана
дәстаны болып дүньяға келген, деп тастыйыкласақ, басқа түркийзибанлардан ҳеш қандай даў шықпайтуғынына да толық исенемен.
Усындай жуўмақ шығарылса да, бир өкинишлиси, кдйсы халықгьщ
қәлиплесиўи қаншалық ертеректе жүз берген болса, сол халық хакқында ҳақыйқый ҳүжжетлер сонша кем табылатуғыны да тәбийий...
«Қырық қыз» дәстанын жырлаўшылардан, бүгинлиги бизге аты
мәлим Жийен жыраў екенин тастыйыклап XVIII әсирге ийек артқанымыз бенен дәстанны қ тийкарғы дөретиўшисин табыў мүшкил.
Мәселен «Роланд ҳаққындағы дәстан» нын изинде ҳәтте Туральдо
деген адамнын исми жазылып қойылғанына қарамастан, француз
изертлеўшилери тәрепинен Туральдо дөретиўши автор сыпатында
мойынланбайды екен. О нын үстине бәрше түркийзибанлар ушын
устаз шайыр, алым, XI әсирде жасап өткен Юсуф Хос Хожибтин
уллы дөретпеси «Кутадгу билиг» те яғный «Саадатқа (бахытқа)
баслаўыш билим» де:
Атымны билмесинлер, өзимни көрмесинлер,
Излеп тапмасынлар, сөзимни тугатайин...
Чаендек чакадылар, чибиндек сорадылар,
Көпекдек кдпадылар, кдйсы бирини урайын...»
дегениндей, «Қырық кыздьщ» тийкарғы дөретиўшиси өзинин заманында өз атын сыр тутқан болса да, тәәжип емес.
Хакыйқатына келсек, бул уллы дәстан, менин ойымша, нөкерлик
ўазыйпасына мәнги садық болып жасаған жаўынгер каракалпаклар
арасынан шыккан бир дана шайырдын өз дәўириниц хақыйкатлығына сүйенилип пайда еткен уллы дөретпеси.
Усы кәрада, неликтен де, қәлбимди әлле қандай мақганыш
сезимлери бийлеп: «Айтыншы, ҳаял-қызлардын жаўынгерлигин,
Ўатанына болған меҳир-муҳаббетин жырлаўшы «Қырық кыз» киби
дәстан Европанын кайсы елинде бар?» дегим келеди...
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483

—Уллы шайх Сайидо Насафий (XVII әсир) өз ўактында «Дүньянын бәрше адамлары нур излеп жасайды, лекин олар нурды әўеле
өзлеринен емес, баскалардан излейди. Усы жол менен ким канша
излесе, ол нурдан сонша кашықдасады» деген екен. Буны калай
түсинсе болады?
—Шайх Насафийдин бул пикири, Ийса пайғамбердин «Өликти
тирилтиўге қүдиретим жеттидағы, ал ақмақгы дүзетиўге илажым
болмады» дегенин тастыйықлаўшы оғада дурыс пикир. Ҳақыйкатында да кимде-ким өтмиштеги уллы алламаларымызды оқып,
оларды ҳәр тәреплеме үйренсе, нурды әўеле баскалардан емес, тәнҳә
өзинен излеўдин мәнисин терен уғынар еди.
Усы кәрада уллы алламаларымыздан бириниц мәнгилик халық
даналығына айналған мынаў тәлийматына дықкат берициз: «Ҳәр
инсаннын қәлбинде төрт кыйлы нур бар. Соныц менен бирге, сол
төрт қыйлы нурдын төрт қыйлы душпаны да бар. Олар инсан
кәлбинде мынадай тақылетге жайласкан:
Биринши - акыл нуры, оныцдуш паны ғәзеп;
Екинши - илим нуры, онын душпаны тәкаббырлық;
Үшинши - кәнәәт нуры, онын душпаны ашкөзлик;
Төртинши - сақыйлық нуры, онын душпаны бәрҳә өзгелерден
дәме етип жасаўшылық...»
Мен сизге буннан артығырак түсиник бере алмайман. Ендиги
жағы өз еркинизде.
484
— «Ваххабизмниц» шығысы жөнинде айтасыз ба?
— Бул өзинш е диний ағым (бағдар) жүргизбекши болған
Мухаммед ибн Абдаль- Ваххабтын (1703-1787) аты менен байланыслы
болса да, онын төркини исламнын төрт мазхабынан бири имам
Ханабалий (УН-УШ әсирлерде) мазхабынан басланады. Имам
Ханабалий өз ўақгында «исламды тазалаў керек» деген пикир менен
жасаған. Ол бул пикирлери ушын аўыр жаза тарткднда да өзиниц
пикиринен кайтпаған.
XVIII әсирдо Арабстанда кайта пайда болған бул диний ағым
ҳәзир Сауд Арабстанында арнаўлы идеология сыпатында жүргизилген
менен, хдқыйкдтлык буннан қашық. Себеби «Ваххабизм-байлықган
кашыў, әллекимлердин себебинен байыўға карсылық» деген менен,
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«Ваххабизм» өзи тутқан жолға кдрсыларға экстремистлик усыллар
менен соққы бериўди максет етеди. Ҳәзирги күнде Кавказда бул
диний усыл тийкарғы куралға айланған. Бул әлбетте зыянлы!
485
—Туўыскднлардын өз-ара карым-катнасына байланыспы кенесиниз?
—Қыскасын айтсам, түркийзибанлардыц арасыцдағы түсиниксиз
сырларды ғана емес, пүткил алемниц түсиниксиз сырларын да басқа
жақтан ямаса әллекимнен емес, хәр ким тек ғана өзинен излеўи
тийис. Усыныц менен бирге, сизге Уллы пайғамберимиз Мухаммед
әлейхиссаламнынхәдислеринен екеўин тәкирарлайын. Бириншиси:
«туўыскдн-туўғанларыныз бенен кдрым-катнасыцыз жақсы болсын.
Олар саған жакын жерде я алыста жасай ма, парқы жоқ, ец баслысы,
бир-биринизге меҳир-мухаббетициз бузылмасын», екинш иси:
«билициз, қәлбинизди бес нәрсе бузады. Олар: орынсыз көп жеў,
көп уйқылаў, бийорын көп күлиў, бәркулла дүнья артгырыў ғамында
жасаў, хдрамнан жеў».
Мине усы нәсиятларды есте тутып жасасаныз, сонда туўыскднлар
арасындағы бирлик хдслан бузылмайды.
486
—«Хдкыйқый дурыс тилекти ғана Тәцитаала иске асырады» деген
гәп бар. Кенректүсиндиресизбе?
—Әпсша: Ерте заманларда Хорезм шахларынан бири қырық мәртебе
үйленип, ҳәр үйленгенде о л : «әй, Алла, бир перзент бер» деп налынса
да, ҳеш биринен перзент көрмепти. Шыдамай қырық бириншисине
үйленген соц, арадан көп өтпей-ақ, жас келиншектин ҳәмиледарлығы
билинипти. Буған шаҳ шексиз куўанып, үлкен тойға таярланады.
Ҳаяддыц айы, күни толып жас босанған екен, адам бапасына
усамайтуғын тулып секилли бир нәрсе туўылыпты. Шахтыц қәхәри
келип, хдялды өзи туўған сол тулып секилли нәрсеси менен қосып
дарға асыўға буйрық бермекши болғанында, бас кецесгөйи шахтдн
рухсат алып, былай депти:
—Уллы шахым! Сиз бул хдялынызды дарға аспастан бурын өзициз,
бас ўәзирициз ҳәм усы хдялыныз бенен үшеўициз бас қосыгц
туўылған тулыпты сртацызға жатқызыцлар да, ҳәр бирициз е.з
қәлбицизде бәршеден жасырын нендей сырларыныз болса, бирбирицизге жүзбе-жүз отырып хеш қыпсалмастан сол сырларынызды
ашықган-ашық айтысасыз, деген тилегим бар.
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—Сонда не болады? — дейди шаҳ.
—Билесиз, Тәқиритаала бәрше ўақытга хакыйкатлыкты, дурыс
тилектин тәрепдары. Хдкь1йкатлык ортаға түссе, Тәциритаала, балким,
бир кәрамат көрсетер деген үмитим бар, уллы дааҳым!
Шаҳ оныц кенеси бойынша тезлик пенен бас ўәзирин, тулып
туўған ҳаялын айналасына моллам дөгерек қылып отырғызады да,
бас кенесгөйдиқ өтинишин ортаға салады. Олар буған келиссе де,
ҳеш бири ишки жасырын сырын биринши айтыўға жүрексинбей,
бир-бирине «Сиз басланыз... сиз баслақыз...* деседи. Шаҳ шыщамай
гәпти биринши баслаўға мәжбүр болады.
—Билесизлер,— дейди ол аўыр гүрсинип.— Мен үлкен бир елдиқ
шаҳыман. Гүллән нәрсем жеткиликли. Соған карамастан, қәлбимде
барлық ўақытга ҳәммеден жасырын мынадай бир сыр турады: Еки
адам даўласып алдыма келгенде, олардыц кайсысынын қолында бир
алма көрсем, сол алмасын маған берер, деген дәме менен, онын
гүнакар екенлигине көзим жетсе де, сол алмасы бардын тәрепин
тутқым келеди...
Шаҳ сөзин ада етиўден тулып әсте-әсте қыбырлайды.
Нәўбет бас ўәзирге бериледи:
—Билесиз, уллы шаҳым, мен сизиц бас ўәзиринизбен. Бәрше
ислеримди сизин атыцыз бенен жүргизип, пүткил елимизге не
қыламан, кимнин үстинен кдндай ҳүким шығараман десем, өз билгенимди иске асыраман. Сиз менин бул сырларымнан түк бийхабарсыз
да. Соған қарамастан, мениц қәлбимде шешилмес түйин киби: «неге
өзим шаҳ емеспен?» деген бир әрман турады. Сол ушын ҳәр күни
бес ўакьгглы намазымнан сон: «Әй, Тәциритаалам, бул шаҳгы тезирек
алагөр, орнына мени ғана шаҳ қылагөр» деп дуўа қыламан...
Ортада жатырған тулыпта инсан зүриятына такдббил он еки мүше
пайда болып, жака туўылған бөпеге айналады.
Нәўбет ҳаялға жетеди:
— Әй, уллы шаҳым, кеширесиз! Билемен, сиз мени күтә жақсы
көресиз. Сиз меннен бурынғы кырык хдялыцызды бир төбе, мениц
бир өзимди бир төбе деп түсинесиз. Соған карамастан, ҳәр күни
кеигге, уйкыға жатар алдынан, калима-шадат кдйтарып болып, көзлерим уйқыға кеткенше, азанда бисмилла деп орнымнан турғаннан
баслап күни менен: «Әй, Тәниритаапам, усыннан шаҳтезирек кдза
тапса, соннан сон мен тоғайларда мал бағатуғын бир шопанғатийипак, бир баскд бир бас болып жасасам, саған ырзаман! Әне, усыған
имканият туўдырагөр, Тәкирим!» деген тилек тилеп жүремен.
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Ҳаял сөзин ада кылыўдан ортадағы бөпе ш ыр-рр етип жылап,
аўдарылып, түседи...
Үшеўинин де жүзлеринде теннен Төнритаалаға разышылық
билдириўши куўаныш излери көринеди. Бирак шаҳ бөпенин кыз
екенин абайлапты да, өзинше бир гүрсинипти.
Сонда оларды тынлап қапталда отырған бас кенесгөй гәпке араласады:
—Әй, уллы шахым, мине хдкыйкатлыктын күши! Енди гүрсинбениз. Сиз кудирети күшлиден бәрҳәма« бир перзент берегөр», деп
соранып жасадыныз. Мине, ол сизге бир перзент берди. Қыз да перзент гой! Әзедден Тәнириме ишки қәлиб тилегинизди ашықайтып, «маған
ул берегөр» деп сорағанынызда, ол, бәлким, ул берген болар еди!
Шаҳгын көзлеринен жас айланып, бас кенесгөйге бас ийипти.
Усыннан соц шаҳ та, бас ўәзир де, қы ры қ биринши ҳаялы да өз
қәлблеринде бир-биринен түўе, пүткил елинен жасырын бир де сыр
сакдамай, дурыс тилек тилесип, ақыбетинде, сол шаҳ көп уллы,
кызлы болып, пүткил ели менен бахытлы дәўран сүрипти...
Хакыйкатлықгын ҳәм дурыс тилектиц нәтийжеси деген үсы болса
керек!
487
— Орта А зияны ц ҳаял-қы злары на бурынғы ҳәм ҳәзирги
мүнәсибетлер?
—Әўеле, XIX әсирдиц 70-жылларында франциялы алым Бурдан
ханым деген ҳаялдыц Түркистан ҳаял-қызларыныц тәғдирин изертлеўге келип, аўыл ҳәм кдлаларды аралап жазған макалаларына дықкат
бөлсециз: «Бизиц Европаныц «мәдениятласкан» деген аты бар ҳаяллары,— деп жазады Бурдан ханым.— Меницше, әдеп-икрамлылықгы,
ийбе сақлаўды ҳәм баска да көп үрп-әдетлерди, европалылардыц
көзлери менен бүгинге дейин «жабайы» деп есапланып келинген,
түркистанлы хаяллардан үйрениўимиз лазым. Лесгафт, Дидролардын
көзкарасларынан пүткиллей бийхабар Түркистан хаялларьшдағы әдепикрамлылык жолларын терец үйренип, бул мәселелер бойынша бизин
француз ҳаяллары ушын қолланбалар жазса арзыйды...»
Ал, ҳәзирги мүнәсибетлерге келсек, атлары әлемге дацқлы хаялқызларымыз дүньянын ҳеш бир мәмлекетинин ҳаял-қызларынан
апаў я мынаў дәрежеде кем, я билимсиз, я ақылсыз емес деў де
жеткиликсиз. Керисинш е, хакыйқый әдеп-икрам лы қ бойынша
Франциялы алым Бурдан ханым тацланған дәўирдегилерден де
жокары әдеп-икрамлы.
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488

—Еркеклер неге көбинше сулыў хаялларға куштар?
—Усыған қарап мен еркеклердин ышқы-сезимлери жүрегинде
емес, көзлеринде болса керек, деген ойға берилемен!
489
—Хджысыз, айтыныз: Оразадаумытканымнантамақжеп қойсам
ше?
—Өзин адам болғанын менен асқазанын касқыр. Абайсызда
топылған кдсқырдан қутылыў ушын ислеген базы ислерицди Тәниритаалам кеширсе керек.
490
— Әййемги грек алымы П ифагордыц (570-500) адамларға он
нәсияты бар дейди. Есинизде болса тәкирарласаныз?
— 1. Ө зицнен зор менен урыспа. 2. Өжет пенен тарыспа...
3. Қызғаншақ пенен отырыспалас болма. 4. Ладан менен айтыспа.
5. Еки жүзли менен дос болма. 6. Өтирикши менен қарым-қатнас
қылма. 7. Сықмар менен көп әнгимелеспе. 8. Иши тар ҳәм қызба
менен шарап ишпе. 9. Ҳаяллар менен көп отырма. 10. Өз сырынды
баска инсанға айтпа.
491
—«Самаркандсайкали», «Бухарайы шәрип» демектин мәнилери не?
—«Сайкал» — «гөззаллық, нағыслылық» деген мәнилерди андатады. Ҳақыйқаттан да, Самарканд гөззал, нағыслы реқлери менен жер
жүзинин саяхатшыларын лал калдыратуғын қала. 1218-жылы Самарқандка Қытайдан келген Елюй Чу исимли саяхатшы: «Самарканд
хумларынын какпақларын аш сац, әжайып шараплар жыбырласып
турады. Бул шәҳәрдин суўларына тор тасласан тап-таза балықпар
оралып шығады. Шарап ислеўшилери менен дийқанлары салық
төлемейди. Самаркдндлылар алле кандай жаман нийетлилерден қәўип
етип, набада урыс болып калама деген ой менен, қдланыц сыртын
айландыра кәндеклер каздырған. Суўлы арналарында бәлент-бәлент
кайшылар да көп» деп жазып қалдырған екен
«Шәрип» — «Куўатлаўшы» деген мәнини анлатады. «Бухарайы
шәрип» демектиц мәниси «Бухара ислам дининин қуўаты» дегени.
Хдкыйкатында да, Бухара дин ҳәм илим орайы сыпатында бир геэлери
Бағдад пенен жарыса алатуғын қала болған... Ҳәзир де солай!
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492

—Махмуд аз Замахшарий жөнинде билгам келеди?
—Өзи түркийзибан бола тура араб тилинин сөзлигин дүзген уллы
ойшыл. Толык исми-ш әрипи Абдул Кдсым Махмуд ибн Омар ибн
Ахмад аз Замахшарий. Ол Хорезмнин Замахшар шәҳәринде 1075жылы туўылып 1121-жылы қайтыс болған. О ны н гүллән ислери,
илими, билими бәрше түркийзибанлар ушын, соныц ишинде, каракалпақлар ушын да уллы макганыш!
493
—XX әсирдин 80-жылларындағы есап бойынш а дүньяда Еврей
миллеги 13 миллионнан асламырак адамнан ибарат. Соған карамастан,
дүньяныц кайсы мәмлекетинде әдебият, мәденият жокары дәрежеде
раўажланған болса, сол раўажпаныўларда еврей миллетине тийисли
шахслардыц излери бар. Аз санлы.бизин каракалпакдар, ец болмаса,
өзлери жасаған Орта Азияда неге сондай дацқ шығара алмайды?
—Бул мәселе, ҳақыйқаттан да, бүгинга бәрше қарақалпакларды
ҳәр тәреплеме ойландырып, XXI әсирдеги әўладларымыз жоқары
билим ийелери болыўға толық ерисиў менен пүткил, әлемге данклы
халықлардыц бирине айланады деген үмит пенен жасайман...
494
—Урылардьщ да пәклери болар-мыш, бул қалай?
—Шынында «уры», «урлық» деген түсиниклердин өзи барып турған
напәклик ҳәм онбағанлык, Деген менен, бир рәўият еситиниз:
Бәрше түркийзибанларға аты айғақ болған бир уры калай болмасьш, түркий патшаныц ғәзийнеханасына урлықка түсиўди әрман етеди.
Лекин, караўылларынын көплиги себепли ғәзийнеханаға кириўге
имканият таппай: «жердин асты менен болса да кириўим керек»,
деген жуўмакка келеди де, ол қаланын сыртынан баслап ғәзийнеханаға дейинги аралықтағы жайлардыц астынан жасырын түрде өзине
жол қазыўға кириседи. Алты ай ма, бир жыл ма тынымсыз мийнет
пенен ойлаған мақсетине жетип, түн ярымында ғәзийнеханаға кирсе,
бир шетге әлле нәрсе жылтырап турыпты. Онын не екенин анықлаў
ушын тили менен жалап көреди. Усыннан сон өкинишли турде басын
шайқаўы менен ғәзийнеханадап ҳеш нәрсе алмастан, өзи казған жол
менен тикке изине қайтады. Ертецине патша ғәзийнеханасына жер
астынан жол кдзып уры түскенин, бирақ онын ҳештеце алмағанын
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еситип хайран болады. «Неге алмаған?» деп, ўәзирдерине кдйдан болса
да, сол урыны табыўды буйырады. Көп-көп машақатлардан сонуры
табылып, қоллары кисенленген хадда патшаға айдап әкелинеди.
—Әй, уры, — дейди патша бираз мүлайымлықга. — Сонша күнлер
жасырын жер астынан жол қазып ғәзийнеханаға кирипсен-- Ен
болмаса, сонша мийнетин ушын неге ҳештене алмадын?
\
—Уллы патшайым,— дейди уры албырамастан.— Ғәзийнеханаға|
кириўден жылтырап турған бир нәрсеге көзим түсти. Бул мен\
көрмеген қайсындай гәўҳар екен деп, анықлаў мақсетинде, он ы '
тилим менен жалап едим. Ол дуз екен. Дузынан дәм татқан үйден
урлық қылыў-барып турған онбағанлық! Сол ушын да ҳештене
алмастан, өзим қазған жер асты жолым менен ғырра изиме кдйттым...
Патша онын пәклигине, ақылына танданып, қолларынан кисенди
алдырады да, ийнине зер жағалы шапан жаўып, сол урыға өзинин
ғәзийнеханасын баскарыў лаўазымын тапсырыпты.
495
—Хдқыйқый тенлик адамлар арасында бар нәрсе ме?
—Әлле кимнин ҳақыйкатлық барлығына толық исенгени жөнинде
еситпедим. Бирақ, ҳәр бир адам баласы бәрҳә енж ақсы күнлерди,
ҳақыйқатлык ҳүким сүриўин күтип жасайды. Ҳәтте, XX әсирде,
бурынғы СССР дәўиринде де, «бизде ҳәмме тенликте жасайды»
деген уранлар-әм аўызларда кайта-қайта тәкирарланғаны болмаса,
адамлар ҳәм халықлар арасында хакыйқый тецлик болмағаны ушын,
сол мақганшақ СССР мәмлекети тырнаклары шириген мисли гөне
там киби өз-өзинен унырап қулады ғой.
Тецлик деген нәрсе тек о дүньяда болса керек. Енди пүткил
жәҳән әдебиятыныц уллы шайыры Абдурахман Ж әмийдиц (14141492) жүрек төринен шыккан мынаў қосык катарларын оқып берейин:
Бир күнде қаламыздан тек еки адам,
О дүньяға кетги-ушып кетти жан.
Бири тажы-тахтын таслады кетти,
Бири ылашығын қалдырып кетти.
Бирин атлас-шайыларға орады, көмди,
Бирине бөз зорға табылып, көмилди.
Бийопа дүньяда шегип аҳыў-зар,
Екеўи жерлецди қатарма-катар.
Арадан өткерип, бир неше жылды,
Олардын қәбирлерин зыярат қылдым.
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Көрдим, екеўи де ширип кетипти,
Сүйеклери жерге кирип кетипти.
М ын-мьщ ойлансам да уқпадым хасла,
Қайсысы ш аҳеди, кайсысы гада?»...
Әне, адамзатушын тенлик!
I

496

—Мен бул дүнъяға не ушын келтирилгенимди түсинбеймен. Кеқес
айтасызба?
—Т иришилигинизде умытпаныз: Ҳәр инсан бул аласапран дүньяны өзине дейингилерден гөре жақсылап жоқары дәрежеде гөззал
қылыўға үлес қосыў ушын келтириледи. Дүньяны гөззал қылыў
ушын тарийхты көп үйрениў керек. Бул ушын сабыр-тақаат, терен
билим, наятый пәклик, жан аямай гуресиў жолларын үйрениў,
менгериў керек.
497
—Адамньщ жақсы жасаўы ушын ен керекли нәрселер нелер?
—Денсаўлық, даналық, өзинди өзин басқара билетуғын ақыл,
ҳақыйқат доСлар керек. Бундай болыўы күтә қыйын. Сол ушын
Тәниритааладан даналықтилеў менен өзине дейингилер айтып ҳәм
жазып кеткен, заманласларын айтқан даналыкдарды тынымсыз үйренип, оларды ҳәр күнги өмиринде пайдаланып жасаў керек. Даналыққа ериссен, женилмес күшке ийе боласан. Сонда ҳәмме сениц
бул дүньяға кереклигинди түсинеди.
498
—Халқымызды базда апатшылыкдарға гириптар қылатуғын ҳәсиретли жағдайлардан екеўин айтсаныз?
—Биринши, дәрьянын куяр аяғында жасағанымыз. Суў ҳәдден
тыс тасыса, елатларды басып, ал суў ҳәдден тыс кемейсе, жана мәканлар излеўге мәжбүр қылып, халықгынтентенесин шығарады. Бундай
жағдайларды ата-бабаларымыз көп мәртебе бастан кеширген. Екинши,
халықгын апатшылықка ушыраўына жасы үлкенлеримиз бенен жасы
кишилеримиздин, миллий басшыларымыз бенен халқымыздын араларындағы мүнәсибетлердин базда күтә қопаллығы, хәр кимниц
халықгыц емес, қарабасынын бахтын ойлап ҳәрекет қылыўы. Қаракалпақлардьщ тарийхын теренирек үйренсениз усыларды дал түсинесиз.
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499

/
—Дүньяда ерлери, хаяллары сан жағынан тен болып жасанпуғын,
өлетуғын, туўылатуғын еллер де бар ма екен?
I
—Дүньяда тан кдларлық ўақыялар есапсыз гой. ШвециадағЫ Руни
көлинин қубла тәрепиндеги Осжо аўылында еркеклер менен хаяллардынсаны 1963-1964-жыллардағы есаплар бойынша тендей. Мәселен,
1964-жылдын 1-январындағы мағлыўматлар бойынша бул аўылд^
1117 еркек, 1117 ҳаял жасаған. 1963-жылы 22 ул, 22 қыз туўылған,’,
6 еркек, 6 хаял өлген.
500
—Абу Шукур Балхий (915-жылы туўылған): «Кимде-ким уллы
Таўратты, Забурды, Инжилди, Қуранды оқығаннан кейин өзине
үлги кылып алған 8 пайдасын толық куўатласа, ол да Тәнритааланын
жоқарыда аталған төрт китабына хызмет қылып, оларды мойынлаған
болады» деген екен. Сол 8 пайдалы нәсиятты Сизден тап ҳәзир
еситсем мейли ме?
—Еситиниз:
1. Кднша дәрежеде қәдирли достын, сүйген зайыбын болса да,
ол сенин менен бир қәбирге кирмейди. Сонлықган, әўеле өзинжақсы
бол, өзине исен, өзицнин өзгелерге қылған меҳирин, жақсылыкларын
кәбиринди жақгы қылады.
2. Барлык бәламатлардан аман болыўын ушын нәпсивди тыйып
жасаўын лазым.
3. Қанша дүнья жыйнасан да, бәри бир, артында қалады. Сол
ушын артык-аспай дүньявды кәмбағал-бийшараларға үлестирип
турғанын абзал.
4. Күшим көп, күшлимен деп өзгелерге азап бермей, бар күшивди
адамзат ийгилигине сарыплаўға әдетлен.
5. Ҳеш кимнен ҳеш нәрсени қызғанбай, басқалардын байлықларын көпсинбей жасаў парыз.
6. Адамлардан гүман етпей жасаў керек. «Гүман ийманнан айырады» деген даналык бийкарға пайда болмаған.
7. Гейпара адамлар дүнья жыйнайман деп желип-жортыў менен,
өзгелердин ҳакысын жейди. Овдайлардан кашып жасаған дурыс.
8. Гейпаралардын ағайинлерине, байларға, ҳәмеддарларға исенип
жасаўы аркалы, алды менен өзлерин-өзлери тойдыратуғын, өзинөзи сүйип, өз пулына исенетуғынларға арқа сүйеп жасайтуғынлығын
сизде әдетке айналдырмацыз...
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501
—М устақыллық-ғәрезсизлик ата-бабаларымыздык жолларына
садыкдыкты талап еткени ушын, бабаларымыз дәўириндеги ҳәр
жыдаьщ, хәр айдын атамаларын билиўиме жәрдем етсениз?
—Меннен бурынғы қариялардан еситиўимше, жыл басын Тышкан
дейди екен. Не ушын олай болғаны жөнинде әпсаналар көп. Керек
десециз жыллардын избе-излиги былайынша болған: Тыш қан,
Сыйыр, Барыс, Қоян, Улыў, Жылан, Жылқы, Қой, Мешин (маймыл),
Таўық, Ийт, Доныз (бизде «қара кийик»). Әне усылайынша саррас
он еки айдан сон Тышқан қайта басланады, және сол избе-изликте
даўам етеди. Мине быйыл, 2003-жыл, Қой жылы.
Ал енди ай атлары:
1. Хдмал айы. Ҳәзирги ай атлары бойынша 21 - марттан—20-апрель
аралығы;
2. Сәўир айы. 21-апрель — 21-май аралығы;
3. Жаўза айы. 22-май — 21 - июнь аралығы;
4. Саратан айы. 22-июнь — 23-июль аралығы;
5. Ҳәсет айы. 24-июль — 23-август аралығы;
6. Сүмбиле айы. 24-август — 23-сентябрь аралығы;
7. Мийзан айы. 24-сентябрь — 23-октябрь аралығы;
8. Акыраб айы. 24-октябрь — 22-ноябрь аралығы;
9. Қаўыс айы. 23-ноябрь — 21-декабрь аралығы;
10. Жәдций айы. 22-декабрь — 20-январь аралығы;
11. Дәлиў айы. 21-январь — 19-февраль аралығы;
12. Хут айы. 20-февраль — 20-март аралығы.
12 ай өткен сон қайтадан және Ҳамал айы басланып, усы көрсетилген избе-излиюге даўам ете береди.
502
—Мухаммед пайғамберден сонғы үшинши халип Оспаннын жазған
Кураны елеге шекем сақланған деседи. Ол жөнинде не билесиз?
—Көп изленип оқыўлардан сон менин билгеним — Орыслар 1868жылы Самарканлты жаўлап алғаннан кейин әскерий олжа сыпатында
халипа Оспан тәрепинен жазылған мусылманлардын ен қәдирли
китабы болған Куранды Петербургқа алып кеткен. Сол хәзир де
Петербургга сақланады екен...
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503

М

—Жазыўшыньщ хакыйқый талантлығын калай билсе болады?
—Дөреткен шығармаларынан. Шынында, ҳәр бир инсан өзинше
есапсыз көп сырлы, көп кырлы жумбакдарға толы бир әлеЦ. Өз
әлеминин гилти сол инсаннын өзинде. Бул жағдайлардьщ ҳәммёсин
жазыўшы әўеле тәнҳә өзинен излейди. Дурыслап табылмаған жағдайларда ғана баскаларды изертлеп, барлық билгенлерин бас кахарма^ларында бөлип-бөлип көрсетиўге тырысады. Олар ҳақыйқый
тенеўлер, ҳәдийселер арқалы көркемлик пенен тәрийпленбесе,
шығарма дурыслап окылмайды. Шығармасы оқылмаса, автордық,
әлбетте, талантсызлығы, шала саўатлылығы,...
504
«-Адамлардын мий қурылысларында бир-биринен айырмалар
болама екен?
—Белгили нейро-биолог Пол Бриссанын изертлеўи бойынша,
еркеклердин орташа мийи 1325 грамм, ҳаяллардын орташа мийи
1144 грамм болады. Бул сәнелер де катып калған сәнелер емес.
Мәселен, жокарыдағы сәнени айткан Пол Бриссаннын өзи өлгеннен
кейин онын мийин өлшеп көргенде, 1464 грамм шыккан. Тексериўлерге қарағанда, уллы орыс жазыўшысы Иван Сергеевич Тургеневтын (1818-1884) мийи 2012 грамм, уллы орыс алымы физиолог
Иван Петрович Павловтын (1849-1936) мийи 1653 грамм, уллы орыс
алымы, химик Дмитрий Иванович Менделеевтин (1835-1907) мийи
1571 грамм, атакды Француз жазыўшысы Анатоль Франстын (18441924) мийи 1252 грамм болған...
505
—Жазыўшылар аўкамыньщ баслығы лаўазымына келгенинизден
кейин талантлы шығармалары менен сизди бирден куўантқан жас
талантлылар болды ма?
—Көп болды. Бирақ биринши келген студентлерден Бахтыяр
Генжемуратов пенен Патийма Мырзабаева көбирек есимде калды.
Бахтыяр Генжемуратов инсаннын жүзи қайда бурылса, өмир
таянышлары күтилмеген тәрепке өзгеретуғьшын дәлиллеўши терен
философиялы мәниге ийе, бирақ, оғыры әпиўайы мынадай қосык
катарларын окыў менен өзин таныстырды:
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«Аркаға карасам, Шығыс онымда,
Кублаға карасам, Шығыс солымда...»
Ал, XX әсирдин 80-жылларында Қаракалпакстанда миллионыншы
перрент туўылды десип салтанатлы гәплер көбейип атырған гезде
жас студент Патийма Мырзабаева әллекандай батыллық пенен жазған
мынаў косығын оқыды:
«Миллионыншы бала туўылды» десип,
Бир ел куўаныштан кақпағын какшыр...
Бир шет еллик келип сорады меннен,
Ким туўылып атыр, бул кайсы халыктан?»
Мен сонда егленбей былай дегенмен:
Миллион дәртли Карақалпакган!...»
Абайладынызба сол жыллары «Миллион дәртли каракалпақ» деп
айтыў ҳеш кимге ансатқа түспес еди... Бирақ жас шайыр қыз батыл
түрде айтты...
506
—Адамнын өмирбаяны, онын бул жумбақ дүньяда из калдырыўларына тәсир етеме?
—Әлбетте! Бирақ инсаннын өмир баяны оны н кашан, қайерде, '
қандай шанарақга, қайсы миллеттен болып туўылғанынан, кандай
билим алғанынан, ямаса қәйтип өлгенинен ғана ибарат емес. Ҳәмме
туўылады, оқыйды, ислейди, өледи... Ал адамнын өмир баяны онын
өз заманласлары, келешеги, жәмийети, миллети ушын ислеген әдиўли
ислериндеде қыдырылады. Егер, инсан барлық патриотлық ислеринде
пәк жол туткзн болса, ол хәттеки көзлеринен айырылған жағдайларда
да, ҳеш қашан жолпарынан алжастырмайтуғын мәнгилик излер калады.
507
—Ақылдын өлшеў тәрезиси бола ма?
—Ақылдын өлшеў тәрезиси — халық. Халқына сүйикли болып,
келешек әўладлар ушын үлги тутарлык айрықша ислерин хәм тек
дурыслықты тәрийплейтуғын тйлин бойынша акылын өлшенеди.
508
— Бүгинги жасынызға шекем жазыўшылыққа қанша ўактыныз
кетип, жумыс пайытларында жүрегиниз, қан айналыў ағзаларыныз
қалай ислеп турғаны жөнинде айта аласыз ба?
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— Әлбетте, дәл айтыўым мүмкин емес. Бирак, адамлардын өмир
жолларын изертлеўши алымлардын жазған китапларын таўып окысам:
Ким 70 жыл жасаса, онын 23 жылы уйкыға, 13 жылы ҳәр қыйлы
сөйлесиўлерге, 6 жылы аўкатланыўға, 1,5 жылы жуўыныўға жумсалып, усылардан аўыскан 26,5 жылы адамнын күн көрис ғалма-ғалларына, өзинш е ойлы хызметлерине кетеди екен. 70 жылда адамнын
жүреги 3 миллиард мәртебе урып, 250 миллион литр канды ҳәрекетке
келтиреди екен...
509
— Дүнья жүзи бойынша бир минутта неше мәртебе телефоннан
сөйлесиўлер болып, сол бир минутта неше шанарак тазадан пайда
етилип, нешеси бузылады... екен?
—Баспа сөз жаналыкдарына қарағанда, дүньяда бир минутта
телефонлардан орташа 280 мыц мәртебе сөйлесиўлер болып, сол бир
минутта, орташа, 68 шанарақтазадан курылып, 6 шанарақ бузылады
ҳәм 108 адам өлип, 114 бөпе дүньяға келеди, туўылғанлардан алтаўы
егиз болып туўылады екен.
510
—Дүньяда неше түрли тил бар екен?
—Изертлеўшилердиц анықлаўы, баспа сөзлерде жәриялаўлары
бойынша 6 мын тил бар. Солардан 13 тилдин ҳәр биринде 50
миллионнан аслам адам сөйлейди. Сол 13 тидде сөйлейтуғын халықлардыц улыўма саны 1 миллиард 670 миллионды қурайды екен.
Егер дүнья халықларын 6 миллиард деп алсақ калған 4 миллиард
330 миллион адам 5870 тилде сөйлейтуғын болғаны ғой!
5П .
— Адамлары еки қолы менен де тендей жазыўға үйретилетуғын
мәмлекет бар-мыш. Инанса боларма екен?
—Инана берициз. Япониада балалар еки қолы менен тец жазыўға
үйретиледи.
512
—Дүньяда миллий алфавитлери (ҳәриплери) ец көп қайсы тил?
—Баспа сөздиц хабарларына карағанда, Комбоджалылардыц
тилинде алфавит 72 ҳәриптен ибарат екен.
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513
—Дүньядағы ен көлемли хәм салмаклы китаплардан хабарыцыз
бар ма?
—гҲужжетлерден оқығанларыма тийкарлансам, әййемги дәўирлерден |бизиндәўиримизге жетқен ен аўыр китап Қытайдын Буддалык
монастырында сакланады екен. Сөзлери тасларға жазылған бул китап
14300 беттен (тастан) ибарат болып, салмағы 115 тонна екен. Оған
35 миллион иероглиф жазылған. Бул китапты питкериўге 605-жылдан
1644-жылға шекемги мын жылдан артығырақ ўақыт кетип, оны
жазыўға 16 мын монах қатнаскан.
514
—Ен көп шығармалар жазған ҳәм бастырып шығарған жазыўшыларды билесизбе?
—Ҳәзирше дүньяға мәлим Англиялы хдял жазыўшы Уруса Блом
(1893-1984). Онын ен биринши «Тигр» («Жолбарыс») деген роман ертеги
1900-жылы басылған гезде, өзи еле жети жаста екен. Ол 1984-жылы
91 жасьшда кайтыс болғанына шекем 600 роман дөретип кеткен. Оннан
сонғы орында орыстын сөз шебери, жазыўшы Владимир Иванович
Даль (1801-1872). Ол төрттомлық «Толковый словарь» дан (сөзликтен)
тьгскары, 145 повесть ҳәм гүрринлерден тыскдры «Матросские досуги»
(«Матрослардьщ бос гезинде») деген топлам ушын 106, ал «Соддатские
досуғи» («Әскердин бос гезинде») деген топламы ушын 62 атамада ҳәр
қыйлы тарийхый дәреклер жазып, мынлаған ертеклерди, 30 мьщнан
аслам нақыл-макалларды кдйта ислеген.
515
—Орта Азияньщ биринши географиялық картасы кашан исленген?
—Орта Азиянын биринши географиялық картасы бизин эрамыздын 2- әсириндеги Грециянын географияшысы, карта ислеўшиси
Клавдий Птолемей тәрепинен сызылып, ол оны өзинин «география»
деп аталған мийнетине киргизген.
516
—Бүгинги Кдракалпақстаннын территориясы Өзбекстаннын неше
пайызын курамды? Республикамыздын халқы қанша?
—2000-жылғы есап бойынша Кдракдлпақстаннын гуллән территориясы 164,9 мын квадрат километр болып, Өзбекстаннын 37,8
пайызын курайды. Халны, хәзирше, бир ярым миллион әтирапында.
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517

—Адамнын баска жанлы маклуклардан тийкарғы айырмасы тили,
ақылы екенин билемиз. Булардын бөтен айырмаларын билесизбе?
—Адамньщ денесинде де температура ҳәр қыйлы. Мәселен, орташа
есап пенен қолтықасты температурасы 36,9 градус болса, бүйрегинин
(баўырынын) температурасы 41,3, ал өкпесинин температурасы 35,2
градус болады екен. Инсан әне усы белгилери менен де басқа жанды
маклукатлардан ажыралады. Ал, баска жанлы маклукзтлардан: жарға*
наттын температурасы 32, кирпитикендики-35, жылқыныки 37,7,
пышықгики-39,3, ешкиники-40, таўықгыки-41, ғарғаники-42 градус
болады екен.
518
—Дүньяда динлер көп. Қайсысына қанш а адам исенетуғынын
билесизбе?
—2000-жылғы мағлыўматларға карағанда иасраний (христиан) динине
шама менен, бир миллиард 62 миллион адам исенсе, екинши орында
ислам дини турады. Оған 600 миллионнан асламырақадам исенеди.
Үшиниши орында индуизм дини, оған 460 миллионнан асламырақ
адам исенеди. Бул диндегилер, тийкарынан, Ҳиндистанда жасайды.
Будда динине 250 миллион адам исенеди. Олар, тийкарынан Қытай
ҳәм Японияда жасайды. Зардуштий (заростризм) динине де 250
миллионға шамалас адам исенеди. Конфудизмге 153 миллион,
сннтоизм динине 32 миллион, даосизмге 20 миллион, яҳудийлер
(еврейлер) динине 17 миллион адам исенеди екен.
519
—«Ышқы», «мухаббет» сөзлери кайдан шықкан? Кдртайған адамлар
да ышқы муҳаббетке бериле ме?
—Курағща ышқы хдккында сөз жоқ. Ышкы деген сөзди биринши
мәртебе араб шайырасы суфы Рабия ал-Адабия (719-801) қолланған.
Философ Зеноннан (490-433) «даналар-әм мухаббетке бериле ме?»
деп сорағанда, ол: «Әлбетте! Өйтпегенде, дүньядағы сулыўлардан
бахытсыз инсан болар ма еди? Өйтпегенде, сулыўларды тек ақмақпар
ғана сүйер еди» деген екен. Мухаббет ҳеш кашан картайыўды билмейтуғын өмир кубылысы. Ал, қартайғанында мухаббет пайда болған
адам, бир аяғы базарға барыўды қәлеп, екинши аяғы базардан
кепинлик бөз алып кайтыўды қәлеп турған кимсеге мегзеп жасайды.
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520
—Жазыўшылардын. тәнха өзлерине тән ышқы-мухаббет жөнинде
айтасызба?
—Жазыўшыда жасырын сыр болмайды. Ол өз мухзббетин өзи
жазған шығармаларында ҳәр кимлердин образларында ҳәр қыйлы
үлгиде айқын көрсетиўге тырысады. Елиў жастағы жазыўшылардан
бири маған мынадай ўақыя айтып берген еди:
«Жақында, — деди ол —маған бир жас қыз келип, китапларымды
көп оқығанын, сөйтип мени сүйип калғанын айтты. Мен оны сынап
көрейин деген пәм менен: «айналайын, менин қызымдайсыз ғой»,
дедим. Ол еситпегенсип, мени бирге аўқатланыўға мирәт етти. Аз
ғана ойландым да, көндим. Асханада отырып, пулын төлеўге нәўбет
келгенде, официант бизин жегенимизден үш есе артық баҳа айтты.
«Танланбаныз, —деди мениц танланғанымды анлаған офицант,
—қызыцыздай адам менен бәзим курып, пулына келгенде бунша
неге сықмарлық етесиз?
«Сиз өйдемециз! —деди қыз оған. — Бул мениц асыраўға алған
баламныц жорасы. Пулды өзим төлеймен, — деп ол қалтасынан пул
шығарып столға қойды да: — Мә, дәлкек қылмай тийисли пулыцызды
санап алыцыз»...— деди.
Сыртқа шығыўдан қыз мениц шығанағымнан қолын өткерип
алды да:
«Қысынбаныз! Мен сизди бузыў нийетинде емеспен. Маған
үйлениц деп те зорламайман. Әттец, мен сизди сүйип қалғанман.
Уллы Испан жазыўшысы Сааведра Мигель Сервантестин (1547-1616)
муҳаббет жөнинде: «егер, биреўди биреў сүйсе, сүйгенине әпиўайы
мыс-мисли алтын, жарлылық -мисли байлық, жылт еткен ушқынмисли от болып көринеди екен» депти. Сиз де маған сондайсыз.
Мен де жуўапсыз қалмай орыс шайыры Михаил Лермонтовтын
(1814-1841) сөзи менен «мухаббет мысалы жалынлаған от, оны
оты нсы з кдлдырсац өшеди» деп едим, қыз менин қолтығыма
тығылыцқырады».
Әне, ышкы-муҳаббеттин усындай көринислери болады.
521
—Ер менен хаял қосылған биринши шацарақ кдшан пайда болды
екен?
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—Х алы қарасы нда кекнен мәлим әййемги рәўиятлар бойынш а
Тәкиритаала әўеле Адам аганы, сон онын кабырғасынан Хдўа ананы
жараткан. Олар өз-ара бир-бирин жақсы көрип, биринши шанарақгы
тиклеп, оғада көп-көп перзентлер көрген. Ал бул ўақыяға неше
мын, неше миллион жыл болғанын хеш ким үзил-кесил айта алмайды.
Ал «Сырлы әлем» журналынын 1998-жылғы №5 санында жазыўы
бойынша: Кытайдын биологи Чжан Юн исмли алым Пекинде болып
өткен халық аралык геология конгресинде, әййемги дәўирлердин
тарийхын изертлеўлер бойынша Гунжоу деген ўәлаятында жүргизилген казылма жумысларынын нәтийжелерине сүйенип: «Биринши
ш анарақ (семья) буннан 620 миллион жыл бурын пайда болған»
деген жуўмакка келген.
Европалы хаяллар бундай сәнелердин аныкданыўын Қытай
илиминин утысы деп баҳа берипти...
522
—Сүйгенине гүл усыныў кашан пайда болған?
—Әййемги дәўирлердин тарийхын изертлеўши Эрик Тринкхаўс
деген алым Ирактағы кәбирстанлардан бир кәбирди ашқанда, ондағы
мархумнын буннан 100 мын жыл бурын койылғанын ҳәм оған қоса
үйге керек буйымлардан тыскары, кушақ-кушақ гүллер қойылғанын
аныклаған. Демек, сол заманлардан-ақ сүйгенине гүллер бериў дәстүр
болған болса керек.
523
—Жылысатуғын музлар, күтә бийиктен төменге саркырама суўлар
хәм күтә жоқары бийикте суў сакдағышларда болармыш?
—Греландияға барған саяхатшылар 168 метр бийиклюсгеги таўлар
киби музлардын орнынан көшип баратырғанын көрип турып сүўретин
де түсирген.
Венесуэладағы Анжел фолз сарқырамасы 979,6 метр бийикликтен
төменге карай ағады екен.
А мериканын Аризона штатындағы «фонтанлар төбелиги» деп
аталған төбешикке курылған суў саклағыштан фонтанлар минутына
26460 литр суўды 170,8 метр жоқарыға көтереди екен.
Орта Азиядағы ен бийик деп есапланатуғын Ферғанадағы Арыслан
бап саркьфамасы 80 метр бийикликтен төменге ағады екен
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524

—Дүньядағы ен бийик шоққы қайерде екен?
—Гималай таўларындағы Джомолунгма ш оккысы. Оны Англия
геодезистлери өзлеринин басшысы англичан Джордж Эверестин аты
менен (1856-жылы) «Эверест» деп атаған. Соннан сол бурынғы Джомолунгма шоққысы «Эверест шоққысы» деп аталады.
525
—Кдзакстаннын территориясында тенизлер көп-миш. Бул калай?
—Кдзақстаннын территориясында ҳәр бири Арал тецизинин көлеминдей 17 тениз бар екен. Бирақ олардыц географиялық карталарда
көринбеўиниц себеби, сол 17 тециздин хәммеси де жердиц астында
екен.
526
—Дүньяда тармақлары көп кайсы дәрья екенин айтасызба?
—Дүньяда тармаклары ен көп дәрья Россияныц Енисей (бизицше,
Анасай) дәрьясы. О ны н узынлығы бес мын километрден ибарат
болып, жөнекей киш и-киш и 196620 сайлар, өзеклер ҳәм майдамайда 126360 көл пайда етип ағады.
527 .
—Шахмат ойыны хәм онындүнья жүзилик чемпионларын билесизбе?
—Шахмат әййемги ойынлар кдтарына киреди. Уллы-уллы шахдар
да, патшалар да, әскербасылар да ойнаған. Лекин, дүньялық чемпион
атақлары ушын жарыслар XIX әсирде басланады. 1886-жылы өткерилген жарыста Вильгельм Стейниц исмли адам биринши рет жәхән
чемпионы болған. О ннан сон, бизин дәўиримизге дейинги ҳәр
кыйлы жарысларда: Эмманумель Ласкер, Хоссе Рауль, Капабланка,
А лександр Алехин, М акс Эйва, М ихаил Б отвинник, Василий
Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт
Ожеймс Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаровлар болды.
528
—Ишетуғын чай биринш и қаш ан, қайсы елде пайда болғаны
туўралы еситкенбисиз?
—Тәўиплер тәрепинен 1610-жылы Голландияны цЯ ватаўы нан
«Кудайдыц ем шөплери» деген ат пенен көп шөплер ж ыйналып,
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биринши рет Европаға әкеяинген. Шөплерди әкелиўшилер, әўелинде,
наўқаслардын күндиз де, кеште де 40-50 стаканнан ишип турыўы
кереклигин умыттырмай, ҳәр сапары «чай ишиўди умытпаныз* деп
ескертеди екен. Соннан баслап олар «чай» деп аталған.
529
—Инсан ушын ен кыйын ислер?
—И нсанны н өзин-өзи түсиниўи, жасырын сырларын ишинде
сакдай билиўи, жалаларға тетепки бериўи, бос ўақытларынан дурыс
пайдаланыўы, күншиликке берилмеўи сыяклы ислер...
530
—Дүньядағы ен бийик турақ жай ҳәм ени оғыры үлкен қөпир
қайерлерде салынғанынан хабарьщыз бар ма?
—Дүньядағы ен бийик жай Чикагода 70 этажлы етип салынған,
онын бийиклиги 196,7 метр екен. Ал дүньядағы ен енли көпир
Австралиянын Сидней портына салынған, онын ени 51,8 метр болып,
үстинен еки темир жол рельслери, 8 автобуслар жолы менен бирге
велосипедлер ушын да жол бар екен.
531
—Сыртқы көриниси ҳәм минези танланыўшылық пайда ететуғын
хдяллар жөнинде не билесиз?
—Ж әне окығанларым бойынша: XX әсирдеги ҳаяллар арасында
Қытайлы Сан Чанг Лин ҳаялдын бойы 2 метр 40 сантиметр болса,
Голландиялы Полин Мигера деген ҳаялдын бойы тек 59 сантиметр
екен.
Америкалы Пери Уошиптен деген хаялдыч белине қушақ жеткиссиз, ал салмағы 399,1 килохрамм болса, франциялы артисткалардан
Полер (1881-1939) ҳәм Гренджжерлер (1905-1992) исмли хаяллардын
ҳәр биринин беллеринин кыпшалығы 33 сантиметр болған.
Судан мәмлекетинде ерге шыккан ҳаял ана болғанға дейин
үйиндеги анасы менен сөйлеспейди екен.
532
—Жазыўшылардьщ, алымлардын, сонын ишинде, өзиниздиц де,
орта есап пенен суткасына кднша уйқылайтуғынынызды аныкладыныз ба?
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—Оқып билгенлерим бойынша: Немец шайырлары Иоганн Гете
(1749-1832), Иоганн Шиллер (1759-1805), орыс алымы, невропсгголог
Владимир Михайлович Вехтеровлардын (1857-1927) ҳәр бири суткасына бес сааттан, Америка алымы Томас Алва Эдисон (1842-1931)
2-3 саат уйқылайды екен. Ал мен суткасына 5-6 саат уйыкдамайман.
533
—Бир сааттын 60 минутқа, бир минуттын 60 секундка тенлигин
каш анхәм ким анықлағанын билесизбе?
—Бул нәрсе эрамыздан көп-көп әсирлер бурын Шумерлер тәрепинен анықланған. Олар көп жыл көп есаплаўлар жүргизип, жыл
айналысы 360 қүнге тен, бир саат 60 минутка, бир минут 60 секундка
тек болатуғынын билген. Олардын есаплаўларына айтарлыкгай
өзгерислер елеге шекем киритилмеген.
534
—Ғаррылық жөнинде не дейсиз?
—Уллы француз философы Вольтер (1694-1778): «Ғаррылық
ақмақлар ушын аўыр жүк, ладанлар ушын қыс, илим-билимлерге
ийе ақыллы адамлар ушын гүз, яғный, өмириниц зүрәәтин жыйнаў
пайызы» деген екен.
Ал, м ен и ц ш е, ғаррылық инсанға кайта келген, лекин келешеги
жоқ балалық.

535
—XX әсирде Кдракалпақстан халқынын руўхыйлық акына шын
қәлби менен хызмет етип, оны және де байытыў ушын шын берилип
ат салыскднлар арасынан тәнҳа өз көзқарасьщыздан ҳәзирше маған
төрт-бесеўинин атларын, ойланбастан атай аласыз ба?
—Төрт-бесеўи менен шеклениў надурыс. Сөйтсе де, сораўыныз
бойынша айтайын: Олар, менинще, басшылардан Аллаяр Досназаров,
жазыўшылардан Сейфулғабит М әжитов, Мырзағалий Дәрибаев,
алымлардан Нәжим Дәўқараев, артистлерден Гүлхан Ширазиева.
536
—Инсан өмирин не менен өлшесе болады?
—И нсаннын өмирин — онын неше жыл жасағаны менен емес,
дос яранларына, жәмийетине, заманына, халқыньщ келешегине
кандай ибратлы ислер қалдырғаны менен өлшесе болады.
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537

—«Садаканы саўда бер» демектин мәниси?
—Пайғамберимиздин ҳәдислеринде: «инсаннын садаканы саў
гезинде бергени мақул, өлер алдында берилген садакднын пайдасы
кем делинеди. Усы пикирди адамлар өзлеринше: «садаканы саўда
бер» деп кыскартып алса керек.
538
—Инсан денесинин кайеринде микроблар көп сақланады екен?
—Тырнакларынын астында. Себеби қолларынын тырнағы сугкасына 0,086 мм өссе, аякдардын тырнағы 0,004 мм өседи. Қолға
жабысқан микроблардын 95 пайызы тырнаклардын астында сақланады. Тырнакдар астындағы кирдин бир граммында 380 миллион
микроб болады екен.
539
—Миллий тарийхымызда Ерназар алакөз бенен Ерназар кенегестин айырмалары?
—Олар өз халкын бирликли, бахытлы ханлык әтирапында топлаў
жолында бир-бирине альтернатив ислер жүргизген уллы шахслар.
540
—Келешегимди билип-көрип жасағым келеди?
—Ойланып жасаған инсан ушын оны н келешеги — узын-шубай
тунелдин арғы шетинде көринетуғын емески жарық янлы. Оны
аныклаў, әлбетте, күтә аўыр машқала. Сол ушын Тәниритааладан
кәрамат соранасыз. Баскасын билмеймен.
541
—Гейпаралар балаларға «топырақгы патасламанлар?» деп кейиснама қылады. Түсинбеймен.
—Түсининиз. Топырақ бүгин аяқларьщ нын астында болғаны
менен ўакыт өтиўи менен ол сенин мәнгиликтөсегине ҳәм жамылатуғын көрпене айнглады.
542
—Әййемги дәўирлердин базы хдяллары не ушын «амозонкалар»
деп аталады?
188
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—Менин окып билгенлерим бойынша, «амозонка» сөзи еки түрли
мәниге ийе. Биринде: ат минген шабондоз хаял түсинилсе, екинши
мәнисинде: хдяллар ат мингенде кийетуғын кийимлери нәзерде
тутылған. Әпсаналар бойынша амозонкалар киши Азия тенизинин
курғаклықларында жасаған. Олар тийкары нан, басқа кәўимлердин
еряерине турмыска шығып, ер балалар туўса, оны өзинин ата-анасына
қайтарып берип, кыз бала туўса, өзлери сақлап, атларға миниў ҳәм
урысларға қатнасыў әдислерин үйретип тәрбиялаған. Амозонкалар
жөнинде әпсаналар көп. Әййемги дәўир тарийхшыларынан Геродот
(490/480-425) ҳәм Диодор бизин әййемги бабаларымыз болып есапланатуғын Сак, Массагет, Сармат кабилаларында хаяллар жоқары орын
тутып, жокары ҳүрметлерге сазаўар болып жасағанын көп дәлиллер
менен тастыйыклайды. Уллы батыр анамыз Тумарис (Тумарлы)
ҳаққында бираз мағлыўматлар жазып кзлдырған.
Бизин дәўиримиздеги тарийхш ы Ж данкон ы ц анықлаўлары
бойынша, Сырдәрьянын төменинде, Арал бойларында, саклардыц
қәбирлеринен ҳәр қыйлы әскерий курал-жарақлар табылған. Ал
эрамызға дейинги VI әсирлерде Арал тецизинин бойларына С киф
қәўимлериниц елшилик тапсырмасы менен жиберилген Валентинниц
жазыўы бойынша, Арал бойларындағы қабилалардыц жартысын
дерлик Аккағаз деген ҳаял басқарып турған екен .
Билесиз, бизиц «Қырық қыз», «Қыз палўан», «Гүлистан» ҳәм
баска да дәстанларымыэда атаклы ҳаяллар бас орында көрсетиледи.
Бул фактлер бизиц аналарымыз жөницде «Бурын төрт кереге арасында қысылып жасаған...» деген пикирлерди толы қ бийкарлаў
менен, бүгинги қарақалпақлардын арғы бабалары, хакыйқаттан да
түркийзибанларға нөкерлик хызметин аткарған дәўирлерде, олардыц
ҳаяллары да «амозонкалар» деген лақап пенен түркийзибанлардын
нөкерлери болғанын дәлиллейди.
543
—Меницше, ҳәр халықгыц гимни сол халықгы ец қысқа образлы
сөзлер менен сыпатлаў, бүгинине ҳәм келешегине болған руўхый
күшин көтермелеў арқалы халықгыц өзине өзиниц коллективлик
анты. Бизиц халқымызднц бүгинги гимни қалай деп түсинесиз?
—Ҳакыйкатынан келгенде, миллий гимннин текстин дөретиўши
шайыр ҳәттеки, сол миллеттин өзинен болыўы да ш әрт емес. Ец
баслысы, шайыр гимнниц ҳәзир сиз айткдн бас ўазыйпаларын, сол
миллеттиц руўхын дурыс түсинетуғын болыўы шәрт. М ениц бул
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пикириме карсылық билдиргиниз келсе, мысаллар менен тастыйықлайман: XX әсирдин басында Қытайдын гимнин Бенетект деген
инглис шайыры жазған. 1918-жылы Югославия дүзилгеннен кейин
Сербия ҳәм Черногориянын гимнин Дарерин Ежко деген чех шайыры
дөреткен. Японияныц гимни Ф ранц Энкерт деген немец шайыры
тәрепинен жазылған. Тайланд гимниниц авторы француз болған...
Тилекке карсы, бизиц миллий гимнимиз өз миллетимиздиц
ўәкили тәрепинен жазылыўына карамастан, тексти гимнге емес,
жасалма үлгидеги әпиўайы қосықты еслетеди.
544
—Аты әпсана Маман бий, дана Айдос баба, палўан батыр Ерназар
алакөз ҳәрқыйлы дәўирлерде жасаса да мақсетлери бир емес пе?
—Бир! Олар карақалпақ халқын пүткил адамзаттыц кен гүзарына
әкелип қосыўды мақсет етеди. Әтген, мақсетлерине ерисе алмайды.
Буған өз халқынын ишки руўшылық иллетлери, алаўызлыклары
себеп болған...
545
—Инсан ушын Тәниритаала нешеў?
—Екеў. Бириншиси ҳеш кашан өзгермейтуғын Қүдирети күшли
1әциритааланыц өзи. Екиншиси, инсанлар жәмийетин мисли жыл
мәўсимлери, хдўа райы киби өзгертетуғын жана басшысы. Бириншиси, инсанияттьщ тек төбесинен баклайды ҳәм ҳештеце талап етпейди,
ал екиншиси көбинесе қол астындағылардыц колларына, калталарына
карап ислер қылады.
546
—Әййемги сүўретшилердиц мийнетлеринен ец әзелги күйинде
сакланып бизин дәўиримизге жеткенлери жоқ шығар-ә?
—Бар. Қытайдын Сиянь каласына жақын жердеги бир қәбирстанында, әййемги Қытай мәмлекетиниц сановниги қойылған
қәбирден, буннан 1100 жыл бурын жипекке исленген Будданын
сегиз қоллы сүўрети табылған. Сонша жыллардан бери оғада жақсы,
таза, ен әўелги күйинде дерлик сақланған бундай сүўретке Будданык
сөзлери әййемги Санскрит ҳәриплери менен жазылғаны да
аныкланыпты.
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547
—Бир тацпанарлығы — бүгин мен базардан өзиме хдса таппадым
буған не дейсиз?
—Ҳеш қысынбаныз. Жакында Лондон қаласында хаса сатыўшылардын аукционы болған. Сол аукционға дүрмини, компасы, шегилген папиростын калдығын салатуғыны, суў саклағышы, ысқырғышы
бар, мисли кылыш такылетте оғада көп түрдеги хасалар сауыўға
шығарылыпты. Пулыц болса, кәлегининди алдырыўға да болады...
548
—Дүньянын айырым мәмлекетлеринде хырқыйлы ырымларға,
кәраматларға исениўшилик қәлиплескен деген гәплер еситтим.
Сизше?
—Мен еситпедим, баспа сөзлерден оқыдым: 1941-жыдцын 15июнинде бир комиссия дүзилип, сол комиссияныц ағзалары тәрепинен 21-июнь күни Әмир Темурдын Самаркандтағы қәбири ашылып,
сүйеклерин баска жаққа алып кетиў нийетинде майдалатылған екен.
Уллы Әмир Темурдын кәраматынан ба, тап усы күни, яғный 1941жылдын 21-июнинде Гитлер баскарған Германия сол гездеги СССР
мәмлекетине карсы урыс ашты...
1942-жылдын декабринде Әмир Темурдын сол бөлшекленген
сүйеклери кайтадан орнына қойылған екен, ж әне оныц кәраматы
болса керек, сол 1942-жылдыц 16-20-декабрьлеринде СССР мәмлекетинин ләшкерлери Сталинград каласыцда гитлершилерге катан соккы
берген.
Енди буннан ертерек жүз берген ҳәдийселер:
1922-жылдыц ноябринде Англия археологи Хауард Картар исмли
алымныц басшылығындағы экспедиция бизиц эрамызға дейинги
XIV әсирде жасаған Мыср Фараоны Тутанхамонныц қәбирин ашып,
40 тоннаға жақын хәр қыйлы алтын буйымларға қосып саркофаггы
да әкеткен екен. Бул ўайраншылықган сон, Фараон Тутанхамонныц
кәраматынан ба, бир жылға жетпей-ақ сол экспедиция ағзалары
толығы менен өлип питкен.
Және:
1978-жылы Польшанын королы болған Хазимирдин қәбирин
ашкан бир топар Польша алымлары күтилмегенде апатка ушыраған.
Ҳакыйкатында, ҳәр кыйлы ырымлар мын-мын жыллардан бери
адамлардьщ психологиясында жасаўын даўам етпекте. Мәселен, Арка
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Американын тоғайларыцда жасайтуғын аншылар кабиласы ацға шыгар
алдынан хәр қандай буйымларға, өсимликлерге сыйынып шықса
. ғана жолы болар-мыш.
Австралияда да көп адамлар ҳәр қыйлы буйымларға, өсимликлерге
сыйынса, ислери раўаж табар-мыш. Сол ушын да олар өзлери
сыйынған хайўанды, я өсимликги: «бизин бабамыз, атамыз, балмаса,
әкемиз, я ағамыз, я үкемиз» деп қоддан жасайды екен. Сол Австралиядағы жергилиюш халыклардыц бир қәўими әлле кимди өзине
душпан деп санаса, ушы жонылған ағашты, я пышаюгы қолына
алып, онын ушын сол душпаныныц үйи тәрепке қаратып турып
тилек тилесе, сол душпаны аўырыўға шатылады, болмаса, бир кесапатқа ушырайды екен.
Арктика эксимосларыньщ арасында тецизлердиц күшлерине
исенип зикир салыўшылық (шаманлык) әдетлери еле хүким сүреди..
Қубла Африканыц адамлары жацадан басланған исинин нәтийже
бериўи ушын өз денелерин ҳәр қыйлы рецлерге бояў менен, ҳәр
қыйлы өсимликлерди, жемислерди, гозаларды денесине тағып алып,
кудаға сыйыныў әдетлерин бүгинге дейин даўам етгирип жасайды
екен.
Маланезияда ери өлген хдяллар матам тутыў мүддети питкен сон,
еринин кәбирин ашып, оныц геллесин өзи менен алып жүрсе, я
үйинде айрықша хүрметли орында сакдаса, иси келисип кете беретуғьш
әдетлери бар екен...
549
—Балалар кем туўылып, адамлары аз кдзаланатуғын ҳәм халқы
сийрек жайласқан мәмлекетлер барма?
—Балалар оғыры аз туўылатуғын үлке —Батыс Берлин. Ол жерде
бир мын адамға орта есаптан 10,6 бала туўылады екен.
Адамлары ец аз өлетуғын мәмлекет Исландия. Ҳалкы ец сийрек
жайласқан мәмлекет Австралия, онда мәселен, бир квадрат километрге бир адам туўра келеди екен.
550
—Қәйткенде мәдениятлырақ көринемен?
—Бул ушын тилинди, нәпсинди жылаўлап, кәбирстаннан басқа
орынларда көп көз жас төкпеўге ҳәм ҳәсиретли инсанлар қасында
өзинди шадлы көрсетпеўге тырысып жасап көр.
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551
—Дүньяда түйе таўыклар бойы дәрежесинде жылкылар болармыш.
Олар кдйсы еллерде бар екен?
—Бойлары таўықган сәл бийиклеў, ал салмағы 36 килограммнан
аспайтуғын жылкылар тек Аргентинада болады екен. '
552
—Бурынғы СССР дәўиринен есинизде қалған унамсыз ҳәдийселерден бирин айтасыз ба?
—Бурынғы СССР гезивде областьлык партия комитетинин биринши
секретары республикамыздьщ биринши басшысы болып есапланатуғын
еди. Бир жола, әлле кандай жумыслар менен онын кдбыллаўханасында
отырғанымда, биринши басшыныц сол гездеги билимлендириў
министрине кийлигип: «Кдракалпакстанда барлық көрсеткишлери
бойығшга хәмме үлги аларлык хәм танланарлық дәрежеде жощ>ы! Енди
мен сениц пәмсизлигиц ушын жоқарыдан, «Кдракалпақстан мектеплерицце окыўшылардьщ үдгериўдери күгә төмен?» деген ашшы сөзеситип
ғана крймай, сен ушын өзлаўазышдмнан босатылыўым керек пе? Ацсаты
гәпга көп созбай мендеги мағлыўматынды тез әкетге, жүз пайыз үлгериў
бодцы деп әкел, болмаса ҳәзир-ақ министрликтен босатыласац!» деген
кәҳәрли бүйрыкты еситкенимди еле умыта алмайман.
553
—Адамлардыц бир-бирине усаслығы неде?
—Келешегинен үмитицце.
554
—Сыр сақлаўда хаял менен еркектиц айырмасы?
—Хдял баскдлардьщ сырынан гөре тәнҳә өз сырын саклағыш болады,
ал еркек өзиникинен гөре баскалардыц сырын сакдағыш болады.
555
—Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламныц жецил дәлкеккүлкилерге көз-караСлары жөнинде рәўиятлар билесиз бе?
:
—Рәўиятларға карағанда, пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссалам
бир жола катар-курбылары менен отырғанында, қәпелимде хаялларды ц еки қабат болыўы, туўыўы туўралы әцгиме қозғалып, бул
13—Т. Кэйыпбсргено»
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ўазыйпанын хдяллар ушын күтә аўырлығы хаккында хәр қыйлы
гәплер баслағанда:
—«Ғам жеменизлер,— депти пайғамберимиз.— Хэял туўатуғын демде Тәниритааланын бир периштеси келип алдын ашады, бала туўылғаннан кейин екинши периште кайтадан жаўып, әўелги қәлпине
түсиреди».
Ж әм әәт ағзаларынын бири, мыйығынан күлип:
—«Уллы пайғамберимиз, менин хаялым туўып еди. Оған Тәниритааланыц биринш и периштеси келиптидағы, екинши периштеси
келиўден умытыпты» — деген екен. Отырған ж әм әәт бирден дуў
күлисипти.
Сонда Мухаммед әлейхиссалам соцғы сөйлеген адамды нәзерде
тутып:
—«Халайык, жәмәәтги бийазар күлдирген бенделерге де бейиштиц
есиги кек ашылады. Мине, сиз ушын да бейишке жолыныз кенейди»
— депти.
556
—Көп адамлар «бизин заманымыэда өзинше тарийх» деп сөйлейди.
Солайма?
—Әлбетте, солай. Ҳәттеки хәрбир өткен күн тарийх.
557
— 1952-жылы атаныз қайтыс болғанда, ислам дининин талабына
муўапық өлинин ҳүрметине қуран шығартканы ушын онын жалғыз
улы — сизин әкециз Кдйыпберген диншилликге айыпланып, үш күн
камалғаны жөнинде еситкенбиз. Әне сондай руўхта динге карсылық
бурынғысынанда бетер ҳәўиж алып турған 1984-жылда автоавариядан
қайтыс болған әкениз бенен анацы зға тийисли мусылманлык
талапларды орынлаўдан қорықпадыцыз ба?
—Әке менен ана өз перзентлери ушын қайсындай бәле-кздаларға
кдйыл болмайды дейсиз. Әкем менен анамныцтири тендеслери мархумларға қандай хызметлерди мүнәсип десе, соларды ислеўге
тырыстым. Бирақ бәри әкем менен анамнын маған болған мехирлеринин бир тамшысындай ж оқеди. Қолымнан келгенлерин ислеўге
калай талаплансамда, бәри бир, бойымды әллекағщай қорқыныш
бийлегени себепли, сол гезде ата-анамнын кәбирлери үстине салдырған
естелик гүмбезге бүгинги мустакыллыкган кейинги көзлерим менен
карасам, қыялымдағыдай болып исленбегенине өкиништен хәр сапары
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көзлериме жас аламан да: «бул дүньяда мәнгилик инсан жоклығы
киби, бул турақсыз дүньяда бир Тәниритаалаға, онын пайғамберлерине
де инсанлардьщ қәлблеринен тыскары арнаўлы естеликлер салынбаған
ғой. М енин ата-андмды да өз перзентлери, сонғы әўладларынын ҳәр
бири өзлеринич кәлблеринде сакдап, ара-тура хүрметлерине куран
тилаўат кылып турса да, жеткиликли ғой,* деп өзимди жубатаман.
Булардан тыскары кеўлим ырза бир ис әкем Кдйыпбергеннин
әкеси менин атам Ҳәкимнияздын кәбирин де таўып белги қойдырдым.
558
—Айырым жазыўшылар «бул шығарманыц мазмунын түсимде
көрип жазғанман» дейди. Инанса бола ма?
—Қайсы иске, хдқыйқый мәнисинде, қызығып кириссец, сол
жумыс ҳәтте түсине енетуғыны да сөзсиз. Әттец «түсиме енди» деп
мақганыўшылардын бираздарынын дөреткен шығармаларын оқысац,
түсине кирмек түўе, ол жөнинде оцында дурыслап ойланбағанына
көзиц жететуғын пайытларда тәкирарланып турады.
559
—Инсандағы мәртликтиц, нәмәртликтиц биринши белгилери?
—Мәртликгиц белгиси ўәдеге опадарлық, нәмәртликтиц белгиси
ўәдеге бийопалық!
560
—«Өлдиц мамай қуўрадыц» деген гәпке қалай карайсыз?
—Уллы Гомер өз ўақгында «өлилер тирилердиц ақыл ҳәм күш
жумсаўы арқалы ғана тирилер қатарында жасайды...» деген екен.
Бунда, әлбетте ш ы нлы қ барлығына инансамда, өз өмиримнен бир
мысал: мен әкем менен анамныц диўалға илиўли үлкен сүўретлерин
ақлықларыма көрсетип: «булар мениц әкем ҳәм анам!» десем, өздерин
тирилигинде көрмегени ушын олар инанып жарымайды. Сонда
шаўлықлар кэлай инанады? «Өлдиц мамай куўрадыц* деген усы
болса керек.
561
—Бул дүнкяда не өкинишли?
—Адам баласы күтә ақ көкирек, кенпейил болып туўылса да,
қартайғанда сумлыклы болып өлетуғыны.
195

www.ziyouz.com kutubxonasi

562

—Кдйсындай инсанларды өзинизге дос санайсыз?
—Жекке дослыклар өз алдына, әлбетте. Бирақ кимде-ким, тәнха
маған жаксылықлар қылмаған менен, Қарақалпақстанымызға
әллекандай жақсылық қылса яки қылатуғын болса, онын сыртынан,
менин достым деп мактанып жүретуғын әдетим бар.
563
—Талантгьщ 99 пайызы мийнет деген түсиникке кдлай кдрайсыз?
—Бул анықлама орыс жазыўшысы Максим Горький тәрепинен
айтылған. Менинше, жазыўшыда 99 пайыз талант болмаса қыйын.
Себеби, бир пайыз талант пенен күни-түни тынбасанда жартыўлы
ҳештене шықпайды ғана емес, ҳәтте кисини түнилдиретуғын басаяқсыз былшылдылар пайда болады.
564
—Сиз Шығыс илими менен билимин, даналыкларын айрыкша
нурлы деп мақгайсыз. Нурға карсы қаранғылық жөнинде бир мысал
айтып берсениз?
—XI әсирде жасап өткен уллы данышпан бабаларымыздан Абу
Али Хасан ибн Али Исхақ Низамулмулк исмли инсан пүткил
Шығыстын, сонын ишинде, түркийзибанлардын көп-көп данышпанлығын бойына синирип, сол ушын да, халыкқа аса пайдалы көп
ислер қылған ўәзир. Оньщ гүллән дана кенеслерине сүйенип, айналаға
данк жайған ҳүкимдар М әлик шах, ақырында, сол уллы ўәзирин
сарайдан куўыўы менен шекленбей, ҳәкимияттьщ жалланба адамлары
тәрепинен өлтиртилгенине тарийх гүўа. Ол былай:
Сол уллы Абу Али Хасаннын лақдбы «Низамулмулк» болған.Бул
лақаб «барлык мүликлерди, ислерди тәртапке салыўшы дана» дегенди
анлатады екен. Уллы Низамулмулк ҳәзирги Наўайы ўәлаятынын
Нурата районы территориясында туўылған. Салжук Лухманнын
әўладларынан Алп Арысланньщ дәўирикде сарайға жумысқа алынып,
Алп Арысланнын өлиминен кейин онын 17 жасар улы Малик шах
тахтка отырғаннан кейин де оған кғлыс хызмет етап, патша сарайында
30 жыл ўәзирлик лаўазымын аткар ған. Онын әдил кенеслери нәтийжесинде жас Малик шах данк шығарып, Бағдад, Нишафур, Герат,
Балх, Марыда бир неше мешитлер қурдырған. Ҳәтгеки, Бағдадтағы
медресеге «Низамия!» деген атта берилген. Низамулмулктин айрықша
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акыллы кенеслери менен Малик шах сырт еллерден келетуғын саўдагерлерден алынатуғын бажы пулларды да токгатыўы аркалы, елинде
саўда-сатық күшейип, затлар арзанласып, халықгын күн көриси әбден
жақсыланады. Бул ушын пүткил халы қөз патшасына ырза болып,
нәтийжеде ол әлемге мақганышлы даққжаяды. Әттен, патшалықгағы
иши тар, сумлық ийелери Низамулмүлкти шахка жаманлаўға усыллар
таўып, ақыбетинде Малик шах өзинин исенимли дана ўәзири Низамулмулкти сарайдан қуўады.
Низамулмүлк, найлажлықга Бағдадқа бас алып кетип баратырғанда, ҳәзирги есап пенен, 1092-жылдын 14-октябринде жаўыз
нийетли адамлар тәрепинен өлтириледи...
Қалай болса да, дананы к ислери мәнгилик. Низамулмулктин
изинде «Сияр ул-мулк» деген китабы қалады. Бул китап сонғы
әўладлардан әўладларға өтип, айырым ақыллы ҳүкимдарлар тәрепинен
елеге дейин пайдаланып келмекге. Низамулмулкти өзинин хүкимдарлық гезинде оғада дурыс баҳалаўшы Әмир Темур болған. Онын
өз түзиклеринде жазыўы бойынша, Низамулмулк бир сапары ҳджға
барыўды нийет еткенинде, бир уллы әўлийе оған: «Малик шах
мәмлекетиниц хызметинде болып, оны н әмелге асырған қайырлы
ислери аркалы Тәниритааланьщ бевделерине жеткерген жәрдемлериннин өзи хаж қылыў менен барабар», деп жазған екен...
565
—Инсан ушын тилсиз жаўлар?
—От апаты ҳәм суў апаты.
566
—Сыртган келген хабарлардық сиз ушын ҳәсиретлиси ҳәм куўанышлысы?
—Ҳәсиретлиси — тек жақынларыннан ғана емес, әллекдйсы инсаннын өлими хаккында еситилген хабарлар, қуўанышлысы — танысбилислеринниц ғана емес, әллеқайсы инсанны н болсада перзент
көргени жана шацарақ көтергени ҳаққында еситилген хабарлар.
567
—Адамзаттарийхывда гейпара миллетлердин тарийхтан биротала
жоғалғаны жөнинде оқығанман. Бундай пәлекет бизин аз санлы
ҳалқымыздын басына да дөнбеспе екен?
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—Ҳәзирше кәўиплер сезилмейди. Менинше, миллет еки жағдайда
жоғалады: биринш и, тәбияттын аяўсыз апатшылығына гез келсе,
екинши, миллеттик өз арасынан шьпскан басшылары тәнхә карабасларынын ғамы ушын саткынлык дәрежелерге өтсе.
568
—Орта Азияда биринши орыс мектеби қашан ашылған?
—1866-жылы Ташкент каласында ашылған.
569
—Миллетти кандай күш сақЛайды?
—Ҳәр миллеттин ишки бирлиги хәм оньщөзге миллетлерге деген
өкпе-гийнелерге, гүманларға ҳеш кашан жол коймай, жан сезимлеринде тек адамгершиликке тийкарланған меҳирди мәнги сақлай
билиўи.
570
—Сатқынлыктын пайда болыўына себеп?
—Қайсы инсан тәнҳә өз өмиринин қыйыншылыкларына өзи
себепши екенин дурыс түсинбей, тек айналасындағылардан гүманланып жасай берсе, сонында сөзсиз сатқынға айналғанын өзи де
сезбей калыўы итимал.
571
— Гейде миллетимди өзгертсем бе екен деген қыял басыма келеди.
Неге?
— Бундай ой ен нәмәрт, ҳәдцен тыс өзимшил адамлардын басына
келеди. Өз миллетин өзгерткен инсанды онын өз миллети түўе,
жанадан ағзалығына қабыл еткен мидлетин өзиде оған ҳеш кашан
да исеним билдирмейди. Ж әне ескертемен, инсан ушын дүньядағы
биринши бахытсызлық — өз миллетин сатыў, өзгертиў.
572
—Тәниритааланык биреўлигин мойынлаўым шәртпе?
—Шәрт. Олай болмаса Тәниритааланын садық елшиси Мухаммед
әлейхиссаламнын ҳәдислериндеги «Әй, адамзат, бәршениздин түп
атаныз биреў* деген илаҳий көрсетпеге қарсы келесиз.
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573
—Халкымды, өзимше, кднша сүйсем де, ол мени я мен оны сирә
дурыслы түсинбеймиз?
—Халкынды сүйиўден шаршама. Сонда оны н сени, сенин оны
дурыс түсинисетуғын ўақыт сөзсиз келеди.
574
—Көшеде адамларды сыртларынан бакласам, бәри дерлик бирбирин елестирмей, кимлер тез-тез, және кимлери терен ойларға шүмип... жүреди. Ҳайранман?
—Хдйран болмацыз. Инсан жолда, көшелерде түўе, той, мерекелерде де, хәтгеки, уйқыда жатырып-әм өзинин хәм миллетинин, хәтге
бул дүньяныц тәғдирлерин, олардыц түсиниксиз ғалма-ғалларын
түсиниў нийетинде ойланбай жасай алмайды.
575
—Бәрш емиз жасап атырған бул жарық дүньяға өз баҳацызды
билдирсециз?
— Уллы француз философы Вольтер (1694-1778): «Бул жарық
әлем бир кзмақхана, ал онда жасаўшылар ҳәр қыйлы мүддетке гириптар етилген жынаятшылар, деп баҳалаў, ҳәр адамнын өз пикири,
онда мәнгилик ойын-заўыкларға жай бар деп қараў — бул қыялпаразлардыц надурыс пикири. Жер, адамлар, ҳайўанлар Тәциритааланын
тәртиби бойынша қандай болыўы тийис болса, олар дәл сондай, деп
түсиниў — бул дананьщ ойлаў әламаты», деген екен. Вольтер бул
пикирлерди бүгинги ҳәммемиз ушын әдейи айтып кеггкецдей түйиледи.
576
—Бул дүньяны бузатуғын бас күш — Тәциритаала екенине исенесиз
бе?
—Жоқ. Бул дүньяны бузатуғын бас күш — адамлар! Әсиресе, өзинин ерискенлерине бийканәәт басшылар бузады .
577
—Өтмишти үйрениўдин әхмийети?
—Өтмишти қанша көп үйренсец, бүгининди ҳәм ертенинди
айқынырақ көриў ушын тәбийий куяш нурына қосымша кәлбинде
сонша көп нур пайда етесен.
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578
—Сизди көя ойландырса да өзиниз жуўабын таппайтуғын сораўлардан бирин айтыныз?
—Перзентлерди аналар туўады, бирак олар баска биреўге өзлерин
таныстыратушн пайтта неге анасынын емес, әкесинин атын айтыўына
нелер себепкер екенлигине хәзирге дейин исенимли жуўап таппайман.
579
—Ислам дининиц бәрше мусылман инсанларға пайдалы еки
тәлийматын айта аласыз ба?
—Биринши, бес ўакыт намаз окыў кереклиги хаккындағы талийматы. Бул тәлийматты орынлаған инсан күнине бес мәртебе денесинин ен жука жерлерин жуўыўы аркалы экологиялык шараяты жасаўға
кыйынлыктуўылатуғын еллерде кеселшиликти кемейтеди.
Екинши, арак ишиўди кадаған етиў тәлийматы. Буны мен кеқнен
түсиндирмей-ак, аракгы көп ишиўдиц акыбетлерин күнделикли өмир,
телевидение көрсетип келмекте ғой!
580

>

—Мен бүгинги заманыма наразы кейиптемен. Буған не дейсиз?
—Бундай нараэылыклар Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын дәўиринде де болған. Сол ушын ол хәдислеринде Тәниритаала: «Базы инсанлар заманына налынып, маған азар жеткереди.
Биреўиниз-әм заманыкыздан налыманыз. Себеби, мен эаманнын
ийесимен. Күндиз хәм түнди алмастырып хәрекетке келтириптураман, егер көхөрленсем тоюатаман» деди — деген екен. Мениц сизге
ескертерим налынбакыз, өзинизди тек жокарыда хэм токлықга көриўди өрман ете бермей, пәклик пенен мийнетлер кылыўға адетпеншщз.
Пайғамберимиз және бир хэдислерикде: Тәнириталаада мынадай күш
те бар: Кимде-ким нөпәклик жоллар менен жокары көтерилсе, оны
кайтадан пөске түсирип кояды... депти.
Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын бәрше хәдислерин
үйрениўге хәм исениўте тырысып жасаўға әдетленикиз...
581
—Қаракалпакстан Республикасынын өз өтмишине хәм бүгинги
күнине итибары калай?
200
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—Онша кәнөәгшендирмейди. Республикамыаиын сонша кен жеринае
ата-бабаларымыз өэлерннен нендей кәраматлы естеликлер шшырмаған
дейсиз,.. Елеге дейин олардын орынлары тодық изертленип, тийисли
жуўмаклар шығарылмағаны ишимде бәрхә от жағады.
Үйрениў ешшгн жағында-ақ кскнен колға алынса да, шеп болмас
еди. Егер тарийхымыэ хәр тәреплеме терен үйренилсе, бүгинги жас
перзентлеримиз взлеринин ата-бабаларынындааламзатжәмийетинен
\еш кашан белинбегенин сезип, исенип, дүньяны еледе кенирек үйрениўге талапланып, пүпсил жәҳән менен бөрхулла жарысып жасаўга
бар күшлерин салып жасар еди...
582
—Набада хаял болып туўылғанынызда өзинизди қалай сезинер
единиз?
—Ҳөр сапары айнаға қарағакымда бул дүньядағы гезэаллық
тымсалы болған хаяллардын катарына мендей бәтбешерди Тәниритаалам неге қосып жаратгы екен, деген дәрт пенен ишкысталыкта,
Төнриталаама наразылык пенен жеккеликтс калған болар едим. Сол
ушын хаял болып туўылмағаныма шүкир.
.583
—Өлнўден крркдсыз ба?
—Төбийий өлимнен емес руўхый өлиўден қорқаман.
584
—Баска түркийзибанларға карағанда кдракалпаклардын аўызеки
әдебиягынла батырлықдәстанларынынсаны көбирек болыўына себеп
неде деп ойлайсыз?
—Бул дәстанлар каракалпаклардын бир орында кеп жыллар жасай
алмай көп әсирлер даўамында бәрше түркийзибанлардыц тәғдирлерине сак нөкерлик лаўазымын да тураклылык таппағыныкык айкын
дәлиллери сыпатында келешек әўладлар ушын дөретиле берген ғой.
585
—Каракалпаклар генже халыклардан деген-әм болжаўлар барлыҒын билесиз бе?
—Нуўх әлейҳиссаламнын уллы кемеси тоқгаған Арал бойларында,
Нуўҳ өлейхиссаламньщ үшинши улы Ефастан дөреген уллы Түрк
20!
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нсмли бабамыздьщ биринши перзентлери катарында пайда болып,
усы мәканда м әщ клик Ўатан кылып жасал калған каракалпаклардын
намысын қорлаганларды хдкыйқый инсаклар сыпатында түсингим
келмейди. К им не ойласа мейли, ким Нуўҳ әлейхиссаламнан сон
пайда болған адамзат өмирин толық үйрснип жстиссс, хдкыйкатлыкты дурыс түсинетуғын дәреже жететуғынына исенемен.
586
—Түркийэибанлар ө з аналарын күтә ҳүрметлейди. Ал, өзге
аналарды ше?
—Бул жөнинде тарийхый дереклер де, хәр кыйлы мысаллар да
кеп. М әселен, буннан 750жыл бурын өткен хорезмли уллы шайыр
Палўан Махмудтын бир жола аты пүткнл дүньяға данғара хинд
палўаны менен гүресиўи керек болады. Ҳинд патшасы өз палўанын
алдына шакырып, егер хорезмлиден жығылса, ойланып отырмастан
атгиретуғъжын ескертип қойған еди.
Палўан Махмуд гүреске бел байлап, Ҳиндстан шегарасыка киргеннен кейин, жол бойындажылап отырған биранаға кези түсип, оған
өз елинин дәстүри бойынш а ийилип, сәлем береди хәм неге жылал
отырганын мәнисин сорайды. «Әй, балам, күгә х&сиретлимен,—дейди
ана. - Менин жалғыз улым Хдадстанла аркасы жергетиймеген паяўан
еди. Енди оны н хорезмли палўан менен гүресиўи керек болыш ы.
Еситиўимше, Хорезмнин палўаны оғыры күшли деседи. Егер менин
балам сол хорезмлиден жығылса, патша оған «сен пүгкил Хиндстаннын
данкын аяк асты қылдын» деп өлтириўге ықырар етипти. Жалғыз
перзентимнин ©летуғыны көэ алдыма келип, жылап отырман».
Ананык бул сөзлерине баўыры ериген Палўан Махмуд: «Жыламаныз, ана! С изин баланыз күшли. Хореэмлини жығады» деп тәселле
айтып кетеди.
Ертенине ол хинд палўаны менен гүрес баслағанда, өзиник оннан
бир неше барабар күшли екенин сеэсе де, кеше жол бойында жылап
отырган ана көз алдына елеслеп, сол анаға мехири ушын хеш кимге
билдирместен бир уўытын таўып, дизе бүгеди де, жығылған болады.
Гүрес майданына хинд палўанынын анасы да келген екен. Хорезмли Палўан Махмудты сол жерде танып, бундай мечирли адамға бир
кудашн пайғамберлик {©билет бериўди тилеп, бәрше аламанғажарсазады.
Ана тилегин Тәниритаала кабыл етип, Палўан Махмудгы пайғамберлик дөрежеге көтергени ҳақкында аспаннан саза жибереди... Сол
пайыттан баслап, Палўан Махмуд пайғамбер деп мойынланады...
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Бүгинлиги Хорсзмниц Хийўа каласына келген саяхатшылар пайғамбер деп тән алы ш ан Палўан Махмудтын кәраматлы кәбирин зиярат
етип сыйынбаса, өэлерин туркийзибанлардын Хорезм деп аталған
бир елине келдик деп есаатамайды екен.
587
—Аклыкдарыныз бенен арақызда жүз берген өзгерислер?
—Бул өзгерислер соқғы геэде көбирек телефонға байланыслы
сезиледи. Илгери жыллары иен оларға: «Телефонға жакынлай берменлер», дейтуғын едим. Енди олардық хәр бири маған: «Ата, телефонды
көп бәнт қыла бермениз маған звонить етеди...» десетуғын болды.
588
—Айырым инсанлар ушын үш әрман бармыш. Оларды атасаныз?
—Биринши жокары лаўазым, екинши бийесап дунъя-мал, үшинши
данк.

589
—Бүгинги хаял-кызларымыэ хакқында китап жазғым келеди.
Кенесиниз?
—Ҳаял-қызлар хакхында канша көп жазылса, мен де шын кәлбим
менен куўанаман. Себеби олар аналар. Аналар миллеттин хәм сағасы,
хәм тәрбияшысы. Ҳаял-қызлар хдққында жазыўдан бурын пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын ҳәдислерин асы клай окып
шығықыз. Сизғе, ядымда барларынан айтайын:
«Ҳаялларға ен қымбатлы әзи з киси — ери».
«Ҳәр бендеге е н қымбатлы әзиз киси — Анасы».
«Тәниритааланын күшсиз халқы болған хаялларды урманыз».
«Кайсы адам, бир хаядды алдаса, ол бизден емес».
«Ер менен хаял бир-бирине меҳир-мухаббет пенен жасаса, бирбирине садық жасаса, барлық гүналары бармақ арасынан төгиледи».
«Жөннеттен дәметип жасаған адам, аналардын зейнине тиймей
жасасын».,.
590
—Биреў өлсе, адамзат алеми бир адамға кемейеди деп ойлайсыэба?
—Ж оқ. Ҳөр инсанны ц өлими менен оны ц орнына заманына
ылайықтуўылатуғын инсанға бир орын босайды.
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591
—Егер әллекимлерден «сиз кайтатуўылсацыз, кайсындай кәсипти
танлар единиз?» деп сорасаныз, көбиси «бүгинги кәсибимди ж әнс
танлар едим», дегенди жаксы көреди. Ал сиз ше?
—«Бул дүньяда келип кеткен инсан, ўакьгглар етиўи менен баскаша инсан болып кайтадан туўьғлады-мыш» деген рәўиятты да көл
еситкенмен. Егер, мен кайта туўылсам, бүгннги халымды тәкирарлаўды хеш кандай әрман етпеймен. М ениншс, ертеқги дүнья адамлары
хөзиргидей алаўызлыкта жасамай, өз-ара тил табысып биригетуғын
болады. Ә не, сол бирликли адам ларды наяқкийим лерине ултарак
болы п-ак кдйта туўылсам да, Тәниритаалаға ыразы болар едим.
592
—Хәзирги адамлардын китап оқы май, телевизор кориў менен
канаат табатуғынын сезесиз бе?
—Сеземен! Буры нш СССР дәўиринде, телевизордан көрсетилетуғын ҳәр қыйлы салтанатлы мәжлислерден басшылардынузын-шубай
ўәделер берип сөйлеўлеринен жалықкднлар көбирек китапка үнилетуғын еди. Енди көрсетиўлердиц кы зыклы түрлери көбейгени ушын
ба ямаса техникалык прогресслерге толып-тасып атырған заманға
бейимлесиўге бет бурдыма, телевизорға үкилиўшилч) көбейди. М енинше, бул да адамзат өз санасынын кемислерин толтырыўға асыкканлығынын бир белгиси. Сөйгсеяе, китап оғсыўға әдетленген жаксы.
Себеби китап мисли уйкыдағы акыллы адам. Ондай адамларды таўып
тез-те’3 уйкыларынан оятып, ойларын тынлап турыў жақсы.
593
—Биринши басшысы өзгерген ж әмәәтгин кейпине баханыз?
—Биринши басшынын взгергени, хаўа райынын, жыл мәўсиминин
өзгергени киби бир кубылыс. Адамлар көбинесе бәхәр я жаз келиўин
күтеди. Әтген, биринши басшы көбинесе, я гүз, я кыс киби келеди.
594
—«Әллеким шекене урса, оған екинш и шекенди де тут» деген
нәсиятка не дейсиз?
—Бул нәсия' — әллекайсы инсанды, я бирмиллетги кор къиатуғын дәрежегетүсирмеўитийис. Биракта сол уратуғында, оған шекесин тутатушн да, ө з тәғдирин миллетинин хәм адамзатгын тәғдиринен бөлип алмай, қәлбиқце мнллетинин бай руўхын беккем сакласа,
ақыбети парахапшдлықгын хәм алға раўажланыўдын гиреўи.
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595

—Кәсищеслеринлапе ладанлык сезесиз бе?
—Баслы ладанлық — дәмегвйлик нийети менен кәлем услаў.
Ондайлар, менинше, хдқыйкый талантка иие жаэыўшылар емес, жал*
ланба кулларға, кунлнкшилерге айналғанлар!
596
—Кдракалпақстанньщ аты әлемге мәлим кдлалары бар ма?
—Әлбетте бар. М әселен, Конырат кдласы жөкинде буннан бир
әсирге шамалас бурын карақалпак елине келген, миллети башқур
Закий Валийдий Тоған исмли шығысты изертлеўши алым өзинин
«Естеликлер» атлы китабында жазғанына дыккат бернн: «...Конырат
кишкене қала болыўына қарамастан, Германиянын Гамбурги,
Англиянын Манчестри, Қытайдыц Ш анхайы сыяклы кала!...*.
597
— Өз шанарағыныздьщ ағзалары сизди дурыс түсинбесе, көп
окығанды, жазғанды тоқгатарма единиз?
— Бир мысал: уллы орыс жазыўшысы Лев Толстойдын өмирлик
зайыбы Софья Андреева ери туўралы билгиси келгенлерге гейде:
«Лев ғырт жилли...» депте айтады екен. Лев Толстой усыны билсе
де, жазыўшылығын токтатпаған ғой... Сонда мен киммен?
598
—Базы еркеклер хдяллар секилли боянғацоы жаксы көреди. Сиз ше?
—Инсан өзин жасалмалылык жол мекен, айкаласы ндатларды
алдагысы хелегуғынын жақгырмасам да, баскаларды оз келбетинен
жеркендирмеўге тырысатуғынларды шеп көрмеймен. Ал, өзим сакдлмуртымды кеп өсирмеўге тырысканым болмаса, денеме ийислн суў
сеўнп, я азанда кийимлериме утюг басып, аяк кийимлеримди майлап
кийген макдуқ емеспен. Уакыт та таппайман, талсам кызыкпайманда.
599
—Билимнин көшшги аўыр жүк пе?
—Жоқ. Бирак усындай түсиник, хакыйқаттан да, көп окып, көп
изленип, дүньяны кенирек түсингенлердин баскалар төрепинен
дурыслы түсинилмегенн себепли ямаса сол көп окыйтуғын билимли
адамлардын базы жәмәтте төнхө өзлерин журтган аскан дана көрсетиў
максетинде ««менмен*сирейт>тын әдетлерн ушын айтылса керек-аў.
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600
—Шайырларға делбелик тән деседи. Солай ма?
—Бул, мениншс, айырым талант ийелеринвд ҳешкимнен тартынбай, өз п и ю ф щ ж н ашыкайтыўларын күнлеўшилер тәрепвден айтылса керек. Ерквд пикирлейтуғын шайырлар жөнинде унамсыз пикирлер ҳәтгеки ислам ди н н жана пайда болған гезлерде де бсшған. Бирақ
оларға қарамастан, пайгамберимиз Мухаммед алейҳиссаламнын өзи
исламды ец жайдырьгўда хызмет еткен шайырларға базда үстиндеги
шапанын шешип беретуғын да болған...
601
—Өзиме өзим түсиниксизбен. Не кылайын?
—Бизин эрамыздан төрт жыл бурын туўылып, эрамыадыц 65
жылында қайтыс болган Уллы Рим жазыўшысы Сенека: «айышсер
жазадан кутылса да, онын коркьшышларынан кугыла алмавды» десе,
әййемги грек философы Пифагор Самосский (570-5Ш): «ҳәр күни
азаш а ояныўдан, езике өзин: «бүгин не кылыўым керек?» деген сораў берип, кеште уйкыга жатар алдында, өзице-өзвд «бүгин мей не
ислеп үлгердим?» деп сораў бер» деген екен. Уллы даналардын бундай
нәсиятларын есте тугып ҳәм ҳәр күнги өз өмиринин төжирийбелери
бойынша шығарған жуўмакларынды көз алдына келтириў менен
ойланып жасаған макул.
602
—Бир отырыспада бир шыпакер, сизди «аўыр кеселликлерди
басынан кеширген жазыўшы» деди. Ыраспа?
—Ырас. Деген менен, Инглис жазыўшысы Даниэль Дефо (16601731) ҳәтте басына кан куйылған кеселден кейин де, пүткил дүньяға
данклы «Рйбинзон Крузо» шығармасын дөреткен екен, Усы пикирди
жас гезлеримде окығаным ушын ба, мен де: «егер халкымнын тәғдиринен дурыслы шығармалар дерететуғын болсам, анаў-мынаў кеселликлерге кул болыл тесекте жата берместен, үзликсиз мийнет етемен!»
деп өзиме-өзим ант берип тынымсыз издениўге, кәлем тербетиўге
тырыскднман. Базда жана шығармам баспа сөзде жәрияланыўдан,
базы оқыўшыларымнын жазған хатлары маған жана дәри-дәрмак
секилли тәсир ететуғын еди.
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603
—Менделеев хәтте түашае де табшщалщ> дүэстуғынына карамастан,
сал бос ўакыт тапса, чемодан соғыў менен, ал шайыр Влаш мир
Маяковский түсинде де сөйленип косыклардөреткени менен шекленбей, бос ўакыт тапса, айнаға карап манлайына гүбелеклердин сүўретлерин салыў менен шуғылланады екен. Сизин әдетлериниз?
—Ад санлы халыклардык жазыўшыларына тек ғана көркем шығармалар дөретиў аркалы күнелтиў қыйын. Сонлыктан, мен, көбинесе
журналистлик пенен де шуғылланаман.
604
—Бизин эрамызға дейин-ак данклары олемғе мәлим Софоклыей
(496-406), Сократгай (469-399), Аристофондай (445-385), Аристотельдей (384-322), Архимедтей (287-212) даналарды, Искендер Зулкарнайындай (356-323) әскербасыны дүньяга келтирген Греция бүгинлиги
неге дүньянын хөр тәреплеме раўажланған мәмлекетлери катарында
тилге алына бермейди?
—Тез хәм дәл жуўап табылыўы күтә мүшкилли сораў бердиниз.
Келещехте усындай сораўлар болмаўы ушын пүткил елимизге: «ертенги әўладларымыз бүгинги бизлерден д е зор билимли, дана, бахытлы
болыўы тийис хәм солай болады!» деген шақырык ортаға тасланыўы
бүгинш жас әўладгы алдаркдтыў емес, ҳақыйкый шакырык) Ҳәмме
буны дурыс түсинсе, келешегимиз бахытлы болатуғыны сезсиз.
605
—Бул дүньяда мәнги тири жасаў жок. Сиз өзинизге дейннги
уллы ойшыллардьщ, кдйсылары калай влгенин айтып өзиниз кдйсысынынөлиминтәкирарлағыныз келетушнын айтсацыэ?
—Кам сүт емген бенденин бәрше қәлегенлери, күткеняери иске
асырыла бермейди ғой. Мәселен, әййемги грек философларынан
Сократ (464-399) өмиринин сонында зәхәр ишип өлиўге мәжбүр
болса, уллы Диоген (404-232) ишимликлерден босаған бочканьщ
ишине кирип жасағацды макул көрип, әйне сол бочкада кззатапкдн.
Адександр Пушкин 37 жасында өз намысын кортаў нийетинде дуэлде
кййтыс болған... Лев Толстой 82 жасында хаялына ашыўланыўы
менен үйинен шығып, темир жол станциясында кдйтыс балған...
Енди шығыс алламаларынан Фаркдиддин Аттарды (119-1230)
жөнинде:
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Ол алып сатарлық пенен шуғылланатуғын әкеси Ибрахим кайтыс
болғаннан кейин, ата кәсибин даўам еттирип отырғакыкда алдына
келген бир дәрўиш өзине он ы н итибар кылмағаны уш ы н,
Фаридиддин Аттарға:
«Әй, хожа, сен кәйтйп әлесен?» депти. Сонда Фаридиддин оған
дыкхат аўдарып: — «сен кәйтип өлсек, менде сондай өлемен-дә!» —
деген екен, дәрўиш: «жок, сен мендей болып өле алмайсан* — депти.
«Не ушын?» депти Атгар.
«Себеби сенин жүгик аўыр, мал-дүньян көп, оларды көзин
кыймайды да. Ал мениц жүгим жок, өлимим ацсат» депти де,
ийкиндеги коржыкын жерге таслай сала, шалкасына жатып сол
жатысында көп узамай жан тәслим етипти...»
Фаридиддин Аттар бул жағдайға тан калып, оны жерлегеннен
кейин, өзи де барлык ислеринен ўаз кешиптиде, дәрўишлик жолына
түсип, сол жолда каза тапкан екен...
Ал, Хорезмге монголлардык шабыўылы болғанда, ески Ургенч
каласынын дәрўазасын қорғап турған шайых Нөжиматдин Кубраны
(1145-1229) монгол нөкерлеринен биритутып алып, дәрриў атына
сүйретип баратырғанда, бир мехирли адам, уллы алламаны танып
өлимнен кугкарыў нийетинде «Әй, монғол, саған мындинар берейин.
Бенденди маған сат» дейди. Монюл нөкери келисиўге мейилленгенде,
ат сүйреткисиндега Нәжиыатдин Кубра тилге келип: «Эй, монғол,
сатпа! Бул арзанға сорап турыпты* дейди. Усыннан кейин монғол
оны кайтадан атына сүйрегип баратырғацаа. арбасына сабан тийеп
киятырған бғфеў жолығып: «Әй, монғсш, бенценди маған сат, мынаў
арбадаш сабанымды беремен» лейди. Сонда сүйреткидеги Нажнматдин Қубра тилге келип: «Әй, монғод, енди сат! Буннан артығына
мени ҳешким алмайды» дейди. М ыц динарға сатылмай, сонында
бир арба сабанға сатьшыўды калеген дана Нәжиматдин Кубрага монғол
нөкеринин кәхәри кайнап, тап сол жерде-ақ оны г а ш ш » менен
шаўып өлтирген екен.
Елин тоз-тоз кылған душпаныкын калгасына көп пул болып
түспеўин нәзерде туткан Нәжиматдин Кубраньщбуя өлими — маған
да, хақыйкатүлги аларлықөлим батып түниледи.
Ал уллы француз жазыўшысы (хакыйкый өз аты Чари) Франсуа
Аруз (1694-1778) 84 жасында өзинин жазған пьесасын театрда
тамашалап отырғанында, тамашагейлердин гүркиреген узақ кол
шаппатлаўларына аса куўаныштан, сол орнында жан тәслим еткени
сыяклы өлим келсе де, өкинбеймен. Егерде өлгенимкен сон атаанамнын кдсына жерленип, ата-анам тәрепке жүзимди каратып,
оларға колларымды каўсырып басымды ийип турған кишилеў бюстим
орнатылса, «бийәрман жасап кетгим!» деп сөйленип жатар едим.
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606
—Инсандағы қалби тарлық хәы акылсызлыктын көринислери?
—Душпаны түўе достыныц да бахытларын кызғаныўшылық,
быжықпық, азғана окығанпары хәм әллекимнен еситЗсенлерн менен
озин билгши көрсетиўге талапланыўшылық, билими сайызлык,
көрғенсизяик, қысқасы, өз ойларына күши асетпеўшнлик...
607

—Кандай исенимлер инсанда күш пайда етели?
—Тәниритаапанын барлығына, взи жасаған кен алемнин мәнгиликлигине, етирнкяердик өмири келтелигине толык исеним.
608
— Гүманшылман. Неге?
— Кдйсы инсан бул дүньянын сырлары ҳәм өз досларынын минезкулыклары жөнинде қанша сайыз түснникке ийе болса, ол сонша
дәрежеде гүманшыл. Ҳәтте өзи-өзине де гүман менен карайды. Бул
тири инсан ушын аўыр кесел, дәрт. Тез емлениўди басланыз!
609
—Қәйткенде сүйикли, сабыр-такатлы көринемен?
—«Таныған жерде бой сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы» деген
накыл бийкарға дөретилмеген. Сырткы көринисин бираз гөззал
болып, касына келген бийтаныс инсанға да күлешырай менен мехирлиликтин излерин көрсете бил. Ал тирилигин ушын шүкирликте,
бар тапканына канәәтлиликте, кемсөзлиликте, азда болса сабыртакатлылығыцызды анлатыўға себеп болады.

610
— Ушыраскаклар аргсынан жаксыларды бирден түсиниў мүмкин
бе?
— Бул күтә кыйын. Себеби, өзикше айналасындағыларға, жаксы
көриниўге тырыспайтуғын инсан жок. Сол ушын да әййемги юнон
философы Диогеннин (400-327) күндиз-ак қолына шам услап жургенин көргенлер: «не излсп ,'Күрсиз?» дегенде, ол: «жақсы адамларды
излеп жүрмен!...» деп жуўап бергени әнейилик пенен әўладтанәўладка өгаеген.
14—Т . К ^й ы п бергевоа
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611

—Кеселл иклердин еч мүшкиллиси?
—Мүшкилли емес кесел жок. Сөйтседе ен аўыры тилден калыў,
көэден калыў.
612

—Инсанды сайызға шығаратуғын кылўалары?
—Өсекшилик, Мухаммед пайғамбер «Инсаннынбирғана өсек гәпи
мисли жалын киби өзинин барлык жаксылыкларын өртеп жибереди»
деген екен.
613

—Әкем оз мдкемесиниц жокары лаўаэымына сайланыпты, енди
мен өзимди калай тутсам болады?
—Әкен бир мәмлекетке пагша болып сайланса да, өзинди бурын
кандай кишипейил туткан болсан, сондай тута бер.
614

—Инсакды дурыс тәрбиялаўдағы баслы клим?
—Биринши, дин илими. Ким белгили бир дннди мойыкламаса,
ол кәлпеки жасайды. Екинши, сөйлеў илими. Ким дурыслы сөйлей
билмесе, ол шынықгырылмастан тайғак муз үстине жиберилген спортшыларға мегзейди.
613

—Инсанды басқалардын хүрметине сазаўар кылатуғын, базда
мәжбүрий өлтиретуғын иллетлер?’
—Имсакнын тек өзинен зорларды емес, әззклерди де, камбағал-ларға
да тен хүрмет көрсете бшшўшилиги, өзин хүрметлерге сазаўар кылады.
Ал, кисини тирилёй өли дәрежесинде жасататуғын иллет, тәғдиринде жүз берген хәсиретлерге төтепки бере алмаслык, менменлик,
шыдамсызлык, күйгелеклик, өсекшилик!...
616

—Бүгинги Кдракдлпакстан ушын сиз сезетуғын үш машкдла?
—Бириншиси суў, екиншиси экология, үшиншиси, миллий
бирликтин кемлиги.
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617

—Бул дүньяны ашыўдын гилти қайерде екенин билесиз бе?
—Ҳәр инсаннын ез кәлбиндеги билиминде.
618
—Гейде сизинде кейпиятларықыз бузылатуғын гезлер бола ма?
—Буп кен алем бизлерге дейин-ақҳәр қыйлы даналыкларға тол ы,
Тениритааладан нәзил етилген гүллән диний китапларцы айтпағаннын
өзинде Сократ, Аристотель, Данте, Омар Ҳайям, Наўайы, Шекспир,
Мақгымқулы, Бердақ,,. сыяклы хүзлеп, мынлап уллы даналар сонғы
әўладларга канша-канша даналықпар, рәўиятлар, хикметлер толы
китаплар жазып калдырган. Ә не, усыларды көз алдыма келтирип
«Әй, Кдйыпбергенов, ойлан, сен
ушшлардьщ кайсысына такаббил
жаналық дөреттин?» деген сораўға дурыс жуўап табалмай, кейпим
түсетуғын гезлерим оғыры көп болады.
619
—Бул дүнья ушын сиз, кимсиз, мен киммен?
—Сизди де, мени де бул дүнья ушын ушы шыгарылмаған топыр
кәлем менен сызылғаны ушын тез өшетугын суўретлер ямаса көшпели
еспе кумнын түйиртпеклери десе де болады. Бир күни хешкимге
нәмәлимликте өшемиз, я тегеран ескен жел менен әлле каякларға
нәмәлим ушып көзлерден ғайып боламыз.
620
—Бизин заманымызга дейин жасаған түркийзибанлардын тиллерге
мүнәсибети кандай болган?
— Бизге дейинги Туркийзибанлар өз айналасындағы мәмлекет>тер
менен жаксы карым-кдтнас кылып жасаў ушын, тийкарынан, үш
тидци жақсы билген. Биринши, өзлерининтилин, күнделикли өмирде
сөйлеў тили, әскерий тил, сиясат тили деп билсе, екиншиси араб
тилин күдиретли илим тили, ал үшиншиси, парсий тилин поэзия
тилидеп мойынлаған.
621
—Күнде жуўынып жүрсемде базы досларым мени патаслыкта
айыплайды. Себебин түсинбеймен?
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—Күнде жуўыныў бул дененнин тазалығы ушын керек. Д осяранлар менек акык карым-катнас ушын калбинди таза тутыў —
бәрше тазалығыкнан ағла!
622
—Жоллараан өткенлерге қол жайып күнелтетуғын үш адамнын
бир жерде турғанын керип бар пулымды биреўине ғана берип едим,
калған екеўи пул алғанға жаман көзлери менен карады. Не кылыўым
керек еди?
—«Дийўанаиын душпаны дийўана, байдын душпаны бай» деген
даналык бар ғой. Илажык барынша, үшеўине тен бөдип бериўин
керек еди.
623
—Басшьшыклаўазымда ислегенлердин дд хасиретли күнлери бода
ма?
—Егер басшылык лаўаэым гүрсисинде отырыўдан киси кешеги
күнин бирден умытып, марапатшылардын жылтырак сөзлерине
исенсе хөм дәмегейлик пенен дунья жыйнаўжолына түссе, ондайлардын босатылғаннан сонғы хар бир күни ғака еыес, хар сааты, хар
минугы, хар деми хәсиретке айналады.
624
—Инсанға тән, ен мүшкилли бир ғана кемшиликти атасацыэ?
—Өзинен баскалараы «мен дәрежесинде түсинбейди* деген исеним.
625
—Адамлар бир-бирине хабар жеткериўге ойланылмай коллакылатуш н сөглердин тәсирлери жөнинле не дейсиэ?
—Ийса пайғамберге түсирилтен «Инжил» китабыньщ биринши
гопи «Әўеле сөз пайда болды...» деп басланыўынын өзинен-ак, инсан
өз жуўапкершилигин дурыс уғыныўы тийис деген мөни турыпты.
Демек, бәрше кәраматларцан да күшли ҳәм сол көраматларды пайда
етиўши күш — сөз! Сол ушмн да дүнья халықларынын барлық
тиллеринде: «инсаннын хэр кандай хәсиретин умытгыратуғын күш
те сөз» деп әнейилих пенен айтылмағанын дәлиллейтуғын әпсаналар,
рәўиятлар, хнкметлер хәр бир халыкга есалсыз. Енди мен гүўасы
болған бир жағдай: 1941-45-жыллардағы Гитлер Германиясы менен
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болған урыс дәўиринде, 1943-жылдын жазында, менин анамнык
туўыскан апасы Бийбихан исимли кемпирдин үлкен улы «Кдлийла
кахарманларша казаланды» деген хабар келип, буны аўыл кекес
басшылары анаға хабар етиў длдынан, оны бул хәснретке таярлаў
максетиное Есимбстдеген адамды бурыныракжибереди. Ол кемпирге
келнп, «ана, үлкен улыныз Кдлийла Кахарман болыпты!..» дейди,
Кемпир куўаньшгган қорасындағы жалғыз сыйырын казығынан
шешип, «Сүйиншиге!» деп Есимбетке бас жибин услатады. Есимбет
« буны бир өзим алғаным уят болар, Кдлийла елдин ер азаматы еди,
онын сүйиншисин пүткил аўыл жесин!» деп, сыйырды өкетпестен
сол уйдик корасыкда сойыўға кириседи. Бийбихан апа Есимбетгин
бул исине куўанып, «хәмме аўыл менен белнсип жейжак екен» деген
ойда тезлик пенен сойған сыйырдын гешлерин салыў ушын барлык
ыдысларды айналасыка әкелип кояды. Сонын арасынла аўыл кенес
баслығы келеди. Кдраса, Есимбетсыйырды сойып атыр. «Хә, бийшара
ана мәрт екен. Онша жыламай, кара асына сыйырын сойдырып
атыр» деген ой менен «ҳа, Бийбихан апа, теғдирге кдрсы не шара?
Биринши улыцыз әдиўли Кдлийла ел ушын кдхарманларша каза
таўыпты. Ийманын берснн!» дегени сол, кемпир гәптинтөркинин
бирден тусинип, кагггалына ессиз кулады хәм зир-зир катып, жан
тәслим етги... Әке солай, бир хдсиретлн хабарды еки түрли сөз
бекен айтыўдан да көп нәрсе ғәрезли.
626
—Сиз бенен бир ушырасыўда Кураны кәримди әўеле орыс тилинде, сон езбек тилинде ошғанынызды мойынлаған единнз. Мухаддес
Куранда пайғамберимиз Мухаммед алейхиссаламнан басқа кайсы
пайғамбердин атлары аталады? Олардан кайсылары бул дүньяда неше
жыл жасап өткени туўралыда билгенлеринизди айтып берсекиз?
—Мухаддес Куршы кәримде 25 пайғамбердин атлары аталады.
Олар Тәкиритааланын бириншн мехири түскен Адам алейхиссаламнан
басланады. Соннан кейнн: Идрис әлейхиссалам, Нуўх әлейхиссалам,
Худ әлейхиссалам, Салих әлейхиссалам, Ибрахим әлейхиссалам, Луг
әлейхиссалам, Исмайыл әлейхиссалам, Исхак өлейхиссалам, Якуб
әлейхиссалам, Юсуп алейхиссалам, Шуўайб әлейхиссалам, АЙюб
әлейхиссалам, Зулкафл әлсйхиссалам, Муўса апейҳиссалам, Хорун
әлейхиссалам, Даўыд әлейхиссаяам, Сулайман әлейхиссалам, Ильяс
әлейхиссалам, Аляса әлейхиссалам, Юнус өлейхиссапам, Закарья
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әлейхиссалам, Яхье алейхиссалам, Ийса әлейхиссалам, Мухаммед
алейхиссалам.
Бул уллы пайғамберлердин атларын Мухаддес Кураннан окығанымнан тыскары колыма тускен айырым китаплардан да окығаным
бар. Әгген, хеш бириндебул пайғамберлердинжасапөткендәўирлери,
неше жыл жасағаны жөнинде узил-кесил айтылған пикирлерди
ушыратпадым. Деген менен, базылары жөнинде азмазлап билгенлерим: Мәселен: Муўса әлейхиссалам бизин эрамызға дейинги 13-12әсирде, Даўыт әлейхиссалам биэин эрамызға дейиги 11-10 эсирде
жасаған екен Олардан тыскары окып билгенлеримнен: Идрис
өлейхдссалам 82 жыл, Нуўҳ әлейхиссалам 950 жыл, Ибраҳим
әллейҳиссалам 170 жыл, Исмайыл әлейхиссалам 137 жыл, Исхак
әллейхиссалам 180 жыл, Айюб әлейҳиссалам 93 жыл, Ийса
әлейхиссалам 33 жыл, Мухаммед өллейхиссалам 63 жыл жасап өткен.
Бул уллы пай ғамберлерди к баслы максетлери көп Қудайпықка кзрсы
гүреслер аркалы дүньядағы бәрше инсанлардын исениўи тийис Тәниритааланын жалш з екенлигин мойынлатыў. Ал баслы ўазыйпалары,
тийкарынан, үш бөлимнен ибарат:
Бириншн, бәрше инсанларға бир ғана Тәниритаалаға исендириў
ушын ислср жүргизиў;
Екинши, бәрш е инсанларға кыямет күни барлығын, хор ким
өэининбуляүньяда кылған ислерине ылайык баҳаланып, Ж дннет
хәм Дозактан жай алатуғынына исендириў;
Үшинши, бәрш е инсанларға, олардын о дүньядағы хөм бул
дүньядағы ләзэетке ерисиў жоллары тек Тәниритааланын аты менен
байланыслы екенин түсиндириў!
627
—1990-жылы сиз Меккеге хажылык сапар кылғанда да жазыўшы
сыпатында күндеяик те жазған болыўыныз итимал, Саудия Арабстаны
жөнинде кенирек айтып бересиз бс?
—Қолым жазыўға келип, көзлерим көрип турса, күнделик жүргизетуғыным сыр ем ес. Күтә кыска жазаман. Ал сизин сораўынызға
тәкаббил оораўға бурында жуўап берген болыўым мүмкин. Солай
болса да, х-эр кыйлы баспа тараўларында басылған китаплардан оюьш,
аўызеки Рәўиятлардан, әпсаналардан, хикметлерден еситип сон 1990жылы езим барып анықлаўым бойынша Хажылык сапар Саудия
Арабстанынын Мекке каласынан басланады...
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...Араб еллериндс көп жылларөз-ара хәр кы йлы ур ыслар болып,
нәтийжеде, 1902 жылда Абдулаэиз ибн Сауд исмли адам мәмлекет
басына шыккан екен. Соннан 1932-жылға келип, мәмлекетке «Арабия
ас Саудия* яғный «Сауд Арабстаны* деген ат бериледи.
Мәмлекет ислам дининин талап еткен нызамлары бойынша баскарылады. Баска мәмлекетлер сыяклы өз Конституииясы ж оқ екен.
Мәмлекетбасшысын патшадепатайды. Басшылыкатадан балаға,
яғный, әўладтан әўладка өтип бара береди. Патша «Еки Мешитгин
хызметкери* деген атакка ийе болады. Бул еки мешитгин бири:
Меккедеги Масжид-ул Харам, екиншиси, Мадинадағы Масжид унНабий.
Мәмлекетгиц территорнясы 2,15 миллион квадрат километр,
яғный Арабстан ярым атаўыныц 80 пайызын курайды. Халкыиын
саны 18 миллион әтирапында, орайы Ар Риед, 13 ўәлалтган ибарат.
Тийкарғы байлығы нефть. Саудня Арабстанынан шығатуғын нефть
пугкил дүньядағы шыгатуғын нефтьггин дерлик оннан бирин курайды.
Территориясынын көпшилиги кумлык. Соған карамастан, Голландиядан кум сатып алатуғын дуньядағы бирден-бир мәмлекет Саудия
Арабсганы. Кумлары, тийкарынан, дузлы болады екен.
Бәрше мусылманға аян: ислам дини бойынша ҳәр бир мусылманнан бес нәрсе талап етиледи: б н р и н ш и , ийм акды (п ә к л и к ги ) сгклаў;
екинши, намаз окыў; үшикши ораза тугыў; төртикши, малддн-бастан
закат бериў; бесинши, имканиятын болса Кабаға хажыдык сапар
кылыў...
Хджылар әўеле Меккедеги Масжкд уи Хдрамды, сокынан Мааинадағы Масжид ун-Нәбийди зияратлап сапарын жуўмақяайды.
Байтуллах деп аталған тийкарғы кәраматлы жайдыц(Каабаныц)
есиги 286 килограмм алтыннан исленген деседи.
Ҳажылыккд келген мусылман Каабаны жети рет айланғаннан
кейин, онын шығыс тәрепинде турған кара тасты (араби Хажар улАсвадты) сүйеди. Каабанын бир каптальгнда О бизәм-зәм булағы
бар. Онын суўы кәраматлы, айырым кеселликлерге даўа. «Обизамзамныц суўына жуўылған влинин руўхы тазарып, гүналары кеширилип, ол ушын бейишке жол ашылады* дегск де рәўиятбар...
Соцында хажылар шайганларға тас атыўға жолланады. Олар кәраматлы Каабаданадеўир шетге, мнсли гүнгара печьүлгисинде салынған
үш минәрет. Хажылар жөнекей Мина таўынан 42 тастан терип алып,
олардыц (Сол гунгара печь үлгисиндеги үш минәреттин) яғный шайтаклардын бириншисине 7, еюшшисине 14, үшиншисине 21 тас атады...
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Сауд Арабстаннын барлык мәмлекетлерден өзгешелиги — оньщ
гуллән территориясында арак хәм баскада кейип көтериўши ишимликлер ишиў кадаған. Набада әлле кимнен ишкиликлер табылса,
ол катты жазаяанады. Сонын менен бирге, окатар кураллар, ибрит
(еврейлер) хаэыўындағы китаплар, хужжетлер Сауд Арабстанынын
мәмлекетлик шегарасынан ишке откерилмейди...
628
—Жазыўшы мекен әдебиятшы алымнын айырмасы неде°
—Жазыўшы кыялында писке ўақыялар, шығарма дөретиўши,
әдебиятшы бар китаплар тийкарында, китап деретиўши.
629
—Адамнын көленкеси еки кыйлы болар-мыш. Кдлайынша?
—Бириншиси, куяшлы күни адамнын өзи менен жарысыўшы
сылатында айналасынан кдлмай ояқ-буяғына шығып жүрстуғыны
тәбийий көленкеси болса, екиншиси, көзге көринбеген жағдайда
бәрха өзи менен бирге жүретугын көлснке. Екинши көлекке инсаннын өзи күтпеген, билмеген жағдайларда жанын аладьг, Оныц.аты
жан алғыш — Әзрейил..
630
—Буддизм дининдеги Будда Кудайдын атыма я пайғамбердиц
аты ма?
—Ҳеш бир динге толык кәнийге емеспен, әлбетте. Бирак хәр
кыйлы газеталардан, журналлардан, китаплардан окып, буддиэм диникдеги базы адамлар менен ушырасып сөйлескенлеримнен аныклағанларым:
Буддизм дининин тийкарын салыўшы кәрамат ийеси Сидд Хартки
Гаутама Будда делинеди. Будцанын тийкарғы исми — Гаутама. Ал
Будда онынлакабы.
Гаутаманын карапайым адамларға жақсылык етиў жолында е з
басынан кеширген гүллән сгргизоанлыхларын, шьшампыяышн есалка
алып, Кудай онын көлбине өз нурын куйған. Сол себепли «Будда»
сөзи «Нурланған» — «барлық илимге жетик» дегенди анлатады екен.
Гаутама Индияда, оғыры бай шанаракта, бизиц эрамызға дейинги
623-жылы туўылган. Бирақжасынан-ақоньщжан сезнмлерш адамзат
арасындағы тенсизликлер көп кыйнап, 29 жасында үйикен биротала
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бас алып кетеди де, таўлар араларында, швлистанлыкларда жасайды.
Инсансыз дүздин барлык азапларына, швлге, ашлыккз шыдап күнелтеди. Усылайьшша, арадан жети жыл өткенде, ол взинде адле кандай
руўхый күш сезип, өз кәлбинде пайда болған адамгершилик тәғлийматларды халык арасында ен жайдырыўға кирнседи. ОнынтәғлиЙматлары ©зине деййнгн Ҳиндстанда ҳүким сүрген Брахманизм
дининик: «бай, әзелден бай болып, жарлы әзелден жарлы болып
туўылады, иксан өэ тәғдирине көнлигиўи керек», деген тәғлийматларына карсы: «бөрше инсан тентуўылады... рети келсе, бай жарлы,
жарлы бай болыўы мүмкин» деген идеяны таркатыў менен бирге,
«инсанды Кудайлар-әм, байлықлар-әм жәмийстте туткан жокары
орынлары-әм азаплардан кутқара алмайды. Инсан ө з руўхын
тәрбиялаў арқалы бәрше азаплардан кугыла алады*... деген идеяны
ортаға салады.
Усылардынтийкарында Будоа Гаутама өзинин тәрепдарларына,
шәкиртлерине мынадай он тәғлийматты иске асырыўды кенес етеди:
1. Бәрше жанлы мақпуқатларға азап бермеў.
2. А р-нам ы сы и қәм өзгелерге сы йласы кгы саклаў.
3. Жалған сөйлемеў.
4. Урлык-ғарлыкка жол коймаў.
5. М әс халға гүсиретуғын ишимликлерди ишпеў.
6. Аса тойып аўқат жемеў.
7. Орынсыз салтанатларға каткаспаў.
8. К*1мбат баҳалы тағыншақлардан, артык-аспай зийнетлерден
пайдаланбаў.
9. Жумсақ пәр көпшиликлерде уйыкламаў.
10. Күтә кымбат баҳадағы затлардан саўғалар алмаў.
Бул тәғлыйматлар Ҳиндстан халкы арасында әсте-акырын ен
жайып, оннан кем-кем Шығыска: Монголия, Қытай, Япония еллерине шекем таралады. Бул еллерде Будда дини хәзир дехүким сүреди.
Айрым мағлыўматлар бойынша.-дүньяда 260 миллионнан аслам инсан
Буддадининде. Базы хүжжетлерде жазылыўынша, Будда пайғамберлик дәрежеге жетип кайтыс болған...
631

—Көп аўылласл^ым мени танымайдь'. Не кылсам екен?
—Ен вўеле взин бөрше аўылласларынды таныўға тырыс. Ҳәр
бири менен тәнха көрисип, сөйлесип, сырласып турыўга умтыл.
Сонда изи гүлала гулге айналып, максетлерин иске аса баслайды.
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632
—Музыкаға кызығыўшылығыныз калай?
—Қызығаман, бкрақжартыўлы тусикбеймен. Буны мойынлаўға
ўялып жүргенимде, француз драматургн Бомаршенин: «айтыўға арэымайтуғын нәрселердид музыкаға айналғанын жек керемен», ал
француз тарийхшысы Теофоль Готьенин: «кумар ойынды, хаялды,
музыканы сирәтүсинбеймен»деген пнкнрлерин окығаным бар. Уллы
шайыр Викгор Гюгоныц косыкдарына музыка жаздырыў күтә кыйын
болған, себеби ол «қосыкгыц тексти бнймәни музыканын астында
түсиниксиз кдлып кетедн* депти.
. Наполеон Бонапарт жарадар нөкерлери ушын емлеўханада музыка
шертгириўге буйрықберсе де, өзин музыкадан аўлактутады екен...
Мен де солар киби кам сүт емген бендемен ғой.
633
—Көбинесе кағазға карамай сөйлеў шешенлигиниз әзеяден бар ма?
—П единсппутш питкерил, «Әмиўдәрья» журналында ислеп юшғаннан сон , көп өтпей, еки жүзлеген адам катнасқан жыйналыста
сөйлеўгс тийис боддым. Биринши гәпти баслағаным, даўысым кем*
кем бузылып, жылап баратырған секиллимен. Зая маған дуў күлиснп,
қол шаппатлады. Соннан сон үнсизминбердентүстамде, биротала
үйиме кайтып, не кыларымды бклмей китаплар акгарғанымда, әййемги юнон ораторы, сиясаш ы Демосфеннич еркин сөйлеўди үйрениў
максетинде, озиие төле казып алып, сонын ишиндс жалғыз өзи
еркин сөйлеўге калайынша таярланғанын оқып кдлдым лд, оған
еликпеп, жатак жайыща хеш кимсиз жяғдайла, гейде каланын сыргына
шығып кетип, өзнмше еркин сөйлеўди үйрениўге киристим...
634
—Огпараслық. яғный Зардуштидин (592-515) дини, оныктәлийматлары жөнинде билесиэ бе?
—Бнлиў қайдд, бирак аз-азлап окығанман. Баспа сезлерде кен
таралған пикирлерге карағанда, КудаЙдын өз пайғамбери деп есаплакған Зардуштибуннан 2500жылдай илгери дүньяға келип, езиниц
диний талийматларын тараткдн.
Көплеген хүжжетлер бойынша Зардушти Хорезмде, және биреўлсринде Самаркднд әтнрапларында, ал үшиншнлери бойынша Ирандд
туўылған. Ен баслысы, Зардушти Туран жеринде туўылғдны анық.
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Ўатанласымыз Берунийдин (973-1048) жазыўлары бойынша
Зардуигги Будда сыяклы жас гсзиндс-ак дүньяны тәрк стип, сайыллык жолына түскен.
Ол усылайынша хак нийеу пенен жүргсн гезлсринде Кудай оны
көрип, сүйип, бир китап түсиргсн. Усыннан соцол бетлсри жазыуларға толы бир буўат кдғаэлы колында услап патшаға көрсетиў ушын
оньщ есиги аркалы емес, дийўаллары арасынан киреди.
Шырт уйкыда жатырған патша дийўал шаўқымнан оякып, Зардущтиге көзи түсиўден, оған кәхәрленеди... Зардушти оны жубатыў
максетинде, Кудайтааладан китап түскенин айтканда, патша ясенбей,
бул өтирикшинин төбесинен мыс кайнатыл куйыўды буйырады.
Зардушти сылт етпей бул буйрыккд шыдап, қолына китабын услаўы
менен аспанға қарап: «Әй, Кудайым, менин колымдағы китабым
сеники болса, мени қайнатылғак мыс азабынан өзин куткарагөр!»
деп сыйынады. Зардуштилин өтиниши кабыл болып, еритнлген мыс
еритиндиси оған зәлелсиз үстинен жерге агады.
Әне, сол китап «Авесто» екен. Онын әўелги пайда болыўы 21
китаптак, 350 мыц сезден ибарат болып, Иран патшасы Доронык
сарайында 12000 сыйыр терисине алтынхәриплер менен жазылған.
Өтгек, Александр Македонский (И скендер Зулкарнайын) бул
китаптык бестен төрт бөлегин ертетеди. Усыннан сон юнон некерпери
өртелгек китаптын күлине таласып, күл арасындағы көп алтынларды
терип өкетеди. Китаптын жандырылмаған б ө л е т н Искекдердин
тәнха өзи алып кеткен.
Солай етип, бул китаптан бизин дәўиримизге 83 м ы ксөз келип
жеткен, деген тастыйыклаўлар бар.
Ал, базы бир тарийхый хужжетлерце Сама|жандга «Авесто»нын және
бир белек жазыўлары сакланып, онын айырым бетлеринде рехимсиз
Александр Македонскийдин атына налет сөзлери жазылған, делинеди.
Әййемги хүжжетлерде «Авесто» китабы, тиикарьгаан, бул дуньяны
пайда еткен, бирак бнр-бнрине карама-кэрсы еки уллы күштин —
Жаксылык, яғный әдиллик кудайы Ахурамазда ҳәм Жамаклык —
я р н ы й ғазабат Кудайы Ахиромоннын бирликтеги китабы депте
айтылады. Солайынша «Авесто» да уллы еки кудай арасындағы
гүреслер. яғный инсан тәғдирин кәлиплсстириўдин уллы-уллы еки
қыйлы тәлийматларынын жарысы өз орнын табады.
Зардуштадин бул унамлы ислерин унатпаган папна оған жаманлык
кылып, 42 жасында елден шығарып жибереди... Зардушти 77 жыл
жасаган делннеди.
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«Авесто* жөнинде тек бир тецеў айтыў менен шекленсек былай:
Ғаэабат кудайы Ахиромон дүньяға ҳәр кыйлы 9999 кеселлнклер
ж нберсе, Әдиллик Қудайы Ахура М азда оларды емлеўге 10 мын
түрлн дәри-дәрм акдар жиберген. «Авесто» бойынша адамзат еките
бөлинип, бнр жағы Ахура М азда тврепин тутса, екинши жағы
А хнромон тәрепицде болып, гүрес еле даўам етпекте: Ахура Мазда
тәрепинин нийети бир-биреўге мехир, парахатшылык. гынышлык,
абадан емир инам етиў; ал Ахиромон тәрепинин нийети: талас-тартас,
урыс-кағыс, ашкөалик, кыткершияик, бир-биреўди талэўшылыюы
коллап-куўатлаў.
Ҳәр заман, хар ләўирдин уллы даналары «Авесто»нын мазмунлары
бойынша хәр қыйлы көз-кдраслар билдириўин даўам етпекте. Немец
шайыры уллы Гсте Европанын Ийса пайғамберден сон Зардуштиди
мойынлағанын жазса. Шығысты төн алған Гёте менен Шығысты
тән алмаған Гегель арапығындағы жағдайды терен уйренген фнлософ
Ф. Нишпе Зщ5душтиди «Жокары күдиретке ийе адам» деп мойынлаған.
Зардушти пайғамберлиги хакхыноа дүньяда хәр қыйлы көзкдраслар коп. Ец баслысы, кдйсы инсан «Авесто» китабын окып, өзинше
жуўмақкд келсе, оны, менинше, Күдирети Күшли Кудайдын өзи де
шеп кермейди.
Соньгн менен бирге, көп ғана алымлардын изертлеп илимий
тастыйыкдаўлары бойынша, «Авесто» идеяларын Маўарауннахр
халыкларыныц мәмлекетлик мафкурасы (идеялогиясы) деседе болады.
«Авесто»ны үйрениў, тийкарынан, үш дөўирге белинген.
1. Өййемги дәўир авестошылығы. Бунда әййемги Юнонлар,
Римлилер, Яхудийлер, Шамлылар өз дөўирлериннн бийик ойпикири деп санаған.
2. Орта әсир Шығыс авестошылығы. Онын орайлары деп Бухара,
Хорезм, Хорасан саналады. Уллы алламалар Фирдаўсий (934-1025),
Беруний өз әсирлеринин уллы авестошылары болған. Усы тийкарда
тасаўиф илими раўажланған.
3. Жана дәўир авестошылығы 18-әсирден басланады...
«Авссто» көп тиллерге аўдарылған. Оны орыс тилине аўдарыўшылар Шығыстын изертлеўшдлерн Е. Бертельс, И.Багинский болған.
Оны таўып оқыў ҳэм белгили жуўмақкд келиў хәр инсанкын өз
еркинде... Ким оқып үйренсе, өзине нәмәлим көптаринхтәлийматларынын сырларын ашады.
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635
—Адамзаггын демографиялықраўажланыў процесси жөнинде не
билесиз?
—К.өпокысан, кеп бнпесен. Гейде көп окыў дазыянлы сыяклы.
Ссбеби с й з ы алымлардыц әллеқайсы пикирлерине косылыў, онша
жаксылыкха да әкелмейди. Сөйтседе, сизин сораўыныз бойынша
хәэириш бклгенлерим:
Бирикши: Демографлык алға секнриў неолнт эсирине туўры
келеди. Бул дөўнрде адамзат 5-10 есеге көбейип, дүньядағы адамлар
50 миллионға жеткен. Олардын жасаў шараятлары да жақсы болган.
Тарийхшылар бул дәўирди «Алтын дөўир* деп атайды. Себеби адамзат
арасынца тенлик хүким сүрген-биш.
Екинши: Раўажланыў, яғный, алға секириў ХУГН-ХХХ әсирлерде
жүз берген. Бул дөўирде адамзатгын ден саўлыкты саклаў билими
раўажланған: ДиЙканшылык хәм кол мийнетин кемейтиў, санаат
раўаж тапкан. Ҳөр кыйлы женил көсиплер пайда болған.
Үшинши: Раўажланыў XX әсирге туўра келеди. Бул әсир екинши
жер жүзлик урыс пенен баслакғанына карамастан, илим, пән, техннка
жакры раўажланған, кол мийнетин кысқартыў бас ўазыйпага айналған.
Нәтийжеде, XX өсирдин 20-жылларында адамзатгын саны 2
миллиард болса, 50-жылларда 3 миллиард, 90-жылларда 5 миллиард,
ал, XX әснрдин акырына келип адамзатш н сакы 6 миллиардқа
жстги. Буған себеп илим хәм техниканьщ, жақсы хшсаўдын жодпяры
бираз хәўиж аяып кенейгеклиги.
Әне, усыпай бара берсе, XXI әсирде адамзат жокарыда келтирилген
сәнелерден дс көп дәрежеде раўажланатуғыны сөзснз.
636
—Дүнья адамлары неше түрли мақсегге жасайды деп билесиз?
—Дүньяда неше миллиард адам болса, сонша миллиард максетлер
барлышна даў жоқ.
Солай болсада хәр адам еки нәрсени максет етеди. Бир топары
жасаў ушын аўкат жейтуғынлар болса, екиншилери аўкат жеў ушын
жасайтуғынлар топары... Сизде өзиниздиц кайсы топарра киретуғынынызды ойлап жасасаныз бираз нәрсеге түсинесиз.
637
—Кандай артистлерди унатасыз?
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—Кэйсы миллетген болса да өз көсибкн шексиз сүйип, тамашагөйлердин талабына сай халда, биринши нәўбетте, өз миллетинин
данқын көтериў ушын жанын пидә қылатуғын хдкыйкый талант
ийелерин жаксы көремен.
638
—Ата-анаға мүнәсибетлер жөнинде не дейсиз?
—Бундай сораў бериўдин өзи гүнә! Биракга базы данкпараз парахорларға усап ертерекге кдзаланған ата-ананньщ басына үлкен естелик
жай салыў максетинде, онын айкаласыкдағы бийгүна кәбирлерди
тегислетип жибериў ата-анана хүрмет емес, керисннше, екн дүньяк
ушын да жүзикдралык
639
—Қәбир басларында, садақаларда, аўкат жеп болған сок қуран
тилаўат қылынғанда ҳәр бир молланын хәр кыйлы кирәетлер менен
оқығаны неси?
—Ҳәр кимнкн өзиншеллигин бийкарлаў да жақсы үрдис емес.
Уллы алламалардын айтыўы бойынша, Куран араб тнлинин жети
шеўасында (диалекгинде) жазылған. Кдйсы молла кайсы шеўада
жазылған Кураннан окып үйренген болса, сол шеўада окыйтуғын
болыўы итимал.
640
—Ҳажы сыпатында еситкен болсацыз, Ж әннет пенен Дозактын
кирер дәрўазалары жөнинде айта аласыз ба?
—Жаннет ҳәм дозакхаккында такыўа аталардан көп рет еситкенлерим хәм қолыма түскен айырым китаплардан окығанларым
бойынша Жәннетге сегиз дәрўаза, Дозакга жети дәрўаза бар екен.
Ж әнвегпщ дәрўазалары:
1. Алланыц пайғамберлери, шейитлер, пәк хәм сақый ннсанлар
киргизилетуғьш дәрўаза;
2. Намазханлар кнргизилетуғын дврўаза;
3. Өз ўакгында закат берип туратуғынлар киргизнлетуғын дәрўаза;
4. /*хли маъруф, нахий мунхар қылған мөминлер кз‘ретуғын дәрўаза;
5. Л әпсин жылаўлап жүретуғынлар киретуғын дәрўаза;
6. Хджылыкка барғанлар менен Хумра кылғанлар киретугъш дәрўаза;
7. Мужахидлар киретуғын дәрўаза;
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8.
Тақыўадарлар қәм ата-акасын ырза кылып жасағаклар киретуғын дәрўаза.
Ж әннетте бир салмадан тыныксуў, екинши салмадан айнымайтуғын суў, үшинши салмадан шарап, төртинши салмадан таза пал
ағып турады екен, Жөннетке кирген еркеклер 33 жасар, хаяллар 16
жасар халатларға тусириледи екен.
Ал енди дозақтъщ дәрўазалары:
1. Ховия деп аталған дәрўаза. Ол ец шукырлыкта болып, оннан
мунафиклар, Фирьаунға усайтуғын нағыз кәпирлер киреди екен;
2. Жаҳим - деп аталған дәрўаэа. Оннан мушрықпар киритиледи
екен.
3. Сахар — деп аталған дәрўаза. Ол диннен шыккан муртадалар
киргизилетутын дәрўаэа.
4. Л азо—деп аталған дәрўаэа. Оннан Иблис шайтан хәм олардын
дослары және мажуслар киргизиледи скен.
5. Хутама—деп аталган дәрўаза. Оннан Тәниритааланын хемирйне бойсынбаған кәпирлер киргизиледи екен.
6. Саир — деп аталған дөрўаза. Оннан Тәниритаалага шек келтиргенлер киреди екен.
7. Ж әҳәннем — деп аталған дәрўаза. Оннан ҳәр қыйлы гүналар,
ғыйбашар кылып, сонынан тәўбеге штмеген мүсьщма1шар киреда екен.
Ал, Тәниритааланын өз бенделерине мехири соншелли, қәлбинде
Тәниритаалаға исеним болған бенделер аўыр алжасыклары ушын
дозакха тусирилген менен, онда мәнги қалдырылмай, жазасын өтеп
болганнан кейин, жәннетке өткернледи екен. Ал, Тәннритааланын
бирлигин, онын елшисин хеш кашан мойынламаған кәпнрлер дозакга
мәнгиге калады екен...
641
—Көп диндарлар Қүдирети Күшли Куцайымнын 99 атыбардейди.
Онын үстине бизлер гейде Аллатаала, гейде Кудайтаала, гейде
Тәциритаала деймиз. Булар да сол 99 аткд кире ме?
— Бирден ескертейин: Қүдирети Күшлимизди хәр халык өз ана
тилинде өзинше атайды. М әселен, араблар «Аллатаала!» десе, парсы
тилиндегилер «Кудайтаала!», Түркийзибаклар, сонын ишичде, бизлер
де, «Тәнирғтаала!» деймиз. Орыс тилинде «Бог» делинеди. Бул атамалардын мәнилери тендей. Ал арабша «Аллага», парсыша «Кудайға»,
Түркийзибанларда «Тәкириге» косылып айтылатуғын «таала» сөзи
«уллы», «жокары», «бийик» деген мәнини анлатады. Ал снди сизин
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сораўынызғатолықжуўап излеп, қолыма түскен хүжжетлерди оқысам, Күдирети Күшли Тэдиритадланьщ атпары, хакыйкяшнла,токсан
тоғызекен. Уллы пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссалам: «Аллатааланын токсан тоғьо атын толыктәкирарлаған бенде, әлбетғс, ж әннетке киреди» деген. Сол ушын, кәне, бирге тәкирарлайык:
1 Аллах — Тәцири, Маъбуди бар ҳак, дегенди анлатады.
2. ар-Рахман — өте мехрибан, дегенди анлатады.
3. ар- Рахим — күтә рехимли, дегенди анлатады.
4. ал-Малик — патша, дегенди анлатады.
5. ал-Куддус — нуқсанлар жоқ, дегенди анлатады.
6. ас-Салам — апат хәм балелерден аман, дегенди анлатады.
7. агт-Мөхмин—аманлық хәм аманлықбериўши дегенди анлатады.
8. ал-Мухаймин — ийелеп, орап алыўшы, дегенди анлатады.
9. ал-Азиз — иззетли ҳәм күдирет ийеси, дегенди анлатады.
!0. ал-Жаббар — бендалеринин ислерине жаналыклар енлнриўши,
дегенди анлатады.
11. ал-Мутаккабир — үлкенлик жарасатуғын күш, дегенди
анлатады.
12. ал-Халык — жаратыўшы, халық етиўши, дегенди анлатады.
13. ал-Бориъ — инсанды жаратыўшы, халык етиўши, дегенди
анлатаоы.
14. ал-Мусаввир — маклукатларға, бәрше тири затларға түр, түс,
рен бериўши, дегенди анлатады.
15. ал-Ғаффар — бенделеринин айьшларын, кемшиликлерин, гүналфын әшкара етлей жаўып турыўшы, кешириўши, дегенди анлатады.
16. ал-Кдххар — бәршени бойсындырыўшыженимпаз, дегенди
ацлатады.
17. ал-Ваххаб — ҳәр шанараюса зәрүрли нәрселердин мутка инам
етиўши, дегенди анлатады.
18. ар-Раззах — бәршетири жанзатлардын ырысқысын жеткерип
бериўши, дегенди анлатады.
19. ал-Фатгах — хүким етиўши, алғыс-ғәзийнелерин кен ашыўшы,
дегенди анлатады.
20. ал-Алий — бнлиўши, жана илим ийеси дегенди анлатады.
2Д. ал-Кдбыз — кимлердендур ырыскын кыйыўшы, өэннин
кабызына алыўшЫ, дегенди анлатады.
22.
ал-Ўосит — кимлергедур кен ырыскы бериўши, руўх бағышлаўшы, дегенди анлатады.
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23. ал- Хдфиз — квпирлердин мәртебесин түсириўши дегенди
аклатады.
24. ас-Рафиь — мөминлердин мәртебесин көтериўши дегенди
анлатады.
25. ал-Муйз — кәлегенлерин взизлеп, кәдирли кылыўшы дегенди
анлатады.
26. ал-Музилл — қәлемегенлерин қор-зар кылыўшы дегенди
анлатады.
27. ас-Самиъ — ашык хәм жасырын гэплеринои, көлецкели, сырлы
пикирлерди хәтге кәлблерге келген ой-туйғыларды билиўши хәм
еситиўши дегенди анлатады.
28. ал- Басир — хәмме жасырын хәм ашык нәрселерди де көриўши дегенди анлатады.
29. ал-Хакам — шешиўши, куким етиўши дегенди анлатады.
30. ал-Адл — күтә әдалатлы дегенди анлатады.
31. ал-Латиф — бенделерге сездирмей өзкайыр-сакаўатын инам
етиўши дегекди анлатады.
32. ал-Хабир — хәмме жасырын хәм ашык ислерде хабардар
дегенди анлатады.
33. ал-Ҳалим — жазалаўға асыкпайтуғын, сабырлылык пенен
жаксылык кылып турыўшы дегенди авдатады.
34. ал-Азим — уллы, бийик, үлкен дегенди анлатады.
35. ал-Ғафур — гүналарды жасырып, жаза бермей турыўшы
легенди анлатады.
36. ат-Шакур — азырақислеринеде көп сыйлыкбериўши дегенди
анлатады.
37. ал-Олий — уллы мвртебели, бийикдәрежели дегенда анлатады.
38. ал-Кабир— үлкек, хәмме тараўда жокары, дегенди анлатады.
39. ал-Хафиэ — өз панасында саклаўшы, дегенди анлатады.
40. ал-Мухит — материаллык хәм руўхый жактан куўатлаўшы,
дегснди аылатады.
41. ал-Хасиб — хөр бир истин питиўине өзи кайырком, дегенди
анлатады.
42. ал-Жалил — бәрше сыпатлары кемиссиз уллы күдирет ийеси,
дегенди анлатады.
43. ал-Кәрим — жарылкаўшы, сакаўатлы, кешириўши, дегенди
антатады.
44. ар-Рахиб — хәмме нәрсени саклап, өз дыккатына алып
турыўшы, дегенди анлатады,
15—Т. КдАыпберпноа
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45. ал-М ужиб — дуўаларды кабыл етиўши, дегенди аклатады.
46. ал-Васиъ — мүлки, рахмети, күдирети кец болғаи күш, дегенди
анлатады.
47. ал-Хаким — жикметлер ийеси, сырлы ҳам н ази к шншлердй
билиўши, дегенди анлатады.
48. ал-Вадуд — дос, тилеклес, дегевди анлатады.
49. ал-Мажид — тағамлары хәм инәми шексиз, дегенди анлатады.
50. ал-Бони — пайғамберлержибериўши, өлгеннен кейинде кайта
тирилтиўши, дегенди анлатады.
51. аш -Ш ахид — хәмме нәрсени билип, көрип турыўшы, гүўа,
дегенди андатады.
52. ал-Ҳак — хдкыйкатган да бар күш, дегенди адлатады.
53. ал-Вакил — хәмме ислерди өз жуўатсершилигине, кепиллигине алыўшы, дегенди анлатады.
54. ал-Кавий — хакыйкый куўат ҳәм куднрет ийеси, дегенди
анлатады.
55. ал-Матин — куўатлы, тезимли, дегенди анлатады.
56. ал-Валий — досларынадос, мәдәткар, дегенди ацлатады.
57. ал-Хамид — улығлаўға, хүрметлеўге, макгаўға ылайыклы,
дегенди анлатады.
58. ал-М ухсий — бәрш е маклукатлардын хәм жанлы-жәниўарлардын есап-санағын жаксы билиўши, дегенди аклатады.
59. ал-М убдиъ — жоктан бар кылыўшы, жаратыўшы, дегенди
анпатады.
60. ал -М у и д — өм ирден ө л и м ге, өлим нен ж өне өм ирге
кайтарыўшы, дегенди анлатады.
61. ал-М ухийи — тирилтиўши дегеқди анлатады.
62. ал-М умит - өлтириўшк, дегенди анлатады.
63. ал-Хай — тнри дегенди анлатады.
64. ал-Қайюм — өз-өзинен турыўшы, баскаларды да турғызыўшы,
дегенди анлатады.
65. ал-Важид — кәлеген нәрсесин табыўшы, дегенди ацлатады.
66. ал-М ажид — қайыркомҳәм данқлы күш, дегенди анлатады.
67. ал-Вахид — жекке, биреў (Кудай биреў), дегенди анлатады.
68. ал-Саыад — мүтәжди питкериўши, дегенди анлатады.
69. ал-Қадир — К,үдиретли, дегенди анлатады.
70. ал-Мухтадир — Қүдирет ийеси, дегенди анлатады.
71. ал-Мухаддим — өэнне жакын кылыўшы, дегенди андатады.
72. ал-Муаххир — өзинен узаклатыўшы, дегенди ақлатады.
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73. ал-Аввал — хәмме нәрседен әўел, басланыўы шегарасыз,
дегендн анлатаоы.
74. ап-Охнр — хәмме нәрседен бахый, мәкгилик, акыры шексиз,
дегенди анлатады.
75. аз-Захир — барлыты хәмме тәрепинен белгили күш дегенди
анлатаоы.
76. ал-Бстин —- өзи бар, бирак сезиў ағза-тарымыздан купия күш,
дегенди анлатады.
77. ал-Валий — бәрш е ислерге ийелик етиўши, Ҳәким, дегенди
авдатады.
78. ал-Мутаолий — уллы, жокзры мөртебели, дегенди анлатады.
79. ал-Барр — жаксылык ҳәм мириўбет ийеси, дегенди авдатады.
80. ат-Тавваб — тәўбелерди кабыл етиўши, дегенди анлатады.
81. ал-Мунғаким — гүнакар бенделерден өш алыўшы, жазалаўшы,
дегенди ащштады.
82. ал-Афуу — гүнакарларды әпиўетиўш и, кеширимли, дегенди
авдатады.
83. ар-Рауф — күтә мехрибан, алғысы кен, дегенди анлатады.
84. Моликул-мүлик — мүлик, салтанат, хүким ийеси, дегенди
анлатады.
85. Зул-жалали вәл икрам — данклы хәм ғамхор, дегенди
анлатады.
86. ал-Мухсит — әдалатлы, әдил дегендн андатады.
87. ал-Жомиъ — топлаўшы, кыямет күнинде халыкгы баратуғын
жерине жәмлеўши, дегенди анлатады.
88. ал-Ғаний — бай, ҳеш нәрсеге мүгәж емес, дегенди авдатады.
89. ал-Муғный — бай етиуши, коллап-куўатлаўшы, дегенди
анлатады.
90. ал-М ониъ — жақсыларын коллап-куўатлаўшы, қоллапкуўатяаўға ылайық емеслердик ырыскалын токтатыўшы, дегенди
андатады.
91. ал-Зорр — қәлеген бенделерине апат, ээлел хөм мүсийбет
жеткериўши, дегенди авдатады.
92. ан-Нафиъ — қалеген бенделеринин мәпин қуўатлаўшы, пайда
жеткериўши, дегецди андатады.
93. ак-Нур — өз-өзянен барлығы анык хәм барлыкгы анык
етиўши, дегенди авдатады.
94. ал-Захий — жол көрсетиўши, дегенди анлатады.
95. ал-Валиь—жаратыўшы ( жоқгы бар етиўши), дегенди авдатады.
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96. ал-Бахий — барлык ўакытта бар, мәкгиге тири, дегенди
анлатады.
97. ал-Ворие — барлыюы мийрас кылып алыўшы, дегекои аншггады.
98. ар-Рашкд — бәрше ислери, .илажлары дурыс шығыўшы,
дегекди аклатады.
99. ас-Сабур — гүнәкар-гудибузарларды жазалаўға асыкпайтуғын
күш, дегенди анлатады.
Өне жокарыда аталған 99 ат Қүдирети Күшли Төниритааланын
исми шәриплери... екен.
642
—«Дин*, «кәте* деген сөзлерди калайынша түсинсе болады?
—Пайғамберимиз Мухаммед әллейхиссалам хәдислеринде «дин
бул пәкликти анлатады» деген екен. Баскаша түсиник болыўы мүмкин
емес. Ал «Қөте» деген сөзге келсек ол «динге карсы» деген мәнини
билдириў менен «кәтесин дүзете алмаўшылык, бахытсызлык екенин
анлатады» екен.
643
—Инсанлар юлблеринде усаслықбопама?
—Базы адамлардын бет әлпети бир-бирине усағаны янлы, кәлблеринде де усаслық болады. Бирак бул усаслык олар бир-бирин
сораспай-ак түсиниседи дегенди анлатпайды.
644
—Бул дүньяаа мәкгилик емеслигиниз сиэди де толғандырама?
—Әлбетге. Мәнгилик емеслигинди сеэинип жасаўдын ози жанича
мәнги егеў болып, айналана сүйиспеншилигинди екилендириўге бас
себепкерге айналады. Тек тәўбе кылып жасаў керек.
645
—Мәкемемизде айырым адамлар-өзлери күндс мақгап жүрген
басшысы босатылса, бирден-ак оны жаманлап, жанасын макгаўға
кириседи. Мен өйте алмағаным ушын мәкемемизде абырайсызбан.
Не кылайын?
—Егер жанын сезген бәрч/е хакыйкатлыкты ишинде бүклеп сыйдыра билсен, сол жүзегөйлер менен жарыска түсип көр. Бәлким
женерсен.
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646
—Биреўлер «көэлерине исен» десе, екиншклер «көлбине исем»
дейди. Кдйсысы дурыс?
—Квзлердин көриў шегаралары болады, ал, кәлбтин түсинИў
шеғарасы шексиз. Қайсысын дурыс менғере билсен, соған нсснип
жаса. Сөйтседе, мениндиний китаплардан окып, рәўиятлардан утанғаным:
Инсан тирилипгаде, биринши, жекке Тониритаалаға; екиниш,
Тәкиритааланын жараткан периштелерине; үшинши, Мухаддес төрт
китапка (Таурат, Забўр, Инжил, Куран); төртинши, Тәниритааланын
пайғамбернерине; бесинши, Кылмет кайым күнинин келетуғыньша;
алтыншы, жаксылык хам жаманлык Тәкиритааладан екенлигине;
жетинши, өлгениннен сон, баскд микез-кулыққа ийе инсан болып
кайтадан туўылатуғынына иссниўи тийис.
647
—Қаракдлпақлар арасында XVIII әсирде аты әпсанаға айналған
Маман бий, XIX әсирдеги данк шығарған дана Айдос баба ҳәм батырпалўан Ерназар алакөз сыяклы инсанлар XXI әсирде пайда болатутаньгаа исенесиэ бе?
—'Толык нсенемен. С ебеби, өтмиш тарийхка кыял жуўыртсақ,
адамзаттык акылы, өмир түсиниги хәр жана өсирде ҳәм өтмиштин
үлгилери менен жацарып, қәм байып, өзине жакадан гүзарлар пайда
етип бара береди. XXI әсирде де адамзат цивилизациясын жетик
түсиниў менен илимге тийкарланған данапықлары аркалы, халкын
дүньялықкен гүзарларға баслап апаратуғын бшгамли, дана басшылар
карақалпақлар арасынан да сөэсиз пайда болады.
648
—Статистикалық мағлыўматлар бойынша хаяллар еркеклерден
көп жасайды екен. Кдлайынша?
—Хдяллар ишкнликлер хәм шегаўшиликлер менен көп шуғьшланбайды. Ал, әлле нәрсеге кәхәрленсе, тез жылап көз жас төгиў аркалы
ишки зәхәрик кемейтеди.
,
Ал еркекпер оларға керисинше.!. Онык-үстине, еркеклердиц кем
жасаўына хөр кыйлы урыслар да себепкер. М әселен, адамзат бастак
кеширген 2000 жылдык тек 60 жылы ғана урыссыз өткен.
22?
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649
—Баскз миллетлер менен салыстырғанда кщика-тшк еркеклерннин
минез-кулықяарындағы өзгешеликлерди сезесиз бе?
—Қаракал паклардын ерлеринде тик минезлилик, өжетлик басымырақ болып келеди. Бул олардын әзелден бәрше түркийзибанларға
сақшы нөкер болғанлығынын хакыйкый көринислери яғный хәзирги
термин менен айтканда, солдатлыкгык екенлигине да? жоқ.
650
—«Үйрениў керек» деген нәсият кимлерге тийисли?
—Ҳөммеге!
651
—Инсан ушын ўатаны қайерден басланады?
—Ҳөр инсаннын өз кәлбинен!
652
—Коқыратгағы «Ҳәким ата» жөнинде не билесиз?
—Ҳәким атанык хдслы исми-шәриплери Сулайман Башрғаный
(1129-1186). Руўы Қонырат, Жаўынғыр тийресинен. Ол ггүткил
Шығыстьщ, сонын ишинде, биэин халшмыздын аса айрықша мақтаныш тугатуғын бабасы. «Мадинада — Мухаммед* делинсе, «Түркстанда — Хожахмед» деп данк шығарған удлы аллама Хожа Ахмед
Яссаўийдиц ен сүйикли шәкирти. Ол жасыпан-ақ илимге бернлип
хәр салары медиресеге окыўға баратырғанда, баска балаларға усап
Куранды дорбаға сальщ аркасына көтермей ямаса қсштығына кыспай,
Қуранды қос алаканыка койып кақ манлай алдына көтерип жүреди
екен. Сабақган соц да, медреседен жүзнн бурмай, Куранды және
кос алақакында көтериў менен артына бәсип кдйтады екен. Бул
жағдайды көрген уллы Яссаўий бабамыэ оныц ақылына, илимбилимге деген хүрметане танланыў менен, бир мәртебе хупгган
кеткенмиш, деген-әм әпсаналар бар.
Сушйман Бакырганый өз заманынын илимин хәр тәреплеме терен
үйренген уллы инсан. Сонын менен биоге, ол уляы шайыр да!
Сулайман Бақырғаный хдкқыкда очығанларымныц ҳәммесин
тәкирарлап отырмай, уллы Әлийшер Наўайыныц (1141-1501) «Насоимул мухаббет* атлы юггабынан мынаў үзнш ини еслетейин: «Ҳәким
атаныц нсми Сулаймандур, — деп жазған екен Ҳәзирети Наўайы —
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Хожа Ахмед Яссаўийдин муриди. Ҳ ай|»н каларлық бир жағдай: бир
күни, жаўын нөсерлеп қуйып турған пайытта, аўкдт писириўге отын
кдлмағанлығы себепли, Хожа бәрше шәкиртлерин отын әкелиўге
жумсайды. Шәкиртлер отын әкеледи. Бирақ бәринин отынлары,
үспш деги кийимлери нөсержаўыннан малпак-салпақболып келеди.
Тек бир шәкирти — Сулайманнын ғана отыны курғақ. Кдраса, ол
отьшын өзинин сырткы шапанына орап әкелген екен. СондаҲәзирет
Хожа Ахмед оған: «Әй, перзент, Ҳәкимана ис кылдыц» деген екен».
Әне сол күннен баслап «Ҳәким» сөзи — «дана» деген мәниде
Сулайман Бақырғаныйға лакап болып, гүллән емиринде «Ҳәким
ата» деген ат пенен жасаған.
653
—Бурынғы Қонырат хәзирги Қанлықөл районындағы «Үббихожа
Бала шейит» деп аталған кәбиристанныц Ҳәким ата Сулайман
Бакырғаныйға кдтнасы барлығы жөницде рәўият еситкенбисиз?
—Еситкенмен. Ол жөнинде айырым китаплардан окығанманда:
Сулайман Бақырғаныйдыц Анвар айым исмли хаялынан үш ул
туўылады. Махмуд хожа, Аскар хожа, Үбби хожа. Гекже улы Үбби
хожа айрыкща кәраматкз ийе болыпты.
Рәўиятларға карағанда, бир күни Сулайман Бақырғаныйдын
(Ҳәким атанын) мүридлери тоғыз өгиз сойып, аўыл адамларына
садака сыпатында бөлистирип береди. Үбби хожа ац аўлаўға кеткен*
ликтен, бул бөлиспеден умыт калады. Келгеннен соц бул жағдайға
оғада ренжиген Үбби хожа сойылған тоғыз өгиздин терилерин бир
жерге жыйнатып, бәрине бир дем салған екен, тоғыз өгиз де тирилип,
теннен мөниресипти.
Бундай қәраматы көрген Сулаймн Бакырғаныйдын (Ҳәким атанын) мүридлери Үбби хожаға келип аякларына бас ийиў менен тәнҳә
онын өзине мурид болыўға ықырар ете баслайды. Бул жағдайға
Ҳәким атаныц кәҳәри келип: «Улым, еки кошкардын басы бир
қазанда қайнамайды, я сен, я мен!» деп салады. Жас Үбби бул
ескертиўлердин мәнисин уғынып: «Ата, айтканыныз дурыс... лскин,
кәлблерде кенлик болса, бир кдзанға жети қошкардын да басы
сыяды... Мейли, Ата, хрш кдлын, мен кетгим!» дейди де, бир демдс
Хәким атаньщ көзинен ғайып болады.
Үббинин анасы Анвар айым үйине кирсе, баласынын хрш }?акьпта
үстинен тасламай кнйип жүретуғын ақ шапаны төрде жатыр екен,
ал өэи жоқ. Шацарактан ушып шығып кеткенге мегзейди... Бул
хәдийсе Ҳәким атаға жеткериледи.
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Енди Ҳәким ата бул кәраматлы улы ушын ада болмас жан
тебиренислерине түседн. Перзекшнин жолына дуўалар окыйды- Ҳеш
нэтийже шыкпайды. Акыбетинде балагынъщ шешип таслаған шапаны
жаггырған отаўдын оркыноа жана кэбир пайда етеди... хәм сол кэбирге
«Үбби Хожа-бала щейит» деген ат береди. Әне усыннан кейнн, сол
кәбир «Үбби Хожа-бала шейит* деп аталып кәраматлы кәбирге айналады. Соннан баслап, оньщ айналасында жасаған елатлар өзлеринин
олилерин сол «Үбби Хожа-бала шейит* кәбиринин догерепше коя
баслайды. Жыллар вгиўи менен ол ен кәраматлы кэбирстангаайнадды.»
«Үбби Хожа-бала шейкгке қойылған аяилердинтириликтеги кишипфим кэтеликлери есалка альщбай, жакл^ы жәннетке кабыл епюедн*
дсген рәўи5плар кекнен тарайды. Мақганды демесениз, хдкыйкатын
айгканда, сол «зраматлы «Үбби Хожа-бата шейнт* Кәбиристанда мениц
атам Ҳәкимнияздын әкеси Әўез исмли бабам да жерленген.
...Рәўиятларға карағанда, киши улынын кәраматына әлле кандай
кызғаныш сезимлери менен карағаны ушын Тәниритаала Сулайман
Бакырғаныйдын («Ҳәким ата»ныц) өзнне кәхэрленип, ол каэалакғаннан кейин Әмиўдәрьяны онын кәбири үстине бурып, кырык
жыл даўамында ағызып, сүйеклерин жуўғаннан кейин ғана уллы
«Ҳәким ата»-Сулайман Бақырғаний өз гүналарынан пәкленип
Тәниритаала дәргақьша кдбыл етилген...
Ҳөзирги ўакытта сол «Хәким ата» кәбирстаны пүпсил Туран
мусылманлары ушык Хожаахмед Яссаўиден сонғы екиншн кәрамат
орны сыпатында айрыкша хүрмет пенен зыярат кылынады.
Жахында мен сол «Үбби Хожа бапа шейит» «ябирстаньша зыяраткд
барған едим. Әллекандай суў баскыны астында калғаны себепли,
үстин жабайы камыслықлар басып кетипти. Бизде бурықғы уллы
алламаларға дықкдт кемлигинин бул да бир, өзинше, көриниси.
654
—Инсанға хдкыйқый дос кдйсындай болады?
—Өзннин хдкыйхый куўанышлы ислери, хэрекетлери мснен сениц
бир куўанышынды еки есеге көбейтип,ал өзинин ен ибратлы гәплери
хәм хәрекетлери менен сенин аўыр ҳәсиретинди еки есе кемейтиўге
себепкер болатуғын инсан.
655
— Хдялдын гөззаллығы еркеклерге кдндай тәсирлер етеди?
- Ҳаялдыц гөззаллығы еркеклердин көзлери ушын — жәннет,
калбиушын —дозак, калгалары ушын ҳәдден тыс артыкша ғәрежет.
232
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656
—Қолынызға жана китап алғанда оннан келер күтесиэ?
—ХЭР жака китапты күтилмеген даналыкгын хөм перзенти көм
атасы, бири еркелеп, екиншиси еркелетпей-ак мекиндилўар акылгөйиме айналады деген исенимде боламан.
657
—Ҳөр шығарманызды жазып болғаннан соцғы кейпиниз?
—Буннан 250-жылдай илгери Француз философы Шарль Монтескье (1689-1775): «Менин бир жақпас кеселим — жана китапты
жазып питкернўим мәтгөл, — дәрриў оннан тунилемек» деген екен..
Мен Уллы Монтескье дәрежесикде болалмастан, екди жазылатуғын
жана китабым жөнинде ойланыўды баслайман.
658
—Бурыкғы СССР дәўиринде коммунистлик партиянын ағзасы
болып, оннан алған сабағыныз?
—Коммунистлкк — бул пәклих, деп түсиндирилетуғьш еди. Инанар
едик. Енди ойлансам, хоммукистлик партияга ағза болыў—дурыспа,
я надурыспа, билмейыен, бирақ ҳеш ойланбасган сол СССР деп
аталған мамлекетти баскарыўшылардын тэдқә мәплери ушын көз
жумып даўыс бериўшиге айналыў екен.
659
—Кегейли районыньщ Халкдбад аўыл-посел касындағы көрамахпы
«Шиблий шайх» кэбирстаны хдккында не билесиз?
—Кдлыма түскен газеталар менен китаплардан окып билгеннм
бойынша, уллы Шиблий ш айхш н исми-шарипи Абубакир Мухаимед. М елодий 861-946-жылларда жасап өткен. Денеси өэинин
атындагы сол қәбирсганда.
Шығыстыц ец уллы алламаларынан бири Фаридшшнн (Динннн
жалғызы деген мәнидс) Аттардын жазыўы бойынша, Абубакир
Шиблий шайх хакқында төмендегилерди келтиремен:
Ш иблий щайх күтә билимли, кншнпейнл, хакгөй шайхлардан
бири больт,зданкы өз заманында-ақ пүгкил Шығыс елгтларына
кеннен таралған.
...Ҳәзирги Халкабад аўылы айналасыкаа жасайтуғын атаклы
нанбайлардаи бири ШнблиЙ шайктынуллы дакклары жөнинде көп
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есяткени ушын, «Шиблий Шайхты үйимде, еқбсшмаса, бир күн мийман
кылып, сәўбетлес болсам, пәтиясын алсам өрмансызбан» деген қыял
менен жасайды екен. Бир күни сол нанбай вз жәрдемшиси менен
пискен нанларын таншроан алып атарган пайытга бирдәрўиш келеди.
Нанбай дәрўишке «нан же» деп бнр шөрек усынады. Дәрўиш колына
алған шеректи койнына салады ла, жөнине кете береди. Буган
нанбайдьщ катгы кәхәри келип иэинен: «Әй, дийўана, сендей ашлар
усындай етип бир шөректен алып кете берсе, адамларга не сатаман?»
деп бакырып, шөрегин колынан алыл калады. Нанбайпын жәрдемшиси
бул дәрўишти таныйды екен, ол бираз алыска кеткен сон «Әй, нанбай
ата, бул дәрўиш сиз күгип жүрген ШиблиЙ шайхтын өзи еди ғой!»
дейди. Нанбай бирден лал болып, кылган ислерине пушайманлык пенен
жығыла жазлап, зорга өэине келеди де, жылдам Шиблий шайхтын
изинен жуўырады. Жете сала онын шалгайын манлайынабасып, кайтакайта сүйип турып, танымай калганым ушын жыламсыраган халда
ентиге-ентите кеширкм сорайды хэм үйинде бир кеше мийман болыўын
өтинеди. Шиблий шайхойлы пишиндеонынбетинетигилиптурып:
«Мейли.үйине барайын, бирак маган коса өз аўылыщшнбәрше жас
үлкен ғаизы-карганларьш шакырасан» дейди.
Нанбай оныкөтинишин бәржай келтиреди.
Нанбайдын кен үйи толып сггырған өншек жас үл^ген мийманлар
арасында ҳәр қыйлы хнкаятлар, рәўиятлар кызып, сонынан, жәннет
хәм дозак хаккында уллы пайгамберлер айткдн ҳәр кыйлы даналыклар да ортаға түсип, кызғын пайтха кирген мәхәлде мехманлардан
бири:
—«Уллы шайхымыз, жәннетке барыў бир Тәниритааланьщ
инабатына байланыслы болса, дозакка түсиў ҳәр инсаннын өзинен
ғәрезли екенин уғындым. Кайсындай инсанлардынтиккелей дозакка
гүсетуғыны хакқында исенерлик бир мысал келтирип айта аларсыз
ба?*-дейди.
Шиблий шайх төмен караган халыкда оц алаканын манлайына
басып бираз ойланған сок:
—Мейли, айтайын, — депти. —Билип койынлар, бүгин бәршемизге
зияпат берип атырган шацарақ ийеси болган Нанбай тандырынын
басына келген бир аш дәрўиштен жалғыз ғака шөрегин аяған еди.
Солай болыўына карамастан, мине хәзир, өз аўылына, айналасындағы
елатларга «сақый Нанбай» деген данк таратаў мақсетинде көп кәрежетлерин аямай, сыйырында, койларын да... сойып, кеп ысырапгөйшилик пенен, минекей, бәршемизге сыйлы аўкатлар берип атыр.
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Гәптин посгеллесин айтханда, әне усы Нанбай дозакка тиккелвй
киргизилетуғынлар тайпасынан!».
Хәмме ләм-лим үнсиз кдлады... Буннан соц отырыспа көпке
созылмай таркайды...
Усы рәўиятты еслесем, өзимнен оэим: «Уллы шайх Абубакир
Шиблий қандай хакгөй, хакыйкатшыл инсан болған»! деп танланаман. Тилекке карсы, сол уллы Шибпий шайх заманындағы данкпараз
нанбайды толығы менен тәкирарлайтутынлар бизин заманымызда
даазем ес!
660
—Бәршемиз жасап атырған бул зкарык дүкьяға е з баханызды
билдирсециз?
— Уллы француз фнлософы Вольтер (1694-1778): «Бул жарык
әлем бир камакхана, ал онда жасаўшылар хәр кыйлы мүддетке григпар
етилгсн жынаятшылар, деп бахалаў, хәр адамнын ©з пикирн, онда
мәкгилик ойын-заўыкларға жай бар деп кзраў — бул кыялпаразлардын надурыс пикири. Ж ер, адамлар, ҳайўанлар, Тәниритааланын
тәртиби бойынша, какдай болыўы тийис болса, олар дәл сондай,
деп түсиниў — бул дананын ойлаў әламаты*, деген екен. Вольтер
бул пикирлерди бүгинги хөммемиз ушын әдейи айтып кеткендсй
түйиледи.
661
—Акыллы хәм ақьшсыз көриниўдин биринши белпшери?
—Баскалардын мәниссиз былшылдыларында бөлместен үнсиз
кулак түрип тынлаў ақыллылық, шыдамаў ақылсызлык.
662
—«Жаслык — бул гөззаллык* деген анықпаыаға калай карайсыз?
—Ҳәр қандай даналык қәлеген инсанды терен ойларға батарады.
Усылай десем де, ўакыт өтиўи менен сол гөззаллыктын өзи мисли
жыланнын кеби киби белгисиз түсип қалатуғынында алдын ала
билип жасаўда, өзинше, гөззаялык!
663
~И нсанны н өзине-өзинин бийреҳимлилиги?
—Биле тура, нағыз душпанларына күтә рехимли мүнәсибетлери.
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664
—Қәбирстанларға зиярат кылыўға барсан, айырыы кәбирпердин
ойыльш, биразларында мархумлардынсүйекле^жаппақболып шығып
атырғанын, сонын менен бирге, базы кәбирлердин устилерине күтә
әжайып нағыслар менен әшекөйленген жайлар салынғанын көремен.
Ишимнен: «Әй, тирилер, ен болмаса, о дүньядағылардын өз-ара
тендиклерин неге сақтамайсыз?» деп губирленип кайгаман, я меники
надурыспа?
—Бәрше инсан бир адам киби ойлал, тек бир тәрепке карай
жүрер болса, жерғе хәреплеые тен салмак түспей, жер бир жағына
аўдарылып кетиў де итималдан кашыкемес кой, айналайын.
665
—«Әмиўдәрья» журналына басылған сизик «Женекей асығыс
сораўларға асығыс жуўапларынызды» окыған базы мәнсапгөйлер
«пәленшеге тийипти», «төленшени шымшып алыпты» деген сөзлер
айтысады. Ө зиниз не дейсиз?
—Жазған шығармаларым кай дәрежеде, кдй тақылетте болса да,
окыўшыларды бийпарык калдырмаса, куўанышлыман:

666
—Кдратаўдағы кәраматлы кәбирстанда жатырған «Султан Ўайыс
Караний баба» жөнинде билгенлеринизди айтыныз?
—Халык аўэыноағы әпсаналар бойынша Султан Ўайыс баба 620—
625-жылларда ө з анасы менен Иеменнен бәрше туркийзнбанларға
нөкер болған кен пейиллн каракалпаклар жасап атырған мәкакжайлароы излеп таўып келгеннен кейин, өзине Караний деген лакабты
танлаған. Бунын тийкарғы мзниси — бәрше түркий тиллеслерге әзелги
нокерликтен халык сыпатында кәлиплескен қарақалпақлардык
жаўынгерлик минез-кулықлары, кайсы иске қол урса да, бәрхә
>акыйкзтшкгы мойынлаўаан кайтпайтуғын ўадеге опдпар бир сөзлиги
унағаны ушын, өзин уеы халыкгын бири деп есаплаўды әдиўли
ўаэыйпам деп биледи. Оныц үстике Кара калпаклар атамасындағы
«Кара» сөэи «Уллы» дегенди анлататуғын түсиник екеникде дурыс
уғынып, Шығыстын тилперинде «ый», «ий», «ний»... косылса,
«сизликлен» дегенди анлататуғынын түсинип уғынып «Кара» сөзнне
«ий»ди косып, «Кдраний» сөзин еэине арнаўлы лакап етип алған.
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Мен окығак әпсаналарға, китапларға карағаида, «Султан Ўайс
Караний» деп аталған кәбирде жатырған инсан Йименнен келип
Қаракалпақларды хүрмет еткен уллы кәраматлы бабамыздын дәл
өзи, сол уллы Кдраний. Жаслығында Йеменде окып, ислам динин
хәр тәреплеме терек үйренген. Ол окыўын питкерип келип, хәзирги
кә&три жай)гаскан Кдратаўдын етегинде анасы менен Кэракалпакларға
синнсип, ислам динин хәртәреплеме үйретиўге баслап атырған
күнлераин биринде, уллы Мухаммед пайғамберден сонғы төртинши
халипа, Ҳәзирети Али ибн Абу Талнбтин (596-661) парсызибан
еллерге, соныц ишинде, Иранга исламды ендириў мақсетинде көп
ләшкер менен келген хабарын еситеди де, ислам ушын Ҳәзирети
Алийдик ләшкерлерине косылыў мақсетинде, үйинен шығып өз
мақсетин иске асырады, яғный Халипа Ҳәзирети Аяийғе нөкер болып,
ислам днни ушын жан-тәнин аямай саўашкд араласады. Бул хдк
нийетли инсаннык гүллән хәрекетлери бәрше ислам ләшкерлерине
унап, оны бәри тендей жаксы кереди. Лекин, күнлердиц биринде,
ислам ушын ғажжа-ғаж саўаш кы зьт атырған пайытга, ол көп
жаўдын қоршаўында қалып, өлтириледи. Оныц мәртпигин, хақ
нийетлилигин өз көзлери менен көрип сүйсннген көп ләшксрбасылар, онын дадклы ислерин келешекте де өзлеринин елатларына,
болажак нөкерлерине үлги тутып жүриў максетинде Султан Уайыс
Кдранийдин өли денесин өз еллерине әкетип жерлсўди нийет етеди.
Усы мақсет пенен олар Ҳәзирети Алийге бас ийип келип, бул хдк
нийетли батырдын денесин «менин елиме бер» десип арнаўлы түрде
мүрәжәәтлар кылады. Ҳәзирети Алий бундай пәк нийетли инсаннын
ислери бәрш е ислам дининдегнлер ушын мөнгилик үлги скенин
түсинип, аддьша келгенлердин хәр бирине Султан Ўайыс КараниЙдин
өли денеси ушык сандық киби табыт соғып әкелиўди тапсырады.
Солай исленеди. Бирақ Ҳәзирети Алий, исламға садык батыр Султан
Ўайыс Кдранийдин хдқыйкый денесин өз алдына бир табыткд салдырады да, сол табытгы тәнҳә өзинин «дүл-дүл* деп аталатуғын жаўынгерлик атына арттырып Қарақалпақ журтында Султан Ўайыстын
анасы күтип калған кен Ўатанға кайтарады (Усы көрада жөне бир
ескертетуғын факт: Әмиўдәрьянық Төрткүлден өрги таманындағы
«Дүл-дүл атлаған* деген атама сол Ҳәзирети Әлийдик Дүл-дүли
дәрьядан атлап өткен жери екенин тастыйыкпаўшы әпсаналар бар).
Кәраматлы Султан Ўайыс Қараний бабамыз кеткен соц анасы кдйтыс
болған еди. Енди онын денеси өз анасыныц кәбирине жақын
жерленеди...
237
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667
-А м ерика бизге Батыс па я Шығыс па?
-Ҳ әм м еге нур беретуғын куяшымыз Америка контииентинин
төбссине жетсе, батады, сол ушын Амери ка континенти бизге Батыс.
Ал, хәммеге ортак қуяшымыз бизге көринсе, тамам, Америка
континентин каранғылыкбасады... Усы көзден карасак Америка
биз ушын Шығыс. Бул кыбылыс Жер шарынын жумалакдығына
және бирдалил.

668
—«Әдебият» деген не?
—Әдебият — «Әдеп» қөм «ият» деп аталмыш еки сөэдин косылмасы. «Әдеби» хәм «ияты*, яғный бир сөз бенен айтканда, «адебияты» төмен халықтын руўхы да пәс. Тәниритаалам хеш халықгын
руўхын, яғный «әдеби» менен «иятын» — өдебиятын бир-биринен
пәс кылмағай!
669

—Халыкгын өтмиши дегенде нени тусинесиз?
—Менищпе, өтмиш — бул халыктын ө з ўакшнпа жашлған
отынын күл астында өшпей калған қозлары. Кдйсы халык өзннин
өткен өмир жолынан сол өшпей калған қозларды дурыс таўып, е з
заманы ушын да кайта жандыра билсе, ол бахытлы халык.
670

—Дүньяда тени хәм өлшеми жоқ қандай күш бар?
Тцйкарынан, еки күш бар. Бири — Тәннритааланыц тәнҳә өзи.
Екиншиси — Адам. Олардын жалғыз ғана айырмасы - Бнриншиси
Екиншисинин кәлбине мәцгилик болып жайласкдн. Сол ушын
екинши еки күшти өз кәлбине сыйдыра алмай бәрхә алағадалыкта
жасайды.
671

— Қг.ракалпақстаннын территориясында кайта ти;слениўи ямаса
енди салыныўы зөрүрлидеп есапланатуғын әййемги есгелик орынларынан есинизде барларын айтсаныз?
—Мейли. Лекин, хөр районғадөлме-дәл бөлип айтыўым кыйын.
Себеби, мен билетуғы н дәўирлерден бержағында аўыллардын, жер238
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гкликли орынлардык атлары талай мәртебе өзгергенн аздай, районлардын шегарапары да көп өзгерди. Сол ушын билгенлеримди зоналарға бөлип айтыўға тырысаман:
I, Мойнак, Бозатаў, Кдраөзек, Тахгакөпир районлары бойынша:
1. Аты әпеана Маыан бийдинертип әкелген усгалары менен косып
өлтирилген орны — өз ўактында кдйнаўытлап ақкан Әмиўдөрьянын
Арал тенизине куятуғын шегарасы. 2. Ерназар Алакөадин кыр каласы.
3. Ерназар Алаквз махбарасы. 4. Мсшла Пирим кдласы. 5. Жипек жолы
бойына салынған Әжибай кәрўан сарайы. 6. Актайлак бәндиргиси.
7. Әжинияз махбарасы. 8. Бердак шайыр макбарасы. 9 Кдракум ийшан
мсдресеси. 10. Күйик кдла. 11. Күнхожа махбарасы. 12. Бардад кала
(Уллы жипекжолыбойында сальщған кала). 13 Мурат шайх мовзолейи.
14. Кьфыкжиютпщ каласы. 15. Кдбахлы ата. 16. А. Досназаров махбарасы. 17. «Бөриш таў» етегинде, «Кдра-терен. көли» жағалаўында өз
ўакшцоа Уллыжипек жолынан ететутын кәрўанлар ушын салынған
дем алыў сарайларын кдйта тиклеў. 18. Айдос қапа. 19. Айдостын
мәсләҳәттөбеси. 20. Метеркдла.21 Кррғаниткдла(Жаўларданкрргань1ў
каласы). 22. Қос-минәр гүмбези. 23. Жийенжыраўестелиги. 24. «Көк
тонды атшабары» (Қызыл орда областы менен шегарада)...
II. Шымбай, Кегейли хәм Нөкис районлары бойынша:
1. Кусханатаў қөм Таскырман естеликлери. 2. Уллы жипек жолы
бойындағы ШымбаЙ кдласында кәрўан сарай. 3. Өмирбек лаккынын
өскен мәканында естелик. 4. Жер суўғарыў ушын биринши пайда
болған шығырларға естелик. 5. Биринши тас жай емлеўханасы. 6.
Шымбай базары ортасындағы хәр кыйлы дағазалар ушын минбери
(Ким не жойткдн болса, ким тапкан болса дағазалап туратуғын
мәкан). 7. Абубакир Шиблий шайх кәбирстаны. 8. Хдйўан кдла. 9.
Ийшан кдла. 10. «Бөз көл» бойындағы дем алыс естелиги. 11. Мағзан
ийшан мешити. 12. Кырантаўдағы тарийхый естелик кәбирстанлары.
13. Төк кала. 14. Шортанбай майданы. 15. «Әззилер баба» қәбирстаны. 16. «Геллели әўлие» кәбирстаны...
III. Нөкнс каласы бойыкша
I. Дослык естелиги. 2. Кдракалпакстанға а) хдўа жолы арқалы
кирер дерўаза; б ) поезд жолы аркдлы кирср дәрўаза. 3. Бердақ.
4. Улуғбек. 5. Әжинияз — естеликлерине дыккат. 6. «Сәлмен ийшан»
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кәбирстаны. 7. «Шорша» кәбирстаны. 8.1941-4$ жылларяа қайтыс
болганларға сстсликти рсконструкиилпаў...
IV. Қокьфат хәм Кэнлыкөл, Шоманай районлары бойынша:
1. Сулайман Бакырганый (Ҳәким ата) сстелиги (П 29-П 86).
2. Үбби хожа бала шейит (Сулайман Бақырганыйдын киши улы)
кәбирстаны. 3. Хийўада көп жыллар казы болган Рахметулла каэы
медресеси. 4. Әййемги Қонырат каласы («Гөне кала» деп аталган
орында). 5. Назар ата мешити. 6. Сазлы уй корганы. 7. Ғалы гумбез
кала. 8. «Кдраўымбет дуз» кәни. 9. Топыраккала. 10. Айбүйир қорганы. 11. Аксүнгүлдин кдласы (Аксүнгүл косығы пайда батған елат).
12. Буғрахан каласы. 13 Әжигелди көрўан сарайы (Уллы жипек
жолын еслетиўши). 14. Куланлы (Куланлар менен саўда кылынган)
кәрўан сарайы. 15. Қосбулак кәрўан сарайы (Шоманай районынын
орайы әтирапында). 16. Үшкудык кәрўан сарайы (Үстүрт аркалы
өтетуғын Уллы Жипек жолы бойында). 17. Үрге минараты. 18. Даўьгг
ата кәбирстаны. 19. Ўәлий ата кзрўан сарайы. 20. Даўкескен корганы.
2 1. втеш батыр есгелиги. 22. Кетенлер каласы. 23. Моншаклы каласы.
24. Жана кала. 25. Түркмен жол...
V. Хожели, Такнетас калалары бойынша:
1. Мизпакхан естелиги. 2. Гәўир кала. 3. Наэлымхан сулыў естелиги. 4. Жомарт кассаб естелиги. 5. Шамун Набий есгелиги. 6. Ережеп
халифа естелиги. 7. Жазғы жума мешит. 8. Қыскы жума мешит.
9. Шайырлар кыябаны. 10. Кәрўан жолы. 11. Хорезм ханлығыкын
орайы Гөне-Ургеничке жол. «)Ю<пек жол»дан жүриўшилердин Хожелиде дем алатуғын кәрўан сарайы.
VI. Елликкдла, Төрткүл, Беруний районлары бойынша:
1. Бүркит кала. 2. Тесик кдла. 3. Үлкен «Кырыюсыз» кала. 4 Китпи
«Кырыккыз» кала. 5. Аяз кала № 1-3. 6. Боз кала. 7. Қорғасын
кала. 8. Кдбат кдла. 9. Киши кдбат кала. Ю.Думан кдла. П.Топырак
кала. 12. Кумбаскдн кдла. 13. Үлкен Гүддирсии. 14. Киши Гүлдирсин.
15. Шылпык кала. 16. Үй кала. 17. Якке кесек. 18. Борлы қдла.
19. Пайғамбер кызы. 20 Нарымжал баба мовзолейи. 21. Курбанбай
жыраў махбарасы. 22. Биринши Өайланыс тармағына естелкк.
23. Қалендерхана мовзолейи. 24. Анка қдласы. 25. Жднбас кала.
26. Қой кырылған кдла. 27. Атсыз кдла корганы (Ен әййемгн дәўир240
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лерден естелик кала). 28. Келтеминарлы қала. 29. Шорахан кала
кррғаны. 30.1941-45-жыллардағы урыс катнасыўшыларына естелик.
31. Мустакыллык майданы. 32. Жампык кдла. 33. Султан Ўайыс
Кдраний баба мовзолейи. 34. Валий аталық мешити. 35. Чинар баба
естелиги. 36. Кдра төбе микарасы. 37. Көклен баба естелиги. 38.
Кызыл кала. 39. Порлы кала. 40. Таскырман кала. 41. Пил кала. 42.
Акшахан кала. 43. Кыят кала. 44. Кепек кала. 45. Кеширмес баба
мовэолейи. 46. Аль-Беруний естелиги. 47. Шах Аббаз Вали естелиги...
VII. Әмиўдәрья районы бойынша;
1. Шылпык таў каласы. 2. Бестөбе естелиги. 3. Абу Муслим
каласы. 4. Назархан каласы. 5. Дин минар естелиги. 6. Хожанияэ
бий медресеси. 7. Майлы шенгел (Айдос баба дәўиринде Хореэм менен аралыкка белгиленген шегара белгиси). 8 . 1941-45-жылы урыслароа катнасканларға естелик...
Ескертяў: Кзракалпакстанньщбулестеликорынлары хәртәреплеме
изертлениўин, кайта реконститащяланыўын талса, адамзат цивилизациясынын бүгинғе дейин алған халыкаралык бахасына күтә кеп
жана пикирлер косылыў менен, түп бабалары гүллән түркийзибанларды корғаўшы, пешаналы, сак нөкерлер бсжған каракалпаклардын
да жок&рыда аталған естеликлерди деретип үлгергенкне бүгянгя
өўладларымыаоа, дүкьянын баска халыклары сыяклы, өтмиши менен
макганып жасаўға хәм дүкья саяхатшыларынын келип кериўине
жол ашылар еди, халкымыз жөне руўхланар еди.
Енди бвр тшепш: мен елестирмеген я умьгтылған атаклы естелик
орынлары калған болса, кеширим сорайман. Гүләән естеликлер, әлбетте, көпшилик алымлардын тарийхты үйренип билген пикирлери,
хүжжетли усыныслары аркалы иске асырылады. Кимде кандай
косымша усыныслар болса, тийисли орынлар төрепинен дыккатка
алынып барылады деп дәметемен.
672
—Шала талангка ийе шайырлар көбирек дыкагга бодады. Не ушын?
—Шала шайырлар самал кай тәрептен ессе, онын ығына карай
бас ийген камыс киби жасап, бәрхама тәнхә өзине пайдасы бар
Ҳрмелдарларды ғана макгап жазыўды өзине кәр етип, ал, олар өзгерсе,
оны тезирек жаманлаў менен онын орнына тазадан болған ҳ^меддарды
теэирек макгаўды баслайды. Әне солай еткен, шала шайырлардын
да данкы, өзинше көтерилип бара берсди.
)$-Т. Қ|й1лберпнө1
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673
—Кдндай хамелдарларды ладан десе бояады?
—Жарымпазлардын сыптырьщқы мактаўларына ойланбастан
бирден исенгенлерди.
674
—Мухаддес Куранда атлары аталған 25 пайғамберден тыскары
пайғамберлер барма?
—Мешщше, хак нийетли, бул дуньяны гүлленггиўге шын кәлбинен
хызмет кьшатуғын етил Тәнритаала жараткдн хэр бир акыллы, жаны
пәк инсан, өзинше, тәкирарланбас бир пайғамбер.
675
—Адамнан да ақыллы жан-жәниўарлар бар ма?
—Адам да жанлы маклукатларға киреди. Бирақ та уйкы баскднларды оятыў ушын тақ атыўдан даўыс қосып бақырысатуган қоразлар
базыбир уйқышыл, бийғам инсанлардан акыллырак болса керек,
деген ойға берилетуғын гезлерим болады.
676
—Бул дүнья ушын өзиниз киммен деп ойлайсыз?
—Гейде өзимше көп ғалма-ғаллы, аласапыраклыкларға толы бул
дүнья ушын мен де бир күнлик шьгбынман деген ойларға берилемен.
677
—Жуптыныз бола тура жас кызларға ышқы инам еткен пайтларыныз болды ма?
—Ондай ислерди мойынлаў да, мойынламаў да ҳәмме тәрепке
тендей азарлы. Кеширерсиз, жаксысы сиз маған сораў бермединиз,
Мен еситпедимдеп коя калайык.
678
—Ислам дининде мусылманлардын ораза тугыўы кайсы дәўирлерден басланғанЫн, оған дейин бундай д&стүрлер болғаны я бодмағаны
жөнинде айтасыз ба?
—Диний рәўиятларда, хүжжетлерде айтылыўынша, Ораза тутыў
пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын Меккеден Мәдинаға
242
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көшип келгенин соцғы екинши жылы яғный 624 -жылы Щаъъбаи
(Барот) айынын биринши он күнлигинде пайда етилген. Пайғамберимиз бул айды: «М енин үмметлеримнин айы, бул айда тутылған
Ораза себепли олар гүналарынан азат болады», деп түсиндирген екен
өзинин хәдислеринде.
Ҳакыйкатында бир ай ораза тутыўшылык исламға дейинги баска
динлерде де бар болған менен, олардын оразаларында белгиленген
тәртип тийкарыкда, аўкаггын белгиленген бир түрин ғана жемей
ораза тугатуғын болған.
679
—Ораза неге хәр жылы мусылманлардык езлери кәлеген айларға
өзгертилмей тек ғана Рамазан айында болады екен?
—Диний рәўиятлар хәм хүжжетлердин тастыйыклаўы бойынша
Рамаэан күтө караматлы ай. Бул айдын үшинши он күнлигинде,
яғный 26 сынан 27 шы сәнеге етер кешеде Жабрайыл периште арк&лы
Тәнритааладан Куран нәзил етилген. Сондай-ак Рамазан айында
Тәнритаала Ибрахим пайгамберге бир неше тағлыйматлар түсирилген,
Рамазан айынын алтыншы күни Муўса гтайғамберге «Таўрат» ок
сегизинши күнинде Даўыд пайғамберге «Забур», сол он сегизинши
күнинде Ийса пайғамберге «Инжил» туснрилген. Әне усы Кәрамахлы
хәдийслерди мойынлаған мусылмаклар бир ай Ораза тутады екен.
680
—Өзгелерден көбирек қәўипленил жасайтуғынлар жөнинде пикириниз?
—Өзгелерден көбирек кәўипсинетуғынлар, тийкарынан, өзинин
нийетлерине усас патас нийетлер баскаларда да болатуғынына көбирек
исенеди.
681
—Ед әййемги дәўирлерде хәзирги Өзбекстан Республика территорнясы, тнйкарьгаан алтъз балекке бөлингенлигитуўралы көп жазылады. Оған Кдракдлпақстанны н хәзирги территориясы кирген бе?
—Тарийхка байлг ныслы баспа созлерден (Әсиресе, «Халқ сўзғ*
4-февраль 1999-жыл) окығанларым бойынша, әўеле, сол алтаўын
атма-аткелтирейин:
(. Бактрионе —Токаристан. Буған, тийкарынан, ҳәзирги Сурхандәрья ўәлаятынын территориясы кирген. 2. Согдиана. Буған, тийка243
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рынан, хәзирги Самарканд, Бухара, Кашклдөрья ўәлаятларынын
территориялары кирген. 3. Уструшан. Буған, тийкарынан, хәзирги
Жизэақ, Сырдәрья ўәлаятларынык территориялары кирген. 4. ШашИлак. Буған, тайкарьшан, ҳәзщ яи Ташхект уәлаятларынык терркгориясы кирген. 5. Ферғана. Буған, тийкарынан, ҳәзирги Ферғана,
Наманган, Аддкжакўшшятларьшынтерриториялары кирген. 6. Хорезм. Буған, тийкарынан, Хорезы ўәлаятынын хәм хәзирги Кдрзкалпакстан Республихасыньщ территориялары кирген.
682
—Бурынғы СССР дәўирицце адамлар кандай болып жасағанын
көз алдыма келтириў ушын бир тенеў келтиресиз бе?
—Көшелерде жайылып жүрстуғын таўыкларга сырттан қарасан
еркин жүрген сь/яклы. Бирақ алар бир көзи менен өзлерине напакз
излесе, екинши көзи менен әлле кайдан бүркит келе ме, ямаса биреў
сойып жеў ушын услап алама, деген қәўнп пенен талкдн ҳәр дәнди
шоқырда жан-жағына бир қарап алады. СССР да жасағак ҳәр бнр
инсан бир жағынан КГБ адамы елле қакдай кетемди тэппасындеп,
мисли сол таўыклар киби жасаўға ҳәрекет етер еди...».
Ш ынында, 'мәмлекеттик надурыс сиясатлары жөнинде ҳәзирги
ғәрезсизликтен кейингидей дәрежеде өз-ара ашықсөйлесиўге хәмме
қоркар еди.
683
—Менин картайған анам базда: «балам, айналаццағы адамлар менен
мүнәсибетлерин маған унамайды» дейди. Себебин сорасам, «оэик
түснн» дейди. Сиз кандай кец«: бересиз?
—М енинше, хәр бир инсанды қоршаған таныс-билислери үш
топарға бөледн: бкриншклсри, оған садықдослар, екиншилери, оған
нағыз душпан көзлилер, үшиношлери, оған бийпәрўалар.
Ал енди олардьщ, арасынан дослары өзннш е екиге белинеди:
бириншисн, сенин әлле кандай жасырын сырларыццы билсе, оны
озиннен де бетер купыя саклаўга тьфысатуғынлар, екиншисн, сенин
кандай купыя сыряарынды билсе, аларды сол пайытга айналасына
айтып мактанат-/ғьшлар, үшиншиси, сенин гүллән табыеларына тәнҳә
өзн дағазалаў менен бирге сени жақсы күнлерге жеткерген достын
сыпатында маюанып, ал сеник сотснз ислерин болса, «мен әўелннде
ескерткен едим, нәсиятыма кулак аспадыц» дейгуғынлар.
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Душпааларьщда, еки кыйлы болады: бириншиси, көзикше жортага макгвп, сырынзы үйрениўшилер, екиншиси сени досларына жортаға макгап олар аркалы жасырын сырларынды билиўшилер.
Ал бийпәрўалар болса — бир кыйлы, утысларыка да, пәрўайы
пөлек.
Әне усыларды түсинип ис жүргазсен, картайган анан саған ншинсн
ыразылыкда жасайды.
684
—Әкем тез-тезден «тилдин буўыкы жок, қорланып калма» деп
ескертеди. Не кылыўым керек?
—Дурыс, «тидаин буўыны жок лекин, бәри бир оны ашатуғын
гилти бар, ол ийесинде» деп бурықғы даналар бийкар айтпаған.
Солай болса да, Қуцирети күшли Тәкиритаала гилинди буўынсыз
жараткан менен, оны тислер деп аталатуғын бекхем сүйек дийўаллар
менен коршап, онын сыртыкан еринлер деген дәрўазада курьш
койыпты. Тилине емес, сол дийўал менен дәрўазаға беккем болсац,
кррланбайсаа
685
—Бурынғы СССР дәўиринде «басшылар пара алады* десетуғын
едн. Жақында бир жорама «кандай жақсы, СССР менен пара
корлықга жоқ болды-аў!» десем, ол «ладансац!» деди. Бул калай?
—Мейли, мени тынла: XIX әсирдеги орыс әдебиятыныц уллы
сыншысы Г.Белинский «...еле хәмме нәрсе болар... жаксы жоллар
курылар, завод-фабрикалар да салынар, хәтте, адамлар аспандада
ушар... Лекиц, адам, бәри бир адам болып калады...» деген екен.
Дүзим, заман өзгерген менен сиз айткан парахэр адамлар, бәри бир,
Белннский айтқандай, адамлар адам деген атаклары менен кдлган
ҒОй.

686
—Қонсыма бир кылап ис кылдым. Енди ол билнп кояма деп
ишим удлы дүбирли. Баска көшеге көшсем бе екен?
—Крнсыға кылаппсылыўен аўыр гүналардык аўыры. Ен ансать:,
хәзир коқсына бас ийип барып хдкыйкатлыкты айтып, кеширим
сора, болмаса қылапгейлерди көретуғын көзлер сендейлерди бөтен
көшеден түўе, тас түнек жабык гөрден д е табады.
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687
—Өжетлеў бир жорамды дурыс жолға салыў кднша меҳир берсем
де, ол өзгермейди. Енди не кылсам екен?
—Суўды кдкша кайнатсапда, бөри бир, суў болып кдла бсргени
секилли, базы түсинбеўшиликлер тәрбияланыўшынын өзинен ғана
емес тәрбияшынын айтқан гәплеринен, үлги деп келтирген мысалларынан көп нәрсе ғәрезта, Әўеле, өзинди түсиниўге хәм төрбиялаўға
тырысып бак.

688
—Баскалардын кеўллерин бағыўта тырыссам да, вэимниц кеўлимди
бағатуғынлар оғыры кем. Себебин түсиндиресизбе?
—Өмирдин ойлы-бәлентлиги деген усы. Қәлбиқди еледе пеклик
хәм хакыйкдтлык нурларына толтыр. Өзгелерге жанапайлық кылмай
оларға тек дурыслықгы айтыўға тырысып бак.
689
—Сабырл ылык деген не?
—Басықа келген хәр қыйлы ойларын хакыйкатдәрежсдс пискенше, оларды тәнха өзине бағындырып жасаў.
690
—Перзентлериниз бенен мүнәсибегперинизде өзгерислер сезесиэбе?
—Анык айта алмайман. Бирақга биргезлери балаларым менен
сөйлесип, оларды нәсиятлаўға тырыскднымда, олардын ийбенип
тынлайтуғъшын сезер едим. Енди өзим Пайғамбер жасыка жеткеннен
кейин, балаларым менен сөйлессем, олардыц маған, әлле кандай
жана ислер жөғшнде кенеслер бергиси келетуғынын сезикип, «ғаррылык бул әсте-әстелсп хәммекин коз алдында бурқасандаған толкынлары биротала токгаўға караған Арал тенизи, ал перзентлерим
тазадан көз ашкан булакларра айланыпты* деген жуўмакка кеддим.
691
—Ҳөр күни жазасыз ба?
—Бул сораўыныз «хәр күни аўкдтланасыз ба?* дегенге тақаббил.
692
—Қәйтсем миллетиме жаранаман?
246
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—Мнллет — бул хәр бир инсан ушын мәнгиге ата-ана. Ата-анасыньщ дяцуыман бурьш өз данхын ойлаған перзент саткын харамзадаға
айланыўы сөэсиз. Сол ушын гүллән орынларды миллетиннин арнамысын кррғап, ол ушын керегинди хетге жан бериўгс таяр болып
жасасан, олата-анан сыпатыцца сени мәнтяге сүйиўден өзгермейди.
693
—Хдяллардьщ жүзине пәренже жабыў дәстүри кайдан шыккан?
—Еркек пенен хаял, ец әўеле, квзлери менен табысады ғой. Сол
ушын, кәлби сумлыкка толы, кызғаншақ адамлар тәрепинен ойлап
табылған болса керек.
694
—Туўылған аўыльщызға барғандағы кейпиятларыныз?
—Туўылған аўылымньщ хәтте топырағын да сағьшып, хәр барғанымда, еки түрли кейипте қайтаман.
Бнриншиси, туўылған аўылымда бурын мен көрмеген, билмеген
жанадан жана шанаракдар пайда болып, бийик-бнйик имаратлар
салыныў менен, мисли ертектегидей, гөззалланып баратырғанына
куўаныштан, канама сыймай, аўылыма балаларымны н биреўлерин
көширип апарсам ба екен, деген де ойларға берилемен.
Екиншиси, менин менен бирге балалығын өткерип, мектепте
бирге окыған тевдеслеримнин көбиси бул дунья менен мәнгиге хошласканын билип, олардын руўхларын шад етип кетиў максетинде
кәбирлерин зиярат кьшыўға барғанымда, аўыл кәбирстаныкын, бурын
көргенимнен әдеўир-ак кенейгенин көрип, ишлерим ғыж-ғыж кдйнайпы, кейпим бузылады, квзлериме жас куйылады, аўылыма кайтып
барғым келмейтуғын кейипке берилемен.
695
—Хджы сыпатында сизге бир сораў: көплеп садакалар берсем
бейишке бараман ба?
—Буны бир Тәниритааланын өзи биледи. Сонда да ескертерим:
Кураний Кәримнин 26-27 аятларында «гуўған-туўысканлырынызға,
ййы р сорағанларға... садака бериў менен кеўиллерин алыцлар, бирак
ысрапкершилихке жол койманлар, себеби ысрапкершилер шайтаннын
лослары. Шайтан болса Тәниритаалаға күтә нашүкир бенде*. Усы
көз-карастан ойланып көрерсиз.
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696
—«Келсси зўлаалар ушын, сиз кандай ислер қылдам» деп ойлайсыз?
—Инсан не ислеседе, өўеле өзи ушын исдейди. Кимде ким сокоай
тәнхэ ислеринде келеси әўладлар ушын иследим десе, Тәниритаадаға
әсилик. Солай болсада, сораўыцызға жуўабым: санаўлы өмиримде
бир канша китаплар жаздым. Дурысын айтсам, сол китаплар менин
бул дүньяда тирилнк етиўиме напакдлар-әм бердк. Мен кеткен сок
сол китапларым жанд әўлад ушын кдндай хызметлер аткдратуғынына
кезим жетпейди.
697
—Жазыўшы хәм баслык сыпашнда өкинетуғын гезлериниз болама?
—Болады. Бүгинги адамлардык онша китап оқымайтуғынына сырнығып: «Ок, кинорежиссер болғанымда, халкымнын, түркийзибанларға бириншн покерлер болған дәўиринен баслаи, бүгинге дейин
бастан кеширгенлерин киноленталарынатүсирип, керек орынларда
өзим де роллердс ойнап өз заманласларыма көрсетер едим», деген
кыялларға берилемен.
Ал, хәр сапары, баслык сыпатында жазыўшылыкқа жана ағзалар
кабыл етерде, «сүт көп болса каймакга болады* деген халык накылына
сүйенип, гейпаралардын талантын жеткипнюш билмей турып коллапкуўатла-ғаным ушын өкинетуғын демлерим аз болмайды.
698
—Бир ш первы оюдое «Егердс мен Кдракдлпакстаккан тыскдрыда
алсем, денемои сол жакга кзлдырынлар, өз ўатанымнан халкымнын
пайдаланыў ушын еки метр болса да, жер бос турсын, деп айтып
кетемен» депсиз. Түсннбедим?
—Сиз әййемгн юнон философы, уллы Сократ (469-399) өзинин
өлим алдында тирилерге: «Мени кай жерге жерлесенизде ыктыярыныз, себеби, мен, бәрибир, сизлердин, кадбиниэде жасайман» деген
пикирин окысакыз, нәснятым бираэ әнтеклеў түйилседе, ойланынкырап кеширерсиэ хэм дурыс түсинерсиз деп үмит етемен.
699
—Жакында мәкемемизге зорға-зорға басшы болып сайлаған едим.
Енди кыяллары пөс, насаз арзагөйлер менен кдлайынша ислесемен
деп корқып жүрмен?
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—Умытпаныз, Куяш, тил менен төриплеп болмастай гөззал мәкан
жайларға да, ен иплас, сасык орынларға да өз нурын тец түсиргени
менен өзикин куяшлығын жоғалтпайаы. Басшы да карамағындағылар
ушын, ўакытша болса да, өэинше, куяш қой!
700
—Инсаннык өэине сезилмейтуғын кандай жағдай бар?
—Ҳәр өткен күни менен өмири кыскарып баратырғанын сезинбеўшилик.
701
—Перзентиме өз анасынын мухаббетон калай тәрийплеп жеткерсем
болада?
—Уллы шайыр Шайх Саадийдик: «Ананын кәдди-кәўмети бир
даракболса, перзент онын мийўеси. Хдкыйқат көзи менен кярасан
Ана сүти перзентгин жүрек каны» дегенин өзиниз бир неше рет
оқып болып, әке сыпатында терен ойланыныз.
702
—Өзикше бул дүньяда неше жыл жасағыцыз келеди?
—Уллы Аристотельдин (384-322): «Дурыслысты айтып, дурыс
ислеп елиў — өтирикши атанып, айналанды алдаў менен узак жасағаннан абзалырак» деген нәсиятына садыклыста, «пәк инсан еди»,
деген атқа ерисетуғынына көзим ж етсе, тап бүгин олип кетсем де,
өрмансызбан!
703
—Инсанды гә куўантып, гә КОрКЫНЫШта жасататуғын бир жағдай?
—МиЙнетсиз жыйналған көп пуддык ийеси болыў.
704
—Инсан ушын кандай жағдайда өз денеси аўыр ҳәм жасаўы
мүшкил көринеди?
—Инсан ушын дене аўырлығы — бул күншиллик. Ал енди Персия
патшасы Әниўшырўанға (531-579) кулак салыныз; Ол өзинин алдына
римли, ҳиндстанлы, иранлы данышпанларды шакырып: «Инсан ушын
аўыр мүшкил не?» деп сорағанда, римли данышпан: «Инсан ушын
ен аўыр мүшкил картайғанда жөрдемсиз калыў хәм жетпесинлик»
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десе, хяндстанлы данышпан: «Кеселлик хәм жүдә кдйғылы, ғамлы
турмыс* депти. Ал иранлы данышпан: «Бул дүньяда жаксы хәм
бәршеге мақул боларлыкдеп ойлаған ислеринди ислеўине үлгертпей келген өжел* деп жуўмаклапты. Ендиги жағын.өзиниз ойлап
көре бериниз.
705
—Бас каламызға көшип келиў нийетиме ке дейсиз?
—Дәл усындай сораў Арисготельге берилгенде, ол: «букыц әхмийети жок, бирак сен бас қалаға ылайыкпысан, жок па, тийкарғы гөп
усында» деген екен. Усыннан өзинизге жуўмак шығарарсыз.
706
—Билимли адамлардын кайсындайлары көп алжасады?
—Кдйсысы хәр орында: «Мен билемен!» «Көп билемен!» деп, көкирегине урыўды өзине әдететсе, сол мәнги алжасықпардажасайды.
707
—Хиндстанда болганыцыэда сизди танландырған көринислерден
ен баслысы, кайсысы?
—Мен ушын ец баслы тавданарлық көринис — түркийзибан бабамыз Шахжахан ‘6Я0-1652 жылларда сүйген хдялы ушын курдырған
Тажмахал естелиги болды. Ишине киргенимде, бир түркнйзибан
сыпатынва айры ш а мақтаныш сешшлерим калбиме сыймай, өзимди
жәхәннин ен жокары шоккысьгада турғандай сезиндим.
708
—Жыйналысларда айткан көп усынысларым кдбыл етилмейди.
Себебин айта аласыз ба?
—Көп ойланылмаған гәплерди, әўеле ө з турмысында сынап көрмеген усынысларды тәўекел етип ортага сала берген яяя и акшы атаныў максетиндс көринген анлардын изинен кара тоқпайдан оқдар
ата беретуғын аншыга мегэейди. Сондай аншылардан болмаўга тырысып жаса.
709
—Досларды көбейтиў ушын не кылайын?
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—Өзикнен өзгелерге қылған жақсылыкларынды хэм езгелердин
саган кылған жаманлыкларын умытып, ал, өзгыердик саған кылған
жаксылыклары менен өзиннин өзгелерге кылған жаманлыкларынды
естен шығармай жасасан, не кылыўды тез-ак уғынып аласан.
710
—Бабаларымызга сааықекенлигимди кдлай көрсетемен?
—Халкыкнын миллст болып кәлиплескен тарийхый жолларын
хәр төреплеме дурыс хәм терек үйренип шын кэлбинязден тусиниў
арқалы е з билгеклериниэди келеси әўладларға үйретиў әдетинизге
айланса бабаларынызға сөзсиэ садыксыз, әлбетге.
711
—Адамлар минези бойынша нешеге бөлинеди?
—Улыўма алғанда, менннше, жолбарыс минезли хэм ғарға минезли
болып, екиге белинеди. Жолбарыс минезлилер өз халкынын даккы,
айбаты, токлығы ушын ис кылатуғынлар, ал ғарға минезлилер кара
басынын даккы, айбаты хәм тоқлығы ушын ис кылатуғындар.
712
“ Шығыс поэзиясында каракалпак поэзиясынын туткан орны
туўралы недейсиз?
—XIX әсирдин екинши ярымында үлкеммэге саяхат етип келген
венгер алымы Вамберий: «Шығыс әййемги дәўирлерден-ак шерият
(поэзня) үлкеси болып келген. Сонын ушыи да Кдра отаўда жасаған
халықлардыч шериятка болған ықпасы Париж бенен Лондонда жасаған халықтардыц шериягкд болған ыкласынан анағурлым күшлирек
екенлигине хеппсим танлабаса да болады» деп жазып кетипти. Бул
ой, каракдлпақпардын ү л х н Кдра отаўыка кирип отырып көргеннен
кейин ғана оныц басына келгекин ҳеш ким бийкарлай алмаса керек.
713
—Каракзлпак аоамыныц калби кандай?
—Қүдафети кушлн Тәниритааланын кәлби дәрежесинде кен.
714
—Өзициэди кимге усатасыз?
—Устазы аддыцда дурыслы имтихан тапсырыў ушын таярлыклары еле ада болмаған бнр студегғгке усатаман.
231
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715
—Жылан микезли бир аўылласым «досласайык» дсп алдыма келди.
Не кылайын?
—Анық жылан минезлигине исенсец еле де ойланыккыраныз.
Себеби, жылан мәўсимге карай сырткы кебин таслаған менен, жыланлығын өзгертиўи кыйын.

716
— Ғаррылыкты калай кабыл етип атырсыз?
~ Ҳәммеге мәлим бир факт — инсаннын өмири ада болмас хәм
куўанышлардан хәм өкинишлерден ибарат. Балалығымда ишим пнссе,
далаға шығыўдан өз тенлеслеримди тез табатуғын едим. Бнди ишим
пискен пайытга далаға шықсам да, тенлеслерикаи табыўым мушкил.
Өйткени тек курбыларым кугә сийрексиген, ал тирилери төнҳә
өзлериниц машкдлалары хәм ишки өкинишлери менен бөнт, я кеселбент... Сол ушын гей демлеримде ғаррылыктын аўыр мүшкиллеривде
жасай берместен, кеткен кәдирданларыма тезирек косылыўдыда
кусейтуғын демлерим аз болмайды
717
—Халыктьщ саны, онын бнлимли әўладларын көбейтиўине тәсир
етеме?
—Әлбетге. Лекин, адамэат бул дүнья цивилнзациясынын жокары
баскышына көтерилип баратырған ҳәзирги дәўирде пүткил адамэат
двреткен даналықлар, билимлер кдйсындай жоллар менен болса да,
тирилерге тен хызмет етип агырған замацда, кзйсы миллетөз әўладларына көп үйретиўдин усылларын жаксы менгерсе, сол миллет, мейли
аз санлы ма, мейли көп санш ма, билимпи ўаладларын көбейте алады.
718
—Кднша ынтығып күтсем де, мен неге тезирек бахытлы болмайман-ә?
—Юнон фнлософы Аристотель: «Бахытсызлык күгпесен де күтә
тезлик пенен, ал бахыт күтә әстелик пенен келеди...» деген екен.
Бахытш онша асығыс куте бермей, хәм өзин хом елин ушын
мийнетлер етиўден шаршамай жалыклай, шыдамлылыккд әдетлен.
Хдк нийетли инсанға бахыт сал кешлеў болсада келедк.
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719
—Инсаннын неше досты онын сырларын сақггаўы мүмкин?
—XVIII әсирдеги АҚШ президенти Бенжамин Франклнн (170$1790) «Инсанньщ сырларын тек үш дос саклаўы мүмкин, егер алардын
екеўи бул дүньяны тәрк еткен бсшса» деген екен. Мен де оған косыламан.
720
—Қаракалпак жазыўшысы болыў макганышпа?
—Қайсы миллетгин ўәкили болсан да, тирилик, өзинш е, мақганыш. Ал, каракалпақ жазыўшысы сыпатыцда айтсам: халыкпарынық
саны көп миллет жазыўшыларыныц биринин шығармасын каракалпақ
тилине аўдартып шығартсан, онша куўаньпи билдирмейди, ал каракалпақ жазыўшыларынак бирикин шығармасы көпсанлы бир халыюын
-тилине аўдарылып шығарылса, жерге, көкке сыймай куўанады. Және
бир өзгешелик — мнллетиниц саны аз жазыўшы, миллетинин саны
көплер алдында, неликтен де, жалтақ хәм жасканшак келеди.
721
—Адамлар кылыклары бойынша, неше турге бөлинеди?
—Мениндие, «төрт түрге: ашкөзлер, бакыллар, кец пейиллер,
сақыйлар. Ал енди ашкөзлердин өзгешелиги өзлери де жемейди,
взгегсде бермейди. Бакыллардын взгешелиги — өзлери жейди,
баскаларға бермейди. Кенлейиллершш взгешелиги— өзлери де жейди,
баскаларға да береди; Ал сакыйлардык вэгешелиги — өзлери жемесе
де, баскдларға бере бкледи.
722
—Ўатаныц шынтлап сүйген инсан онын шегарасы менен шеклениўи тийис пе?
—Жоқ. Акыллы инсанға пүткил жвхвн — Ўатак.
723
—Әллекайсы шандрақгы гейде бейишке, гейде дозакка айналдырагуғын хәдийселер?
—Шанарақийелери есапланган ер менен хаял арасындағы мухаббеттин пәклиги өз шацарағында мудамы бейишти пайда етеди, ал
олардын бир-биринен жасырын мухаббетлери болса, шанарағын яозахха айлацдыратуғьшы свзсиз.
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724
—Перзентлериниэдин қайсыларын көбирекжаксы көресиэ?
—Клзлар — бул миллетгин ертенги аналары. Аналары көп миллет
ҳещ кашан жоғалмайды, апуллар —миллетгинкорғанлары. Корғаны
бар миллетҳеш кашанжоғалмайды. Усы көзкарастан, мен қыэларымды да, улларымды да бир-бирйнен кем я артык кврмеймен. Ен
баслысы, Тәниритаалам оларға инсанлығын, халкын умьптырмаеын.
725
—Инсаннын жаксылыклары, жаманлыклары жөнинде не дейснз?
—Инсаннын өзгелергс кылған жаксылығы да, жаманлығы да
суўғарылып тапқа келип турған жерин сүрип, шашқан туқымдары
киби. Қайсысын көп ексе, сонын зүрәотин көбирек жыйнайды.
Сөйтсе де, жаманлыктын тухымлары суўға канбаған, сүрипмеген
жерлерде де көбирек зүрәәтлн болатуғыньш естен шығармаған макул.
726
—Руухый тәрбия адамззт тарийхынын кайсы әсирлеринде басланды екен?
—Адам ата менен Хаўа анадан косылып биринши перзентлерин
кашан пайда еткен болса, руўхый тәрбия сол күннен басланғанына
даў бола коймас.
727
—Душпанларымнан өш алыўдын кандай бийҳазар жоллары бар?
—Ҳәр инсаннын, өш алыўы хәр қыйлы. Мениқше, ен әўеле душпанларынызға бирден зәхәр усынбай, мүмкиншилигин барынша пал
жегизип, шийрин-шийрин гәплериниз бенен бийхдллыкдәрежеге
гүсириўдин; жолларын излестиргениниз дурысырак болар.
728
—Қәбир тасларындағы жазыўлардын сизди көбирек ойландыратуғын биреўин айтасыз ба?
—Уллы шайх Саадийдин кәбир тасына жазылған: «Мен бул
дүньяға жылап келгенимде басқалар куўанысып шад болған еди.
Енди мен күлип кегип баратырман, баскдлар болса жьшап калмақга»,
деген сөзлер хакыйкатында да, тирилер ушын көп ойланарлыкхәм
ойландырарлык сөзлер юй!
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729
—«Инсан хүкимдарсыз дурыслы жасай алмайды», дейди. Соцда
олар кимлер?
—Инсаннын биринши хүкимдары Тәниритаала, екинши хүкимдары өзи, үшинши хүкимдары ҳәрнәрсеге кәнәәти, төртинши хәр кимнин өз кәлеўинде.
730
—Дос тутыныўға бардамлылар колайлы ма, я жарлылар?
—Бардашылардослығыннан пайдаланып, сени өз шанарағынын
кулына айландырса әжеп ем ес, ал жарлылылар алдына коярға нан
таппай калса, саған нөпретлениўи мүмкин. Жақсысы — мал-дүньясы
бойынша емес, ақыллылардан дос изле. Ақыллы дос хәр кандай
жағдайда де сенин екинши «менин», бола алады.
731
—Жасым алпысган аскалы базы жәмәәтте көрген-билгенлеримди айга
басласам, көп адам тыадағысы келмейди. Терис кайтпадым ба екен?
—Бөлким. Тыклаўшылардын жас айырмаларын есапка алматан
халда ким көрген-билгеклери жөнинде өзинше сөйлей берсе, ол быжық, мақганшак. Кврген-билгенлерице гуўа жок жәмийетте көп
сөйлемеўге езкнди мәжбүрле.
732
—Көп алжасаман, көп албырақлайман. Бул әдетимнен калай
кутыламан?
—Искендер Зулхарнайын бундай жағдайларда ортаншы бармағынлағы жүзигане карап, отан буйыртпа менен ези жаздырып койған:
«Булда өтип кетеди!» деген сөзлерде көзи түскенсон, өзин басады
екен. Сиз де сондай бир жол табыўға талапланыныз.
733
—Инсаннын қолынан келмейтуғын кандай ислер бар?
—Бир ис. Ол өлини тирилте алмаўшылығы!
734
—Өмирди канша дәрежеде түсинесиз?
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—Жакында емлеўханада жатып қонсы палатамда, тап өз-ара
жарыскан киби, теннен гүрсикетуғын еки кемпирден хдл сораў ушын
кирдим...
«Жазыўшы екенсиэ, айтайын, —деди бирн ашылысыл. —Мен
бийперзентпен. № имнен хеш ким излеп келмегенине жаным төэбей:
«ах, Кудай-аў, өз ўактында маған неге перзентлер бермедин?» деген
мәнидс гүрсине бергнм келеди... Сөйтсем жаным азғана жубаныш
табатуғындай. Бирак бийперзентлигиме өзим айыплы екенимДН де
билемен. Өз ўактында бул дүньянын ләззетлеринен кенирек хәм
кобирек пайдаланғым келген еди. Енди билсем, алданыппан. «Мени
өзин неге туўры жолға салмадын деп көбкнесе Төниритааланы да
ғарғайман!...*
«Меникк пүгкнллей баскаша дәрт, — деди екиншиси: —Мен бул
дүньяға бес перэент келтирдим, бесеўи д е тирн. Ерим ергерек өмирден
кеткени ушын, есиклер сыпырып жүрип бесеўин де келе кылоым.
Бөри де шанарак кетерди. Ҳәр қайсысы е з шанарағынын ғалмағалыкан ба, мине, бир хәптеден бери биреўи меннен хабар алмайды...
Ғаргайын десем өз перзентлерим. Буны кимге айтарман? Тек гурсинемен, болғаны!...*
Оларға қосымша сораўлар бермедим. Лекин, хзр сапары усы
кемпирлердн еслесем, өмирдин ушы-кыйырсыз кубылысларын
гүсияип болыў мүмкнн емеслигин ж әне бир мәртебе уғынаман.
735
—Хожели кадасыньщ кубласындағы «Мнздакҳан таў» төбелигиндеги «Назлымхан сулыў» деп аталғаы таў асты минәрет естелиги
жөнинде не билесиз?
—«Назлымхан сулыў» естелиги хдкқында баспа сөэлерде жәрияланған да, жөрияланбаған да әпсаналар көп. Солардш өзиме инанымлырақ биреўин айтайын:
Туран шахы Махмуд Ғазнавий өзиннц хүкимдарлық қылған
дәўиринде (998-1030) Индияға шабыўыл жасап, көп ғана жеқислерге
ерисиў нәтийжесинде бираз аймаклар менен көп-көп ояжалардыц
нйеси де болады. Сонкан сон Хорезмди басхдрыў ислерин өзинин
сүйикли қызы Назлымханға тапсырады. Ол күтә сулыў ҳәм акыллы
қыз екен. Ол әўелги қәдемлеринен баслап-ақ курылыс ислерине
кеўшг бөледи. Атасы қолға түсирген и н д я я я ы көя кулдар арасы нан
Бадаун нсмли бир жнгитгин айрықща укыплылығын керип, бәрш с
курылыс ислерин баскарыўды соған тапсырады. Бара-бара Бадаун
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мекен Назльшхан сулыў арасында хайран кдларлық мухаббет пайда
болады. 0ггсн, олар буя сезимлерин бири бирине ашық айга алмайдыСебеби екеўн екн диннен едн. Свйтсе де, қыз бир жола өзинде
батыдлык таўып: «Бадаун, егер де, сен мени шыннан сүйсец, таў
астынан хәмме хайран каларлық сарай сал» дейди. Бадаук буған
бирден-ак келиснп, таўды ойып сарай салыўды баслайды ҳәм оны
питкергенкен кейин, Назлымханнын тац каларлық сулыў жүзннен
бир сүйип алыўды өтинеди. Қыз дәлкек сыпатында: «егер, сен мынаў
сарайдын төбесинен төменге өзинда тасласац, бир сүйдиремек» дейди.
Ж игит бир демге де ойланбастан, дәрриў сарайдын төбесине
шығып, кыздын өтинишин бәржай келтиреди... Бирден бүйтеди деп
ойламаған кыз тезден хинд жигитинин келиншеги үлгисинде
кийимлер таўып кийинеди д е, алда бир демге де ойланбастан,
Бадауннын исин тәкирарлаў максетише, сарайдын бийик минарасьша
минеди хәм өзин жигиттин өли денеси үстине, таслайды...
Өпсаналар, Махмуд Ғазнавийдин сарай данышпанлары айтып
кеткен рәўиятлар бойынша: «Кыздынсарайминаретинек өзин таслар
алдындағы сөзяери өз алдыка бир дүнья. Лекин, сол сөзлерди жазыў
керек болса, бир тырнактын үстине сыйғызып жазыў да мүмкин»
делинген.
Бир тырнақгык үстине сыятуғын сөз, әлбетте, пәк ышқы «Мухаббет!» сези болса керек. Оны ҳәр дәўир өз эаманынын көзкарасына
сәйкес хәр кыйлы дәрежеде болжайды...
Хәзирш е, «Назлымхан сулыў» дел аталған таў асты сарайынын
ыинәрети хдкхында мен билетуғын әпсана усы...
736
—Бүгинги күн ямаса өтмиш туўралы шығармалар дөретиўшилерге
көз-кдрасыныз?
—Мени жазыўшынын кайсы дәўирден жазғаны емес, кандай талант пенен жазғаны көбирек қазықшрады. Солай болсада, мек бугинди тәриплеп шығармалар дөретиўшилер бүгинга заманнын үгит-нәсияппылары, ал өтмиш тарийхтуўралы көркем шығармалар дөретиўшилерци өтмиштен бүпшге арнаўлы жиберилген елшилер деп түсинемен.
737
—Өзинизди кдндай жазыўшыман деп есаплайсан?
—Халкым, окыўшыларым мени жазыўшы деп түсннсе, жазыўшыман, болмаса қағаз шыжбайлаўшы бир есаўаспан.
257

17—Т . К дА ш йергексв

www.ziyouz.com kutubxonasi

738

—Сыр саклағышпысыз?
—Жасырын сырлар — бул инсан ушьгн езинше аўыр жүклер. Оларяы
бәрхама көтерип жасаў хәмменин колынан келмейди. Сол ушыН
сырларымды, кунделигимс тез түсирмесем, шыдамай аўырып каламан.
739
—Инсанға келетуғын балалык хәм онын келешеги?
—Инсанға балалык еки рет келеди. Биринши балалык, шын мәнисивдеги балалық, ал, екинши балалық— буя ғаррылык. Бириншисинин алды кен айдын, жазыклык, екиншинин алды туйык, карачғылық.
740
—Инсан ушын кеширнлмес бас кәтелик не?
—Пайғамберимиз Мухаммед әлейҳиссаламнын хәдислеринде:
«Тәкиритаалам инсаннын кайсьщдай қәтелигин кеширсе де, анасын
хүрмет етпеген кәтелигнн хаслан кеширмейди* делинген.
Демек, инсан ушын кеширилмес бас қәтелик — Анаға хүрметсшликЗ
741
—Кдндай инсанды «бул нурлы адам» дейди?
—Ҳеш кашан өтирик сөйлемейтуғын, айналасындағылардыц ким
больгўына карамастан, өз мехирин олардан аямайтуғын инсан, шын
мәннсикде нурлы адам.
742
—Цыганлар хәм олардын тили хақкында нелер билесиз?
—Күтө аз. Өйткени, базда цыганлардын өалеринен сорасак, хөгге
өзлери де ҳәр қыйлы түсиниклер айтады. Дүньянын хәр кыйлы
карталарынан иыганлардын турақлы мәкан жайларын табыў да
мүмкин. Бирақ оқығанларым бойынша, цыган тили тиллердин ИндоЕвропа топарына кирген жанд хинд тилинин бир шакапшасы. Халкы
XX әсирдин 70-жылларындағы есап бойынша еки миллионға шамалас.
Цыганлардын ен әўелги журты Индкя болып, оннан бнзин эрамыздын биринши мын жыллығыцда, ҳөр қыйлы себеплерге байланыслы,
жан-жакка тарай баслаған. ХШ-Х1У әсирлерде олар Европаға да
араласкан. Қыскдсы, цыганлар дүньянын гүллән континентлериндс
бар. Бөлиниўлерине байланыслы тили, хөзирше дәл акыкланбаған,
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көп-көп диалектлерге бөлинеди. Қайсы топары кайсы елае жасаса,
сол елдин тили менен өзлеринин сөйлеў диалектин, езлеринше,
байыткан.
' 743 '
—Айналақыэдан қандай гөззаллыклар көресиз?
—Тийкарынан, еки кыйлы. Бири тәбияттын өзи дөреткен,
екиншиси, адамэаттын крллары менен бинят етилген гвззалықпар.
744
—Прозаик пенен шайырдын айырмасы?
—Уллы нсыец жазыўшысы Гетенин <1749-1832) И.Эккермек
деген әдебиятшыға 1827-жылдын 25-январында: «Окыўшыларына
ужыбатлы бир нәрсе айтыўы ушын прозаиктин дәстиярлы пикирн
болыўы шерт. Ал, шайыр хеш кандай ликир айтпай-ак, созлернн
уйкастырса ўассалам, адамлар тынлай береди», деген екен. Гейде,
өзимше, усы пикирди 'макуллайман, гейде карсыман да.
745
—XXI ©сирдендәмениз?
—XXI әсирден үмитим зор. Бирақ XX әсир жөнинде хәр бир
мэдлекет, ҳәр инсан өзлеринше хәр қыйлы болжаўлар айть>п атыр...
Ал XX әсирдин басларында жасатан уллы рус шайыры Александр
Блок (1880-1921) аз ўакгында бундай сораўларға жуўап берип: «XX
әсир цивилизациялықжол менен жабайыласыў әсири болады» деген
екен. Мен «XXI әсир хакыйкый мәнисинде, цивилизациялықжол
менек жабайыласыў ем ес, ал миллетлер аралық түсинисиў әсири
болады, ҳөр бир уллы миллет, мәмлекет, аз санлы миллетлер менен
мәмлекетлердин тарийх сахнасынан шығып калмаўы ушын өз мәмлекетнниц бар ресурсларын толық иске салатуғын әсир болады»
деп үмитленемен.
746
—Бул дүньянын әдиллиш неден ибарат?
—Дүньяға келген хешбир инсаннын хеш бири мәнхи тири калмайтуғынлығында. Фрағщуз ойшыяы Жан Лаврюгер де (1645-1696) «егер
де дүньяда биреўлер өлип, екиншилери өлмейтуғын болып жаратылғанда дунья әдиллигин жоғалткдн болар еди* депте ескерткен екен.
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747
—Н еки с к аласы н ы н «Дослык» м айданы н пайда етиў хәм оған бю ст
орнаты ўғасиэннциаторе1(£Н Л И гинш аибилсм из.«Д ослы к»м айш ш кда
б ой кегерген е к и хаял бю сти н ин п роекти н с й зу с ы н ш к ы зб а ?

—М еницойым бойынша: бюст сыпатында халкымыздын XVIIIXIX әсирлердеги уллы мнллий басшыларынан аты епсана Маман
бий, Дана Айдос баба, батыр-палўан Ерназар алакез көрсетилиўи
тийис сди. Сол гездеги ен шешиўши күшке ийе болған обласгьлык
партия комигетинин басшылары, олзрға косымша гейпара жаналайхиы
министрлер интерюционалист кериниў махсетинде «Дослык» майдаиыкда бүгинги көринип турған бюстин негизин макуллады. Тнлекке
кдрсы, соц аныкласам, бул бюст бурыннан-ак художниклерде тзйын
екен„. Даўласкдныынан пайда түспесяигин уғындым да, тайын бюстлерге карап ойланш м : Бюсттеги еки хаялдын бири Европанын,
екиншиси орта Азиянын тымсалы болса керек. Каракалпакстан болса,
Орта Азия менен Елропаны биршестириўши «Жшкк жолы»нын үстиндеги мәмлекет. Балким, художннклер де дал усыкы нәэерде туткан
шығар, деген ой менен наклаж келистим. Әттен акыбети...
748
—Кәйткенде жеккеленип кдлмай жаксы жасаў мүмкнн?
—Тәкиритаала бул кен алемдк хәм оны өзине хыэмет кылдыриў
нийетинде Адам Атаны жаратып, оған тил питкергеннен кейин, ол:
«Әй, уллы жаратыўшы, енди мағак бул кен влемди жақсылаўдын
сырларын үйретиниз?» депти. Сокда Төниритаала: «Әй, Адам, сенин
бул кец өлемде калай болса, солай сайраклап гезиўин ушын екн вяк
бердим, хәмме нәрсени көриўик ушын еки көэ бердим, кәйерде
какдай хәрскет барлығын еситиўин ушын еки кулакберднм, нелерди
услал көремен десен, екн кол берднм, барлығы жөнинде өзнн ойланып пикирлеўин ушын басына мий куйып, айналаноағылар менен
кенесип ашык сырласыўык ушын тил бердим. Енди бөрин өэин үйрен хәм еўладларынд өзнн үйрет» деген екен. Төкиритааладан артык
жуўаплар табыўым мүшкил.
749
—Кеўилли отырыспаларда өэ ойларынызға шүмип калатуғын
гезлериниз бола ма?
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—Бслады. Гейде, арамыздан мәнгиге кеткен күлкили свз шеберлери болғандосларым есиме туссе, бир неше демге үнсиз хәсирет шексем д е, бирден: «олардын изинен барып, косылатуғын ўактымда
жакынлады ғой, хөзирше тнрилердин ўакгы хошлығына кесент
етпейин», деп өстелеп күлкилерге араласаман.
750
—Ислам динининтөрт масхабы (женелиси) деген не хем оларға
тийкар салғандар кинлер?
—Масхаб (жөнелис) — ислам дики Тәкиритааланын ен сонғы хем
пүгкил аоамэатқа инам етилген бирдсн-бир мәнгилик хем хор халык*
таазяапөзиншсяикяерболыўьша карсылыкбилдармейлуғын кендин.
М асхабже усынызастыйыклаўшыкағыйдасыпатыноағытүсиниклер.
Биринши Масхабқа (жөнелиске) тийкар салыўшы Имам Ағзам
жөнинде кенирек түсиник онын тийкарғы исми Нуъман, әкесиник
исми Сабит, атасынын исмн Зута. Зуга Кдбулда туўылған. Хаслы
фарсий. Мусылманлар Кдбулды ийелеп алған сон Зута бекде
кылынып, Куфа каласына алып келинген. Әне, усы Куфа каласында
Зугадан Сабит, окнан хнжрий 80-жылларла Нуъман ибн Сабитдүньяға
кслген. Имам Ағзам деген — Уллы Имам дегени. Бул уллы атақка
сонғы масхаб ийелеринин хеш кайсысы ерисю н емес.
Ислам дининдеги төрт масхабты (төрт жөнелисти) деретиўши
уламалар:
1. Имам Ағзам Нуьман ибн Сабит, хижрий 80-жыллароа туўылған.
2. Имам Малик ибн Анас, хижрий 93-жылларда туўылған (менин
ескертиўим: Бердакшн «Шежире*синдеги «Енес, Мөлик еки киси...»
деп келтирген адамлары усы Анас ибн Малик яғный Маликтин улы
Анас.)
3. Имам Ш&фь, хижрий 150-жылларда туўылған.
4. Имам Ахмад ибн Ханбал, 164-жылларда туўылған.
751
—Ислам дннине толык исенесиз бе?
—Егер Тәкиритаалаболмағанда, хеш бир инсан, сонын ишинде
менде. дүньяға келмес едик. С оц, өлген гезинде, едигинда кэстерлеп
топыракка кайта арадастыратуғын күшлер, Егердедиижр бапмағанда,
хәр бир инсан бул дүньяға келген күнинен баслап-ак, елигн ийт
пенен 1^ска жем болатуғынын еслеп, дяня хайўанлары киби бирбирине рехимснзликте жасаған болар сдн...
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752
—Түркменсган Президенти НияэовтынХХ! өсирди «Түркменсганнык алтын әсири» деғенине калай карайсыз?
—Баска мәмлекетгйн ишки скясатына араласып баха беркў нақолай. Сөйтседе өтмиштен бир анекдот: «Бурынры СССР дәўиринде
москвалы бнр адам Түркменстяннан келғен бир хамалдар адамға
«Снз ким боласыз?» дегенде, ол: «Мен Түркменстанкын мәденият
мннистрнмен» деген екен. Оған сораў бергек адам: «Кдлайынша?
Мен Түркменстанда болғанман. Снз айткдн лаўазым ушын әўеле
мвденняттын өзи болыўы керек емес пе?..» депти. Усы анекдотгағы
секиллн, бүганги туркыен преэиденгане баха бериўим кыйын.
Деген менен, хэзирги Түркменбашы жокарыда келтирилген анекдопы бийкарлаў ннйеганде, өзинше, жанаша маденият пайда етиўдин
жолына түскен болсадатәәжип емес. Бирақ бул дүньяда өзгермейтуғын жәмнйет, заман, баскдрыў усыллары бодмағаыгой, еледс болмас.
753
—Д сн саўлығьщыз бен ен кызығатуғынлар көп пе?
—Аўырмай жүрсеы, аз емес. Ал, хақыйкдт аўырсам, санаўлы ғана.

754
—Арак ишиўшилик жөнинде ке билесиэ?
—Сораўыкызға байланыслы бир васаиа: Тэциритаала адамзат
арасынак және бир елши-пайғамбер таяряаў махреганде Жабырайыл
периштени жумсапты. Бул дәўирлерде арак ишиўшнликтин әбден
ен жайган гези екен. Жабырайыл периште оншен акыллы алямларды
жыйнал, олардык кәдеўинше арақбергиэеди. ЖыЙналғанлартолығы
менен м эс болаоы. Бирак олароын арасынан миллети бойынша араб
бир жас жигит хеш кандай буэбастан Тәкирнтааланык ўәкили менен
еркин сойлеснп, онын сораўларына дәстиярлы жуўап бсреди. Соннан
кейин Жабырайыл периште оны Твциритааланын елшилигине
ылайык деп жокарыға есап береди. Тәниритааяа кдбыл етеди. Әне
сол жигитгин исми-шәрийпи Мухаммед ибн АбуТалиб екен. Солай
етип, Тәнирнтааланьщ жана пайғамберн пайда болады.
Енди Мухамммедибн АбуТалибөзинннбнринши пайгамбсрлик
Квдемлеринен баслап, ислам оинин пайда етеди хәм ислам диндегилерге арак ишиўшилиии кадаған етип бул пикирин Куранға кирпоеди...
Тилекке карсы, арақ ишиўшилик ислаыдининдегнлер арасында
слеге дейин токтамағаны окинишли.
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755
—Парахорл ыклар кәйткенде токпгтылады деп ойлайсыэ?
—Әпсава: Адамлардын дәрш йлы арзаларынан шаршаған орыс
патшасы Петр Биринши өзиникбас прокурорын аАаына шакырып,
«Кимае ким басқадан пара алса, ол хәтге соралыпта турмастан дарға
асылады!* дегенде, бас прокурор: «Уллы патшамыз, олай болса,
сарайыныааа Өзициэден баскд бирде адам қалмайды ғой» деген екен.
Петр Бирикши күлип жиберипти. Ә не, сол таклегге хеш бир тахт
ийеси ондай буйрық шығарыўға жүрексинбейди. Сол ушын да
парахорлык жуўык арада кдлмаса керек.

756
—Жакында мәкемемнен сыйлыкала қойып едим, аўьшласларым
изли-изинен келип карыз сорай береди. Берсем, кайтармайды, не
кыларымды билмеймен. Бир кекес берсениз?
—Өмирбек лаккынын мынадай усылын колланағой. М әселен,
ол, хешким өзннин кдрызға алғанын кзйтып бермейтуғынын алдын
ала билгекликтен көшеге шығыўдан «Мине көрдицизбе, пуяым жоқ»
деген мәниде кийимлериндеги калталарыныцтүбин сырткашығарып
жүреди екен.
757
—Қәйтсем вэ душпанларымды өз ауладларыма да душпак кылмай
юетемен?
—Өзин билген бәрш е өмир тәжирийбелеринди өўладларына калдырмай канша кекнен нәсият қылсан да, тәнхә өз душпанларын
жөнинде тигислик билдирмей кет.
758
—Адамлар кай ўакьплардан баслап сазлар сестине куипар богщыекен?
—Рәўиятлар бойыкша Тәциритаала әзелга Аддмды соктырып, оған
жан киргиэейип десе, жан: «Кирмеймен! Адам мени тындырмайды! —
дегтги.СондаҚүдирети Күшлижолтаўыпжашмлысазларсестин пайда
етеди де жанды сол сазлардан жағымлы еслерине еяиктирип Адамға
киргизген екен. Әне соннан баслаг адам баласы, хәтге жалғызлыкга
үнсиз журседе, айналасындағы гүллан сеслер, сокын ишушде.даўылда,
елпип ескенсамалда көбинесе өзинше, күгилмеген әжайып саз хаўазлары
киби адам жанына әллекандай руўх бағышлаған яклы күш береди.
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759
—Кдоакдлпакларды баска туркийтиллеслерден ажыратып туратуғын кандай сөэлери бар?
' —«Аўа... Аўа* деген сөзи бар.
760
—Қәйтсем, жәмәәтиме акыллы керинемен?
—Тынық тынпаўшы болсац.
761
—Сыртыныздан аллекимтод снэди макгағаны жөнинде хабар
айтылса инанасыэ ба?
—Әййемги грек алымы АНтисфенге (444*366) биреў: «бугин сиз№
лаленше юқгады» дегеняерге, ал: «мен сол пәленшеге нендей жаманлық қыддым екен?» деп сарсылатуғынын көп жағдайларда есиме
тусиремен хәм көп ойланаман.
762
—Адамзат алеминиц бириншн есиги қәйерде?
—Халкымыз: «бул кен әлемниц бириншн ссиги — бөпелердин
бесиги* деген даналык дөреткенде алжаспаған деп ойлайман.
763
—Өлнм мүнәсибетине байланысш кдндай жумбақяар сезесиз?
—Биринши адамды пайдаетип болып, оны көп хасатпай өлимге
гириптар кылатуғын бул дүньяныц өзи жум&қ. Екинши, хәр бир
инсаннын өзиде жумбак, Екииши жумбақка бир мысал: Набада
көшемиэден биреў кайтыс болса, биреўлердиц шыны менен даўыс
шығарып жылап княтырганын көрсем, ал екиншнлеринин коллары
менен козлерин уўкаласа да аўзына баскан кол ораыаллары астыннан
мыйык тартап киятарғанын да көргенмен...
764
—Әмир Темурдыч жазыўшылар ушын да күтә ибратлыбир гәпин
айтсаныз?
—«Қанлы кыльшгты езицдей кылыш ем ес, бир жаксы сөзде
кынына кдйта тыкгыра алады...»
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765
—Қәйткенде клнм-хикметли досларым мени катарынан калдырмайды?
—Абул-Қасым Махмуд аз-Махшарийдин (1075-1144): «я илимли
бол, я илимге сүйенип ис мыл, егер хештене билмесен, илим хакшкпа
айтылган гәплерди ыклас пенен тындайтуғын бол...» деген нәсиятларын бойына синдирип өзике сүйениш кылып жасаўга әдетленсен...
766
—Пүткил дүньяда ен уллы режиссёр ким?
—Бул дүньяны пайда етип, оны адамларга унатып хәм сүйсиндирген режнссер Тәннритааланын тәнхә өзи!
767
—Шохан Ўалийхаковтын (1835-1865) карақалпакларға катнасы
бар деп еситтим. Сиз билмейсиз бе?
—Менин оқып билгеним — Шохан XIX әсирдеги казакхалқынын
уллы ханы Абылайханнын аклығы Шьшғысгын карақалпак миллетинен алған хаялынантуўылган. Каракалпаклардыкжийени. Түркийтиллеслердин дәстүри бойынша әкеси себепли миллети қазак, Өзи
аш м , тарийхшы, этнограф, фольклор жыйнаўшы. Көбирек дайыларына бүйири бурган. Бир мысал 1904-жылы Санкт-Петербургга басылып шыккан бир мийнетинде «Крсык дүньяны гезип-ғезнп, Сыроын
аржағьша барып, кдракалпакларға конак болыпты* деп хазған. Бул,
әлбегге, шынлык хәы жокары баха.
768
—Тенҳө өз ойынызша бурынғы СССРдын таркалыўына тийкарғы
себеплер?
—Менинше, бурынғы СССР бес себептен таркады. Биринши,
халык наш лы бойынша «патша акыл болса, журты озады, патша
залым болса, журты тоэады»... Басшылар зулым еди, ахылсыз еди,
Мәмлекет тозды.
Екинши, халык нақылы бойынша: «Уятсыэдын бәри парахор,
инсапсыз молла бәрхә алакол». Парахорларын, исленбеген ислердн
исленди, деп, өтнрик мағлыўмат (сводка) бериўшилер кеннен ен
жайған еди... СССР өтирикшилер, парахорлар мәмлекетине айпамды.
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Үшинши накыл бойынша; «Бас-басына бий болсан, минәр таўға
сыймайсан*. Соқғы жыллары басшылар арасында бирлик, өз-ара
бирин-бири дурыс түсиниў болмады.
Төртинши накыл бойыкша: «Хдлўаны хаким жеди, таяқгы жетим
жеди*. Яғный карапайым пухаралардын пикирлери дыккатка алынбай, басшылар алған параларын тек жасырыў менен бәнт болып
жасады.
Бесинши кақыл бойынша: «Молланын айтканын кылсан да,
кылғанын қылма». Арак ишиўди токтатыў жөнинде мәмлекетлик
карар шығарылса да, әўеле басшылардын өалери арақгы суў орнына
ишип, м өс халда хукимдарлык кы лы ўы н даўам ете бердн...

■>

769
—Өэим сүйип қосылған жуптым менен-түсиниспеўге кдрадык.
Кенесиқиз?
—Ө зид қурған имаратынды өзинбузы п, оны қайтадан курыўға
урыныў кыялына адсатырак көринген ыенен, әўелгисинен көбирек
машкалалы. Кенесим: биринши имаратынныц ләрзем алыўға караған
кемис-кутығына айрыкша итибар берип дүзетиўди бириншн болып
ө зи н басласан м ү ш к ш н ц хе н я л л е сс д и ...
770
—М ени сөз бенен шымшыл^ўшылар көбейежак, не кылайын?
—Кәлеген жөмәәтге гилен тендеслер, мисли спортшылар секилли
баскаларды тек өзине карагаўды күсейди. Әлле биреўлери сеннен артга
калатуғыньш ушнады да, кайымьш таўып сенин аяғыннан шалыўға
тырысады. Сондай хәрекетлер сезсец да онша хаўлыкнай, алға карай
талпыныўьщдытокгашай, кәлегенислерщщидаўаметебергеницжакры.
771
—Жакьщда бас шыпакер болып едим. Ецди министримизди менин
берген мағлыўматларым (сводкалар) кәнәәтлекдирмей атыр. Себебик
билсем, маған дейикги бас шыпакер жокарыға берген мағлыўматында
кеселлер менен өлгенлердин санын еки есеге кемейтип бермегени
ушын босатылған екен. Мен не кылары иды билмей жүрипен?
—Аспанга карап сөйлеў менен ғәпти кед соэбай, тек гана хакыйкашж.тийкарынаа ислержүргиэсенжузинбәрхажаркынболады. Билип
кой: Ҳакыйкатлыкўакыгша кайысады, лекин хешкашан сынбайды.
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772
—Дөреткен шығармаларыкыздын өмирлери жөнинде не дейсиз?
—Ҳаслында жанадан дөретидген көркем шыкфманын да өмири бир
инсаннЫн өмири секилли. Әллекайсысы туўыла сала, биреўлери азғйна
жасап, және биреўпери картайса да жасай б^ёои. Жазыўшы өз шығармасы
ушын ана. Кдйсы ана перэекгине мәнтлик өмир тилемейди.
773
—XX әсирдеги каэакхалкынынатаклы шайырыЖубан Мощагалиевтин «Мен каэақпын мын өлип, мын тирилген...» деген қосық
катарларын окыған болсаныз, пикириннэ калай?
—Бурынғы СССР гезинде, бир адам базардан юспырып «Заманай,
ах, Заман-әй!» деп гүрсингени ушын, онын бир жолдасы КГБға арза
бергенинен кейин, оған «заманай-әй! деп неге бизин заманымыздан
туқилдиц!» деген айып тығып каматканын, бирак сол адам тергеўшиге: «Менин Замакай исимли ержеткек кызым базарда бийтаныс
биреў менен кдшып кеткени ушын өзимше күйикип «Әҳ, Заманай!
деген едим» десе де, дыккатка алынбаған екен. Өне усындай мәмлекет дәўиринде өз миллетинин дәрти жөнинде хештеқеден корыкдай
батыл түрде «Мек кдзакдын мык өлип, ыыцтирилген!..» деп косык
жазған сол шайыр келешекке де үлги болып калатуғынына да
исенемен.
774
—Инсаклыктын жакры белгиси?
—Ҳ әр кдндай жағдайда да өзине жолықкдн бийтаныс инсанды
дал өзи н киби инсан емес, Тәқритааланын сәўлеси киби көрип,
мүләйимликте кдтнас кылсан жақсы инсансан.
775
—Базы бир шығармалар жөкинде «адамзат жәмийетине мәнги
хызмет етеўши* дегенге усас ағғыкламалар айгылады. Буған не дейсиз?
—Қүдирета күшлинин буйрығы менен онын пайғамберлери жазып
кеткен китаплар адамзатгын мәнгилик ақылгөйи екени тақыйық.
Солай болса да, сонғы жыллары Осло кзласындағы Новель сыйлығы
бойынша комитеттәрепинен Испан жазыўшысы Сервантестин(15471616) дөреткен «Дон Кихот* романы (605-жылы тюрмада жазылған)
туўралы пүткил дүкья бойлап сораў жүритилтенде, «Дон Кихот*
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мөнгилик шығарма деген жуўмакка келинген екен. Деген менен
адамлардын өз-ара ойынлар киби усылларыда шексиз ғой. Хәзирше
«Дон Кмхсгг» жөниндеги бахаға исенемиз.
776
—Ж әмөәтимиз хәмдамлыкта хадал мийнег егип жобаларды артык
орынласакга, хеш мийнет етпегек басшымызға ғана орден берилдн.
Бул калай?
—Әўеле өз кдлларыцызға караныз. Алтын саатыныэды кеге гүллән
ислеринизди бежеретуғын он қолыныздын билегине емес, шеп
колыныздын билегине тағып койыпсыз? Сиясат деген-әм взиниэ
сыяклы бир инсаннындөретпеси.
777
—Ш офёрман. Басшым бир үйге аўкаткд шақырылса, ол мени
бәрҳө машинада калдырады. Не кылыўым керек?
—Кдпа болманыз. Өзинизае аўкэт тайын болған геэде отын шаўып
атырған балтанызды, жап-салма казған белмнизди, сыртта калдырып,
аўкатланыў ушын тек өзиниз ишкерилейсиз гой!

З1

778
—Арал тенизинде «Барсакелмес» деген орын бар. Бунык сыры
неде?
—Әўеле еки әосаяа ескпощз: Олардын бири бойынша: Арал тенизи
ортасындағы атаўға барғанларды жырткыш )©йўанлар ғуў басып,
жеп коятуғын болған-мыш... Ал атаўдыц ишкернсине киргенди жер
жутатуғйн болған-быш. Соннак «Барса келмес» атанған.
Екинши әпсаиа: түркийзибакларды қорғаўшы сак нөкерлик
лаўазымы тапсырылған бабаларымыз Арал текизиниц ортасыкдағы
нәмәлим бир атаўға барып, хер кыйлы көкерлик машқылар менен
шуғылланады екен. Түркийзибанлылардын душпанлары олардын
нөкерлери қәйерлерде машкы өткеретуғынык астыртын билип алғак
сон, сол атаў айналасындағы тоғайлароа жасырынып жатып нөкерлик
машкыға келгенлерди гө жекке-жекке, гө екеў-үшеўден услап өлтире
беретуғын болған. Әзетден-ак өэ ўазыйпаларына садык кдракалпаклардын ежайып машкы орны бара-бара «Барса келмес»деген ат алып.
сокында сол аты мәкгиге сакланып калады.
Бурынғы СССР мәмлекети доўиринде сол «Барса келмес» жасырын дәрежедеги әскерий горнизон орнына айландырылып, оған
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«Остров возрождения* — «Кайта туўылған атаў» деген ат берилседе,
өскерий гарнизонды сырткы жаў көзлерден саклаў нийетинде «Аргументы и факты» газетасынын 2001-жыл № 40 жазыўы бойынша:
«Барса кслмес» атаўында «Сибирь жарасы» «Сибирская язва» пайда
болғанлығы туўралы анызларда көп таркатылған.
779
—Мәмлекетгин дүзелиўге я буэылыўга бет алганын калай уғыныў
мүмкин?
—Зан-нызамларды қорғаўшы мәкемелеринин (прокуратура, суд,
мнлиция...) есиклери алдында, артында, айналасында төмен карасып
муклы кейипте отырганлардын санларына қарап билсе болады.
780
—Сизди түнилдиретуғын инсанлар?
—Мархум намазжайға шыгарылып оған сокғы жаназа намазы
окылып атырғанда, бир шетге топарласып, өз-ара анекдотлар айтысып, мырс-мырс күлисип туратуғынлар меки айрыкша түкилтеди.
781
—Сабакларынан төмен үлгеретутын перэентлернме не кылсам
болаш ?
—Енбаслысы, өзперзенглеринизден наүмит болмакыз. Мөселен,
аты алемғе мәлим физик, математик Исаак Ныотон (1643-1727)
жас гезинлеукыпсыз окыўшы сыпатында бир нешше мәртебе мектептен де шығарылған. Уллы орыс шайыры Пушкин (1799-1837) жас
гезинде кутә төмен бахалар менен окыған, уллы фиэнк Альберт
Эйнштейнн (1889-1955) жас гезинде классстан класска оте алмайда
жүретуғын болған...
782
—Жолымнан адасып көрмесем де баэы жораларым маған «адасыў
әдетаче айланса керек?» деседи. Неге?
—Төнхә өэиниз жетик билмейтуғын, турмысынызда хеш кашан
сынап көрилмеген хәдийселерди өзиниз ашкан жаналыклар сыпатында айта бериўди хом жора-жолдасларыныз бенен танысбклислериниздиц үйлерине мирэтсиз бара бериўдн токтатып та
көриниэ.
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783

—Палкерлердин максети мийнетсиз пул табыў ма я дәрЪгги
адамларды жубатыў ма?
—Сиз айткдн ски усылды да баслы нийетлери кылмағанда, П^лкерлер өзлеринин алдыларына ғумалаклар жайып я колларына сокталар услап көшелерде отырмас еди... Еки адамнын биреўи дәртли
десем аса айткан болмаспан. Олар, әлбетге, дәртлерине кайван болмасын дәрмаклар изледи. Сол ушын палкерлерде биледи.
784
—Шайырсымак бир достым суўретке түсерде бәрхө биринши
басшыны жаналайлайды, тусинбеймен?
—Сол достынды шайырсымак дегенин оны, менинше, дурыс
тусингенин. Ол өз талантына исенгенде бәрха басшыға жанапайламас
еди. Қапаланбакыз, хөр ким өз орнын билгенде, бул дүкья бир
кыйлы болып, өзинин кызығыўшылығын да жоғалтар еди.
785
—Көшеге тасланғак шығындылар арасьшан напакалар излеп
етырғанларға көэикиз түскен гездеш кейпиниз?
—Олардын өзлерине емес, апарды сондай халатка гиршттар қылтан
жәмийетке, мәмлекетке ғәзебим ояшщы?
786
—Миллеттин калиплескен алфаяитлерин тез-тезден өзгерггиўлерге
көз-кзрасыныэ?
—Бул — сол миллетпщталинде басылған китапларды хеш ким оқый
алмайтуғын дөрсжсгс тусириў аркдлы, сол ми.1лепин кәлиплескен
әэелий руўхынан, калиплескен тарийхынан айырыўдын ен ансат усылы.
787
—Хдлыктын жасаў шараятын түсиниў барометри не?
—Биринши ноўбетте, ашықбазары.
788
—Мектеплсрде миллеттилин «Әкетили* демей, неге «Анатили*
деймиз?
у
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—Әййемги дәўирлерде, әкелер өз перзентлерине напака табыў
машкалалары менен, көбинше, дүэде жүретушн болганлығы себепли
перэентлер аналары менен бирге капып тек анасьшын тиликде сөйлейтуғын болган. Сонлыктан хәр инсаннын сөйлеў тилн ана тили
делинеди. Бундай жағдайлар жүз бергенинен бержағында әсирлер,
мын жыллыклар өтседе, әзелги дэстур мәнги сакланып калган.
789
—Баламнын есине салып тургандай бес кецес үйрстесиз бе?
—«Балам, өмирден наүмит болма», де.
«Балам, өмирден не излесен, табатуғынына нсен хэм бәрше исинде
сабырлылык сакда» де.
«Балам, биреў сени көзинше мақгаса, бирдсн инанып, аскынлама»
де.
«Балам, умытпа, өыирин даўылда жанып турған шыра, оны
абайсызда өзиц өширип койыўдан саклан!» де.
«Балам, халкыцньщзац-ныэамлары менен үрп-әдетлерине бағын,
бирак кулы болма!» —де_
790
—Өзим менен өзим тынышлыкга жасаўым ушын некылайын?
—Билсениз керек, инсан тәбиигы көп жащайла жаўызлыкка жакын.
Сол ушында уллы Пайғамберимнз Мухаммед алейхиссаламнык
хәдислеринде: «Билип қойыдлар, инсаннын денесинде бир бөлек гөш
киби бир мүшеси бар. Егер сш сапамат болса, инсакнын пүткил денеси
саламат, егер, ол зәлелленсе, пүткил денеси бузылады. Умьгшандар,
бул бир бөлек гөш киби дене — инсанннын қәлби» деген екен.
Өне сизде өз кәлбикиздин хәмкри менен гана ислер кылықыз.
Кәлбиниздеги ойларыцыз мисли көл киби болса «Мен тецизбен!»
ямаса тениз киби болса «Мен океанман!» деп шаўқым салсацыз,
мыц тиллалык созлерициз тесик тыйынга арзымайды. Соныц менен
бирге, бәрхә аспанга карап жылт еткен жулдызларды ғана улығлай
бермей, өз аякларыныздын астына карал, ознкизаи үстине көтерип,
сайранлатып койган қара жердн улығлаўдыц жолларын излеўден
арсынбаныз, шаршамацыз?
‘
791
—Маган тоғыз нәсиятайтып кетиниз-ә?
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—Олай болса тынланыэ: 1. Өмирде кисилерге жаксьллык кылыудан аўыр, аўызеки кснес бериўден ансат усыл ж ои 2. Дүньяда еки
күн жасасан, бир күнин ақыл үйрениўге, екинши күнин кисилерге
жақсылык қылыўға жумсалсын. 3. Сен биреўди жамакласан, екинши
биреў сени жанып турған отка ийтеретуғынын умытпакыз. 4. Аўырсаныз, төўир болатуғыныкызға исенимикиз — бөрше дөрилердин үигғен
екиснк курайды. 5. Мәмлекетке нәпәк, акылсыз басшы келсе, карапайым инсаннын пәклигинен пайда жок. 6. Бас адамгершилик
аскыкламайтуғынлығында, айналана мехнр-мухаббетинде, хадал
мийнетинде. 7. Өзинизге үлги ушын жаксыларды, ал баэда үстилеринен күлип хәз етиў ушын ғана емес, олардай болмаў ушын ладанларды
да излеўди де үйрениниз. 8. Хер исте тенсизликтен гөре, жеккелик
аўыр мүсийбет. 9. Француз философы Вольтерден (1994-1778) бир
нәсият: «Көп тил билиў — көп кулплар ашатуғын гилтлерге ийе
болыў*.
792
—Ислам динн, онын күнине бес мәртебе намаз окыў, ораза тутыў
деген дәстүрлери халыкка калайынша ацсат синдирилди екен?
—Мен рәўиятлар оқып, хәр кыйлы әлсаналар тығщап түсингеним
бойынша: ҳеш бири ансат синдирилмеген. Бул жолда хәтгски, кан
төгиспелер де болған.
Рәўшгг:

Бир күни бет әлпетин, денесинин жука жерлерин хәр қыйлы
жаралар баскан наўкас адам пайғамберимиз Мухаммед алейхиссаламнын алдына келип өзинкн наўкаслыкларын айтып шағыкғанда ол:
«Әй, ғапыл бенде, усы жасыца келгенше, кеге менин нөсиятларыма
кулак аспадын? Мен бөрше мусылманларға күнине бес ўақлы намаз
окыў кереклигин буйырғанман ғой. Мине, оған хеш итибар қылмапсан. Егер, сек бизин көп шанғытлы, кумлыклы жеримизде бес
ўакытлы намаз оқығанында, бундай кеселге тап болмас един, себеби
бес намаз секнен күнине бес рет ек нәзик, жука жерлеринди жуўып
турыўынды талап етсди. Сондадененди буноай жаралар бгкпас еои»...
депти.
Демек, бес ўакытлы камаз бендени Тэқиритаала алдында тек
бийгуна етип ғана коймай, хәр кыйлы кеселден дг саклаўға жәрдем
етеди екен.
Атамнын бнр нсв: Жас гезимде бир бардамлы қонсымыздын есиги
алдына келген аш дийўанаға хешкэрсе бермей жибергенин көрип,
272
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меккк атам үйде бар жарты нанды алып шығып, дийўанаға берди
де, ол алыс кеткен сон, сол бардамлы консымызға: «Сен, хүрметли
консы, уллы мархаматлы пайғамберимиздин ҳәдислеринде Төниритавланын өз бенделерине жылына бнр ай ораза тугыўды не ушын
буйырғаноағы максетине түсинбес екенсен. Пайғамберимиз Мухаммед
әлейхиссалам Тәниритаала атынан ораза тугыўды буйырғанда хөр
бир ток инсан егер жылына бир ай ораза тутыў аркалы, ашлык кан>
дай болатуғынык уғынса ғана есигине қол жайып келгек ашлардын
халын дурыс түсикеди хәм оған жәрдем етиўге тырысады, деген
терек акыл менен жылына бир айлык оразакы пайда еткенин
билмейди екенсен. Баскалар секилли сенде хәр жылы бир ай ораза
тугып турғанында хәзир ғана есигине кол жайып келген аш бийшараны бос кайтармас един» дегени еле менин есимкек шыкпайды.
Мине, бәрше мусылманлар ушын үрп-өдетхе айланған Ораэа тугыў
пайғамберимиз Мухаммед әлейхнссалам тәрепинен өмирге бннят
етилген де, нелер нәзерде тугылатуғынында умытпаклар.
793
—«Академия», «лицей» дегек термиштердин келип шығыў тарийхын билесиэ бе?
—Баспа сөзлерден оқығанларым бойынша жуўап беремен: Уллы
философ Платон (427-347) жасағак дәўнрде Афина каласынық кэсывда
кишкене бир тоғай болып, онын аты «Академия» деп аталдды екен.
Уллы Платон баэда өз шәкиртлерин сол тоғайға ертип апарып, илим
бойынша хәр қынлы мәслахәтлер өткерип туратуғын болған. Сол
дәсгүр бәршекин есиное сакланғаны ушын ба, оннан сонғы дәўирлерде
жоқары илим орыкларын, «Академия* дел атаўдәстүрге айналған.
Және бир уллы юнок философы Аристотель (384-322) Афинадағы
«Апполон лицейский» деген ибадатханада өзинин биринши мекгебин
ашкан екен. Уллы философ Аристотель кайтыс болғаннан кейин де
сол кврада окыўдаўам етип, окнан сонғы ашылған сокдай мекгеплерге «Лицей» деп ат бериў дөстурге айналған.
794
—«Щ ^бынғада азар бермс» дегени неси?
—Адамгершиликтин бас кдғыйдаларынан бири - инсан хеш бир
жанлы маклукатка зәлел келтирмеўи тийис. Исламнықуллы алламаларынак бири Ҳәзирети хожа Абдулла Ансарийдин айтыўы бойынша:
«Абдулла Музаффар Термизий хэм онын устазы Абу Хамид Термизий
15—Т. К*йыл6ертсно«
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өз денелерине шыбынлар қонса, «бул шыбынларды ушырсам, олар
капталымдағылардын мазасын алады. Ал, олар бул шыбыилардын.
конғанын жақгырмай, бәрин өлтирип таслайды* деп шыдап отырады
екен. «Шыбынға да азар бер ме!» деген гәп Термизийден кейкн
пайда болған.
795
—Көп жасаў бахытлылық па?
—Бундай сораў бериўинизге карағанда өмир жөнинде көп ойлансаныз керек. Билесиз, гейпара иисаклар көбирек жасаўды бахытлылык деп сезинсе, базылар, «көп жасап кетпесек болар еди» деп налынаоы. «Бул жалғаншы дүньяга келмегснимде кандай бахытлылықболар
еди», деўшилер де жоқ емес. Кулласы, нени бахытлылық, нени
бахытсызлык» деп түскниў хөр иисаннын өзине байланыслы. Сораўынызға әне усы көз-кдрастан карал өзиниз жуўап излециз.
796
—«Тирилей өлдим!» деўшилерге көз-карасыныз?
—Ҳәр заман түўе, хәр аткан тан тири бенде ушын күтилмеген
жана ғалмағаллар өкелиўин токгатпайды. Егер ким өэинше «мениц
өмир ғалма-ғалларым ада болған!» дсген исенимге берилсе, онын,
езикш е, тирилей өлғеки. Тәниритаала хеш био бендесине тирнлей
өлимди мүнәсип көрмегей!
797
—Кдскыр минезли бир достым кем-кеы ийт минезлиге айналып
баратырған секилли. Түсинбеймсн?
—«Ийтлердин арғы шығысы касқыр» дегенле гәп бар. Ал
каскырдын ийтке айланыўы демек, касқырдын жуўындыхорға айналғаны. Усы кеэ карастан досш нды дурыс бахалап, дурыс түсингиниз
келсе, баскалар менен ем ес, әўеле ө з қәлбиннз бенен сырласыўға
тырысыныз.
798
—Үстимнен ғыйбатлар еситсем, такдтыы тәрк болады, неге?
—Мийўели дарақгын жапырағына биряи ярым курт-қумырскд
түскени менен мийўеси азаймайды. Пәк болсаныз, шыдамлы бслыныз.
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799
—Бир кәсият айтып кетесиз бе?
—Хәклм Улыкпанньщ өз упына айтып кегкен үш нәсияш н тьж’ лай р о й : I. Хдялынл сырыкды айтпа. 2. Сықмардан қарыз сорама.
3. Нәмәрт пенсн дос болма..
800
—Базы мәжилислерде адамлар кзли-изинен сөйлей берсе, ғәзебим
оянады. Неге?
—Бул кен алем шеги ж оқ түсиниксиз жарысдардын мәканы
екенин еле мойынламай жүрсениз керек. Мойынлацыз, сабырлы,
дықкатлы болыцыз.
801
—Меник қаябицде неяер барын түсинесиз бе?
—Инсан баскзныцтуўе, әўеле өзинин қәлбинде дурыслал түсингенде де бул дүнья — түсшгаксиз, деген ат кеширмес еди.
802
—Инсакнын инсан алдында хүрметин белгилеўши әдети?
—Өзинин нәпсин баскара билиў күшли.
803
—Түркяйэибан мәмлекетлср арасында қандай алаўызлыклар
сеэесиэ?
—Олардан бирден-ақкөзге тасланатуғыны—бул хрр биртүркийзябан мәмлекетгин тек өзин ғана «туркийзибанларға биз тийкар
салыўшымыз» деп түсиндириўге тырысыўында.
804
—Мектепке шекем балалар ушын китаплардьщ көргизбеси Орта
Азияда кашан болған?
'-Биринш и рет 1931-жылы Ташкентте болған.
805
—«Бул дүнья» дегенде биринши рет ке түсиниледи?
—Адам. Адамсыз бул дүнья жок.
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206
—Ислам дини биэиц халкымызға кашан енгизилген?
—Тарийхый хүжжетлер, рәўиятлар бойынша 705-715-жыллар
арал ығында араблардын ләшкер басшысы ҳәм тарийхшысы Кугей&
Ибн Муслимниц Хорезмге келгенинен кейин
807
—Американын Азатлык деп аталған статуясы кашан ашылған?
—Американын Азатлығын белгилеўши символ статуясы Американьщ Эллис деп аталған атаўында 1886-жылы курылып питкерилген
ҳәм сол жылы ашылған.
808
—Тәниригаалага кылған ибадагаарымнан неге нәтийже сеэбеймен?
—Раўвяг Сен киби бир мөмин жаслайынан-ак хеш кандай мийнет
пенен шуғылланбай, Тәниритааладан пайғамберлик сорап, оған күнитүни ибадат кылыў менен үзликсиз намаз оқыўды баслапты. Ҳәр
намазынан кейин Тәнириталаанын мехири ушын оньщ хөр кацдай
кыйыншылыкларына шыдаўға тайыклығын айтып, өзинше дуўа
кылады екен. Бара-бара «менин Тәниритаалаға кылған ибадатларыма
хеш бир бенде кесент қылмасын» деген ой менен ө з шанарағыкан,
бала-шағасынан беэип, тоғайға кетеди. Тоғайда үлкен бир торанғылдык түбн куўраўға караганын көреди де, онын пшрий баслаған өзегин
алып таслай сала, ншине кирип жасаў менен Төниритаалаға ибадатын
даўам етеди. Тынымсыз намаз окып, жайнамаздан басын көтере
бермегени себепли, манлайы да мисли тахтадай теп-тегис болып
кетеди. Сонда да ол ибадатын тасламай: «Әй, Қүдиретн күшлим,
маған пайғамберлнк бер?!...» деген тилепшен езгермепти. Бул адам
жөнинде еситкен пайгамберимиз Мухаммед алейҳиссалам сол адамды
көриўге кеясе, онынжасаган куўторанғылдыц ишки куўысларынан
сүйеклер терип жүрген жас жигитти көрип:
«Әй мехирли инсан, нендей сүйеклер терип жүрипсиз?»—дейди.
«Уллы пайғамберимиз, кешириниз,—дейди жас жигит.—Мениқ
әкем Тәциретааладан пайғамберлик сорап, тынымсыз ибадат қылатуғын еди. Соцында ибадатына ҳешкнм кесент.келтирмеўин мақсет
етап, бнз перзентлеринен де безип, мынаў торанғыддын ишине кирип
алған еди. Бир неше мәртебе излеп аўкдтлар әкелгенимде, менин
менен де хабарласыўға, хәтге, дурыслап сәлемлесиўге ўакыт таппайту276
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ғын еди, Бүгин жөне көриўге келсем, оны каскырлар жеп койыпты.
Енди каскырлардын тислери өтпей шашылып калған әқемнин
сүйеклерин жерлеўушын терип жүриппен...»
«Түсиндим. Әкениз тынымсыз ибадат кылыў жолы менен кара
басы ушын Тәнриталацан д а ц к сорап, .хәгге, өз перзентлерине карамай
кеткен еди. Мине, Тәниритаала оны жазалап денесин жабайы каскырларға жем кылды. Л екин, сонда да өз әкесинен безбей, онын
шашылған сүйеклерин терип, жерге көмиўге нийетленген сендей
мехирли перзентке жәннеттин жоллары ашык болады*, — депти
Мухаммед өлейхиссалам.
Бул рәўиятгағы ўакыяны ө з тәғдириниз бенен салыстырып, ойлаНарсыз.
809
—Басыма кыйыншылық түскен жағдайда кайсындай инсанлар
менен сырлассам болаоы?
—Биринши, хдкыйкый достын менен. Ол тек хакыйкатлықгы
бетине айтады, екинши, хдқыйкый душпанын менен. Онын кенеслерине кери хәрекет кыл. Үшинши, ата-анан менен. Олар сени дурыс
жуўмакка келтиреди. Бул ислериннин кандай нәтийже бериўн, тәнхә
өз кәлбин менен езикнин кай дарежеде сырласыўыннан ғәрезли.
810
—Бизин халкымыз басқа түркийзибанлардан кызбарак па я
сабырлырак па?
—Халқымыз сыртган жуўас сабырлы көринген менен, олардын
канларында бәрше туркийзибанлардын бирлиги, аманлығы ушын
хүтилмеген шайкасларға бәрхулла тайын садык нөкерлер лаўазымын
атқарған бабаларымыздын нөкерлик канларынын излери барлығы
елеге дейин сезилмей коймайды. Нөкердин кдны кызбарак болады.
811
—Келиншегим изли-изинен еки кыз туўды. Ажырассам ба екен?
—Сиз такдетгеги бир инсанға дана бабамыз Имам ал Бухарий
(810-870) айткан мынаў рәўиятгы тынл гныз:
«Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын жуптысы Айша
анамыз бир жола изине еки кызын ертип тиленшилик етип келген
анаға берерге үйинен хештене таппай, бир ғана курма таўып берген
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екен. Оны анасы жеместен тен бвлип еки кызына үлестирипти.
Олар кетиўдеы пайгамберимизпинөзи келнп қалғандабул ўакыяны
Айша анамыз пайғамберге айткан екен. Сонда Расулуллах: «Кимде
ким кызалакларға мириўбет колларын соэса, сол кызалаклары оны
дозакотына жшдырмайтушн калканлар болады* деген екен.
Уллы Әмир Хисраў Дехлавий (1253-1325): «Ким хаялынык акылына сүйенип исбнлерменлик пенен шуғылланса, шақарағы абадан
болады» десе, француз алымы Печер Буас (1765-1824); «Ҳаялсыз
өмирдиц таны да түн, туни де түн, күндизи мунлы болады», деген
екен. Бул даналыкларды кеш кашан умытпай жасаўға тырысыныз.
812
—Халык накылларына көз-карасыныз?
—Өдебиятгын тили менен айтсам, хәр бир накыл бизден бурын
болып өткен бир романлык, драммалык, повестлик, дәстанлык
ўакыялардын бизге келип жеткен орайлык өэеғи. Бүгинги базы бир
узын-шубай пәтиўасыз шығармаларды окығаннан гөре халыклық
бир накылды ядлаў абзалырақ.
813
—Өлим кайсы тайпадаш адамларға коркынышлы?
—блим хәммеге де тендей қоркынышлы көринген менен, пулы
көплерге аса коркынышлы!
814
—Базы пайтлар дасизде «Бул дүньяға неге келдим?» деп өзинизге
сораў бересиз бе?
—Менинше, еси пүтин хәр бир инсан өзине бул сораўды хәр
күни бериўи шәрт. Сондз ғана ол бул дуньянын аманлығына куўанып
өэинин бул дүнья ушын канша дәрежеде жуўапкер екеклигин өзинин
есинс өзи салып турады.
815
—Кдракдлпакстан, неликтенде, жалтаклыкга жасайтуғынын сезесиз бе?
*
—Сеэемен. Себеби Каракалпакстан маган тек мсникинаей, саған
тек сеникиндей, оған тек оныкиндей. Буларға косымша Қаракалпакстан ен өўеле тәнхә өзиники, Өзбекстандики, Орайлык Азияники,
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Түркийзибанлардики, пүткил яүнъяники! Бәринин кеўлин тен дөрежеде табыў ансат емес! Сол ушын олардын хәр кайсысы на жалтақ
болып жасайтуғыны да сыр емес.
816

—Каракдлпакстанымыз кандай сылатларда квз аддынызға келеди?
—Кдракалпақстан — кәлеген шабандоэ минип алып, камшыламасада бирден алға шабатуғын мықлы ат, кәлби кен спортсмен, онша
толы болмасада, бәрхә кайнап писип турған той казаны... сыпатында
көз алдыма келеди.
817
—Көлбикизде кандай өрманлар бар?
—Коп. Лекин, олардан ен баслысы: «Кдлай еткенде, мен өзимнин
аз санлы, әзедден-ак жан сезимлери бәрше түркийзибанлардын
нөкерлери болып қәлиплескен жаўынгер хэм мийнеғкеш халкымнын
гә урысларда, гә куўғынлыкта, гә хор-зарлыкта басынан кеширген
өмир жолларын келешск әўладларға дурыслы уғындыраман, кәйгпсенде, каракдлпак деген атын дүнья халыкларынын мәқгилнк дизимине
киргнземен» деген бир әрман кәлбимнинтөринде жатады.
818
—Баслы душпаныныз?
—Туўыскднларымнын жасаған жасларын дыккатка алмай, иэден
жокары карай нәўбетсиз келе берген әжел.
819
—Қәлем ййелерине, артистлерге көжарасыныз?
—Бир демге болса да адамлардык кеўил әндийшелсрин умьптырып, кулдире билиў, қалем ийесинеде.артнстхе де тәкирарланбас
бахыт. Сөйтсе де, адамларды хәр тәрсллеме оиланыўға, айналасынй
мехирли сезимлер менен караўта мәжбүрлейтуғын кәлем ийел$ри'
менен артистлердн әўелгилерден де бахытлырак деп есаплайман.
820
—Мәмлекетгин басшысы өэгерсе, пайда болатуғын биринши
сиясат не?
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—Тарийхты бираз о ш п , өз дәўиримди де анык керип билген*
лерим бойыншалаўазымынан кеткен басшынын бәрше нс усылларынан шәртли түрде есапсыз кәте-кемишликлер табыў сиясаты.
821
—Жазыўшылык өнерме?
—Өнер. Сонық менен бирге, ол айырым инсанларға өлшемлери
жок кылып берилгек күтө аўыр хәм аса жуўапкерли мийнет.
822
—Сахнада ө з ролин дурыслы келистире алмаған артистлерге көзкарасыныз?
—Ондай артистлерди көрсем, жериклик не екенин билмеген
хаялдын нағыэ жерик хаялды көрип келе сала өз ерине, «жерикпек»
деп жорта еркелегени янлы кубылыс дөрриў көз алдыма келеди.
823
—XXI әсирде Каракалпак әдебияш бойынша сабакдыкгы дүзиўши
кандай алым болыўы шәрт?
—Дүньянык кай тәрепке бет алғанын көз адш на толык келтирип,
адамзат бағдар алған кен жолларда карақалпак халкын да мисли кен
жүзи таза айнадағыдай көретуғын хакыйқый одебиятшы болыўы
тийис. Ол түркийзибанлардын еле жигирмадан аслам миллетлерге
бөлинбегендәўиринде де бәрше каналасларын корғаў жолында, жан
берген сақ нөкер карақалпаклар туўралы дөреген кыйлы-қыйлы
эпсанаяар хәм рәўиятларды, дәстанларды ҳәртәреплеме кецнен хрм
терен үйренген алым болыўы шәрт.
824
—Сизди көп ойландыратуғын өмир кубылысы?
—Күн менен түн бирин-бири тынымсыз куўса да, бири екиншисин куўып жете алмайтуғыны янлы адам тәғдирлериндеги күнделикли өмир кубылыслары.
825
—«Оннан дослары кашыпты» деген гәпке бир антоним айтыцыз?
—«Оны душпаклары коршапты».
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826
—Жазыўшы болыў ушын не ш лы ў керек?
—Әййемги грек алымы Платан (428г347) бундай сораўға: «Әпсаналарды көп тыклап, өзн де әпсаналар двретиўден ис баслайтуғын
адам болыў, керек» деген екен. Оған косымша қылып «вўеле өзи
көп окыл, көп тыцлап, сон, өзинш е шынығыўлар нслеўден ис баслайтушн айрыкща талантлы инсан болыў тийис» деўим мүмкин.
827
—Гейпара танысларым, нелиюенде, аллекимге еликлеп жүргендей
түйиледи?
—Диний рәўиятларға кдрағанда, хәрбир инсанын жаны оған аллекимнен калған. Сол ушын ба, сырттан бакласам маған да бул өмирде
хэмме әллекимлерге еликлеўшидей түйиледи.
828
—Калайынша баскдлардын үстинен хүкимоарлыкка ерисиў мүмкин?
—Әўеле тәндә өзиниздин үстикиэден өзиннз нағыз хүкимдар
болып альщыз. Соннан кейин терен ойлансадыз хүкимдар болыў
кереклигин я керек емеслигин түсинееиэ.
829
—«Жары жйстан өткенше келеге келмепсен» деген гөп бар. Сонда
адамнын жары жасы неше жас?
—Кайкабус дөреткен «Кдбуснама» да жазылыўынша, адам 34 жаскд
толғанша, ҳәр күни дерлик окын күш-куўаты асып, толысып, ал 34
жастан сон, куяштын тас төбеге келгеннен кейин кем-кем төменге
карай жылыса баслағаны янлы кубылыс басланады екен.
Бул пикирди бийкарлаў хәзирше маған кыйын.
830
—Адамзат, менинше, Азиялылар, Африкалылар, Европалылар
болып үшке бвлинеди. Олардын кайсысы өз-ара бирликли?
—Сораўыкыз орынлы. Бирак менин жуўабым орынлы бола ма,
>хоқ па, билмеймен, сейтседе бир әпсана тынл.а:
Арадан ўақытлар втиўи менен Нуўх пайғамбердиц үш улынын
бири Хомнан Европалылардын, екинши улы Сомнан Африкалылардык,
үишнши улы Ефастан Азиялылардын арғы бабалары өскп-өрбиген...
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Олардын кдйсысы кай дәрежеде өз-ара татыўлы ғын сынап көриў
мақсстинде Тәниритаала оларға үш жерден үш кудык казыўды буйырады хәм қвр топарды ©злери каэған кудыкка түсиреди д е, енди
олардын кайсылары сол кудыклардан калайынша шығып үлгеретуғынын баклаўушын өзнниц үш псриштесин жибереди... Көп өтпей-ақ
периштелер өзлсринин көргенлерин баянлаў ушын Тәниритааланын
алдыка келипти мынадай хабарлар бернпти де, Әўеле Европалыларды
бақлаўга жиберилген периште биринши сөз алыпты да:
«Мен баклаған қудықгағылардын күшлилери әўеле каптапындағыларды өзлеринин төбелерине миндирип шыгарыў менен, сонында
кудықга калган нәренжанларына жокарыдан тәменге карай биримбирим арканлар таслап, ақырыцда, бәриде аман-есен шығып үлгерди», — дсггги. Сонын арасында африкалыларды баклаўға жиберилген
екинши периште асығып келе сала:
«Әй, Қүдрети күшпим, мешщ бакпаганларым дал свропалылардай
болмаган менен, әўеле хәр бири өзине жакын-жуўықларды шығарды,—дейди ол. —Буннан сон сырттағылар кудык ултанында қалған
нәренжанларды калай шығарып алыўға мәсләхәтлесип атырған
пайьпта, мен Сизиц алдынызға асыкгым»...
Үшинши периште бираз капаяанған кейипте жетип келип былай
дейди:
«Әй, Төнирктаалам! Мен баклаған Азиялылардан кайсысы вз күши
менен жокарыга шығыўға талпынса, калғанлары олардын аякларынан
твмен карай тартыўды баслады. Ендиги жағында твнхе өзиниэден
жәрдем болмаса, олардын жуўыкараоа шығып болыўы кыйын!...*
Базда усы впсана есиме түскекае, сол алаўыз азиялылар деген
топар бүгинги каракалпаклардыц бабалары болса керек деген ойлар
менен жүрегим үсти-үстине силкип-снлюш кетеди хом халкымнын
руўшылык әдстлери еле саклакып княтырганы көз алдыма келеди
де, сай-сүйегим тыным бнлмсй каксайды.
831
—Базы китаплар баспадан шыккан гезде макгалса да, окыўшылардын колларыка түскеннен кейин тез умытылатуғынын билесиз бе?
—Кнгап шықкан пайьпта макталып, сонынак тез умытылыўы —
базы биреўлерднцбасшылыклаўазымга кетерилген куни макгалып,
квпке бармай үспшен шағым арэапар түсип лаўазымыкан босатылганы
янлы, дурысырағы, айналасына бийпайда болып жаратылған инсаннынтуўылыўдан влгени янлы кубылыс.
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832
—Тазадан пайла болған шанарактын ери менен келиншегин
калайынша өз шанарағына тенгерип сүўретлесем болады?
—Әдебиятга мүмкин емес нәрсе жок. Сиэин сораўыкызға жуўап:
Жацадан тикленген шандрактын керегеси — келиншеги, шашфагы —
ери десениз де онша көп кәтелеспейсиз...
833
—Инсаннын нәпсикаўлығы кай дәўирлерде басланған хәм оны
калай токгатыў мүмкин.?
—Анламайсыз ба, бөпе туўыл ыўдан-ақ колына илинген нөрсени
(тас болса да) аўзына салады. Демек, нәпсикаўлык инсаннын бина
болыўынан-ақ басланған. Нәпсикаўлык тек ғана онын алими менек
токтайды.
834
—«Алпамыс» каракалпаклардын миллий дәстаны деген пикирге
не дейсиз?
—Қаракдлпаклардын өмир жолы түркийзибанлардын нөкерлери
болыўдан баслағанын көп әпсаналар тастыйыклайды. Бүгинлиги
Сурхандәрья бойларында, Байсын таўларында жасайтуғын каракдлпақлар тәрепинен ата-бабаларына садыклык руўхта«Алнамыс» дәстанын дөретнлген болса, танданарлығы жок, С он ш ю ан , бүгинги
Сурхандәрьялыларды н «Алпамыс»ты меншиклегени ушын айЫплаў
надурыс. Себеби алар бул дәстан ийеси биэ, деген түсиникте болмағанда, ол сакланбаўы да мүмкнн еди. Бүгин Сурхандәръялыларға барып
көриклер, олар тек «Алпамыс» дәстанын ғана ядлаған смес, олардын
бәрше үрп-әдетлеринде, кнйнмлеринде, саз-сәўбетлеринде, руўшылығында, ашық кеўиллилигинде, кызбалығында каракзлпакдардын
гүллон миллий бслгнлери толык сакланғанын көрген инсан,
Сурханләрьялыларды сөэсиэ каракалпаклар деген ойға берилсди Бул,
албегге, еле де терен хәм хәртөреплеме көп үйренклиўи тийис жағдай.
835

»

—Аты әпсана Мащн бийдин, дана Айдос бабанын, Батыр Ернаэгр
алакөздин өлимлериндеги усаслык неде?
—Хөр кайсысы, хәр кыйлы дөлиллер мекен өлтирилсе де, үшеўинин де: «Халкынын алдыкоа басшы мунайған тур көрсетсе, сонғылар283
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дағы миялий руўх аззилейди деў* менен өлип кетиўинде. Бирақен
өкинишлиси - үшеўи де сырткы жаўлардын колларынан ем ес, е з
миллетиник үстемликке таласкан руўщыллары тәрепннен курбан
етилиўивде.
836
—Кандай фонда дөретилген шығарма оқыўшылар тәрепинен
жақсы түсиниледи?
—Автордын тынымсыз излениўлери, үйрениўлери аркалы адамзат
әрман ететуғын инсанлықгык фонында дөретилген шығарма.
837
—Сизде ыразыяык хәм өкннишлер туўдыратуғын кандай өмир
кубылысларын сезесиз?
—Ыразылык туўдыратуғын бир ем ир кубылысы —кызыклары
ада болмас бул яүньяға,келгеним, ал өкинишлиси —хезирмен жасап
атырған бул дүньянын нахаклыклары менен харамлыкларынын сирә
ада болмаслығы.
838
—Күнделикйер жүргизиў ким ушын пайдалы?
—Күнделик — бул жүргизген инсаннын өз кәлбине сыймаған жекке
сырларын, бул дүньяга, өз заманласларына болған хвркыйлы көзкарасларынжасырын тегиўаркалы,бойь1нжениялегиптурыўшы,сырлы
ыаьк. Онын келешекге кимге канша пайаальпығы, зыянлары күнделикги
жазған инсаннын қанша дәрежеде хакыйкдппылығына ғәрезли.
839
—«Шанарақсыры* леген не?
—Бул сораўга өз ўакгында Уллы Шайх Сааднйднн (1203(10)-1292):
«Бул дүньяда хәр бир шанаракТәниритааланын хнкметлери жазылған
дөптердин бир бети* деп берген жуўмакламасына алып косарым жок.
840
—Жазыўшы өз шығармасы ушын ким?
—Жазыўшы ө з шығармаларынык хакмйкатлығы, сүўретленген
образлардын көркемяик дәрежелери ушын окыўшылар жәмийетшилиги алдында бас айыпкер, егер сатли жазылған болса, кншигирим
данкийеси.
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841
—Миллий менталитстдеген не?
—Менталитет —бул латын сөзи болып, ол миллеттин руўхый
хәм тәрбиялық өзгешелигин анлатады. Миллий менталитетгинтийкарғы мәниснне - халыктын өзин-өзи саклаў хәм тәрбиялаў взгешеликлери, өтмиштен калай хәм канша пайдаланыў, келешек әўладты
калайынша хәм неге тәрбиялаў уеыллары киреди.
842
—'Тарийхый шыгармалар окыўшыға не береди?
—Шыгарма хәртәреплеме терен ойланып жазылган болеа, оқыўшыларыкык өз заманын айқынырак корип, дурыс уғыныўы ушын
кәлбине қосымша нур бериўши, бир жулдыз киби хызмететеди.
843
—Адамнын ядпаў шегарасы бар ма?
—Ядлаў хәр адамнын алға тугқан максетин^ядлаў ушын инсанга
койылған ўазыйпаларга байланыслы. Мәселен Саўдия Артбсганында
тюрьмаға тускенлер канша ўақьгпа Кураный Кәримди щщап үлгерсе,
онын жөне неше жыл камакта жатыўы тийислигине карамастан азат
етиледи екен... Сол ушын олар Куранды тез ядлайды екен.
844
—Аўылларда ямаса калаларда жасаўдын парқлары?
—Телевиэоры бар шанарақка кала менен аўылдьщ наркы болмасада, аўыллар кдлаларга кдраганда бираз дәрежеде кенирек, хдўасы да
таэаракғой.
845
—«Ден-саўлықтерен байлык* екени дурыской-ә?
—Әлбетге! Бирақ физикалы к жақтан дени саўлықпенен руўхый
денк саўлыктық айырмалары аспан менен жердей. Ким екеўине де
тендей ийе болса, онын терен байлыкка шексиз ийе болғаны.
846
—Бурынғы СССР дәўириндеги жазыўшыларға көз-кдрасыныз?
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—Жаэыўшылардын 90 проценти дерлик, ездәўиринин кулы сыпатында Советлик дәўирди тастыйыклаған, оны айналаға келешекке
үлги сыпатында мактаған шығармалар дөретиў менен жасайтуғын еди.
847
—Инсан өмири күн менен тун делинеди, бул калай?
—Шынында, айналасына меҳирли, хақжүрекли хадал нийетли
мийнеткеш инсанныч өмири мисли күн, оған карама-карсы жол
тутыўшылардын өмири мисли түн.
848
—Акыллы инсан менен акылсыз инсанньщ күш өзгешеликлери?
—Акыллынын күши ийелеген илим-билимлери менен өзиннен
әззилерге көрсеткен әдеп-икрамлығы хәм ийбелигинде, акылсызлардын күши жеген аўкатларында, ийелеген лаўазымында.
849
—Билим хәм акыл инсанды қайғы-уўайымнан куткарыўшы күш
делинетуғынлығы дурыс па?
—Дурыс. Биракга көп акыллылык дурыслап баскарылмасы
айырым жағдайларда керисинше инсанды хом кайғышыл, хәм делбе
етиўи де мүмкин.
850
—Адамды не сарсан кылады?

—Зәрүрлик
851
—Тириликгинбас белгиси?
—Ойлаў, ойланыў.
852
—Гейде шет еллердин радио есиггириўлерин тыкласам, өмирде
менин лгфыс деп түсингеклерим надурыс, ал надурыс дегенлерим
дурыс-сгшатында бахаланады. Кдйсысына исениў мүмкин?
—Егер жөхән бир кыйлы түсиникте жасағанда, хеш каноай урыскағыслар болмас еди. Билесиз, инсаннын жан сезимлери, күгә төсиршен. Өйткени, Тәниритаалажәхәндн кандай ғалма-ғалларғатолты286
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рып жасаған болса, оны дәл сол таклепе кабыл етиўши айна сыпатынаа инсанды жаратса да, ол өзинш е хәрекст етсин, ойлансын, деп
ишинде мийи бар бас берген-ғой. Сол ушын хәмме нәрсени сырткы
көриниси бойынша кабыл етиўши бассыз инсан бола бермей, хәркыйлы өмир кубыпысларына тәнхә өзиннинде көз-карасыкды биллярип, әлем қубылыслары менен тарысып жасағанға не жетсин.
853
—Инсанлардык бир-бирине мүнәсийбетлери жөнинде пикириниз?
—Қыска хәм анык кылып айтқанда, инсан-инсанға өмир, нур,
айна. Инсан-инсаннынөлшеўтәрезиси, инсан-инсанды гейде жокарыға көтерип, гейде томен түсиретуғын зәнги, инсан-инсанньщ карыздары, инсан-инсанньщ әжеяи, инсан-инсаннык гөр казыўшысы,
сонъщ менен бирге, инсанға инсансыз тирилик жок) Кандай жағдайда
да пайғамберимкз Мухаммед алейхиссаламнын ҳәдислеринен мынаў
алты кенеске итибар кылып жасағаныныз макул:
1. Жолыккан инсанға биринши болып тәнир сәлемин бериўге
тырысыкыз. 2. Набадабиреўи шакырса, (ирыўыныз дәркәр. 3. Мәсләхэт сораған инсанға дурыс мәсләхәгинизди аямаўыныз керек. 4. Әлле
нәрсенин жуўабын таппай турған инсанғадурыс жуўап табыў ушын
жәрдемлесиўиниз лазым. 5. Наўкасланып калған инсанды излеп
барыў, хдл-аўхал сорасыў ўазыйпаныз. б. Бенделикти ада еткен
инсаннын жакаэасына катнасыўыныз шәрт.
*

854
—«Ассаламуаалейкум»! дегенниц каракалпакшасы не?
—«Ассаламуаалейкум!» арабша сез болып - «Сизге тынышлык,
аманлык тилеймен!» дегенди, ал бул сәлемге жуўап сыпатында
«Ассаламуаалейкум ва рахматуллах ва варакатух» демекгин мөкиси «Сизге
де тынышлык, аманлық, Алпатааланык рахмети хәм берекета жаўыўьш
талеймен» дегешш билдиреди скен. Бул, елбетте, пүгкил инсан перзенти
ушын үлги аларлықдөстүр. Бир-биреўге жақсылыктилеўден де аргык
не бар?! Сол ушын кимге болсада биринши сәлем бериўге әдетлениқиз.
855
—Иран-Туран опсанларда егиз-туўыскдн мәмлекетлер сыпатында
аталады. Олар кайсы дәўирлерде бөлинген?
—Бизин эрамызға дейин VII әсирде пайда болған хөм бизин
дәўиримизге келип жетеен «Алп Ер Тунга яки Афросияб жөннамасы»
287
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деген дәстан бар. Усы дәстанда сүўретленетуғын Алп Ер Тунга атаклы
батыр бабаларымыздан бири. Онын ата-анасы қойған аты Мадай.
«Алп» сөзи туркше «бахадыр» дегени «Ер* «Қорыкдас*, «батыр*
дегени. Ал, Тунга қойылыўынын мәниси — сол ески дәўирлерде
басы менен бир нуқығанда, қәтге пилди де нйтерип жығатуғын
жалбарыслардын ен күшлисин Тунга деп атайды екен. Әне, усылайынша Алп Ер Тунга лакабына миясар болған уллы инсан Мадай
бабамыз бизин эрамызға дейинги VII әсирде, Туран мәмлекетинин,
яғный Иран мәмлекети менен ийинлес болып жасаўына жсш ашып,
биринши Туран патшалығына тийкар салған уллы туркийзибан инсан!
Бара-бара Алп Ер Тунганын хүкимдарлығы Иранға да өтсди.
Тилекке қарсы, Иран шахы Кдйхысраў онын хүкимдарлығын жактырмай, көп сумлықпар ойлап, бизин эрамызға дейинги 626-жылы
өзинин патшалык сарайьша Алп Ер Тунгаиы зияпатқа шакырып,
оған үлкен саятанат пенен тәнха өзи усынған шарап толы алтын
кесесине хеш кимге билдирмей зәхәр салып, уллы бабамыздык
өлимине себепкер болады...
Алп Ер Тунганын өлнминен кейин Иран менсн Туранныц екиге
бөлиниўи басланған... Бизин эрамыздын V өсирине келип, Орта
Азиянык түркийлер жасайтуғын үлкеси Туран деп аталады.
856
—Тураннын баска халыклардыц мәдениятларына тәсири?
—Туран мәмлекети пүткил адамзат мәдениятына, илимине,
бүгинги тил менен айгкакда, беккем ҳәм мәнгилик тырнақ салғанлардан бири. Буған дәлил сыпашноа, өтмиштеги уллы-уллы алпамаларымыэдын атларын бирим-бирим келтириўде мүмкин. Лекин олардын
атларын иэбе-изликте атаў пайытында, қамсүт еыген бендс набада
алжасып әлле бир уллынын исми-шәрипин бирден еске түсире алмасам уллы бабаларымызда бийхүрметликболады. Дүнья ияимине тырнак калаўшылар болған Тураннын алымларын бәрше түркийзибанлар
анык биледи деп исенемен. Сол ушын атпа-гг атап отырмай-ақ кояйын.
857
—Келешекте пүткил адамзат ушын Тәниритааланык бир пайғамбсри пайда болыўы мүмкин бе?
—Келешекген үмитим зор. Бүтинлиги хүким сүретуғын хәр кыйлы
динлердитекбирмаксеткекаратып, пүгкиладамзатшнөз-аражаўласпай
түсинисил, олардын, тек бир максет жолында хәмдамласыўына жол
табатуғын пайғамберсекилли инсан шкшекгспайдаболсатәәжипемес!
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858

—Пайгамберимиз Мухаммед әлейхиссдламнын халипалары (орынбасарлары) хакхында кыскаша айтып бересиэ бе?
—Хәр кыйлы баспа сөз бетлерине'й'окығанларым бойынша кыскакыска айтайын:
Мухаммед пайғамбердин төрт халипасы (орынбасарлары) болған.
Биринши халипа Абу-Бакр Сыддық (572-634). Пайғамберимиз
Мухаммед әлейхиссаламнан еки жас киши. Ол Меккеде туўылған.
Тийкарғы исми Абдуллах ибн Абу Кукафа. Исламды биринши кабыл
еткенлерден. Ол тан намазын бәрхә Мухаммед пайғамбер менен
бирге оқыйтуғын болғаны ушын Абу Бакр, яғный, «Тан атасы»
деген атакалған. «Сыддық» дегени «хакыйқатшыл», «садык»« дегени.
АбуБакр Сыддык исламды кабыл етпестен бурын да Абу Талибтин
жети улынан бири Мухаммед пенен дос болып, биргеликге саўдагерлик кылган.
Мухаммедтин пайғамберликке даўа кылып жүргени жөнинде
хабарды еситиўден тикхе онын өзине келип, гуллән хақыйкатлыкгы
билгеннен кейин, исламды халык арасына кеннен үгит-нәсиятлап ен
жайдырыў мақсетинде өз жамғармасындағы қырык мындинарынын
хөммесик Мухаммедке береди. Әне усы исяери ушын Исламкын
душланлары тәрепинен тәнхә өзине болган бәрше азал-акырешергеде
төтепки бере биледи. Сокында, 622-£$1лы. Мухаммед пайғамбер менен
бирге Мадинаға көшеди хәм взинин жас кызы Айшаны Мухаммедке
жуптылыкка береди. Сөйтип онык көйин атасына айналады.
Мухаммед пайғамбер кайтыс болғаннан сон оньщ биринши
халийпасы сыпатында (632-634) ис жүргизип, еки уыидян сон
наўқасльгктан қайтыс болады. Абу Бакр Сыддыкгыц денеси
Мадинада, Мухаммед пайғамбердин квбирн капталына койылған.
Пайғамбсрнмиз Мухаммед әлейхиссалам өз ўақгында Абу Бакр
Сыддықка «Ислам днннвик дәрманы* деп баха берген.
Екинши халипа Омар нбн ал Хаттаб (582-644). Пайғамберимиз
Мухаммед әлейхиссаламнан 12 жас киши. Ол әўелги гезлерде
Мухаммед пайғамбердин басламаларына карсы болса да, кем-кем
оны терен түсинип, акыбетинде хакыйкый садықдостына айналады.
Нәтийжеде Омар ибн ал-Хатгаб, Абу Бакр Сыддыюан сон (634644) он жыл даўамында халипалык лаўазымын аткарады.
Омар ибн ал-Хатгаб дәў жүрек, бирак оғыры кишипейил адам
болған. Оныц дәўиринде Иранға, Византияға караслы Сирияға,
1 ^ Т МЯын6ергеяо 1
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Куддуска ислам дини ендирилип, Мысырға кирип барған. Омар
ибн ал-Хаттабта пайғамберимиз Мухаммед элейҳиссаламға өзинин
Хафса исмли кызын хдялыкка берип, пайғамбердин, кәйин атасына
айналады. Лекин, ислам динининдушпанлары Омар ибн ал-Хатгабтын Мухаммед пайғамберге хакыйқый садыкдығына шыдамай, 644жылы ол ж әм әәт алдында намаз окып, сәждеге бас қойган гезинде,
Басра капасы Ҳәкиминин. кулы Абу Луғлданъщ қоллары менен жаўырынына пышақурып өлтиртеди.
Омар ибн ал-Хаттабтык денеси де Мадинада Мухаммед пайғамбердин кәбири касына қойылған.
Пайғамберимиз өз ўактында Омар ибн Хаттабка «И слам динвнщ
КОрғаны» деп баҳа берген.
Үшинши халипа Оспан ибн Аффон (576-655). Пайғамберимиз
Мухаммед алейхиссаламнан ащы жас киши. Ол халипалыклаўазымда
644-655-жыллар арасында ислейди.
Оспан ибн Аффон күгә сакый ннсан болып, барлык мал-мүлкмн
исламдини ушын сарп еткен. Мадинада ашаршылыкболган пайтпароа
Сириядан жүз түйеге жүклеп бийдай әкелип, халыкка үлестирген.
Мухаммед пайғамбер бул ислери ушын оны илаҳийда жаксы
көрип, өзинин Рухия исмли кызын оған хаялыкка береди. Солай
етип, Оспан ибн Аффон пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламньщ
күйеў баласына айналады. Тәғдир таказасы менен Рухия қайтыс
болғаннан кейин Мухаммед әлейҳиссалам Оспан ибн Аффонға
өэинин екинши кызы Умма Гулсумди хдялыккэ берген. Солай етип
Оспан ибн Аффон Мухаммед пайғамбердиц еки рет күйеў баласы
дөрежесине жетеди. Усыган байланыслы оны заманласлары «Зуинурайн» (яғный екн нур инесн) деп атаған. Оспан ибн Аффон күтә
саўатлы болғаны ушын Куранды 17 дана етип көширип, Мекке,
Куфа, Басра, Йемен, Дамаск, Бахрайн сы яклы калаларға жибергкен.
Тийкарғы нускасын Мадинада калдырған.
Оспан ибн Аффон исламды ен жайдырыўда күтә көп жумыслар
жүргизген. Усындай ислери ушын Оспан ибн Аффонга күтә көп
жала жабыўлар-әм болып турған. Ол бир сапары жаман түс көрип,
оянғанынан кайтып уйыклай алмай, айрыкша кирәәт пенен Кураннан көзлерин айырмай окып отырганда, душпанларынан күтә жаўыз
биреўи жасырынып кирип, оны пышаклайды. Онын канлары окып
отырған Кураннык бетлерине де шашырайды. Оспан ибн Аффоннын
канлары тамған сол Куран хәзирге дейин күтә әтияж сакланады
екен.
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Кетерилисшилер Оспан ибн Аффонкын денесин Мадинанын.
Бахиьдеген кәбирстанына жерлеўге де рухсат етпей, калааан сыртка
жерленеди. Тек Уммабийлер заманында ғана халийпанын денесин
Бахиь кзбирстанына акелинип, кайта жерленген.
Пайгамберимиз өз ўакгыняа Оспан ибн Аффонды «И слам динннин
днйўалы » деп бахалаған.
Тертинши халипаӘлий ибн АбуТалиб (598-661). Пайгамберимиз
Мухаммед әлейхиссаламнан 28 жас киши. Ол өзәкесинин камбағаллығысебепли Мухаммед пайғамбердин уйинде тәр&шанған. Пайғамберимиз оған Фатийма исмли кызын хаяллыкзса береди. Солай етип,
Әлий ибн Абу Талиб пайғамберимиздин күйеў баласы дәрежесине
жетеди. Фатиймадан Хасан хәм Хусан деген еки ул туўылады.
Пайғамбер әўладлары дегенде тийкарынан, әне, сол Хасан менен
Хусаннан өсип-өрбигенлср нәзерде тугылады.
Исламды дүньяға ксн ен жайдырыўда Әлийдин үлеси де оғыры
көп. Ол Иранды толығы менен ислам динине кендиреди, (бир
ескертиў: усы дәўирде бизин бабаларымыздан бири болған Султан
Ўайс Кдраний исмли инсан өз ерки менен өз Ўатанынан яғный —
хәзирги Кдракалпакстаннын Каратаў деп аталған жеринен Иранға
кетип, хәзирети Әлийдин ләшкерлерине косылып, ислам дини ушын
болған ғажжа-ғаж урыста батыряарша казатабады... Лекин, Хәзирети
Әлий ислам динине садыклық етип сонша алыстан келген хәм
батырларша жаў қылышынан қаза тапкдн айбатлы күшли нөкер
Сулган Ўайс Каранийдинисламға айрықша берилгенлигин есапқа
алып, денесин өзинин минген канатлы аты дүл-дүли менен, өз
ўатаныка — ҳәзирги Каратаўдағы анасынын касына яғный хәзирги
Султан айс Кдраний кәбирстанынаәкелдиреди.)
Пайғамберимиз Мухаммед әлейҳиссалам өз ўақгында ҳәзирети
Әлийге кандай тапсырмалар берсе де, ол хәммесин кеўлиндегидей
бәржәй еткени ушын да Ҳәзирети Әлий хаккында сорағағшарға «М еи
илим няц б яр ш ә қ ә р в (к а л ас ы ) б о л сам , Ә лнй оиы ц д арўазасы » дейдн
екея.
Усылайынша «Х езнретн Әлий нславш ы ц дәрўазасы » деген атақкд

сазаўар болады. Ҳәзирети Әлий күтә күшли Бахадыр болған. Сол
себеггтен окы хәмме «Асадуллах» яғньш «Аллаш>щ арыслаяы» («Алланын
шери») деп те атағаи. Бул лакап хәзир де сол мәнисинде тәкирарланады.
Әттен, ол 661-жылы Ирактын Куфа каласығзда, үлкен ж әм әәт
пенен намаз окып атырған пайьгтында, өзинин душпанлары тәрепинен желкесине пышакурып өлтириледи. Сөйтип, ол сол Куфа кдла291
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сына жерденеди. Бирак, ганынан, Нажафдсген кек мәканнан арнаўлы
қәбир курылып, Ҳәзирети Әлийдин денеси соған көшириледи.
Буннан сон Нажаф ислам дининдегилер ушын Мсккеден сонғы
екинши зиярат каласына айналып кетеди. Хәэирде солай...
859
—Бул дүньяньщ мәнгилик екенлигиие инанасыз ба?
—Бул дүньянын мәнгилик екеш игинек хеш ким де гүманланба*
сьш . Әттек кдм сүт емген ҳеш бир инсак бул дүньяда мәнгилик
емес. Соған кдрамастан, бүгинлиги тирилер арасынан ким хдкхында
мәцгилик дегсн гәп айтылса, сол адамнын бийхдзар түрде пахта
менен сойылғаны. Лекин, гейпара уллы дан&лардын, алымлардык
мәщтпе үлги аларпық ислери болыўы сеэснз. Инсан әне усы мақсетги
яғный дүньяда мәцгилик болыўды нәзерде тутып нслер жүрш эсе,
көп илим-билим ийелесе мейпи. Ислесин, үйренскн, илнмди болсьш.
Сонда инсан өзиниц квп билими, даналыш себепли бул дүньяны
гөззалландырыўшы ҳәм жасартьгўшы кәрамат ийесике, яғный, дүнья
акыл-даналығыньщ өзинш е бир тирепбердисинс айналып калса
тәәж ип емес...
860
—Ғаррылар менен жас қызлар арасында мухаббет бола ма?
—Ден саўлығы жақсы, есапсыз көл пулғг ийе гаррынын жас денеге ышқы оянса, гейпара жас нашардьщ да тәнхә гаррыга болмаған
менен, онын көп пулына ышкы-мухаббети оянады. Усыны есапқа
алған халқымыз арасында «ҳәр ким е з мухдббетинин кулы* деген
нақыл усындайлардан келип шыкқан.

861
—Бурынғы СССР дәўиринде комунистлик партияға ағза болғанда оннан нелер күпсен единиз?
—Менин тусинигимде компартиякз ағзалық — бул адамзадг емнрин
жанартыўда, жакадан пайда болган өзиншелигине ийе күшлн дин
сыякды түйилетуғын еди. Билесиз, хәр кандай дин, езинше, пәклик.
Сол ушын, оған ағза бэлыў, халкыма пәк хызмет етиў деп түсиндим.
Лекин, сонда партиянын районлық, областьлык басшылары коммунистлерге исенген халықгын пәклигинен пайдаланып урлык, парахорлык, данкпаразлық пенен шуғылланатуғьшын сезбедим де билме292
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дим де. Сон халыкга оянған күшли-күшли нәпретлерден қорқып,
«кайта курыў» деген шакырыклар менен ислер баслағанда сол СССР
деп аталган мәмлекет өз-езинен тозыўы жеткен бөздей сөтилип,
таркағаннан сон, адданғаныма анык көзим жетги. Бәрин түсиндим.
862
—Кандай сыйлыкдардын лауреаты болғансыз?
—М ени жек көретуғынлардын мактаншак деўине колай сораў
бердиниз: Неде болса, хзкыйкатлыкгы айтайын: 1957-жылы пүткил
дүнья жүзилик жаслар фестивалыньщ Кдракдлпақстан бойынша дүзилген сыйлығынын лауреаты, он жыддан сон» яғны й 1967-жылы
Бердак атыкдағы, 1971-жылы Ө збекстанны н Х амза атындағы
мәктлекетлик, 1984-жылы бурынғы ВЦ ПСтын, С С С Р Ж А нык
лауреаты, 1986-жылы бурынғы СССРдык мәмлехетлик, 1993-жылы
Махмуд Кашкарий атындағы халык аралық сыйлыктын лауреатлмкларына миясар болғанман. Булардан тыскары айырым орайлык
хәм республикалык газеталар менен журналларында конкурсларына
кзтнасып, женимпазлық сыйлыкларын да алғанман. СондаЙ-ак
Н абережная Ч елн а, Қ ы зы л Орда калалары н ы к, В ьетнам ны к
«хүрметли тражданы» атағын алғакман.
863
—Бурьщғы СССР территоркясынан тыскары кайсы мәмлекстлерде болғансыз?
—Венгрияда, Сирияда, Инлияаа, Вьетнамда, Монгсшидда, АҚШта,
Японияда, Франдияда, Белгиядаболдым.
864
—Бүган түсимде уплы Бердақ шайыр «сен жақсы шайырсан» деп
танлайыма түиирди. Не дейсиз?
—Өзине усап өзин шайыр деп есаплайтуғын биреў уллы шайыр
Әбдирахман Ж әмийге келип: «Кеше түсимде Кызыр Ильяс баба
аўзыма түпирди, енди атаклы шайыр боламан ба? дегенде уллы Әбдирахман Жәмий оғак: «балхим, Кызыр Ильяс баба бетине түпиргекде,
аўзынды ашып турғаныц ушын бир тамшы түпирик аўзына түскен
болыўы итимал» деген екен.
Мен де секин туоеде пәлен-тален дей алмайман. Шайырлықгын
талабында болып кере бер, нәтийжесин келешек көрсетеди.
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865
—Бул дүньяда сизди не кызыктырады?
—Дүньяда көзге шалынарлы бәрше кубылыслар, елеслер менен
бир қатарда миллетимницданкы айрыкша кызыктырады.

866
—Кдйсындай адамларды жакгырмайсыз?
—Гейпаралар бул дүньянын өзгериўин, жанарыўын кәлесе де,
бул әрманлары кәйткенде, кәйтип иске асыралатуғынына өзинен
жуўап излемей, өзинин де үлесин коскысы келмей, тек тамашагөй
болып жасағысы келеди. Егер көпшилик адамлар усылай бара берсе,
бул дүнья еле дүзелмейди. Усыларға ишим ашығанлыктан жаман
шараягларға себепкер инсанлардын өзлеринен бетеррек минез-кулыкларын жакгырмайман.
867
—Адамларды өз-ара аразластырыўға нелер себепкер?
—Хәр кыйлы дәрежедеги данклар, байлыкяар, лаўазымлар,
868 .

—Тадантгы бир ғана Тәкиритаала үлесгирер-миш, солай ма?
—Төкиритаалаға карсы күшти баскарыўшы Шайтан да адамларға
талант үлестиреди деген-де рәўиятлар бар. Соған карағанда, талант
еки кыйлы болады. Инсан взинин кайсындай талантка ийе екенлигин өўеле тәнха өзи дурыс түсиниўи тийис.
869
—Адам гүл емес, сонда да оны гүлге текгермектин мәниси не?
—Әлемге гөззаллык бериўши гуллер киби бир күни адамлардьщ
да биринин изинен бири өстелеп солыйтуғьшлығы нәзерде тутылып
усындай тенеў айтылса керек.
870
—Кураный Көримнин жазыльгў шеберлнги бойынша Мухашгед
пайғамберди де шайыр десе бола ма?
—Куран жазылған жылларда-ақ өткерилежак болған шайырлар
конкурсында оған кзтнасыўшылардьщдизимине әллекимлер тәрепи294
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нен Мухаммедтин аты биринши жазылып койылған екен еситксн
Мухаммед пайғамбердин тәнхә өзи арнаўлы түрде барып өз атын
шайырлар дизиминен өширип таслағаны жөнннде рәўиятлар бар.
Соларға кдрағанда пайғамберимиз Куранды шайырлар дөреткек
китаплардын кдтарына киргизгиси келмегек. Демек, Кураннын сөэлери Тәнритгаала тәрепинен, өзинин периштелери аркалы Мухаммед
пайғамберге түсиригени дурыс!!
871
—Бурықкы СССР дәўириндеги айырым партия басшыларына
қойьиған бюстлер бүгинлиш алып тасланып оладоын фундаментлеринен жана заманға тән естеликлер қойшатуғынына калай карайсыз?
—Шеп емес. Кешеги күн бүгиннин фундамети ғой. Деген менен,
жанадан койылатуғын естеликлер ушын жанадан фундамеитлер ислегенде халықгағы исеним де жанаша болар еди...
872
—Кдракдлпаклардын әўелги мык жыллыкларда түркийзибанларға
нөкер болғанлығын тастыйыклаўшы хүжжст бар ма?
—Хорезмнинуллы ханы Араб Мухаммедин хаялы кдракдлпаклардын алты арысынын бири есапланған Кокыратяардьщ Найман деп
аталатуғын бир руўынын кызы Мехрибану ханымнан туўылып жигирма жыл даўамында уллы Хорезмнин ханы бсшған Абулғазы Бахадырь
ханнын (1603-1664) «Шажарайы түрк» (түрклер шежиреси) китабыньщ
37-бетинде «Туркак елинин баяны» деген бөлиминде былай делинеди:
«...Түркаклардын кдйсы түрюен келип шыккдны нөмаяим, бирақ
мөниси «сақшылар» дегенди аклатады. Патшалар бир неше адамға
есигин корытып кояды. Олар нәўбет пенен сергек отырып, нәўбет
пенен уйыклайды. Душпан пайда болса, сергеклери еки ағашты,
бир-бирине урып жанғырык кағады... Әне, усылайынша, патшаны
корғағанларды «туркаклар» деп атайтуғын еди...»
Әне, усындай «туркакларды» өзгелерден айрып көрсетиўши бас
кийимлери кдра рекли калпаклар болғанын бәрше рәўиятлар тастыйықлайды. Олар неге бирден кдракалпаклар деп аталмаған, дегиниз
келсс айтайын: ен өййемги хүжжетлерде бирғана каракдлпак миллети
емес, баскд түркийэибанлар лд көп жыллар даўамында айрым-айрым
миллетлер сыпатында аталмай, хәр топары, тийкарынан, көўимлеринин, руўларынын атлары менен аталып келе берген гой...
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873
—Бүгинги бизнссмснлер менен тадбиркарлардын өмир усылларынан неге шығармалар жазбайсыэ?
—Усыған такаббил сораў өз ўақгында йнглис жазыўшысы Вольтер
Скотка (1771-1832) бсрилгсндс: «мал-дунья табыў жолында бүккесине
жаткан адамларда өмир жолы деген жоққой. Олар хзкхында барыж о ш туўылган, елген күнлерин ғана жазыў мүмкин» деген екен.
Сол айткдндай, мен де ҳәзирше бизжсмснлердин, тадбиркарлараын
өмир жолларын онша жетерли түсннбеймен.
874
—Фернан Магелан басшылығында кемегс минип дүньяны айланыў кдй жылда басланып, кдйсы жылда тамамлағаны есиниздеме?
—Баспасөз ха&фдары бойынша, Магеланнындүньяны кеме менен
айланыў саяхаты, 1519 жылы басланып, 1522-жылы тамамланған
екен.
875
—«Түрк шсжиресин» жазып үлгерген Кдракаллаклардын жийени
Абылғазы Бахадыр әдил хан болган деген хүжжстлерден мысал
келтиресиз бе?
—Абылғазы Бахадырхан (1603-1664) жаслығында-ак көп нахақлыкларды көрген, олардын көбисин өз басынан да кеширген. Әкеси
Араб Мухаммед хан уллы Абылғазынын анасы Мехрибану ханымнан
баска хдялынан туўылған балаларынан көп-көп азаплар көреди.
Өйткени, олар ө з әкеси ханлыктын тахтын ақыллы перзент деп
Абылғазыға тапсырып кетеди, деген кәўип пенен жасап, әкесинин
тирилигинде-ақтахпы босатыўын талап етеди. Араб Мухаммед хан
көнбейди. Сол ушын олар өкеси Араб Мухаммед ханнын көзлерин
ойьш, аркайын турде тахгш нйелейди. Усыннан сон мәселе шийеллесип, Абылғаэы Хорезмнен биротала бас алып кетиўге мәжбүр болады.
Солай етип, ол әўеле Индияға сон Бухараға кашады... Солайынша
бир кеше жыл кдшып жүрип, кдйта Ўатанына оралады. Сөйтип,
цўеле Арал бойларына келип, өз дайылары болған Коныратлыларға
ханлықкд ериседи. Сонынан көп кыйынни ылыкларды жениўи
аркалы Хорезм ханлышн ийелейди. Тахтына көтерилгек сон, бир
жағыкан, ел баскдрыў, екинши жаш нан, ханлықгы баскдрыў менен
бирге, туркийлердик шежиресин жазыўға хәм ханлыкгы күгә әдалат-
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лылык пснен баскдрыўға айрыкша итибар береди... Хорезм хандышна
бурын көрилмеген дәрежеде өзинше әдалатлы жаналықлар кнргиэеди.
Бул туўралы сақланған мынадай әпсана бар:
Абулғазы. Баҳадыр хан арзыў-әрманларын айтыўға кслгенлерди .
кабыл еткенде, тәнҳә өзннен тыскары төрт адамды айналасына
отырғызады екен. Олардьщ екеўин екн жағына отырғызып, бирине оц
ўәзир, екиншисине шеп ўәэир, деп ат берген. Он ўәзтфи ханньщ
аўзынан ш ы дан ҳәр бир сөзди макулласа, шеп ўэзири баскаша ж и
тутып, егер де, хан аўзынан дурысяы пнкир айтылмаса, пүгкиллей
карсы турып алыўға ериклн болган. Бул екеўинен тыскзры «ханнын
жиллиси» деген ат пенек және бир акыллы ўәзир отырғызылган. Ол
ханкын дәргайьщда отъгрсада, жанбасласа да, хэттеки шалкасына жатса
да ерикли болған. Арзагөйлердин гәплерин тынлал болғаннан соц,
әўеле өзиниц е и кашалынаагы ўээирлерин тынлап, оладдын пикирири
кайшыласса, «сен не дейсен?» деп хан өзинин «жиллисинен», яғный
калталыцса жанбаслап жатырган ушинши ўәэиринен сорайды екен.
Хан оньщ да ҳешкимнен бийгәрез пикирин еситип болганнан кейин,
өзинен сәл пәсге, есигирек таманга отырғызылған бас казынык
жуўмакяаўшы пикириндстолыктынлайды екен. Оннансон. асыкпастан терен ойланып алып, озинин ханлык хукимин ишғараоы екен.
Бул жағдай Абулғазы Баҳадыр ханга хешкимниқ наразылык кейпин
туўдырмай, арзы айтып келгеклер ырза кейипте кайтатушн болган...
Әне, бул ис баскарыў ислери әлбетге, әдәлатлы!
*Әҳ,— деймен гейде, усы әпсана есиме түссе. — Бүгинги басшыларымыздын. айналасын тек бир кыйлы түсиниктеги жағымпазлар
коршап, басшы түшкирсе « 0 , дәл ўактында ҳәм кдндай жағымлы
түшкиресиз!» — десип, жарыспакха орығшарынан түргелетутынына,
басшысы «отырындар» десе де, «Сизин алдынызда отырыў унт десип»
бәрҳә тикейил турьгўға тырысатуғынлар щзшайгуғьшына не дфсен?!»
876

—Әззилерғе кимлер жәрдем қолларьш соза алады?
—Крдында бар нәрселерине калби кдаәэг ететуғын, әззи, камбағал
инсанларгажанмеҳирихәмаянышсгзимлергекалбибай.руўхыйжахтан
да оғъпы күшли адамлар гана әззшкрге дурыслы жәрдем ете алады.
877

—Бизғщ эрамьгщын ГУ-У әсирлериқце, шығысы жағынан түркийзибан, көшпели Гунклароыц Атилла исмлн сәрдары өз ўакгында,
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ҳәтгеки данклы Римди өзиие бойсындырған. Әтген, сондай уллы
инсанныц 453-жылы Венгрия кенислигинде бир алжасыктан ғана
ансат казаланғаны жөнинде ошғанман. КддаЙ болсада, өз заманьпша
зор данкка ерискен усы түркийзибан бабамыздын Атилла деген исмин,
уллы инглис драматурги Вильям Шекспир өзинин «Отслло* трагедиясынын бас кахарманына айландырып пайдаланған деген базы болжаўларға Сиз не дейсиз?
—*Халык айтса калып айтпайды!» деген даналыкка исенген хадда
бундай болжаўлар ушын куўанаман.
878
—Бүгинги саўда-сагаықислеринс араласканлар жөнинде ойларьщыэ?
—Кугә ырзалық пенен макуллайман! Себеби бүгинги заман талабьша муўапык йслер күтә жаксы нәтийжелер беретуғыны на даў жоқ.
Сөйтседе, олардыц арасында күтилмегенде, разведкаға жиберилген
таярлыксыз шегарашыларды еске салатуғынлары да жокемес. Бирак,
оларда кем-кем жаца кәсиплерине үйренисип кетсе, елимиз пүткил
дүньянын саўда сатлығына араласады. Бул жақсы, әлбеттс!
879
—Ишиўшилерге қалай карайсыз?
—Ондайлар менен сөнпессен, еки кыйлы дәлиллери бар: бириншк
кыйлыеы ўакытша болсада, дәрттен кашыўшылар, екинши кыйлысы
— өзлерине дәрт кыдырыўшылар. Маған олардын еки кыйлысы да
жеркенишли түйиледи.
880
—Жекке шахсларға исениўшиликке көзкарасыныз?
—Әзелден жекке шахсларға исениўшилик пайда болмағанда,
адамлардын өз-ара гүсинисиўинде исенимли бир бағдар табылмай,
хәрким өзинш е хәр кыйлы жол излеп, бәрхә жаўласып жасар еди.
Адамлар исениўи тийис биринши Уллы шахс Тәциритааланын өзи,
екинши шаҳс ҳәр елдиц өз басшысы. Лекин, екиншилср, көп
жа ғдайларда өз халқы ушын дурыслы жөнелислер таппағаны себепли,
хатықлар арасында ҳәр кыйлы топарлар, кәбилалар, руўлар, мкплетлер, мәмлекетлер пайда болып, олардыц басшыларыныц ҳер биря
өз халқын жалғыз өзине исендирнў нийетинде жумыслар жүргизетуғынын таряйх бәрха тасгыйыклап киятыр. Буядай шахслардан
халыкгы Тәниртааланыц өзи сакласын!
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881
—Инсаннын аўзынан шыккан сөзлери бойынша баҳалаўға калай
«арайсыз?
—Хәр инсанды, өзимше, бир жарык жулдыз десек, онын аўзынан
шыккан сөзлери гейде сол жарык жулдыздык нуры киби болса,
гейде сол жулдыздын кара көлеккеси киби болады. Сол ушын да
инсанды бир қыйлы бахалаў кыйын. Адамларды дурыс бахалаўда
алжаспаў ушык оныц аўзынан шықкан сөзлериниц кайсысы нур,
кдйсысы кдра көлецке екенин дурыс түсинип алыў керек.
882
—Еки адам бир тилде сөйлессе де баэда өз-ара түсиниспеўлсрине
не себепкер?
—Сол инсанлардын хәр бири ен әўеле, өзин ойлағаны ушын
өзин-өзи жартыўлы тусинбейтуғынлығы себепкер.
883
—«Сумлық — бул акыл», деген гәп бар. Сонда «акыл» менен «сумлык» синоним соэдерме?
— Синоним ём ес, бир-бирине мәнги карсы сөзлер. М еницше,
сумлық кисиниц бет-аўзын, көзлерин жасыратуғын кезге көринбес
жабайы түри. Усы жабайылық пенен сумлыклы инсан көбинесе өзин
корғаўга, көтермелетиўге, басқаларды кемситиў есабынан өзин хүрметлерге сазаўар кылыўға тырысады. Ал, хақыйкый акыл — бул инсанньщашыкжүзи, жаўдыраған көзлери. Ашықжүзлилик, жаўдыраған
көз бенен айналаға караў инсанныц өзин бираз пәсте тугыў есабынан,
дос-яранларына, халкына, адамзатка мехир хәм қайыркомлық қыла
билиў куралы.
884
—Соцғы әўладлар кайсындай инсанды умытпаўға тырысады?
—Өмирдеги өз орнын дурыс таўып, хәмме нәрсени дурыс түсинетуғын инсаннын күтө ақыллылык, дилўарлык, даналык пенен изикде
терен илимли, билимли, акыллы шәкиртлер пайда етип калдырыў
менен бирге, тирисинде өзи жасаған аймакка пәк нийетли, ен әжайып
тәкирарланбас ийгиликли ислер кдлдырған инсанлар жуўғщмда умытылмайоы.
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885
—Инсанлардын бир-бирине сораўлар бериўлери кашан ада болар
екен?
—Ҳеш кашан ада болмайды! Адамлардын бир-бирине сораўларыжуўаплары тириликтин нышаны. Ҳәр бир инсан — бул дүнья ушын
жуўабы табылмайтуғын сораў белгиси болыў менен бирге бул дүнья
ушын белгили дврежеде жуўапта болып туўылады.

886
—Көп кариялар жасларға: «акыллы болсаныз көп байлықка
ерисесиз —дәўлетиниз күннен күнге арта береди...* дейди. Сизин
буған косымтаныз бар ма?
—Бизден 800 жылдай илгери жасап кеткен уллы аллама Мухаммед
Ауфийдин (1 172-жылы туўылған) бир кикметине кулақ салыныз:
«Төғдир исмли бир адамнык акыл-парасатлы жалғыз кыэы
ержеткенин билип, оған үйлениў нийетинде, Ақыл, Дөўлет, Үмит
деген исмлердеги үш жигит келипти. Ата өз кызынан бул үш жигиттин кайсысын кәлейтуғынын сорапты. Қыз екиленбей: «Ата, үшеўин
де билмеймен. Солай болса да, меникше, Акыл жокары пазыйлет
ийеси. Ол дос пенен душпанынды дал уғыныўға жәрдем етип
жасайды. Лекин, Акылдын бир айыбы бар. Ол базда достын да
орынсыз көтермелеп, жолынан адастырып алады. Ал, Дәўлет —бул
исбилермен, хүкимдар. Лекин, Дәўлетпщ де бир айыбы бар. Ол
бәрҳә опадар бола алмайды. Сол ушын, ата, мен Үмитги кәлеймен.
Себеби Үмит хөр кандай жағдайда да хеш адамнан ажыралмай, оған
мәнги садық болып бирге жасайды. Ата, ойлансацыз, мени тек
Үмитке қосарсыз», депти.
Атасы кызынын тилегин бәржай қылыпты...
Ендиги жағын езиниз ойлап көре берерсиз...
887
—'Түп бабалгрыныэлы еслегенде каноай кейпиятга боласыз?
—Не десем мени дурыс түсинетуғыньщыады билмей турман. Лекин,
Ата-анам, арғы бабаларым есиме түссс олар маған мийрас кылған
Ўғтаныма мухаббетим және де күшейип, дәрриў төмен енкейемен
ҳем олардын табанлары тийген, ал бүгин меғшц де аякларым астывда
жатырған топыракты кос алакдным менен үш рет сыйпалап, сонынан
солтопыраклы алаканларым менен мацлайымды сыйпалаймак.
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888
—Зайыбынызға, перзентлеринизге, келинлерициэ бенен күйеў
балаларынызга хәм аклыкларынызға мүнәсибетлеринлз?
—Кыскдртып айтайын. Зайыбым өмир ағысыныц өрине карай
бет алган үлкен кемемизди дурыс жүргизиўде менин менек тец
ийиклесип салдаў тартыўшы, орны келгенде маган тец ескекши,
соныц менен бирге, ол кемемиздиц рули күтилмегенде әлле кандай
даўыл менен керексиз тәреплерге бурылып кетпеўи ушын мәсләкәтгөйим, аспазым, балаяарымнын хакыйкый тәрбияшьгсы. Ал, перзентлерим шацарағымызға нур төгиўши шамшыракларым хәм карар
көзлерим, ертенги халипаларым, ал келинлерим менен куйеў балаларым перзентлерим менен тен турып, маған руўх, жигер бериў менен
шанарағымыздын нурларына хәр кдйсысы өзлеринше жакты нурлар
косыўшылар, сонык менен оларда ертенги халипаларым, ал аклыкларым мен картайғалы бирге ойнайтуғын досларым, күтилмегенде
өмирден кез жумсам, бириншилерден болып, даўыс шығарып,
жыласатуғын мехриргияларым.
889
—Туўысканларынызга мүнөсийбетиниз?
—Туўысқанларым менин менен бир түп жемис ағашынан есип
шыхкдн шакалар. Ишимнен бәр)@, «әй, Тәциритаалам, шака сыныўы
керек болса меннен баслай гөр!» деген тилек пенен жасар едим.
Бецденин гүллән тилеги кабыл бояа ма? Ен жас егиз шакд сынып
үзилди. Соннан соқ кезлериме жас алып, «Әй, Тәниритаалам, ендиги
жағында алжаса гөрме, сол сынып үзилген шакапардын орнында
пайда болған жас шакаларды ө з кәўендерлигине алыў менен, және
әўелги үлкен шакаларды үзип таслаў ойыц болса, олардын үзилиў
нәўбетнн ен үлкеннен, яғный тек меннен баслай гөр!» деп күнитүни тилек тнпеп жасайман.
890
—Бул дүньяға неушын келгенмендеп ойласыз?
—Бул дүньяга келиў хешкимнин ө з ыктыярынан ем ес, әўеле
Тәнритааладан, екинши ата-акасынын өз-ара мехиринен ғөрезли.
Лекнн, инсан бул дүньяга өзинен бийғәрез келгени ушын өзине
белгили ўаэыйпалар излеп жасайды. М әселен, биреўлер өзин бул
дүнья ушын тек тамашагөй деп есапласа, екиншилер өзин бул әжайып
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дүньяға әлле кандай жакалыклар киргизиўши деп түсинеди, үшиншилер езин бул дүньянык мәигилиги ушын жана инсанлар дөретиўшилер деп есаллал, жанларына жубанышлар табыўға тырысады...
Ал мен болсам бул дүньяға өзимнен кейин келетуғын бир инсанға
кутә аз муғдарда болса да, тазаланқыраған орын қалдырыў ушын
келгенмен деген ой менен тынымсыз мийнет ислеўге тырысаман.
891
—Ядга тугыў кейпиятларьщыз қалай?
—Жетпис жастан өггкели, бурын жазган қолжазбаларымды, китапларымды еслеў былай турсын, хәтгеки, өзимди өзим табалмай калатуғын пайытларым жийи-жнйи тәкирарланады.
892
—Инсан ушын жетиспеўшиликпщ неше тури бар?
—Оғыры көп. Олардан екеўи: бириншиси, өзиқушын акыл хәм
исенимли дос-яранлардын жетиспеўшилиги, екиншиси, дүньямалдын жетнспеўшилиги.
893
—Инсан бул дүньяны нелер аркдлы түсинеди?
—Биринши өз кәлби, екинши өз көзлери, үшинши тәнхә өзиниц
билим-закаўаты аркалы. Үшеўи де тен хәрекетке түспесе, бәри-бир,
қәтеликлерин күннен күнге көбейип бара береди.
*

894
—Халкымыздын әзелги түркийзибанлардын нөкери болғаны
себепли кдракдяпақатанғаны жөнинде бираз әпсаналар, рәўиятлар
еситкенмен, окығанман. Нөкерге кийгиэилген кара калшғынық манлай алдына ҳәм хелкесине қошкармүйизинин, еки капталына оқ
жайдыц үлгилерин нағыслап салғаннан тыскдры, үст кийимлеринде
кдндай өзиншеликлер болған?
—Нөкерлердин үстилерине кийдирилген кара шапанларынын
зюғаларьгда, енли белбеўлерике қәр кыйлы рендеги сабақлар менен
отаўлардьщ, олардын баў-шуўларынын, үзиклер менен баскурларынын үлгилерин күтә көз кумартарлык дөрежеде гөззая кылып
нағыслаў менен мншшй хөнерлерин алып жүретуғын бсшған.
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895

—Байлыкгын инсанға тәсирлери хаккында айтсаныз?
—Байлық, биринши, акыл-закаўаты лүтиклердин де айна-ласына
көп-көп дос-яран жыйнатады, екинши ақылы кемлерди хәдден тыс
аскьтдырып, өзинин дос-яранларын қул орнына жумсап, қорлаўына
мүмкинлик ашады.
8%
—Жәмоәтти қәйткенде, дурыс баскарыў мүмкин?
—Тәнхә өзице нелер керек болса, жәмәәт ағзаларыныцхрр бирине,
дәл сондай нәрселер кереклигин дурыс түсинип хөм сол түсинигишш
толықиске асыратуғын усгалық, укып, акыл-эакаўатын шөлистанлардағы кудықлардай терен, тениздей хогге океандай кен пейилпижрин
болыўы тийис.
897
—Буннан көп жыл бурын сизин денсаўлығыныз жөнинде сөз
ашканлар «уш-төрт айға қалмас* десетутын еди. Ҳәзир калайсыз?
—Аз еанлы, биракта мәрт жүрекли кдракдлпаклар хаккында
тыкымсыз мийнет ететуғын бир инсанды Тәниритаала саклайын деди
ме, ден-саўлығым ҳәзирше жаксы. Онын устине, шығармаларымнан
арнаўлы г/рде мин излеўшилер көбейген сайын, Тәқиритааланын өзи
коллап -қуўатлап, менин басымажана ойлар салыўында пәсейтпеди.
898
—Өзинизди бийғәрез сезинесиз бе?
—Бул дүньяда айналасынан өзнн бийғәрез сезетуғын инсан түўе,
бирде маклук, хәтте өсимлик жок. Айналамнан бәрқз ғэрезлимен.
Усыныц өзи де маған күш-қуўат бағышлайды.
‘899
—Кдртайсаныз да жада шығарма жазасыз ба?
—Бул сораўыныз «еле таримисиз?» деген сораўдын синоними янлы.
900
—Республикамыздынбиринши басшыларынан өзиннзге айрыкща
унағанларынын атларын айғсаныз?
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—Жасым 75 ке келди. Усы дәўирде Кзракалпакстанға биринши
басшы болып көп шахслар апмасты. Олардан маған көбирек унаганлары (1955-1963) хыллар аралығыцда Қвракалпакстанда биринши
басшы болып ислеген Насыр Махмудов исмли шахс, мшшета өэбек.
Ол бурынғылардай сыртган кадрлар шакырмайды... Кдракалпақ
халкынын миллий мэдениятын, әдебилгын жаксы раўажландырыўды
колға алып, 1957-жыды Ташкеигге Кдракдлпакстан әдебияты менен
көркем өнеринин биринши декадасын (он күнлигин) өткериў мөселесин көтерди хәм сны ыклас пенен иске асырды...
Екиншиси — 1984-89 жылларда Қаракалттакстанға биринши басшы
болған Какимбек Салыков. Миллети кдзак- Ол Әмиўдөрья, Арал
проблемасына байланыслы Республика халкынын токлығы ушын
көп жумыслар жүргизген. Олардан бири экологияға байланыслы
айлыкдарға СССРдын орайлық фондынак косымшалар костырды.
Үщинши унаған басшы, Каракалпакстак суўсызлыкган бәхорде
егин еге алмай, ески дәўирлердеги гәғдийрлерин тәкирарлап енди
посыўға карағакда, 2002-жылдьш екинши майында, Кдракалпакстанға
биринши басшы болып, биринши көдемлери менен мол суў әкелген
Муўса Ерниязов. Миллети каракалпак, Ол суў менен бирге Каракалпақстан телевидинесине косымша бир саатлық көрсетиў қостырыў
аркалы. азанда каракалпакстанлылардын да баска ыиляий респубпикалар секиллн өз республикасына «Ассалаўма алейкум! Кдракалпак*
стан!» деп сәлем берип оятыў аркдлы жаца ис күннне руўхдандыратуғын дәрежеге де ерисгирди.
901
—1932-жылы Кдракалпакстан өзинии әўелги орайы Төрткүлди
таслап, Нөкисти орай кылғанына көзкарасыцыз?
—Бул ис, мениише, сол гезлердеги басшылардын узакты көре
билмеўшиликлеринин нәтийжеси.
Бул гәпкме толык түсинбесениз, мысаллар келтнрейик: Уялы
Петр бириншинин ўактында Россияныц орайы неге Петербургке
көширилгенинии, сокынан жөне Россияньщ орталығында жайлжлсан
үлкен калалардынбиреўине кеширилмей, кайтадан неге Москваға
әкелингенинин. сокдай-ак Өзбекстан пайтахты данҳлы Самаркандган
не ушын Ташкентке, Кдэакстан пайтахгы не ушык Қызыл Ордадан
Алма-Атаға көширилгенин, 8.1 бурынғы СССР таркалғакнзн кейин
Қазақстаннын орайы кайтадан Қызыл Ордаға емес, неге Астанаға
көширнлгени жөнивде ойлап көрсениз, мени түсинесиэ. Президентимиз Ислам Кәримов Каракалпакстаннын орайын уллы кәрамат ийеси
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Султан Ўайыс баба Қаранийдин кәбирстанына жақьш Кдратаўдын
кен алабына көшириў нийетивде, 1991- жылдын 2-декабринде биринши тасын калап кеткени, меницше, күтә макул баслама еди. Егер де
онык нсяе асыўы кәзирше экономикалық қыйыншмлық туўдыратугын болса, бугинги гөззал Еяликкала Кдракалпақстаннын орайы на
айландырылса, каракалпакстнлылардьщ өз-ара оғыры татыўлыкга,
бир-биринен үзликсиз үйренип, айнала менен оныц хамдамлыкта
жасаўына және де кец-кен мүмкиншиликлер ашылар еди.
902
—Тарийх бойынша археологлардын бәрше жуўмақпарына исенесиз
бе?
—Исениўге тырысаман. Сөйтсе де гейпараларыныц ескерген бир
затты көрсетип «буғанттәлен миллион жыл болды» дегсни онша
исендирмейди. Себеби сол пәлен миллионлык затлар катарында буннан 65-70 жыл бурын аўылымызда күнделикли пайдаланылып жүретуғын айрым затларды да көрип каламан.
903
—Таўрат, Забур, Инжил, Куран деп аталған диний төрт китапка
исенесиз бе?
—Такыйык исенемен! Адамзатгьщ басым көппшлигин тәўбеге
келтирип, бир-бирнне меҳир оятыўшы бийбаха, тецн жок, күш-қой
Хәрбири!
904
—Кдйсы шығармацыэщьщ м әщ и кдлыўын қәлейсиз?
—Шығармаларым емес, оларта қойылған миллетимницаты «Кдракалпак» сөзи умытылмаса, еки дүньяда да бахытлыман!
905
—Сабыр Камаловка ЙЮЗ-жылы Кдрадалпаюстанныц Бердак атындағы Мәмлекетлик сыйлығы берилгени сизди кәнәәтлевдиредиме?
—Бул сыйлыкты бериўде каракдлпаклардын тарийхы ушын ислеген ислеринен гөре өзиниц жясаған жасы, усы ўақытга ислеген
лаўазымлары есапка алынғанлығына қәнәәтлендим.
906
—1989-жылы бурынғы СССР халық депутатларыньщ съездинде
сейлеп, Арал тецизи курып баратырпшындүньяға бириншн рег жзрия
20—'Г. КаДьшбергежж
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кылыў менен, сол гездеги СССР дын биринши басшысы Горбачевтын Арал бойынша жүргизген ислери өзинин әўелги айткан ўәделерине сәйкес келмейтуғынын ашык айтканыныз есимде. Әггек, канаатланарлыкжуўап болмады. Соған еклелеппе, 1990-жылц, взикиздин
коммунист-атеист екенинизди умьгшп, Тәниритааламнын Меккедеги
үйи Каабаны зыярат етиўге кетгикиз. Оннан кайтьш келген сон ,
үйинизде бир түнединиз д е Арал машкаласы караляды екен, деген
хабарш еситнп, бирден Америкага, оннан сон тезлик пенсн Японияға,
Монголияга сапар шеккснинизди билемен. Олараан да канааттаппай,
көп мнллион тиражлардағы гаэеталарпа бираз макалалар да жәрияладыныз. Олардын да ужыбахпы тэсирин сеэбегеникиз ушын « 0 аүньядағы атама хатлар» деген китап жазыў менен, Атаныздын руўхынан
одүнъядағы әлем уллыларынын руўхына Арал машкалалары хөнинде
хабарлар жеткериўди соранып, о дүньядағы уллыллар өз нәўбетине,
өзлериниц тири әўладларына төсир ете алмайтуғын болса, бүгинги
бәрш е тири каракалпақстанлылар лөк барып жатыўы ушын, о
дүньядан кенирекорын таярлаўы кереклигин сорандыныз...Тилекке карсы, елеге шекем я о дүньядан, я бул дүкышан ужыбатлы жәрдем болмай атырған секилли. Енди не дейсиз?
—Хдқыйқатында да, жана XX! әсирге дейин Арал бойынша
ужыбатлы илажлар исленеди деп исенегуғын едим. Бәри бир, хрштеке
болмады. 2001-жылдын жазында суў жетпей атырган республикамыздын арка районларынын шараятын өз көзлерим менен көриў нийетинде, жазыўшылардан Избасканов Жийенбай, Айтнияэов Өўегхан,
Ийманов Базарбай үшеўи менен бирге Әўезханнын машинасында
арка районларға жол аддық. Жөнекей, кен-кен далаяыклардан жеўге
дурыслы көк шөплер таппай, алаыцш еки аяғы менен торанғылларды
кушаклап, олардын сарғайған жапыракларын терип жеп турған
сыйырларды көрип, бәримизде жағаларымьшы услаўменен озлеримиз гүрсинистнк... Ал, Мойнакгаш «Үш сай» ярым атаўыкын халкына
машинада бочкалар менен суў апарып, хәр шанарақка тек үш шелектен суў үлестирип атырғанын көргенде, менин кезлеримнен ериксиз
жаслар төгилди. Ал жас балалардын суўға таласып, шелеклерге
аўызларын басып атырғанын, ал 12-13 жастағы бир кыз бир шелек
суўды сорамай алып кашып баратырғаныцда, суў әкелген шофердын,
мисли бир и*елек алтынынан айрылған киби, сол кыздын изинек
катты сөгингенин еситкенде, касымдаш жолдасларымнын бәри
камсыкга. М ен жүзимди баскаларға көрсетПеўге тырысып, өксипөксип жылап алдым да: «Жигнтлер, кетгик!» дедим...
Ж
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Сонынан республикамыэдын арка территориясындағы барше
районларды аралал жүргенде, өэимшс, хажы сыпатында, Тәкиритаалаға ишимнен мынадай мүрәжәэт кылдым:
«Әй, Күдиретли Күшлн Тәниритаалам! Менин Қаракдлпақстан
деп аталған елиме, бүнша аўыр зулмет көрсеткендей: сенин алдыкда
нендей айыпларымыз болды? Я Сизди, я Сизиқ пайғамбериннзди
дурыслы хүрмет стс билмсдикпо? 1990-жылдын бержағындо болсо,
Каракалпакстанымыздан Сизин жердеги үйиқиз Каабаға ҳажылык
сапарлар кылыўшылардык изи үзилмей турыпты гой!
... Ямаса, бүгинги заманымызоа, Сизин мехир-мириўбетинизге инабат
кылмай, өзиниздин бизге жиберип койған суўьщыздан ойланбастан
артыкпайдаланып, Уллы пайғамбериню Мухамммедалейхиссаламнын
«дәрья бойыцда отырып дәрьянын ағын суўына дәрет алсаныэ да,
суўды мвлшеринен артык ысрап кылмакыз» дегенлерин дурыслы
орынламағанымызушын кахдрлендиниэбе? Бурынш СХХ)Рдеп аталған
мәмлекеттиц жүргизген сиясатларына жағыныў нийетинде женкл
тәбиятлы бщ> миллий басшымыздын өз көкиреклерин орденлерге
толгырыў менш сощилнсглик мийнет Кдхарманы деген атакка ерисиў
максетинде пахта егисликлеринин көлемин шеғхиз дәрежеде көбейшўте
күш жумсаў менен жана-жана жерлер ашып, ушы-кыйырсыз кен-кен
тоғайзарлықдарымьшы аяўсыз жоқ еткени, суўш мөпшеринек аргық
ысрап еткени ушын кэқәрлекдиниз бе? Болмаса, өййемга дәўирлерденақ аты-хаўаэасы өлемге мәлим Қонырат, Қыят, Хожели, Шымбай...
сыяқлы ески кдлаларымизды койта тнклеўди дыккотган шыгорып гана
коймай, тарийхый естеликлер сыпатында сол кдлалардын бүгинги
дәўиримизге келип жеткен ески дийўалларын қәдирлеў орнына калдырмай бузып кен-кен, пахга атызларывд төгин ушын пай&аланғанымыз
себепли кәхәрлендикиз бе?...
Өй, Уллы Тәниритаалам! Не десениз де ыктыярыкда- Исениниз,
бүгинлиги өзлеримизде көп-көп гүналарымызды сеэинип атырмыз.
ЛЙта берсек Сизин алдыкызда айыпларымыз есапсыз. Бир хажы
сыпатында олардын бәрин көз алдыма келтирип, Сизден кеширим
сорайман! Халкымасуў керек!! Суў, суў!!!
Кураны Кәримнин бесинши сүресинин 39-аятында «кимде-ким
жәбир зулымлыклар кылып, сонтәўбеге келип, өзин дүзетсе, Төниритаала онын тәўбесин кабыл кылады» деп те жаздырған өзиниз
ғой, Қүдиретли Күшли Тәниритаалам!!! Кешириниз, бүгиклиги бийшарасы шыккдн ак көкирек хаздл нийетли кдравдлпакларды!!'» деп
налынған едим. С он ...О о, ТәцритаалаШ Өз өмир тарийхында көп
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азапларға төтепки берип жасай билген Каракалпак халкынынахыўзарын, дадын двл еситкенге усайсьп, 2002-жылдын май айында жеримизге азлап суў жибердиниз! Әне усыннаи сон, әй , Төниритаалам
саған, өзимше, ишимнен алғыснама айтыўды басладым. Мине ол:.
«Ассалаўмаәлейкум, әй Уллы Күдиретли Күиши ТәниритааламП!,
Бизлерге — каракалпакстанлыларға мехир кылып, тилегимизди
бәржай кылдыныз. Азда болса суў жибердиниз! Сизди, өз халкын
түсинетуғын миллий басшы да жибердиниз. Снздей әдалатлы күш
бар болғаны ушын Тәниритаалам, алдыкызда баркулла басымызды
ийил, саянызды бас кетермей сүйиў менен Сизге шын калбимиэден
есапсыз алғыслар айтамыз! Сиз барсыз — өмир бар, кен әлем бар,
бизин халкымыз да бар, уллы Тәниритаалам!!! Егер кайсымыэдын
жанымызды хәзир-ак аяғыныз кедсе, Сиэге хеш қандай наразылык
билдирместен, хәр бир каракалпақстанлы Сизин 99 исмициади мәнги
тәкирарлап жасайды, Әй Қүдиретли Күшли Жан ийемизШ
...М ине, солай. Әсиге кетип мактанғандай көринсем, мени әўеле
Тәниритаалам, екикши бәрше халкым кеширгей!!!
907
—Инсаннын кайсындай пәзийлетлерин унатасыз?
—Инсаннык иннм дегенге садык инн, аға дегенғе садык аға,
тенлесим дегенғе сады ктенлес, достым дегенге сады кдос, кулым
дегенге садык қул, көкерим дегенге садык нөкер бола билиўлерине
косымша хәркашшй жәмәәтте өз орнын дурыс таба билиў пазыйлетлерин ак квкиреклигин, хәммеге нөкерлигин унатаман.
908
—Бурынғы СССР гезинде Каракалпакстаннын үстинен караўшы
кайсы мәкеменинбасшысына бир хызметкери материаллыкжәрдем
сорап келсе, басшы оған: «арза жаз, жакында Кдракалпакстанға командировкаға жиберклетуғынлараын дизимине сени де косаиан» дейди
екен. С и зде бундай гәлти еситкенбисиз?
—Әлбетте. Каракалпакстанға байланыслы кандай гәп болса да
еситиўге, билиўгетырысаман. Хадкымыз түпкиликли Ата-мәюшынан
талай рет куўылып, көп-жөп аш-әлталатлыкларды бастан кеширгени
ушын, жана мәканларда да езлерин тгз мойынлатшсы келгенликтен
бе, неше күнлеп аш калса да, сочғы напакасын мийманына беретуғын
сакый дастурханшыл халык. Егер, жокары калалардан кийимлери
жупыны мийманлар келсе, өзинин жана кийимнн шешип, мийманға
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кийгизиўге бәркулла таяр. Каракалпаклар набадажокарыдан келип
кеткен мийманнын каласына барса уйнне келип кеткен меҳманын
излеп таўып, атаклы ресторанлардын биринде аўкатландырып оған
естеликушын әлле нәрселерберип кетиўди ш артдеп биледи. Әне
усыны билгенлер хәркандай бәне таўып каракалпакстанға келгиси
келетутанлығы такыйык.
909
—Өз шзларыкызбенен келинлерикиздин айырма/ирын сеэесиз бе?
—Келинлерим менен кызларымды текдей перзентлерим деп есаплайман. Бир ғана айырмасы — алдыма койылган аўкатгын алле какдай
кемшиликлерин сезсем, оны келинлеримнен бири писирген болса,
унсиз жей беремен, ал, кыэларымнынбири писирген болса, сол қызымды алдыма шакырып, кемщиликлерин жүзине айтпағанша
шытамайман.
910
—Каракалпакстан жазыўшынарынынөз-арабирлиги калай?
—Ҳәзирше жаксы. Солай болса да, уллы Жалалатдин Румийдин
{1207-1273):
«Бир хин# пенен бир түркий жолдас болса,
Бир-бирине пәрўанадай.
Еки зүркий жолдас болса.
Бир-бирине бийганадай»
деген косығынын сонғы еки катарын еске түсирип, үшинши катардағы «түркий» сөзин «жазыўшы* сөзи менен алмастырып айтатуғын
пайытларым да аз болмайды.
911
—Өз дөўиринде наразы болып өткенлерге бүгинги жазыўшылардын мүнэсибетлери кандай?
—Аянышлар менен карайды. Сонын менен бирге: «өгизге туўған
күн баспакка туўмаса болар едн», деген саклык пенен кәлем тербетип,
келешегине көбирек ой жиберген халда шығармалар дөретнўге
тырысады.
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912
—Дозак хәм Бейнштин барлығына сиз де исенесиз бе?
—Олардын барлығына исенбеген инсан булдүньянық хадйллык,лары менен харамшылыкларын хеш сезбей, түсинбей жасайды ғой.
913
—Бурынғы СССРдын Каракалпакларға, ен болмаса, бир жаксылығы болмады ма?
—Бир жаксылығы болды: Бәрхә түркийзибанларға нөкерлик хызметлер етиўи нәтийжесинде, хәтге миллий ханлығына ерисе алмай
үриў-шүрийлик халатта жасап жүрген халкымыэдынусынысларын
дурыс түсинип 1924-жьиы авгоном мәмлекет дәрежесине еристирди.
914
—Изгилерге нәсиятнама жазып каддырыў усыллары кашан пайда
болғаны н хәм бул ислерге өзи н и зди қ көз-карасларынызды
билдирссниз?
—Инсан бул дүньядан кетерде өзинин изинде калатуғын перзентлерине бар дүнья-малын белистириў женинде зан-нызамлар бунран
4 мынжыл илгери Вавклон патшалығынын кызамларында белгиленген екен. Ал «Ўәсиятнама» деген сөз биринши рет әййемги Афинада
VII әсирде хакыйкый хүжжеткс айналады. Бирақ бундай «ўесиятнама»лар жазыў ушын улы ж ок ерлерге, жалғыз баслы хаялларға
рухсатетилмеген. Нәсиятнамалардьщ бүгинш түрлери, Рим хүкимдарларыньщ бир-биринен қызғаншакльны хем ашкөзлиги себспли пайда
болған екен.
Өзинен калатуғын байлығын кимге, кдлай белистиргени жөнинде
нәсиятнамалардын турлери кеп: Олардын арасында дыккат аўдарарлыктүринжазған АКД1 тынүшинши ПрезидентиТомас Джефербон
(1743-1826) болған, Ол барлық кулларын азатдеп жәриялаған хәм
дүнья-малларын туўысқан-туўғанларынын бөлисип алыўын нәсият
кылыў менен бирге, оларда езлеринин кулларын азат етсин, деп те
нәсият калдырып кеткен.
1953-жылдаФраниузжазыўшысы Франсуа Рабле«Менинмакханыш
пенен тилге алғандай байлыкларым жок. Не нәрсем калған болса,
бәрин камбағааларға бөлисгирип беринлер» деп ўәс иятдар жазған екен.
Ал.уллы Вильям Шекспирге кслсек, ол изиндс калып бараггыргак
ҳәр бир буйымын — мебельлеринен баслап, аяк кийимлерин талочкаларына дейин атпа-ат жазып, изинде калған жақын-жуўыкдарына теп-тен, бөлистирип кеткен.
310
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ал, бизин миллий лэстуримизде ата-ана кайсы перзенти менен
бирге жасап калған болса, барлык еркти соған калдырады. Ал, менин
өзимдеде аўыз толтырып айткандай, катанкәдирлеген кымбатбахалы
затларболмаған менен, жыйнаған көп китапларымды, өз перзентлерим бас косып мәсләқәтлесиў аркалы сол китапларда таркатпай акдыкларымнын акыллы биреўине өткериўпин жолын табады деп исенемен.
915
—Тириликтеги мақсетлериниз?
—Шанарағымнын, көшемниқ, каламнын, республикамнын, әлемнин бирликлерин, гөззаллыкларын сонғы демиме дейин көзлеримнин
карашығындай саклаў ислерине мүмкиншилигим барынша бар
күшимди, акыл-хуўшымды жумсайман.
916
—Өмирден,тийкарынан, нелер излейсиз?
—Пүткил к ен әдем ди, с о н ы н ишннде, мениц х а лк ы ш ы шексиз
бахытлы ететуғын әллекдндай күдиретли көрамат излёп жасайман.
917
—Өз өмиринизде кдндай урыс-тарысларға гүўасыз?
—йнсан бул аүньяда неше саат, күн, ай, мын жасаса да, онын
жәнжелсиз бир күни етпейди. Мен үш кыйлы урыс-тарысларға гүўаман: бириншиси, инсаннык бул дүньяда тиришилиги ушын, екиншиси, инсаннын мәмлекетлик лүзим ҳәм мәкеме басшысы менен
арасындағы тарыслары, үшиншиси, мәмлекетлер, миллетлер араларындағы кднлы урыслар. Әттекәўелги екеўи ҳәр инсаннынтағдийринде
жасайды, ал үшиншиси мәмлекет басшылары жүргизген хәм жүргизетуғын сыясатларынан ғәрезли.
918

—Кдйсындай инсанларда өмирге қонәәт кем болады?
—К.ӘНӘӘТмәселесинде инсанлардынбасым көпшилиги бир-бирине
өтеусайгы.
919
—Инсан кәйткенле өзин-өзи толықтүсинеди?
3! I
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—Өзин өзи емес, баскаларды гусиниў, хәр бир инсаннын бас
максети. Сол ушын ба, бул дүньяда өзин өзи түсинип: «максетлериме
толык.еристим»деген инсанлартуўралы көп еситпеаим.
920
—Ана тилинизден тыскары орыс тилин билиў сизге не бердй?
—Ж әҳән әдсбиятынын ек ағлалары жетерли ләрежеде каракалпак
тилинде аўдарылып басылмаған ғой. Сол ушын орыс тилин билиў
аркалы Ж әхән әлебияты менен кевдрек танысыўға мүмкиншиликлер
таптым.
Соныц менен бирге, «Адам неше тилди билсе, сонша рет адам»
делингениндей, хзр бир жана шығармамды жазыў алдынак басымда
писирерде, еки тилле де ойлап, соқынан тек ана гилимде жаэғанман.
921
— Бир гезлери Каракалпак әдебияты менен искусствосынын
Декадалары (он күнликлери), хәптеликлери, күнлери баска республикаларда, ал сол Республикалардики Қаракалпаксганда өтетуғын болған. Олардын өткерилген жыдларын еслей аласыэ ба?
— Есимдебарлары: Кдракалпакртан әдебияты х.әм искусствосынын бириншнДекадасы(он күнлиги) 1957 жылдын 24 январынзн 2
февралына дейингн аралыкта Ташкентге әтти.
Соннан кейин Қарвкдлпакстан әдебияты хәм искусствосынын
Күнлери 1974-жылы П-16фе8ра;п,аралығынааРоссияфедерациясында;
1974-жылдын 22-23 июнинде Ташкентге өткерилди;
1976-жыддын 20-27 ноябрь аралығында Башкурт әаебияты хәм
искусствосынык күндери Кдракалпақстанла өгти;
Карақалпақстан әдебияты хәм искусствосынын Күнлери 1977жылдыц 12-20 июльаралығында Башкуртстанда откерилди.
Каракалпакстан одебилш хәм искусствосынын Күнлери 1977-жьшдын
10-16 октябринде Кдзақстаннын Кызыл Орда областынла өткеридю*Татарстан әдеоияты хәм искусствосынын Күнлери 1980-жылдын
20-25 августаралығында Кдракалпакстанда өткерилди,
Карақалпакстан әдебияты хәм искусствосынын күнлери 1981жылдын 19-24 июнь аралығында Татарстанда өткерилди.
1982-жылдык 21-25 августайында бурынғы СССР әдебиятынын
Күнлери Кщшдлпакстанда, сол 1982-жылы Каракалпакстан әаебняты
хәм искусствосынын Күнлери 10-14 декабрь аралығында Ташкентғе
өткерилди.
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1983-жылдьж 24—27 август аралығында Дағыстан әдебияты х®м
искусствосынын Күнлери Кдракалпакстакда, ал 1984-жылдын 19—
25 августы аралығында Кдрахдлпакстан әдебияты хәм искусствосы*
кын Күнлери Дағыстанда өткерилди.
1987-жылдын 19—23 октябрь аралығыкда Қаракалпакстан мөдениятыкыц Күнлери Ташкентге өткерилди.
Ал, 1994-жыпдык августында Каракалпакстан мәдениятынын Күнлери Кызыл Орда областында, 1998-жылда... Қарақалпакстан мәдениятынын күнлери Ташкентте өткерилди.
Булардан тысқары бир жағдай: Өзбекстанда кайсы мәмлекетгин
әдебияты хәм мддениятынындекадалары. я Күнлери.сокдай-акөдле
кайсы ўәлаятын, болмаса, әллекайсы квркем-әдебият журналлардын
күнлери Өзбекстанда өткерилген болса, олардын бир топар ўөкиллери
Кдракалпакстакоада болып, байрам кейпиятларын ғана емес, әдебиятка, мәдениятка деген сүйиспеншшшкти жөне де кенирек оятып
туратуғын еди.
Е ск ер ти ў : алле каисы Декаданын, Күнлердиц болғанлығын
умытып ямаса гейпараларынык жылларынан, айларынан алжаскан
болсам... кеширерсиз.
БулДекадаларменен Күнлердинен куўанышлы таманы — миллий
әдебиятка хәм мөдениятка мәмлекетлик дәрежеде айрыкша дыккдтлар белиниўи еди.
922
—Қәлбицизди коркынышларға мантыктыратуғын кандай жағдайлар бар?
—Әзелден бәрше туркийзибанларға сак нөкер сыпатында калиплесип, сонында сол нөкерлиги себепли есапсыз адаўатларды бастан
ксшириўлсрине бапланыслы, бөрхә азайыў мснен мөммнликтс жасоп
келген халкымыз бүгннги экологиялык жаман шәраятларды бастан
кеширип атырғанын айкын сезингеним ушын: «Усы барысы болса,
менин бийшара халкым әсте-әстелеп тарийхтан жоғалып кетпесе
болар еди-аў», деп жағамды услаў менен базша хәр кыйлы аласапырак
ойларға мантығып жүрстуғын гезлерим азболмайды.
923
—Неше үйиниз бар хәм олардын сизге талаплары?
—Жылдынтөрт мәўсими кибитөрт үйим бар. Бириншисн,— атаанамнан мийрас оз үйим, екиншиси — бәрше ханалас-туўысканларым-
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нын, үшиншиси — бәрше перзентлериминин үйлери, төртиншиси —
туўылған Ўатаным.
Бул үйлер менин хәр демимде сүйенишим, күш-^эўат бериўши
дәри-дорманым, кенесгөйлерим, мехригияларым!
924
—Өзинизге, миллетинизге ғәзеплер менен карайгуғынларға карсы
күшлериниз бар ма?
—Тәнха өзиме рәзеп пенен карайтуғынларға илажым жок.. Ал,
миллетимди түсинбей оған ғәзеп пенен карайтуғынларға, айрыкша
кәхәрлер хәм нәпретлерим менен өзимше, жокары котерилетуғык
мушларымнан тыскары, қылыш-найза киби жазылып кағазларға
түсетуғын астарлы свзлерим бар.
925
—Гөне китапларды отка тамызык қылатуғынларға не айтасыз?
—Бул сораўыныз «уйкыдағы даналарды өлтире беретуғынларға
не айтасыз?», деген сораў янлы. Уллы немеи философы Геғельдин
(1770-1831) сөзлери менен айткднда, ҳәр китап өзин окыған инсан
менен диалогка түсетуғын, өзинше көп сырлы бир инсан ғой! Кнм
оларды жок кылыўды нийет кылса, бул онын бахытсызлығы! Китап
жанып кетседе өртенгенкен, бәри бир өш алады.
926
—Кимлер менен жарысып жасаған макул?
—Бнринши заыаныц менен, екинши өзин бнлген, таныған акыллылар менен, үпшнши өэин езин менен, төртинши душпанларын
менен жарысьт жасағанын макул. Тәбю ттын меўсимлери менен де
жарысып олардан үлги алған шеп емес.
927
—Әлле нәрседсн кәтелессем, өлгнм келеди. Неге?
—Бул тәнҳә өзинди шексиэ акыллы, дана санап жасайтуғынлығыннын акыбети. Билип кой: Өзине өлим тилеўшилер жөнинле
пайғамберимиз Мухаммед апейхиссалам хаднслеринин биринде: «Ҳеш
бириниэ өзинизге өлим тилемениз. Егер, жаксылык кылыўшылараан
болсаныз, жақсылыкларыныз, бәлким, және де кебейер, жаманлык
қылыўшылардан болсацыз, балким, тәўбеге келерсиз. Өлимнен пайда
жоқ* деген екен. Пайғамберимизоин кенеслерин тынламаған инсан
бахытлы болады деп айта алмайман.
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928

—Бир адамнын өзиме еткен жаманлығы хеш есимнен шыкпайды.
Буған не дейсиз?
—«Ийт бир мәртебе корыкра, үш жылға дейин жуддызға үреди»,
деген даналык бар. Егер, сизге бир рет жаманлык еткен адам, сокынан
және төкирарламаған болса, оған ийиттей үре берместен биринши бир
жамаклыкты умыткакыкыз макул. Хдлкымызда «жабайы ғазға тас
ылактырсан, ол тиймесе, зыяны жок, таска тас косылады, ғазға ғаз
косылады* деген даналыкта бар. Буп даналыкха сүйеннлте ойланыныз!
929

—Биреў менен шахмат ойнап утылсам, жүрегим ҳәўлирип кетеди.
Не дейсиз?
— Курбака ағысы күшли дәрьяға түсип кетсе, өзине-өзи «Тенизге
саяхат кылажакедим, бул жаман болды* деп көп кыйналады дейди.
Сиз де, егер курбака болғыцыз келмесе, өзинизди өзиниэ басып
сабырлылык саклаўға тырысыныз!
930

— Әлийшер Наўайыдан баска «Хамса* («Бссдәстан») жазғанлар
болған 6а?
— Уллы Наўайыға дейин биринши рет «Хамса» («Беслик» —
«бес дәстан») жазғак уллы Өэербайжан шайыры Низамий Гекжабий
Абу Мухаммед (1141-1203).
Ая Низамий Генжабийге жуўал сыпатыида «Хамса» жазған парсытежик тилинде жазатуғын Хиндстаннык уллы шайыры Хисраў
ДехлевиЙ (1253-1325). Дехлевий бул оныц лакзбы, ҳакыйқый толык
аты Ямунуддин Абул Хасак Амир-Хысраў ад-Дехлевий.
Булардан соқ уллы өзбек шайыры Әлийшер Наўайы (1441-1501)
(хакыйкый аты Низамишшн Мир Әлийшер) өзинше «Хамса» («Бес
дәстан») дөреткен. Наўайыкын «Хамса»сыкынбирнншнси «ХаиратАл
Абрар» дәстаны («Смятение праведних»), тийкарынан, аигордын
этнкалык, эстегикалык кеэкарасын сүўретлейди. Едш ш и дәстаны
«Лайли хөм Мажнун»-жас Кейс исмли жипптин жас сулыўЛәйлиге
ашыклығыньщ хәсиреткн, үшннши дәстаны «Фгрхад хәм Шийрин» де
күшли палўан жигит Фархадгын армян кызы Шийринге ашыклығын,
ал Шийринғе оннан тыскары ИраншахыХысраўарасықдағы мухаббеттин хәсиретке әкелгени сеўлеленедн. Төртинши дәстан «Сабайий
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саяра» — «Ж ети планета» д еп аталады . Ж ети к ы й л ы ертек үлги си н дега
н о в е л л а л а р д а н и б а р а т бул д ә с т а н д а ш ы г ы с д э ст а н л а р ы н д а ғы Б ахрам
Х үр м ен ен к>'лды н к ы зы Д и л а р а м а р а сы н д а ғы м ухаббет а й р ы к ш а
кер кем с ә ў л е-л ен и ў и н тал кан . Ал б еси н ш и д әстан «И скендердийўалы ».
Б унаа И скен д ер Зулхарнайы ш ты н (А лексавдр М акедонский) хәр кы йлы
ж аб ай ьсты л ы к т а х ә р е к е т ети ўш и а д ам л ар ға к а р с ы гуресиўш и д и й ў ал
б о л ган л ы ғы к е н н е н сә ў л е л е н и ў и н т а п к а н . Б у л «Х ам са» и ы к (« Б ес
д ә с г а н к ы н » ) Н аў ай ы за м а н ы в д а Гератғағы ж асаған хаткер А бдуж әм ил
К ә т и б т ә р е п и н е н е с к и к а л и гр а ф и я д а к а й та к ө ш и р и л ген в а р и а н ты
Т а ш к е н п х г и Ш ы ғы сгы изертлеў и н сти ту ты н д асак л аў л ы .

931
—А к л ы к л а р ы м м е н е в о н ш а т и л т а б ы с з а л м а й м а н . С с б с б и и
т ү с и н есю б е?
—Ө т м и ш т е п ^ т е р д и к т ә ж р и й б е л е р и б о й ы ш п а ж а с л ы к — 1'үл и стак,
га р р ы л ы к — з и м и с т а н . Бул а н ы к л а м а ғ а к р с ы м ш а , ж о л б а р ы е т ы н аты
ж о л б а р ы с , к а р т а й е а д а , а н а ў л а п ж е г и с и к е л е д и , а я ғ а р ғ а н ы н аты
гар га, о л м ы н ж а с к з ш ы қ с а д а , б о к л ы к т ы т м н т к е н и н т о к г а т п а й л ы .
Б ул г ә п л е р д и н к а н ш а д ә р е ж е д е с и з и н т ә в д и р и н и з г е д е т и й и с л и л иги
ж өн и н д е о й лан ы н ы з.
У м ы т п а н ы т а к л ы к — ш а н а р а к т ы н с р т е к и , а т а н ы н к у ў а т ы , куўан ы ш ы . Е ге р , а к л ы к л а р ы н ы з д ы н с ы й л а с ы ғ ы н а е р и с и п .о л а р м е н е н
д о с л ы ғ ы м ы з к у ш е й с и н л е с е н и з , с а к ы й л ы к г а д а үлги б о л ы н ы з. М үмк и н ш и л и г и н б а р ы н ш а , х и к м е т ш и л , р ә ў и я т ш ы л , ә п с а н а ш ы л ғар р ы
б о л ы ў ға т а л а п л а н ы к ы з . Б и л м е с е н и з, е н д и г и ж ағы н д а и зл е н и п , о к ы н ы з. Ә й й е м ги ю н о н д а н а л а р ы н а н Г ер о а о т ты н (490-480)-(425): «Ә зелд е н -а к а д ам л ар к ө п -к ө п гөззал хи к м етл ер д ө р е т к е н , б и з ол ар д ы ү й рен и ў и м и з т и й и с » . С о к р а т г ы н (4 6 9 -3 8 9 ): « М е н б у р ы н ғ ы д а н ы ш п ан л ар д ы к би зге калдьгры п кеткен а к ы л -д а н а л ы к л а р ы н көзд ен к е ш и р ем ен , о л ар д ан ж а к с ы б и р н эр с еге д ус к е л с ем , те з өзл ести р и п а л а м а к
х ә м ү л к ен п ай д а ар тгы р ган к и б и б о л ам а н » , б о л м а с а, А р и сто тел ь д и н
(384-322); « Б ә р ш е к и с й н и н к ү ш и а ў к а т г а н , ал а к ы л л ы н ы к күш и
х и к м е г г е н » , ал Ц и ц е р о н н ы к (1 0 6 -4 3 ): « К ы с к а - к ы с к а б а я н е ти л ге н
п и к и р л е р е м и р д и ж а к с ы л а ў ғ а к ө п х ы з м е т етед и » д е г е н и с ы я к л ы
л а н а л ь ш ш р д ы т а ў ы п , о к ы н ы э . О к ы ғ а н л а р ы н ы зд ы я д л ап , о л ар д ы е з
тә ж р и й б е л е р и н и з м ен ен байы ты ў ад к ал ы с ә л б ө р тги р и н к и р еи а к л ы қ л а р ы н ы з ғ а а й т ы ў м е н е н , и з и н е н о л а р д ы н ө зл е р и н с д е тә к и р а р л а т ы п
т у р ы н ы з. Д у р ы с л а п а й т а б и л с е к и з , ө з и н и з д и н д е е м и р ж о л л а р ы н ы з
а к л ы к л а р ы ц ы з у ш ы н т ә к и р а р л а н б а с ә п с а н а , р ә ў и я т , х и к м ет б о л ы п
тү й и л е ту ғы н ы ж е н и н д е д е о й л а п к ө р и н и з.
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932
— Б а зы м о л л ал ар е л и н и к к ә б и р и ү с ти н е б е л г и л е р к о й ы ў н а д у р ы с
д е й л и . С о л а й ма?
—К ,әбирлерге белги к о й ы ў д и н г е карсы келм ей д и . П а й га м б е р и м и з
М ухамм ед ә л ей к н сс а л ам н ы ц х ә д и сл е р и н д е ай ты лы уы н ш а, ол ө з и н и н
ж а н ы н ы д а й ж а к с ы к ө р е ту ғы н д о с т ы У см ан и б н М а ь зу н к а й т ы с
б о л ы п , ж е р л е г е н н е н к е й и н , ү л к е н б и р тасть; к ө тср и п а л а р ы п , о н ь щ
қ ә б и р и н и н б з с у ш ы н а қ о й ы п т ы д а: «У сы к ә р а д а н ҳ ә р ө т к е н и м д е
к ө р и н с е , е с л е л , руўхы н а дуўа к ы л ы п ту р ам ан » д е п т и . У сы ға н к з р а ган д а, ө л и н и е с л е й т у ғ ы н б е л г и л е р и с л е ў . х э т т е м ар х > 'м н ы н и с м и ш ә р и п л е р и н ж а зы ў д а к а д а ғ а н е т и л м е й д и . Б и р а қ а т а - а н а н н ы н ,
ж акьп тларьгн н ы ц б асл ары н а б е л ги сальгў нийет-инде К д р а к а л п ак ст а н н ы н б у р ы н г ы б и р б а с ш ы с ы у с а п , ө з а т а -а н а с ы н ы н а й н а л а с ы н д а ғ ы
к ә б и р л е р д и т е ги с л е ти п та с л а ў , х д ш й к ы й д о за қ ы й л ы к !
933
—И н с а н у ш ы н е н аўы р г ү н а л а р к а н д а й и сл ер д е н и б арат?
—Ж ас гезим де ө з агам Х ә к и м н и я зд а н хәр мыйлы р әў и ятл ар т ы н л а п
бнлгенлерим б о й ы н ш а, Т әьш ритаала алды ниа аўы р гүналарды н 360 түри
бар екен . О л ар д ан е н б асл ы сы : Т ә н и р и т а а л а ғ а х ә р к ы й л ы н ә р с е л е р а и
тенгерип, со л тенхергенлерине сы й ы н ы ў . Бүйтип сы й ы н м ў араб ги ли н зс
«ш м ркий акб ар» д ел и н ед и е к с н . Б у л ж ө н и н д е К уранда: «Т ән и ри таш ш
ад ам л ар д ьщ «ш и рки й ак б ар д зн » б а с к а гүиалары н к е ш и р е д и » , д еп
сскер ти л ген . Б у н н ан кей и н ги гүн алар: ад ам л ар ал яы н д а к ө заб а у ш ы н
хәреьзгглер кы лы п , «ааамлар м ен и бипгсин, м ен и мактасын» деген нийсггс
ж ө т л и к п е к с н ж асалм а и слер ж үрги зген л ерди н гүналары д а « ш и р к и й
акбарга» к и р е д и е к ен . С о н д а й -а к , умьггььтканказа н ам азл ары н ад ам лар
алдьмщ а у з а к о к ы п оты р ы ў , а д ам л ар ал д ь ш д ад у ў а к ы л ы п , к ө зл е р и н е
ж ортаға ж а с алы ў, адам ларга к ө р с е ти п с ад ак а бериў... т ә к а б б ы р л ы к ,
м ек м ен л и к . К и с и н и с ы р ты н ан с аты ў ш ь ш ы к , ад ам е л ти р и ў , к и с й к и н
ө з и н -ө з и ө л т и р и ў и , ж оги п а л к с р л е р ге и с е н и ў , б и й гү н а а д ам л ар ға
ж ш а н л ы к ш л ы ў ... ксш и р и л и ў и к ы й ы н , аў ы р гүналар...
934
• -Т ер р о р ш ы л ар си зд и б е к к е м у сл ап , « Ў а т а н ы н к ы н ә з з и т а м а н л а р ы н ай т, қ а р а к а л п а қ х а л к ы н ы н п ай д асы у ш ы н к и м л ер д и ж о к к ы л ы ў
кер ек?» д е с е х ә м қ ы з ы к т ы р ы ў у ш ы н б и р н е ш е м и л л и о н д о л л д р д а
б е р е ж а к б о л с а , не к ы л а р е д и н и з ?
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—Күни-туни «Халкымды жаманлыкларға гиригггар кыла керме,
Тәниритаалам!» деп соранып жасайман. Набада, сондай жағдайлар
жүз берип, әллеким, тиккелей мылтығынық аўзын гезлесе, ямаса,
шалып жибериў нийетинде пышағын алқымыма такаса да, өз
халкымды, ўатанымды сатпастан, үнсиз өлип кетиўгетаярман Сизди
де соған шақыраман!
935

—Өлсециз кимлер кыйналады, кимлер куўанады деп ойлайсыз?
—Туўысканларым, перзентпериы, ақпыкдарым, шаўлыкларьш,
сондай-ақ шығармаларьщды хакыйқый мәнисинде түсинип окығанлар
алимиме ишинен кыйналшүғынына, ал шала саўат күншил зиялылардын
биразы, таланты кем күшеншек жазыўшылар шад болатугынына
исенемен. Сонын менен бирге, базылар мениц сырпъшнан жаманлап,
кара таўык янлы көрингени менен, кара таўыкдар да ак мәйек
туўатуғьшын билемен. Сол ушын кдра таўыкларды да жек кормеймен.
936

- Снз өмирди кандай дәрежеде билесиз?
— Бул сораўға «Кдбуснама»да келтирген Сократшн сөзлери менен
жуўап беремен: «Бйреў маған Сократ хәмме нәрсени биледи десе,
билмеймен, деймен. Хакыйкатында булай демеўим керек. Себеби
«билмеймен» дегенимди бйреўлер тиккелей түсинип, айтканларыма
инанбай жасаўы мүмкин». Уллы дананын бундай екинишлерине
кандай косымша кылыўым мүмкин.
937

—Қаракдлпакстан кумларынын ренки кызыл болмаса да неге
«Кызыл қум» деп аталады?
—Ҳалкымыз албыраклағанларға «Неге тап кызыл көргендей акын
ушты?», «Бир нәрсенди... неге кызыл киби жасырасан?» дегенлери
аспаннан түскен гәплер емес. Әпсаналарға қарағанда, бир гезлери
бабаларымыз Кызыл кумнын түйиртпеклери арасынан алтын түйиртпеклерин терип алатуғын дөрежеге де жеткен. Сол ушын, «Қызыл
кум» —бул «алтынлы кум»... дегенди де анлатады.
938

—Телевизордан не ушын гилен шийеленискен фильмлерди көргим
келетуғынын түсинбеймен?
3)8
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— М е н и н т ү с и н ге н и м б о й ы н ш а , б азы инсанларға б аска б аскал арл ы н
ш й н а л ы п ө л г е н и , т а м а қ т а л п а й с а р с ы л ы ў л а р ы , б и р е ў д и к б и р е ў ге
к әй ти п ө л т и р ге н и , к ә й ти п т а л а ға н ы , азап лаған ы , х аял лард ы н ж ал ан аш
к ө р и н и с л е р и к ү т ә к ы з ы қ к ө р и н е д н ... Б ул ж уўаб ы м у ш ы н та н л а н б а !
О йлан!
93 9
—С и з б и р геаае « К а р а к а л п а қ д ә с г а н ы » атлы р о м а н ы н ы зд ы н алды на « О к тяб р ь р е в о л ю ц и я с ы н ы н ав т о р л а р ы н а арнайм ан!» д е г е н б а ғ ы ш л аў ж азған ед и н и з. Ҳ әзи р со л бағы ш лаўы н ьп ға калай карай сы з?
— К и т а п к а ж а зы л а т у ғ ь ш а р н а ў л а р , к ө п ж ар д ай д а, с о л к и т а п т ы
ә л л е к и м г е п о ч т а а р к а л ы ж и б е р е р гезд е о н ы н ж о л д а к ө п и р к и л м е й
ж оллаган адам ға тез ж е тк ер и л и ў у ш ы н кон вертги н сы р т ы н а е н кы м б ат
бахадағы м а р к а л а р д ы ж а б ы с т ы р ы л ғ а н ы к и б и б и р у сы л . Х а т ж о л я а н ған а д а м ы н а ж е т с е , т а м а м , к о н в е р т и н х еш ки м п а й д а л а н б а й д ы ғой .

940
—Р ен тген н уры д еп атал ған нур н е у ш ы н у сы л ай ы н ш а аталған ?
—Р е н тге н н у р ы — я ғ н ы й а д а м н ы н и ш к и ағза л а р ы н ы н к у р ы л ы сл а ры н к ө р сети ў ш и н ур В ильгелм К о н р а д Рентген д еген а л ы м т ә р е п и н е н
т а б ы л ы п о н ы н «Ретген» д е г е н ф а м и л и я с ы , со л н у р ға а т қ ы л ы н ғ а н
941
—Ҳ ә з и р к и т а п ш ы ғары ў ш й ы н . О к ы н үстине к к га п х а н а л ар у ш ы н
китаплар тан л аў д а ө з алды н а м аш кала. С о л у ш ы н ө т к ен әси р д еги
тал ан т и й е п е р и н е, к и тап х ак ал ар ға кай ы рк ом л ьи с.(сп он сорл ы к) е т к е н л е р д е н б ү г и н л и л е р у ш ы н улги а л а р л ы к м ы с а ч л а р ы н ы з ж о к п а ?
— Б ар. М ә с е л е н : Ф р а н и и я ж азы ў ш ы сы А лсксан др Д ю м а н ь щ (18021870) з а м а н ы н д а д а ж а з ы ў ш ы н ы н күн к ө р и с и о ғ ы р ы к ы й ы н б о л ғ а н .
С о ған к а р а м а с т а н , А л е к с а н д р Д ю м а ж а с ы н а н ж а зы ў ш ы л ы к ты ә р м а н
е т и п , ә к е с и н и н ж ә р д е м и а р к а с ы н д а П ар и ж ге к е л е д и х ә м Г е р ц о г
О р л е а н с к и й д е г е н б ай и н с а н н ы и к а р а ў ы н а ж у м ы с к а ө т е д и . Ө з
ў азы й п асы н ж аксы аткары ў м ен е н би рге суткасы н а т ө р т саагган
а р т ы к у й к ы л а м а й . с ә л саўа ў а к ы т т а п с а , ки тап о қ ы ў д ы б а с л а й д ы .
Н ә т и й ж е д е ол ө з з а м а н ы н д а ғ ы а й р ы к ш а с а ў ат л ы , о й ш ы л а д ам ға
ай н алы п , ш ы ғарм алар дөретиўди баслайды . Д рам алар, көб и н есе,
тари й хы й д р а м а л ар ж аза д ы . 1829-ж ы лы «Генрих III х әм о н ы н с а р а й ы »
атл ы д р а м а с ы н с а х н а д а к о й ғ а н н а н к е й и н , ол П а р и ж г е т а н ы л а д ы .
Г ерц ог О р л е а н с к и й е н д и Д ю м а н ы н а й л ы ғы н б и раз к ө б е й ти п , ө з и н и н
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меншнк китапханаеына басшылыклаўазымын бередн. Бул жумыс
жае Дюманын жәнеде көбирек окыўына мүмкиншилик ашып, жанадан тарнйхый шығармалар деретиўди баслайды. 1830-жылы оныц
тарийхый шығармаларыкак руўхланған Париж халш корольге карсы
көтерилиске шығгды. Акыбетинде, халык женип, Дюмаға кайыркомлык еткен Гериог Орлеанкий Луй Филип лакабы менен король
тахгьш ийелеўге миясар бсшады. Александр Дюма буған марапатланбай, иали-изинен жанатарийхый шығармалар деретиўин даўам етеди.
Франциякын өтмиши туўралы Дартаньян ҳәм Эдмон Дантес исмли
кахарманлардын жәнжелге тола ерлик ислерин кеннен сүўретлеп, тек
французлардын гана емес, коцсы мәмлехетлердин де (Мәселен, Алжир,
Тунис, Мадрид) сүйиспеншилик дыккдтын өзине аўдарады. Солай •
етип дүныцағы енбиринши миллионер жазыўшы дәрежесине жетеди.
К әне, бүгинги каракалпак жазыўшыларынык арасынан даАлександр Дюмадай кугә-күгә көп окыған, билимли, хакыйкый талант
ийеси өсип шыкса! Сонда оғанда Герцог Орлеанский типнндеги
кайырком Кдрашшакстаннан да табылар-аў, деп ойлайман.
Тилекке карсы, бизде китапка, халкымыздын руўхый өсиўине
калыс жәрдем ететуғын кайырком-спонсорлар еле пайда болалмай
атыр. Буған себеп олардын пулларыныч кемлиги емес-аў... Әтген
кө б и си ГерцогОрлеанскийге усас кд й ы рком -спонсор болы ў уш ы н
руўхый саўатка еле ийе емес сыяклы...
Енди мынадай тарийхый фактлерге де кеўил аўдарыныз:
Сийрек ушырасатуғын китаплар жыйнайтуғын Ханс Слоун деген
англнялы адам Александр Маждонскийдин өлер алшндағы нәсиятын
оқығаннан кейин, 1753-жылы, өлер алдынан өзинин барлык
китапларын жары бахасына саты п, бәрш е пулларын музей
шөлкемлестириўғе берип кеткен. Ҳәзирги Британия музейи сонын
тийкарында жүзеғе келген екен...
Ж әне Англиядан Жеймс Смитсон исимли алым 1829-жылы
Британия хәм Арка Американын колониялары арасыкдағы мүнәсибетлерди жаксылаў нийетинде өзинин барлык пулын АКД1 хүкиметине
калдырған. Нәтийжеде, Смитсон институты хәм Смитсон музейи
пайда болды. Оннан үлгн корген Америкалы миллиардер Жон Пьерпонт Морган бар пулларын бергени ушын метрополитен музейи
шөлкемлестирилген. Швед алымы Нобель исимли адам (1833-18%),
өлер алдынан нәсиятнама жаэып, бәрш е пулы тийкарында дүнья
жүзилик сыйлык пайда етиўди сорағаны себепли, сол 18%-жылы
Нобель аты менен пүғкил дүньялык сыйлык пайда болды. Тилекке
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карсы, Орта Азияда бул уллы сыйлыккд миясар болған адам елс
пайда болмай атырғаны ашынарлы.
Искусствоны сүйиўши Форд исимли Америкалы мнллионер XXI
әсирге келип барлык пулын4157 окыў х,әм кайыр-сақаўат мәкемелерине бөлип берген,.. Булардан тыскары хәр мәмлекетте ҳәр кыйлы
сыйлыкдар бар...
Усы кәрады әллеким «махтаншак» деп үстимнен күлсе де өз өмиримнен бир факт айтайын: 1986-жылы мен «Қаракалпақ дәстаны*
атлы трилогиям ушын бурынғы СССРдынмаған берилген мәмлекетлик сыйлығынын пулынан бир тийинин де өзиме пайдаланбастан,
Нөкис кдласында «Дослык* атлы майдан дүзип, ортасына «Дослык»
деген естелик орнатыў ушын бергенмен..
942
—Мәмлекетлнк Хдўа райын баклаў бюросынын хабарысыз-ак
хаўа температурасынын өзгерислерин бнлиў мүмкин бе?
—Мүмкин. Егер ғарғалар аспанда тобы менен ғаркылдаған шаўкымлар шығарып ушса, күннин суўыйтуғынынан берилген хабар
деп түсине бериниз.
943
—Хажы сыпатыноа билерсиз, бәлким, олсениэ бейишке кирескзбе
я дозакка? Канша ўақыттан сонумытылыўыныз мүмкин?
—Бейишти я дозакгы танлаў, бул Қүдирети күшли Тәниритааланын, хеш бир бендесине алдын ала бнлдирмейтуғын жасырын сыры.
Ал сораўьщыэдын екинши белими бойынша айтарым: Бир жола
Ерназар алакөз (1806-1858) бенен жас Бердак шайыр (1827-1900)
өз-ара ушыраскан пайтта бир капталынан табьгт көтерип баратырғанларға кәзи түскен Ерназар алакөз: «бийшара, жаксы адам еди...»
деген екен. Сонда жас Бердак: «Ерназар аға, табыггағы өли ме я
тири ме?» деп сорапты. Бул сораўга танланған Ернаэар алакөз Беришкка тигилип караптыда: «бул не дегенин?» дегенде, ол: «Ернаэар аға,
«Өлиме я тириме?» дегенимнин мәниси - изинде перзентлери калған
ба я кадмаған ба дегеним еди* деп жуўап кайтарады. Сол демде-ак
Ерназар алакөз онын даналығына сүйсинип мойнына мингиэе сала,
медресеге шекем апарып кеткен екен.
Енди де сизик сораўьщыэға жуўапты Бердактын жокарыдағы
ланалығына сүйенип айтсам, канша ўакыттан сон умытылатуғьшымды
иэимде кдлғанлар биледи
21—Т КдАыпбергеко*
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944
— «Ахылсыз достан ақыллы душпан жаксырак.» дсгсн даналық
калай пайда болғанын бияеснз бе?
— Ҳ әр би р даналыкҳәм нақыл өзинин пайда болыў тарийхына
ийе. Рәўиятдардык биринде: бир уры атақлы гтатшан ын сарайына
кирип, жан-жағына кдраса, патша уйқылап, бир хызметкери онын.
бегин желпип отырекен. Хызметкер желпиўин сал гидирсе, шыбынлар патшанын жүзине гаўлап конажақ. Желпиўден шаршапжалықкан
хызметкер патшаныц жүзине ғаўлап қонған шыбынларды бирден
қырып таслаў нийетинде, кдпталында жатырған жалпақтасты қос
коллап алып, уйқвдағы патшаньщ бетиндеги шыбынларды бирден
урыўға нийетленген демде, тасада карап турған уры патшаньщ буннан
тири калмайтуғынын уғынып, өэикиц оқ жайы менен сол хызметкердин колларына атады. Хызметкердиц кос алаканындағы жалпақ
тас, тарс етип жерге түседи.
Тысырлыдан паппа бирден оянып караса, ок жайдын темир ушлы
оғы хызметкердин еки билегин тесип откен. Онын колларыныц
астында жалпақтас жатыр. Буған патша хайран кдлып, жан-жағына
карағанында, бир шетге оқж ай услап турған урыны көреди. Оны
адамиа шақырып, қандай ўақыялар жүз бергекин сорап тусингеннен
кейин, «О! Мен бул хызметкеримди өзиме дос деп билер едим... Сен,
уры маған душпансан. Лекин, екыллы көринесен. Маған акылсыз
достан, ақыллы душпан артык екен», деп, сол урыны тәнхә өзине
исеннмли хызметхер лаўазьмына алады. Соннан баслап оныд «акылсыз
достан акыллы душпан артык» деген гәп мәнгилик накьшға айналады.
945
— Бир кызды жақсы көрип, «шакарак куўрыўды усынсам, ол
«өзинди жаксы көрсем де, ананды унатпайман» дейди» Не кылыўым
керек?
— «Кдбуснама»да 'келтирилген бир хикаяда сен сыякды бир
жигитке сүйген кызы:
«Маған ананнын жүрегин өкелип берсен, ерким толык сенин
колында болады» деген екен. Жигит кыздын бул гәпин анасына
айтып келипти. Сонда анасы ойланып отырмастан: «Мейли, балам,
жүрегимди алағой» депти де, алдына жатыпты. Жигит анасын
ўәдесинен айкып кетер деген кәўип пенен жылдам ғана колына
пышак алып, анасынын жүрегин излеўге кириседи... Көп машакат322
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лардан сон акасынын жүрсгин таўып, колына алған гезде, жүрек
бирден тилге келип: «айналайык, балам, онша шаршамаған болсан,
енди сол сүйген кызына асығагөр» депти.
Усы хнкаяны сүйген кызына айтып квр.акыллы болса, балким, өз
ғэгелипщ өзи дәр{жў түсинеди. Онкан сонғы жаш өзинизлин ершкизде.
946
—«Тирилей өли* деген ғәп кимлерге айтылады?
—Баскаларға түўе, өзине өзининде пайдасы менен зиянын дурыс
айыра бнлмейтуғык руўхы п әс инсанды адампар сыртынан «бул
тирилей өли» дейтуғын пайтлар болады.
947
—Ҳәр шанарактын өз Кудайы болатуғынына исенесиз бе?
—Исенемен. Ҳәр шанарақгын өз кудайы — сол шанарақшн ошағы
менен казаны. Шанарак ағзалары сол кудай ушын бирлик пенен
хызмет етсе, сол Кузай шанарак ағзаларын хәм ысытыў ҳәм тойындырыў менен консы-кобаларына, хәгге аўыл-аймағына хүрметли қылады.
948
—«Шәкиртустаздан озыўы тийис» делинеди. Мен ушын түсиниклмрек дәлиллер кедгиресиз бе?
— Бнлсекиз керек, бүгинги дүньялық илимлерде Европа апда.
Егер теренирек ойлансаныз, ән е, Европа бүгинги барлык илимин
Шығыстап үйренип устаздан шәкирттиц озғанына дәлиллеп атыр.
Исенбесениз Шығыстыц мынадай увлы алламалары:
1. Математика мектебин жараткан, Мухаммед бен Муўса Хорезмий
(783-850).
2. «Астроиомня тийкарлары* деп аталған уллышығарма дөреткен
дана Ахмед ал-Фарғаний (798-865).
3. Ислам динннде Кураннан кейин жоқары кадирлепетуғын
Ҳәдислер топламы «ал-Жомнй ас-Сахих» китабын дөреткен Имам
ал-Бухарий (810-870).
4. Дүньяда теци жок знциклопедишшк алым, күгә көп тил билнп
«Шығыс Аристотели* дегенданк шығарған Абу Наср Фарабий (873950).
5. Илмн-ғайып хәм тарийх илимшшц мақганышы, Атлантика
океанынын аржағында Америка континенти баряығын Христофор
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Колумбдан 500 жыл бурын билген уллы алым Абу Райхан Беруний
(973-1048).
6. Инсанды емлеў бойынша медиаина пәнининтийкарын салған
уллы алым Абу Алий Ибн Сина (980-1037).
7. «Мадинада — Мухаммед, Туркстанда — Хожа Ахмел» деп дуньяға
данкы кеткен Хожа Ахмед Яссаўий (1041-1166).
8. Ҳеш кашан жаўырыны жерге тиймеген, әлемге данкы тараған
уллы шайыр хәм батыр бабамыз палўан Махмуд (1247-1325).
9. Тарийхымыздағы ен данклы жаўынгер патша Әмир Темур
(1336-1405).’
10. Аспанды изертлеў илимлерин бийик шынға көтерген алым,
т а х Мырза Улуғбек (1394-1449).
11. Поэзиянын (шерияттын) Султаны Алийшер Наўайы (14411501).
12. Шығыстын ояиыў дәўиринин мәдениятына үлкен үлес қоскан,
сүўретлер сызыўда, минатюра мектебиництийкарын салыўшы Камаладдин Бегзад (1455-1535) сыяқпы улды ойшыллар пайда болған
гезлерде Европада кимлер бар еди. Ойланыныз.
949
—Инсанларға байланыслы танланарлык жаналыклардан бирин
айтасыз ба?
—Баспа сез хабарларына карағанда Итаяидда жасайтуғын Агастино
Колли деген инсаннын еки жүреги, хәр кольнша 6 бармағы болып
ол оғада күшке ийе екен, яғный, бир ярым тонналықжук машинасын
еркин көтереди екен. Сырткы көринисинен баскаларға уксас, бойы
167 сантиметр екен.
950
— Сиз 1990-жылы хажылыкка барып Каабаны зыярат кылғаннан
сон тусинизде болса да, Тәниритааланык руўхын сеэдикиз бе?
— Ҳөр бир хажынын нийети усындай болса керек. Биринши
күни-ак Тәқиритаалам мекиктүсиме енди. Хдкыйкатында, мек онын
келбетин, түри-тусин туўе, хәттеки, үлкен бе, киши ме, геўдесинде
көре алмадым. Ол маған басы акыры жок шексиз өлем сыпатындағы
гәбултлы, гәкуяшлыкенаспан секилли көрикди. Менин сол демдеги
сезиўимше, онын адамлар секилли, бет-әлпети, аўзы, мурны, көзи,
кулағы бар сыяклы еди... Бирак мен тәрийплеген сол ағзалары кай
такпеттелигин билиў түўе, дурыс түсинбедим де. Солай болса да
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өзимнин Каабаға зияраг стип келгендеги ойларым жаныма тынышлык
бермей, сол тусимде Тәняритаалама, өзимше, мынааай сораўлар бергеним сыяклыман:
1. Әй, Қүдирети Күшли жан ийем! Сен адамзатгы еки жыныска
бөлип, олардын бири екиншисинен ләзэет излейтуғын етип жаратсан
да, акыбетинде оларды неғе алетуғын етип жараттын?
2. Өзин жараткан бенделерицнин өмирлерин келте кылғанык
менсн шекленбей, олардыц хәр кайсысына хәр кыйлы кеселликлер
берип неге көп кыйналдырасан?
3. Мени мусылман ата-анадан дөретсенде, жасаған жәмийетимди
комунист-атеистлер жәмийети кылып, ссл жәмийетгин садык ағзасы
болсамда, меник бириншилер катарында хажылық сапарға жолланыўыма Өзин себепкер болғаньщ ушын маған бейиштин дәрўазаеын
көрсетиўди өтинсем, ундемей еки есикти нускадын- Олардын кдйсысы
бейиштики, кайсысы дозактыки билмеймен ғой?
4. Өзин пайда еткен инсандар арасынан, ен болмаса, бир бенденди
неге өзиндей күшли етпедин? Сол ушын ба айырым ел басшыларымыз
түўе, мекеме басшыларымыз да өзлерин сендей шексиз кушлн сезиниў
менен, дүньяда әднлсизликти күшейтип баратыр ю й. Тирилердинде
тендиюе жасаўына жол тап, уллы Тәниритаалам!
5. Бенделеринди бәрҳә Сени ойлайтуғын, Сени иаяейтуғын етнп
жаратып болып, өзин неге оларға көринбей, базы бир жалатайларға,
сыкмарларға, мехирсизлерге байлык, лаўазым хәм артыкхукыкпар
берип койыпсан?
6. Өзин жараткан бенделериннин хәр топарына хәр кыйлы тил
берип, олардын бир-бирин түсиниўин кыйынластырғанын аздай,
неге бирине-бирин меҳирсиз жаў кылып жараттын?
7. Мекикхалкымды әри аз санлы, әри баскалардан кем бахытлы
етип жаратканын аздай, оныц өмир булағы болған жалғыз Әмиўдәрьясынын суўын кемейтип, өммр ырыскы болған Арал тенизин
неге биротала курытыўға караттын?
Ҳәммени жараткан Күдирети күшли Тәниритаалам! Усы жети
сораўларыма жуўап бер?!!
Усы кәрада, өз даўысымнан хаўлығып ояндым. Баска гәп
билмеймен.
951
—Мектеплерде окытылганы бойынша, путкил жер шары — Европз,
Азия, Африка, Америка Авсгралня Антарктида деп апты кокгинентке
бөлинеди. Ҳөр континентгин атамасы нени анлатады?
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—Кзрақалпак халык шайыры Аббаз Дабыловтын:
«Дүнья алтыга бөлинген,
Бир бөлими бкзиқ Ўатан...»
деп, айрықша мактаныш тутып айткдн биэин Ўатанымыз Азиядан
баслайын:
Рәўиятлар, әпсаналар ҳәм базы изертлеўлер бойынша адамларға
Кудайдан от урлап, әкелип берген уллы көрамат күш ийеси болған
Прометейдин Азия исмли кызы болғак екен. Биз жасайтуғын кен
континент Азия деп, сол қыздын атына қойылыпты.
Африка коншненгин — әййеиги греклер өз заманықца Египетшк
шығысында жасайтуғын халыкгын аты менен Ливия деп атаған.
Ўақытлар өтиўи мекен, бизин эрамыздын акырғы әсирлериНде,
римлилер дүньяға хүкимдарлығын баслағаннан кейин, бул үлкеде
жасайтуғын көпшилик халыктын ренки түрине қарап Африка, ағный
кара рендегилер жасайтуғын үлке, деп атаўды баслаған.
Америка атамасы, Ливия атамасы Африка болып өзгергеннен он
алты әсир сон пайда болған. Яғный, Америка атамасы дүньяньщ батыс ярым шарыныц Кубла жағалаўларына экспедиция жүргизген
Флорендиялықтедиз саяхазшысы Америго Веспуччи деген инсаннын
хүрметине 1507-жылы картограф М.Вальдземюллер тәрепинен
қойылған.
Австралия болса, 1606-жылы голландиялықВЛнсонтәрепннен
ашылып ол бул континентти «Жана Голландия» деп атаған екен. Ал,
XIX өсирде ол «Австралия» деп кайта аталған. Бул латынша сөзден
келип шыккан. Яғный: «Аустралис» деген сөз латынша «Кубда*
деген мөнини ақлатады екен. Бул кокгиненттиц карталарда сызылған орнынадыккат аўдарсакыз, хдқыйкатында кубладағы континент
гой.
Антарктида 1820-жылы Россиянық Ф. Беллинсгаузен хәм
Ф. П. Лазарев деген саяхатшы-алымлары басшылығындағы экспедициясы тәрепинен қойылғак. Өйткени «Антарктида» атамасы «Арктикаға карама қарсы» деген мәнисти анлатады екен.
Европа болса, әййемш греклердин Кудайы Зевсгьщ урлап әкеткен
Феникс ксмли, кдрапәренлеўден келген маликасынын хүрметине
қо.Зылған. «Европа сөзинин мәниси әййемгп греклер тилинде
«геўгемлик» дегенди ацлатса, әййемги еврей хәм араб тиллеринде
«кешки мәмлекет», «күн батыс* деген мөнилерди анлатады екен...
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952
— Түркийэибанлар тарийхына нәзер тасласамда, арнаўлы түрде
«қаракалпак. ханлығы»* деген ханлыкты онша ғезлестнре алмаған
секидлимен. Буған недейсиз?
—Адамзат тарийхында өшпен нөкерперден ханлықлар пайда болмаған. Набада, сондай ханлык пайда болса, ол айналасындағы
мәмлекетлер ушын бәрхд қәўипли туйилген. Сол ушын дүньянын
бәрше халыкдары гилен нөкерлерден бкригип бир мәмлекет болыўына жол қоймай келген...
Ески бир рәўиятта айтылыўынша, бир жола гилен нөкерлер
биригип өзлеринше ханлық пайда еткенде, басқа халықлар тил
бирикгирип, оларды күтилмеген жағдайда аўыр қырғынға гириптар
кш ы п, тарқатып жибереди.
Усыннан сон кырыўшылардын үлкен ләшкер басшысы ханлығы
таркатьшып кырылғанларды аяған болып гилен кара калпаклы нөкерлердин тирилери арасынан турпаты келискен биреўин алдына шығарып: «Әй, өжет Қара Кдлпай Сизлер де халықсыз. Енди ханлықсыз
калмай-ак койынщз! Тап сенин өзикди хан көтерсек кайтеди?» дейди.
Карақалпаклы нөкер ойланып турмай жылдам кдпталындағы
кәбирди аш ьт, ишинен еки өлиник сүйеклерин әкелип өзин мехирли
көрсетип турған Бас ләшкер басы алдына қояды да: «Кэне, кайсысы
сизин нөкериниздиц сүйеги, кдйсысы бизин нвкеримиздин сүйеги?»
деп сорайды.
Бас ләшкер басы не дерин бнлмей бир неше демге желкесин
касыйды Сонда кдракалпақ нөкер: «уқғыцызба, сизлер басқаға
ғамхорлық қылатуғын көзи ашық Кудай емессизлер! Сол ушын
Сизин гәплеринизге исенбеймен!» дейди.
Бас ләшкер басы енди азғана ойланып турып: «Әй, қаракалпакды
нөкер, сиз күгә акыллы, өжет көринесиз. Сол ушын Өзинизди бәрше
туркийзибанларға хан кылып кетемен! дейди.
Қарақалпаклы көкер: «Олай болса, мен сиэнн алдынызға төрт
шәрт қояман. Бежерсекиз, алдьщызға бас ийемен хәм өз хаяқымды
саған мәнги бас ийиўге шақыраман...» дейди.
—Шәртлеринизди айтыныз! — депти Бас ләшкер басы.
—Тыкланыз: 1. Егер, мен хан болсам, өлимди тоқтатып, маған
мәкгилик өмир бағыш етесиз. 2. Ғаррылығы жок жаслык бересиз!
3. Хешқашан ада болмас байлық инам етесиз! 4. Халқым мәнгн
шаддықга жасайтуғын болсын!
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Бас ләшкер басы ашыў менен кылышын кол ушына көтерип
«сизлердей өжет каракалпакларға ҳеш кдшан ханлык жок!» депти
де алдындағы нөкердин геллесин кесип таслапты...
Бул жаўызлыкгы көрген баска каракалпаклы нөкерлер ҳешкашан
ханлык лаўазымға умтылмаўға серт етип таркаскан екен...
953
—Бизин эрамызға дейинги X әсирлерде жасап, базы әпсаналар
бойынша Сулайман патша деп те аталатуғын Сулайман пайғамберден
9 даналык айтып бересиз бе?
—Мейли. Тыцлацыз:
1. «Ец пайдалы нәрсе даналык. Даналыкка умтыл, өзинниц бар
укыбынды жумсап, ақылынды беккемлей бер».
2. «Анацнын карнында жаткан гезинде дем алыў кандайлығын
билмегенин киби, гүллән нәрселерди жаратыўшы Тәниритааланын
ислерин-әм биле алмайсац».
3. «М енин жетик билгеним — дананыц да, ладаннын да кайғығам шегиўлери бирдей».
4. «Тәциритаала адамларды туўры нийетли кылып жаратады,
лекин, адамлар, көбинше, сумлык-хийлелер излеп жасайды».
5. «Қоркыўды билмейин десец, хәдден тыс хакыйкатшыл ҳәм
күтә данышпан болыўға тырыспа».
6. Ладанлардын сулыў косығын тынлағаннан гөре, дананын
кейиснамасын еситкен абзалырак*.
7. «Тәциритааланыц адамларды илим-билимли болсын дегендеги
максети, илим-билимсиз инсанлар илим-билимлилерди көргенде
өзлеринин ҳайўанға такаббил екенлигин уғынсын дегени*.
8. «Дүньяда не пайда болған болса, сол бола береди, не жаратылған
болса, сол жаратыла береди. Куяш астында жана нәрсенин өзи жок».
9. Ладанлыктан сон өзин ыклас пенен ҳәртәреплеме үйренген
данышпанлык «түпсиз, шексиз каранғылыктан сон пайда болған
нур янлы, пайдалырак».
954
—«Кдракалпақ» миллетинин бүгинги дурыс аты әпсаналарда аталғанынан тыскары, ен болмаса өткен әсирлерде жазылған бир ҳүжжеттен мысал келтире аласыз ба?
—Кдзакхалкы арасынан шыккдн саяхатшы Шапрашты Казибек
бек Таўасар улынын 1776-жылы жазып кеткен, бираконын шаўлык328
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лары тәрепинен өз алдына китап етип 1993-жылда бастырып шығарылған китабында: «308-жылы Кдра тениз — арабша Бижнек тенизи
яки «Қаракдлпак тенизи* делинген...* деп жазып кеткени бар екен.
955
—Ким менен сөйлессениз де толык түсинесиз бе?
—Толыктүсинемен деп айта алмайман. Бәршеге мәлим бир факт:
Тәниритаалам базы инсанларға барлық нәрсесин жеткиликли етип
койса да, олардын байлыкка тоймағаны, жарлыларға канша нәрсе
берилсе де кәнәәтинин шеги болмағаны яцлы, инсан менен сөйлескенде, олардын аралығында, бәрибир, көзге көринбес перделер
астында теренлиги, көлеми биймәлим пикирлер тецизи Жатады. Сол
ушын да ким менен ким сөйлессе де бир-биринен толық кәнәәт
таппаған менен, бир-бирин түсинискен кейипте таркасады. Инсанлык
тәбият әне, усындай!
Егер олай болмағанда, инсан менен инсан, мәмлекет пенен мәмлекет бәрха түсинисип, әлем мудамы парахатшылыкта жасар еди-аў!
956
—Сизин жети атаныздын атларын түўе лакзпларын да ядтан билетуғыныныздан хабарлыман. Олардын кайсыларынын бүгинге
дейинги әўладларын толығырақ билесиз?
— Төртинши бабам Досым палўаннан (1827-1889ж.) аржағы бираз
дәрежеде каранғы. Руўымыддын катыкулакадамларынынхәркайсысы
өзинше түсиндиреди...
Ал енди менин бираз дәрежеге жаксы билетуғыным бабамыз
Досым (Досеке) палўаннан бержағы: Досым папўаннын Кәдиримбет,
Айымбет, Аўез (молла) Байымбет (Байеке), Кулымбет (Кулеке) исимли ул перзентлери болған. Қыз перэентлери жөнинде анығын билмеймен.
Ал, Досым палўаннын үлкен улы Қулымбеттен Атажан деген
перзент болып, ол, Түркменлер менен каракалпаклардын бир урысында каракалпаклардын нөкери сыпатында, түркменлерге бенделикке
түскен. Сол Кулымбеттен Қошкардеген ул калған. Әне, сол Қошкар
түркмен кызына үйленип, оннан өсип-өрбиген әўладларын бизлер
«г^ркмен ағайын» деймиз. Сол «түркмен ағайингер* яғный Кошкардынбалалары 1970-жылларда Каракалпакстанғп көшип келгенеди.
Ҳәзир Халкабад поселкасынын айналасында жасайды.
Досым папўаннын екинши перзенти Айымбеттен: Алламберген,
Нураддин исмли еки перзент калған. Айымбетгин үлкен улы Аллам329
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бергеннен Шамангул, Қалбай, Дәрибай деген перзентлер калған.
Шамангүлден Арыслан, Үзидцик деген перэентлер, ал Алламбергеннен
Калбай исимли улынан кдлған Сапаргүл исмли қыз (ол Уктам деген
өзбек жигитке турмысқа шығып, ҳәзир Тахиаташта жасайды). Алламбергеннин Дәрибай исмли улынан Кәрима, Куўаныш, Сәнем деген
перзентлер калған. Олардан: Кәриманын Базарбай, Света, Амангелди,
Бахадыр исимли перзентлери; ал Куўаныштан: Қоцыратбай, Азат,
Клара деген перзентлери; Сәнемнин Наргиза, Ерназар, Ш ахноза,
Насийба деген перзентлери Коныратга жасайды. Айымбетпщ екинши
улы Нураддиннин Исмаил, Абдимурат, Бегдулла деген перзентлери
болған. Исмаилдын изинде калған жалғыз қызы Жүмагүлдиц
перэентлери ҳәзир Нөкис районында жасайды. Айтымбетшн Әбдимурат деген улынан перзентлер калмаған, ал Бегдулла деген киши
улынан Қоныратбай деген бир перзенти хәзир Кднлыкөл районыцда
жасайды. Досым палўанныц үшинши улы Аўезден (1851-1921)
Ҳәкимнняз ҳәм Бекнняз исимли еки ул қалған. Қыэлары жөнинде
жартыўлы билмеймен. Ҳәкнмнняэдан Қайыпбергея (1908-1984) исимли
ул (менин әкем) менен Знйнахян исимли (1916-1946ж.) ҳәм Арыўхан
исимли (1924ж.) кызлар кдлған. Қайыпберген Гулхан (менин анам)
исмли дилўар хдял менен қосылып, тоғыз перэент дүньяға келтирседе,
солардан 6 перзент: Төлепберген (1929ж.), Жумамурат (1932ж.),
Жийемурат (1939ж.), Орақбай (1942ж.), Бийбипатпа (1Й5-2002жж.)Бийбизәўре (1945-1997жж.) исмли егиз кыз көрген.
Олардын хэр қайсысы өз алдына шанарақлар көтерип бир нешеден
ул-қыз перзентли болды. Олар хәзир Нөкис районында, Нөкис ҳәм
Ташкент қалаларында жасайды. Олар жөнинде соц айтарман...
Ҳәкимнияздын Қайыпбергеннен соцғы қызы Зийнахан Кдракалпақлардыц кыпшақ руўынан Алий деген менен турмыс курып, олардын
изинде Жанабай (1936-2003жж_), Сәрсенбай (1939-1982жж.), Қорабай
(1942ж.) исмли перзентлер кзлды. Олар хәзир Кднлыкөл районында
жасайды. Ҳәкимнияздын екинши қызы Арыўхан каракалпаклардыц
уйғыр руўынан Баймурат дегенге қосылып, олардан Кутлымурат,
Перизат, Бектурсын, Алламурат, Кдтийша исимли перэентлер дүньяға
кедци. Олардан Кдтийша Нөкис кдласында, баскдлары ҳәзир Нөкис
районында жасайды. Бәринин де перзентлери бар.
Ал Аўездиц Ҳәкиминияздан соцғы, екинши улы Бекнияздав
Сулыўхан (1125-1983жж.) деген қыз, Кешкивбай (1927-1999жж.)
исимли ул калған. Көшкинбайдан өсип өрбиген Муратбай, Серегүл,
Базарбай, Назарбай... исимли перэентлери Қанлыкөл районында
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жасайды. Ал Сулыўхан Түркменистанға турмыска шығып кеткен
еди. Кдлған перзентлерин дурыслы билмеймен.
Бабамыз Досым палўаннан Байымбет (Байеке) исимли улынан
Абдижәдий, Абдикәрим деген еки ул калған. Олардан Абдижәлцй
перзент көре алмай кеткен, ал Абдикәрим исимли улынан Ж ийенбай'
(1939ж.) исмли бир перзент калған. Ол ҳәзир өз перзентлери менен
Нөкис районыцда жасайды.
Ал, енди бабамыз Досым палўаннық генже улы Қулымбеттен
(Кулекеден) Курбанбай исимли ул, Гулжан исимли қыз калған.
Курбанбайдын Ещан исимли (1931-2002жж.) жалғыз улынан өрбиген
Уснатдин, Ақсуйрик, Базархан, Раўаж, Куўандық деген ул-қызлары
хәзир Нөкис районында жасайды. Ал Қулымбеггин (Кулекенич)
Гулжан исимли қызынан өрбиген Артықбай, Дәўлетбай, Тәжибай
исимли перзентлери ҳәзирги Халкдбад поселкасында жасайды.
Умыткднларым болса және бир көрискенимизде айтарман.
957
— Базы моллалар «Нан уллы» десе, және биреўлери «Куран уллы»
дейди. Сиз қайсысына қосыласыз?
— «Нан уллы» дегенлерге қосыламан. Себеби, жоқары текшеде
нан турса, оны алыўға бойыц жетпеген жағдайда, аяғыцныц астына
Куранды қойып алыўға болатуғыны жөнинде ҳәдислер, рәўиятлар
аз емес. Ал, жокзры текшелерде Куран турса, оған қолларын жетпесе,
аяғыцныц астына нанды қойып алыўға болмайды*.
958
—Куяш системасында неше планета барлығын айтып бере
аласызба?
—Жер, Меркурий, Шолпан (Венера), Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон деп аталатуғын тоғыз планета бар.
959
—Келешекте пүткил дүнья тил табысып, өз-ара ҳәмдамласып
кететуғынына исенесиз бе?
—Усы сораўға унамлы жуўап табыў ец әўелги дәўирлерден баслапақх|әр кандай топар, қәўим, мәмлекег, миллет, мәмлекет басшыларыньщ
дықкат орайында болып келген. Тилекке қарсы, өз заманымызға ой
жиберсек, гейпара мәмлекетлер, миллетлер басшыларыныц көбиси тек

331
www.ziyouz.com kutubxonasi

'

ғана өз мәмлекетинин, миллстинин баскдлар үсгинен үстемлиги туўралы
ислер кылып, хәтте жаўызларша хәрекетлер ететуғынлығына да пүткил
дүнья гуўа болып келмекте. Сонлыктан нешше мын жыллардан бери
иске асырылмаған бул әрман бир әсирде иске асады деп кескин айта
алмайман. Ҳәзир бәрше еллердеги цивилизациялық усылларда иске
асырылып атырған жана-жанд әрманларды көрип, еситип ямаса окып,
бәрше адамзат хәмменин түпкиликли ата-анасы болған Адам ата менен
Ҳаўа анадан туўылғанына исенисип, кайтадан өз-ара түсиниўи
нәтийжесинде, сол Уллы Ата-Анаға хакыйқый садыкдығын далиллеў
максетивде көп ислер жүргизсе, адамзат үшинши мын жыллыкта бир
шанарақ ағзалары киби биригетуғынлығына толық исениў мүмкин.
960
—Ҳаял-қызларға биринши сайлаў, сайланыў хуқыкын берген
мәмлекет бурыцғы СССР мәмлекети деген гәп дурыспа?
—Дурыс емес. 1893-жылдан баслап хдял-кызларға биринши рет
сайлаў ҳәм сайланыў ҳукықын берген мәмлекет Жана Зеландия
(Новая Зеландия).
961
—Бурынғы СССР дәўиринде, тийкарынан, аз сандағы халыкдардыц көп куўғынларға ушырағаны жөниндеги гәплер көп. Бул
гәплердиц хдқыйкатлығына исенесизбе?
—Исенемен. Соцғы анықлаўлар бойынша: Йосиф Сталин баскарған дәўирде, әсиресе, 1930-жылдан баслап 15 халық хәм оғада аз
санлы 40 халық өз ўатанынан ояққа, буяққа мәжбүрий түрде зорлық
пенен көширилди. Қыскасы 3,5 миллион адам өзинин мәнгилик
Ўатанынан айрылды. Биринши болып, 1935-жылы, Ленинград айкаласынан 30 мыц финлер-ингермендлер көширилди. Келеси жылы
Украинадағы 49 мыц поляклар, 15 мыц немецлер куўғын кылынды.
1937-жылы Узақ Шығыстан 173 мын кореецлер Қазақстанға, Өзбекстанға мәжбүрлеп көширилди. Германия менен бурыцғы СССР дыц
1941-45-жыллар арасындағы урыслары басланғаннан кейин, еки
мәмлекеттин сырт ел министрлери Молотов- Робентроплардын келисими бойинш а Сибирьге 139,6 мыц поляклар, 23,6 мыц еврейлер,
85,7 мын украинлар, литвалылар, латышлар, эстонлар зсрлық пенен
көширилди. Волга бойларындағы немецпер репрессия қылынып 800
мыц немец өз орынларынан Сибирьге, Қазақстанға, Орта Азияға
мәжбүрий көширилди. Ал, 1943-1944-жылларда, баскыншы оккупант332
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лар менен биригип кетти деген сылтаў астында 93 мын калмақ, 69
мыц карачайлар, 37 мын балкарлар, 500 мын чеченлер менен ингушлар отырыклы Ўатанынан бурынғы СССР дын х,әр қыйлы қуўысколтыкларына балинцп таркатылды. 1944-жылы Қырым азат етилгеннен кейин, 191 мыц Қырым татарлары, оларға қоса 42 мын греклер,
болгарлар, армянлар, түрклер, иранлылар, жан-жакларға тарқатылып
көширилди. Ҳәтте 1945-жылғы урыс тамам болғаннан, соцда Балтик
бойларынан, Батыс Украинадан 120 мын адам кулаклар ҳәм миллетшилер сыпатында айыпланып өз ўатанларынан куўылды...
962
—Бүгинги хаял-кызларымыз ушын үлги боларлык дәрежеде жасап
өткен уллы аналардын атларын атай аласыз ба?
—Адамзат тарийхында Хаўа Анадан бержағында да бәрше заманлар
ушын үлгили аналар оғыры көп. Олардан, ец әўеле, Пайғамберимиз
Мухаммед злейхиссаламнын өзи айтып кеткен төртеўин айтайын:
1. Муўса пайғамберди балалығында өлим апатынан аман саклап
калған Асйя исмли Ана.
2. Ийса пайғамберди дүньяға келтирген Мәрьям исмли Ана.
3. Мухаммед пайғамбердин биринши жуптысы Хдтийша Анамыз.
4. Мухаммед пайғамбердин қызы Бийбипатпа Анамыз...
Кеширерсиз, мен өзимниц анам Гулханды да үлгили аналар
катарында деп түсинемен.
963
—Өзбекстанда саўда хәм музыка мектеплери, шет тиллер институты қашан ашылғаны есицизде ме?
—Орта Азияда, соныц ишинде, Ташкентге биринши саўда мектеби
1913-жылы, ал шет тиллер инсппугы 1948-жылы ашылды. Биринши
жокары музыка мектеби 1934-жылы ашылды.
964
—Маған пайдалы төрт кецес берсециз?
—1. Тыныш жүргенинизде аллекандай хәсиретлер есицизге түсип
крркынышларга берилсениз, өзинизде ете беккем сабырлылықса1у1аныз.
2. Әллекимгг. ўәде берсениз, жаныцыз талап етилседе орышацыэ.
3. Сизден үмит еткен адамлардыц үмитин үздирмециз.
4. Биринши ушырасқан адамыныздан бирден айыплар иэлеўге
тырыспацыз.
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965
—Уллы жазыўшылардын сөзден утылған жағдайда женилмей
жуўап тапкдн пайытларынан мысал айтасыэ ба?
—Александр Дюма (1824-1895) бйр күни театрда бир жазыўшы
менен онын пьесасын тамашалап отырғаноа, бир тамашагөйдиц уйқылап отырғанын көрип, пьесаныц авторына: «Сенин пьессан кдндай
қызық екенин дәлийллеп атырған анаў адамға қара» деп уйқылап
атырған адамды көрсетипти.
Соннан бир неше күн егкеннен сон Апександр Дюманыц өз пьесасы койылғанда да, запда бир адамнын уйқылап отырғанын көзи
шалған сол автор куўанғанынан, оны Дюмаға көрсетип: «Әне, сениц
пъессанда да уйкылап отырғой» дегенде, Дюма сөзден утылмай: «ол
сол сапары сениц пъесанды көрип отырғанда уйқылағанынан еле
оянбаған адам» деген екен.
Бир жола Бернард Шоудан (1850-1950) бир адам: «Сизиц әкециз
күтә шебер тигиўши болған деп еситтим, ыраспа?» деп сорағанда,
ол: «дурыс, тигиўши болған» депти. Бул жуўаптан кейин сол адам:
«Онда әкениз сизге неге тигиўшиликти үйретпеген? дегенде, Бернард
Шоу: «Сизин әкециз ким болған?» деп сорапты. «Менин әкем жақсы
тәрбия көрген, күтә ақыллы, мәдениятлы адам болды» депти. Сонда
Бернард Шоу оған: «Олай болса, әкециз неге акыллыкты, мәденияттылықты сизге үйретпеген...» деген екен
966
—Бир адам неше тилге дейин еркин билиўи итимап?
—Мен оқыған газета-журналлардыц мағлыўматларына карағацда
28 тилден артықтил билгени жок. Мәселец: италиялы Раск (17871832) деген адам 28 тил, новозелацдиялы илимпаз (доктор) Гаралд
Ульямс (1876-1928) деген инсан 28 тил, ал бүгинги бизиц заманымызда Францияда жасайтуғын Генри Шли деген адам 19 тилди еркин
биледи екен...
967
— Арал тецизи хаккында мағлыўматлар еситким келеди?
— Биринши ескертерим: «Арап» сөзиництүркий мәниси «Атаў»
дегенди ацлатады. Ол дүньядағы қешбир океанлар менен я үсти я
асты аркалы байланыспаған, суўы ашшы тецизлердиц бири. Оған
тек Әмиў ҳәм Сырдәрьялар куяды. Ал, өтмиштеги ҳәркыйлы хүжжет334
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лерде Арал түрли-түрли атамалар менен тилге алынады. М әселен,
Қытай шежирелеринде, Арал тенизи — «Арка тенизи» делинсе, бизин
эрамызға дейинги 138-жыдда жазылган араб географларынын хүжжетлеринде «Әмиўдәрья Куддер тенизине (яғный Арал тенизине) куяды*
деп жазылған...
1716-1717-жылларда орыс князи Бекович Черкасский тәрепинен
жүргизилген экспедициянын жазып калдырған хүжжетлеринде
«Әмиўдәрья Арал тенизине қуяды» деп дәл айтылады.
1848-жылы Алексей Иванович Бугаковтын (1816-1869) басшылығында Арал теннзине биринши экпедиция жиберилип, хәр тәреплеме
изертленеди ҳәм Оренбург аркалы желкомлы кеме әкелинип, Арап
тенизине түсириледи.
А.И.Бутаков Арал текизи туўралы жазып, суўретлер сызыў ушын
бул дәўирде Оренбургка сүргинде жүрген атакды Украина шайыры
Тарас Щевченконы да (1814-1861) өз экпедициясына қосып алады.
Егер сол 1848- 1850-жылларда сызылған Арал тецизиниц картасына,
бүгинги көз бенен карасан, күтә әжайып, әттен сол дәўирдиц көринислеринен бүгинге ҳеш нәрсе калмағанына ишиц ашыйды. Шынында А.И.Бутаковтын экспедициясы көп ислер ислеген. Олардан бир
мысал: Арал тенизинин оргасындағы (соцғы гездеги әскерий сырдар
бойынша жасырын ислер жүргизилген) «Возрождение» атаўыныц
кенлиги 216 квадрат километр екен.
Тарас Щевченконын 1850-жылдыц 10 январында өз досларына
жазған хатларынан биреўинен үзинди келтирейин: «М ен... Қырғыз
(Қаракалпақ) далаларында ҳәм Арал тенизинде еки жаз гездим.
Көп орынларда ҳешкимниц көзине түспейтуғын әжайып нәрселерди
көрдим. Тилекке карсы, олардыц сүўретлерин сыза алмағаныма жаным
оғыры ашыйды, себеби маған көргенлеримниц ҳәммесин жазып,
сызып жүриў кадаған етилген еди...»
968
—Фирдаўсийдиц (940-1020/1030) әлемге машкур «Шахнама»
дәстаны кимге арналғанын ҳәм оны дөретиў пайытында кандай
ҳәсиретли жағдайлар жүз бергени жөнинде айтып бересизбе?
—Әбилкасым Фирдаўсий 35 жыл даўамыцда дөреткен «Шахнама»
дәстанын қайсы патшаға арнаўын билмей, жигирмалаған жыл
ойланып, соцыцда, Газна шәҳәриниц Султаны Махмуд Ғазнавийге
(998-1030) арнаўым керек, деген жуўмаққа келеди. Себеби Султан
Ғазнавий өз сарайына шайырларды жыйнап, оларға айрыкша хүрмет
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көрсетип турады екен. Усы максетге Фирдаўсий өзи жасаған Тус
кдласынан Ғазна каласына жол алады. Каланын шетинде, бир гөззал
бағка тап болады. Бағда сарай шайырларынын үшеўи, (Асжадий,
Унсурий, Фарухий), өалериншс базим курып, косыклар окып отырғанын көреди де, оларға кдйырылады. Сарай шайырлары оны танымай: «Әй, инсан, сиз баскалар менен косылып отырыкыз, бизлер
шайырлармыз, арамыэға жараспайсыз» дейди. Фирлдўсий күтә кишипейиллик пенен өзинин шайыр екенлигин айтады... Соноа шайырлар:
«ОлаЙ болса, кэзир бизлердик хәр биримиз бир катардан косык
шығарамыз, ал сиз төртинши катарын таўып жуўмакластырасыэ» —
дейди, Фирдаўсий ойланбастап келиседи... Келнсим бойынша, үш
шайыр өзлеринен сон сл дөреткен төртинши катарлардын даналык
пенен тамамланыўларын анлап, өзлеринше, сыбырласады да, набада,
ол патшаға кирип, сарайға кабыл етилсе, өэлериник бахасызланып
кдлыўынан кәўипсинеди хәм оны сарайға жакынлатпаўдын усылларын кылады...
Нәтийжеде, Фирдаўсий 70 күнгс дейин пашаға кириўге имкакияг
таплай, мешитке барып, сол кәрада сарай хызметкерлеринен Мохвқ
исмли адам менен сөйлеседи. Мохакка Фнрдаўсийдиндилўарлығы
унап, патшаға кириў ушын жәрдемлесиўге ўаде етеди... Усылайынша,
ол күтип жүргенде, Ғазнавий өзинин Сарай шайырларын алдына
шакырып «Сийярулмуок* деген дәстан жаэыўды тапсырады. Бул
гәпти МохакФирдаўсийге де жеткереди.
«Мен де Султаннын ойлағанындай бир дәстан бар, сәл шалалаў,
оны тезлик пенен тамамлайман»,— дейди Фирдаўсий. Мохаконын
айткан дәсганын сорап алып, Султаннын тэнхэ өзнне әкелип көрсетеди. Ғазнавий дәстанды дыккзт пенен окып күтә унатады да, Фирдаўсийди алдына шакырып, өзи менен жузбе-жүз сөўбетлескеннен
кейин, оны сарайға алып, тәнхә өэине арнаўлы жай бергизеди. Енди
Фирдаўснй сол жайда «Шахнама» дәстанын биротала тамамлап, сон
Султан Ғазнавийге башшлаўлар жаэып, ўәэнри аркалы Султан
Газнавийдин оэине көрсетиўди өтинеди. Дәсган Ғазнавийдин жүрек
баўырын ернтмп. оған ғәзийнеханадан жүз мын алтык дирхом (пул
бирлиги) бериўди ўәзири Хожа Хасан Маймандийге талсырады. Бул
жандлыкты еситкен айырым жанапайшылар «Шахнама»ға ўәзир
Хасан Маймандийдик де исмин косыўды ескертеди. Оирдаўсий бул
усынысгы дыккдтка алмайды. Сөйтил жүргенде, бул гәп Маймандийдин вэине жетип, ол Махмуд Ғазнавийге келеди де:
«Бул дәсган ушын жүэ мын алтын дирхом түўе, оннан көп бериўге
арзыйды. Л екин, пулды бирден ем ес, бвлип-бөлип бериў керек»
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дсген усыныс билдиреди. Султан буған көнеди. Енди Маймандий
Фирдаўсийден өш алыў нийетиндс оған 60 мын алтын дирхомнын
орнына 60 мын гүмис дирхом бсргизсди. Фирдаўсий оны алып,
хамамшыға 20 мын, бөз токыўшыға 20 мын, әкелген адамга 20 мын
дирхомнан бөлистрип берсди де, Маймакдийге: «Уллы Сутгганға айтып
барыныз. Мен бул дәстанды пул ушын жазбағанман!» дейди. Окын
бул гөпин Маймандий өткирлсстиринкирсп Султан Ғазнавийге
жеткерсди. Буған Ғаэнавий ашыўланып Фирдаўсийди пилдик аяклары
асгына таслап елтириўге бүйрык береди. Буннан хабарлы Фирдаўсий
тезлик пенен өз кддасы Туска кайтпакшы болады да, Султанға хат
жазып, хатгы Султакнык еркетайлаў бир ўәзирине услатып, енди
20 күннен кейин Султаннын тэнхәөз ксшына тапсырыўын етинеди..
Фирдаўсийдин хаты бираз сггиралыкдәрежеде екен. Султан Ғазнавийбул хатгы окығаннан кейин оньщ астарына тусинип кехәрленедиде,булислерш<нбөринеўеэириХожаХасан Маймандий айыплы
екеннн анықпал, онык өзин күтә кдтал жазаға гириптар кылады...
Әттен, уллы Фирдаўсий де езинин кудиретли дәстанына болған
халыктын айрыкша хүрметин кере алмай-ак, дүньяоан етеди Бул
ўакыялар ушын Махмуд Ғазкавийдин ези тиккелей айыплы болмағаи
мснсн айыпкер сылатында тарийхкд киреди...
969
—Сиз де мультфильмлер көрип турасыз ба?
—Аклықларым мультфильмлерге күтә көп кызығады. Бос ўакытларымда оларға косылып мен де телевизорға үннлемен. Сөйтип,.
базы мультфилъмлерден өзим де жуўмак шығарып: «Әх] бундай
мультфильмлерди айырым басшылар, хекимлер ара-тура көрип
турғанда, тек ғана хдйўанлар арасындағы емес, көплеген басшылар
менен олардын кол астындағылар арасындағы гейде жүз беретуғын
хайўанлыклар, бийорын карама-кдрсылыклар азаяр еди аў», деген
ойға таламан.
970
—Айналамдағылардын маған исенимлери кемейди. Екди не
кылайын?
—Күнделккли ислерикизде жол койылған кәте-кемшиг.иклеринизди көрип биле тура баркулла мақуллап, көзичше мактаўшылар
алдыкда бәрха марапатлана бермей, хәр исте жиберген кемшиликлериниздн әўеле өзиниз дурыс бахалаўды үрдисине айландырыныз.
22—Т. КМыпбергеное
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971
—Мшшетимизге тән куўанышлар хәм дәртлер жвнинде не дейсиз?
—Дүньянын кайсы хашшна кандай өмир кубылыслары тән болса,
биэицхалкымызғадасол нөрселертэн. Бул аксиома. Ал, калкы бир
неше миллионды курайтуғын Курдлар сыяклы айырым халыклардьт
елеге дейин ө з аты менен республика, мәмлекет болып аталмай,
белгкли Ўатансыз жасап киятарған дәўиринде аз санпы халкымызоыц
өз аты менен, миллий Кдракалпакстан Республикасы болғаны шексиз
үлкен куўаныш!
Халкымнын миллет сыпатында дөрти: елеге шекем каракалпақлардын кслип шығыўын дурыс аныклал, далиллеўи тийис алымларымыздыц, базы шала-шарпы шабандоэлардын сока атларға миннп,
«биалер де шабандозлармыз!» деп баска шабандозлардын катарында
ш йкы ў салғаны янлы, шала билимлери менен «бизлер де алымлармыэ! Илим докторларымыз!, Академиклермиз!», дейтуғын әдетлсри!
Көш алға жүрип баратырыпта кемнс кугағын дүэете беретуғыны
секилли, бизде де барып-барып бәри дүзелетуғынына, бар дәртлер
мәнги умытылатуғынына қәлбим такыйық исенеди!
972
—Дүньядағы ен шукыр хәм үлкен тениз, көллердн билесиз бе?
—Баспасөз хабарларынан оқығаныма тийкарлансам, дүньядағы
ен шукыр көл Байкал көли. Оныц теренлиги 1700 метрге жетип,
көлде бир ярым мыцнан аслам түрдеги хәркыйлы балыклар хәм
баска жанлы жәнликлер жасайды- Сол жанлы-жәнлнкпердин ярымы
дерлик Байкалдан баска тениз-каллерде жасамайды екен.
Дүньядағы ец үлкен тециз Кубла Қьггай тениэи. Онын майданы
2 миллион 974 мыц 600 квадрат киломстр екен.
973
—«Хдқыйкатлық» деген сөздин түп мәннсин калай түсиндирер
соиниэ?
—Ҳақыйкатлық! Буны хәмме изяеп жасайды. Бирақол нелерден
ибарат, дәлме-дәл түсиндириў қәммеге де кыйын. Соған карағанда,
хвкыйкытлык Тәнщжтааланыцбиэге нәмалим исмлеринен бири болса
керек! Онысыз жасаў мүмкин.смес!
974
— Жерден Айға шекемги аралык канша екен?
338

www.ziyouz.com kutubxonasi

—М енин күжжетлерден окыганым бойынша: Ж ерден Айга
шекемги аралык 384 мын 400 кнлометр, ал Ай жердин өтирапын
29,5 суткада бир айналады екен.
975
—Акдыкларыма ара-тура еслетип турыўым ушын Уллы сакыпкыран Әмир Темурдын нәсиятларынан ядыныдда барларынан айтып
бересиэбе?
—«Акыллы қэм дана инсанлар менен кенесиўден хәм олардан
.үйренкўден хеш кашан уялма*.
«Сени дос деп билген инсакды, хешкашан назаркандырма».
«Кыльшгты кылыш емес, жаксы свзлер кынына кайта салдырады».
«Билегинде күши бар бирди жығады, көлбинае билими бар мынды
жығады».
«Акыллы адам көбирек билгени менен макганбайды».
«Әллеким жөнинде унамсыэ гаплереситсен, бнрцен исенбе».
«Достын наорын бир ис ислеп қойса, оган бирден мсхириндн
жогалтпай, кеширимли бол».
«Акыллы душпаннын жаўыз болса да, акылсыз достыннан
жаксырак».
976
—Инсан ушын ден саўлыкган, фнзикалык күштен хөм (кска
нелер керекдеп ойлайсыз?
—Ден саўлыкга,физикалыккүште керек. Бирақбәри орны менен
болсын. Менинше, инсаннын хәрбир исинде даналык, ал ек қыйын
күнлеринде жекке калмаўы ушын сырлас хакыйкый дос абзалырак.
Соньщ менен бирге қәзир, бирер саатлардан кейин, бүгкн бол-маса
келеси күни, болмаса, бир ай, бир жылдан кейин келешегикин пөраўан
болатуғынына толык исеним менен жасаған, жылаганнын көэинше
күлмей, бир адзмнын алгени жөкинде хабар есигхеше кыйкалып, дүньяга
бир бөпе туўылғаны жөнинде хабар еснгкенде куўанатуғын, айналасындаты бәрше жанлы маклуквтларга, бәрхама айрыкзиа мехирлер
м н ен карайгуғын ннсанлароан дослары хсш кашан түнилмейлн..
977
— А р к а А м ери кан ы н А лдска ы п аты н ы н о р н ы к а ш а н ашылганын
а н ы к б и л м ес е м д е, А л я с к а б у р ы н о р ы с п а т ш а л ы ғы н ьщ к о л асты н а
к а р а га н -б ы ш , деген гәп е си тти м . С и э и н б у н н а н х а б ар ы н ы з б а р ма?
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—Хакыйкатган да Аркд Америкамын Аляска штатынын орны
бурын орыс патшалышкын территорнясына кирген. Өйткени, ол
1741-жылы Витус Беринг леген орыс алымы төрепинен ашылған.
Бирақ Россиянын патша хүкимети оны 1897-жылдын март айында
Вашингтонда жүргизилген келисим бойыкша жети миллион еки жүз
мын долларға Америкаға бас пүкил саткан. Сөйтсе де, айрым тарийхшылар 1868-жыллардағы гаэеталардын кәте хабарлар басканын,
шыныноа, Аляска 99 жыл мүддетке ғанасатылғанын гастыйыклайды...
Меницше, бирнншиси дурыслыкка кобирек жакын.
978
—Мәмлекетлик зан*нызамиын ен әдили кандай болады?
—Ҳәр кандай шараятта байларға да, жарлыға да, алымларға да,
төмен мағлыўмат ислерине де... басшыга да, онын кол астындағы
карапайым инсанларғада да тендей талап коятуғын эан-нызамлар.
979
—Инсандағы акыллылык пенен насазлыюы калай айырса болады?
—Акыллылар кәлеген адамнын аўыр тәғдири ушын жанашытып,
куўанышы ушын еркин куўана алады, насазларта өзинен баскалардьщ
тәгдирлери кампәтир болып ғана калмай, керисине, куўанышларыка
манлай жайырып кыйналады. кайғыларына шакдлакатып күледи.
980
—Дүньядағы айрым планеталардын көлемлери жөнинде бидмейсиэ бе?
—Билемен, деп тастыйыклай алмайман-. Лекин, окыганларымнан
есимле калғанлары: Меркурийдин диаметри 4878 километр, Шолланнындиамегри 12 мыц 160 кнлометр, Жердин диаметри 12 мынббО
километр, Марстын диаметри 6 мын 780 километр, Юпитердиц
диаметри 142 мын 800 кнлометр, Сатурндики 120 мын 800 километр,
Уракдики — Жерден үлкен лекин дәл есабы аныкемес, Нептундики
50 мын километр, Плутоннын диаметри 3 мын километр.
981
— Өгкен әсирде Кзракалпактннык территориясында жүз берген
базы жаналыкларлан, сонын ишинде, айырым, арнаўлы окыў орынлары менек мөкемелердик кзйсы жылларда пайда болғаны жөнинде
езиниз бнлстуғынларынан мсни де хабарлы кыласыз ба?
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—Сиэинөзинноде бурын билетуғынларыньшы тәкирарласам. ал
базы фактлерди умытсам, кеширерсиз деген үмит пенен айтайын:
XX ©сирдин келип кириўи алдынан:
1873жылдыц 21 августында Петро-Александровск (Төрткул)
кадасына тийкар салынды.
1874жылы Петро-Александровск каласында ер балалар ушын
училише, сол 1887-жылы Қзрахалпакстакда биринши рус-туэем (жергиликли халыкларды «тузем» леп атаған) училишеси ашылды.
1887-жылы Шымбайда май шығарыўшы кәрхана пайдаболды.
Енди XXәсирдегилерден:
1907-жылы Пггро-Александровск каласынан биринши калалык
китапхана пайдаетилди.
1924-жылы май айында Хорезм халык республикасынын орайлык
аткарыў комитетинин IV сессиясында кдзак-кдракдлпак автоном
областын дүзиўге карар кабыл еткпип, оны н орайы болып Хожели
каласы белгиленди. Сол 1924-жылдын 14-октябринде бурынғы
СССРдын Орайлык атарыў Комнтети Россия Федераинясынык
Курамындағы Кдзакстан автоном республикасына кирелуғын кылып
Кдракалпакстан Автономиялык областын кайта дүдаи хәм онын орайы
кмлыл Төрткул (Петро-Александровск) каласы белгиленди.
1924- жылы «Еркин Кдракалпакстан газетасы» пайда болды.
1925жылдын 12-19февралындаТөрткул каласында Каракдлпакстан обласгынын I шөлкемлестириўши съезди «Кдракалпакстан
автоном областын дүзнў хаккынла» декаларация кабыл етип, каракалпаклардык мәмлекетшилиги тикленгенин, бирак ол Кдзакстан
АССРына киретуғынын баян етти. Ал, сол 1925-жылдын 15-19
фсералыкда Кызыл Орда қаласынаа өткен Советлердин V пүткнл
Кдзакстан съезаи Кдракалпакстан автоном областы Казакстан
АССРына киретуғынын жәриялады. Буны сол 1925-жылдын II
майында Пүткил россиялык Съезд тастыйыклады.
1925жылы Төрткүлде биринши педагогикалыкхәм аўылхожалык
техннкумы ашылды.
1926жылы 12-ноябрьае Кдракдпапакстан Автоном областынын
Хукук режеси Кдзакстан АССРынын Орайлык Аткарыў Комитетннде
тастыйыкланды.
1926-жылы Кызкеткен каналынын казыўы баслачды.
1930-жылдын 20-июлннде Каракалпақстан Автоном областын
автоном Республикага айналдырыў бойынша шөлкемлестириў комисиясы дузнлди.
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1932жыл 25-майда Тврткүл каласынш Каракалпакстан автоном
республикасы бойынша Кснсслсрдин I шөлкемлестириў съезди
ашылып, ол пүткил Кдракалпак хапхына Үндеў кабыл етгн.
1933жылы «Советская Каракалпакия», «Жас Лекинши», «Жеткиншек», «Совс! мугаллими» газеталары пайда етилди.
1933- жылы Мойнакга балык конверва эавоаы курылды.
1934жылы Төрткүлде Кдракалпакстан пединституты аш ылш .
Сол 1934-жылыТөрткүл каласыноажокары окыў орны Каракдлпақстан Момлекетлик Муғаллимлер таярлаў интитуты да ашылды.
1934жылы Кдрахдлпакстанда Жоцышкл тухымын тазалаў заводы
пайдаболды.
1935- жылы 7-алреддс Кызкепкен каналы пайдаланыўға бернлди.
1935жылы Терткүлде Ф инанс жобаластырыў техннкумы,
медниикалыкучилише, ал Шымбайда медсестралар (хомшийраяар)
таярлайтуғын мектеп ашылды.
1936жылы СССРдынжана конституцнясы бойынша Кдракалпақстан АССРы Өзбекстан Республикасынын карамағына өткерилди.
1939-жылы Қонырагга пахта тазалаў заводы иске тусирилди.
1944-жы лы К егейли районы ны н орайы нда хаял-кы злар
педучилкщеск апшплы
1948-жылы Шоманай каналынын хурылысы басланаы.
1950-жылы Хожели пристаны пайда етилди.
1950- жылы Нөкис-Халкабад-Шымбай автомобиль жолы сапыккы.
1951жылы Кдракдлпакстанда бириншн рст жолларды асфалтлаў
ислери басланоы.
1953-жылы Тахиаташ каласына тийкар салынды.
1955-жылда Чарджаў-Хожсли-Қонырат темир жол линиясы
питкерилди.
1959жылы Өэбекстан Илимлср Академиясынын Кдракалпакстан
филиалы шөлкемлестирнлди.
1960жылы Арал тенизнник кәдди пөсейип баратырғаны
аныкланды.
1977-жылы Каракалпакстан пединститугы тийкарында Каракалпақстан Миллий Уннверситети пайда болды.
1977-жылы Еликкала районыдүэнлдн.
1990-жылы «Каракалпакстан» баспасы базасыкда «Билим* баспасы
пайда етклди; Каракалпакстан псдинституты кдйтадан тикленди.
1990жылы 20-сентябринде Ө эбекстан Рсспубликасынык
Ғәрезсизлик Декларациясы жәрияланды.
1991жылы 31-августа Өэбекстан Республикасы оэин ғәрезсиз
Республикадеп жәриялады.
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1991жылдык октябринде Ташкект Педиатрия институтынын
Нөкис филиалы ашылды.
1992- жылы Ташкенгге шеттнллер лииейи ашылды.
1992жылы Кдракалпакстан Республикасынын Байрағы тастыйыкланды».
1993жылы 2-сентябрьас Өзбекстан хукиметиник 1993-жылдын
19-июлиндеги карары тийкарында Каракалпакстанкын кирилинадан
латын графикасына етиўи жонинде карар кабыл етклон.
1993-жылы Саыарканд каласында «Имам ал-Бухарнй хом ол
жасаган дәўир»деген темада биринши илнмий конференция ашылды.
1993-жылы Кдракалпакстан Республикасынын Герби тастыйыкланды. Сол 1993-жылдын 28-сенгабринде Кдракалпакстаннын миллий
гимни тастыйыкланды...
Усы фактлер менен хәэирше токтайман. Сонгы он жыл нелер
бергенин оэи ш зде меннен кем бнлмесениз керек...
982
—Кәйтсем өзиме сүйенишлер табаман?
—Тәкиритаалага косымшадианатлы сүйенишлср табыўда өетниздей сергизданлар аэ емес. Сол ушын кыялларыкьшы көп абыржыларға сала берместен, әўеле өэ костарынызға, туўьюканлары ныэға, перзентлеринизге, хакыйкый досларынызга, сүйенип жасаныз. Оннан
сон мәмлекетинкздин жәмәәтикшоин басшылары халкыдо кәм маган
хакыйқый ғамхорлык кылады деп такыйык исеннў менен, кандай
кәсипте ислесеназде, сол кәсипке бар ыкласынызды, баскаларга
болган өкле-гийнелериниэди умьпсаныз, әўеле өэикиздсн өзимиз
сүйениш табасыз.
983
—Хдял-кызларды көкерликке алыў кай дәўнрлерде басланганык
билесиз бе?
—Әййемги грек мифлеринде, көплеген тарийхый хүжжетлерде,
хаял-кызларды нөкерликке алыў, әййемти амаэонкалар даўирлериное
басланганлыш тэстыйыкланааы. Амаэонкалар дәслепки гезлеринде
еркеклердин хдялларға жынысый кылапаығы ушын да тиккелей
өлтириў менен де шуғылланып онш ен хаял-кызлардан нөкерлер
дүзген. Соннан сонғы бәрше дәўирлерде хаял-қызларды нокерликке
алыў көп мәмлекетлерднн дәстүрлерине, гейпара мәмлекетлерде
мөжбүрий жоллар менен болса да, киргиэилип келген.
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984
—Пүтхил адамзапынтәгаиринетийнсли сырларды саклаўдаланкы
лүньяга малим әпсаналык инсан ким?
—Грек әлсаналары бойынша, адамзатка биринши от әкслип берпгн
Прометейдиц инисинин хаялы Падара. Ишине дүнья апашыдыкларыныц, қәр қыйлы кеселликлердин, бир-биреўте дуишаклыкларцын,
әгттадалыклардын пайда болыў сырлары сакланган куты (шкатулка)
өне сол Падараға тапсырылып, сол куты хәм онын ишиндегилер
жөнинде хеш кимге ҳешклшан сыр ашпаў ескертилгеки ушын, ол,
өэинин тирилигинде, сол кугыдағы бәрше сырларды өзинин ишинае
саклай бклгени тастыйыкланды.
985
—Адамлар минсз-кулықлары бойынша, нешеге бөлннеди, деп
ойлайсыз?
— Мисли жыл мәўсимлери секилли, инсанларда минез-кулықлары бойынша, меникше, төртке бөлинеди:
Биринши, ашкөалер. Олар — дүньянын кенлигинде, бәрше байлығыноа баскалараан түўе, хәпе өзлеринен де кызганып жасайтутыцлар.
Екинши, баодллар. Олар өзлерине керекли нәрселерви кәлеўинше
алып, жеп-иш ип, бирак баска бир инсанға хештеце аллырмаўға,
жегизбеўге бар өмирин жумсап жасайтуғынлар.
Үшинши, кекпейиллер: Олар ҳешкимнен хештене кыэганбайтуғынлар, сокын менен бирге өхтери де крлеўинше алатуғынлар.
Тортинши, сакыйлар. Олар өзлерине хештене аўыспаса да, тойынып, ишип-жемесе де сал артыклаў нөрселер тапса, олардык баскаларға үлестнрип бергенди, баскалардын да өзлери менен тен ишипжегеник жаксы көретуғынлар.
986
—Кдндай жазыўшылар, шайырлар, сәэенделер, артистлер, адамлардын есинде кебирек сакланаоы?
—Өзлерине дейикдегилераин гүллән усылларын взлеринше байытып, бирак, кайсы үлгнде болса да, олардык хеш кайсысын тәкирарламастан, өзхалкынындәртлерин де, куўанышларын да, әрмакларын
да күтә түсиннкли хәм хәркыйлы формалардағы өнерлери менен
келсшекке вўладларга жеткере билетуғынлар көбирек есте калады.
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987

—Досты өэимнен беэдирмеўим ушын не кылўым керек?
—Кимди өэмне дос тугқыныэ келсе, биринши гсзекте, онын барлык кәте-кемшиликлерин кешириўге әдетлениўнниз зөрүр.
988
—Маған бирер «бет әлпетин гүзге усайды», дели. Бул недегени?
—Демек, си з әллекимлер менен ушырасканынызда, оған хеш
кашан ашык кеўнл ыенен күлешырайланыгпа карамайтуғын адамсыз.
Егер ким менен ушырассанызда кулешырайланып мүнәсибетте кылсаныз, хәшким «сиэин келбетинизли гузге, кыска усайды» деп наразылык билдирмес еди.
989
—«Адам пикирлеўи керек» деген гәптин мәнисин түсиндиресиз бе?
—Бул жөнинде, Россиянын ойшыларынын бири Петр Яковлевнч
Чаадаев (1794-1856) өзинше былай деген екен: «Пикирлеў — Франиияда сөйлеў ушын керек, Англияда — пикирлеў сол пикирлерди
искеасырыўынушын керек, Германияда — пикирлеў хәр исти және
де теренирек ойлап баслаў ушын керек... Ал Россияда ликирдеўдин
хешкимге кереги жок» деген екен.
П.Я. Чаадаевтыненсокғы пикириндеги «Россияда» деген сөзди
«Кдракалпакстаида» деп өзгертип айтсак, сизге де дым ғана тусиникли
болар еди я?..
990
—Бердак шайырдындөретпелерин билмейтуғын миллет ўәкиллери
сорал калса, кыска бир гәп пенен калай уғындырса болады?
—Набада орыс адам сорал калса «Сиз ушын Пушкин ким болса
Бердак бизге дап сондай», Поляклар сораса, «сиз ушын Адам
Мицкеевич...» венгер сораса, «сиз ушын Жандар Патефий...», чехлар
сораса, «сизушын Ян Неруда кандай болса... каракалпакларушын
Бердак дәл сондай»... десениз жеткиликли.
991
— Куяш Жерден каншама дәрежеде жснил екен?
— Илимнинтастыйыклаўы бойынша, керисинше, Куяш көэлерғе
киши көринген мекен Жерден 324 мынесе артыксалмакка ийе.
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992
—Ҳөркыйлы алымлардын иэертлеўинде Кдракалпак миллети, тийкарынан, «Коныратлар хәм онтөрт руў* болып екнге бөлинетуғыны
жөнинде пикирлер жүритнледи. Бул пикирлер мени, неликтснде,
онша исендирмейди. Сиз калай ойлайсыз?
—Мен де Сизге жакын ойлайман. Хдкыйкатында. Қаракалпақ
миллетн: Қонрат, Кытай, Кыпшак, Кенегес, Манғыт, М үйтендеп
аталатуғын алты арыстан куралады... Конырат арысынын өзи:
Ашамайлы, Балғалы, Бакднлы, Баймаклы, Кдзаяклы, Қандекли,
Кдрамойын, Қолдаўлы, Қостамғапы, Қыят, Теристамгалы, Тийекли,
Уйғыр, Ыргаклы деп аталатуғын онтөрт руўдан куралады... Сонда
сол Сиз айткан сол алымлар, «Қоцырат хәм өнтерт руў« дегенде
нелерди ноэерде тугады екен? Мен де түсинбеймен. Ал, жеме-жемеге
келгенде, Қонырат арысынын өзи «Жаўынғыр*. «Шүллик» деп
аталатуғын еки тийреге бөлинеди. Усы кәрада бир ескертиў: «Шүлликлер» тийреси, өз гезегине жети руўдан ибарат болыўына карамастан,
олар иштен және майдаланып, 60 тан аслам майда руўларға бөлинеди.
Тап усы таклетте 6 арыстын хәрбири иигтен және майдаланып күтә
көп-көп руўларға, тийрелерге балинеди..
Сол ушын кдракалпаклардын руўлары туўралы гәплер жүргизилсе,
өўеле гәп болыўы тийис сол руўдын кайсы арыскд киретуғыны
акыкланып, оннан сон, пикирлер айтылса, онша көп кэтелерге жол
койылмаАды деп ойлайман.
993
—XX әсирдеги атақды өэбск жазыўшысы Абдулла Кдххдрды Устаз
сыпашнда тән аласыз ба? Егер солай бояса, устаздыц кдндай нәсиягларын еслейсиз?
—Бириншн айтарым — өтмиштегм уллылар дөреткен еэбек адебияты пүгкил ж әхэн жазыўшылары ушын тәкирарланбас уоаэ! Әне,
сол төкирарланбас устаздьщ дөрстпелерннде кайнап писнў менсн,
жанд Европа адебнятыныц тынык кдймакларына мангығыл шомылған Абдулла Кдххарды бир мен ем ес, хәтте е з тецлеслери де Устаз
деп тән алар едн. Сораўыцыадын екинши бөлимине келсек, Устаз
Абдуллг Кдххзрды көбирек хдйран калдыратуғын бир жағдай —
туркийэибан хаяыкдар әдебиятларынын араларындағы карьж-катнас
еди. Усыларды есалкз алғаны ушын ба, базы ушырасыўларымызда:
...«Өдебият атомнан күихли, лекин, онын күшин отын жарыўға
сарпламаў керек!» деп ескертип кояр едн.
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Сонын менен бирге, ол өэбек адебиятынык келешеги жөнннде
көбнрек жан ашьпып Өлмес Омарбековты, Ушкын Наэаровты, Еркин
Вахидовш, Шүкир Халмурзаевгы, Абдулла Ариповты өэбек адсбиягынын аўыр кецесин бийик келешеккс кдрай сүйрейтуган саддаўшылар
сыпатында айрыкша гәп кылатуғын еди. Бир жола ол маған «Мен
ескерткен талантлы жаслар менен тығыэ дос бол... оэбек әдебияты,
онын келешеги еле сени де күгә жокары бахалаўды умытпайды.
Әне сол гезлерде ссн Абдулла Ариповка кайыркомлык кылыўды
естен шығарма... ссиг.
«Бир түрк мыцлап хиндти түсинер дуп-туэик,
Лекин, бир-бирин түсинип жетпес еки турк*... деп Жалаладдин
Румийдин айтканындай, жас талант Абдулла Арипов баскаларды
түсинсе де: олардын көбиси, өэлеринше, оны тусинбегенге салыл,
ғәрезгөйлик ш лады... Өзбек хәм Кэракалпақ әдебиятлары нда ғәрезгөйликеле теўснлген жок... Сөйтсе де, және тәкнрарлайман, кимяер
кандай ғәреэгойлик кылса да, сен өз миллетицнин туўын жокары
көтериўден жалықпа...»
Мен бүгин бул нәсиятларды еслеў менен тәжрийбелери пүткил
жәхөнға үлги өзбек өдебияты алдында хәм оньщ XX әсирдеги уллы
ўәкиллеринен бири Абдулла Каххщщынссгелнги аддьшда бас ийемен!...
994
—Кдракалпаклардын хожалар деп аталатуғын тайпасы кайсы
арыскд киреди?
—Менин жас гезимде такыўа ғаррылардын өкгимелери бойынша
Кзракалпакдардын хожалары миллетимиэдин жетмнши арысы болып
есапланады. Әгтен хожалар терен изертленбегенлиги себепли болса
керек, кдракалпаклардын жетинши арыс есалланатуғын хожаларды
Советлик дәўирдс, хәтте миллетимиэден айырып түсиндириў кейпияты да хуким сүргени сыр емес.
Ал, хожалардын негизине келсек, Өэбеклар арасындағы хожалар
хакыйкый өзбек миллетинен, казаклар аресындағы хожаларда сөэснз
казак мнллетинен... пайоа болғаны киби, каракалпаклар арасындағы
хожалар хаслында каракалпак миллетинен пайда бошан. Буп, пикирлерди дурыс тусиниў максетинде ески рәўиятларға жүгингенимиз
орынлы болаз. Мен жас геэимде еситкен бир рәўшпта: V I. әсирдс,
арабларда Ислам дини пайда болғаннан 1»йин, айналасынлағы базы
еллерге кылыш-найза колланыў усылы менен Ислам дини ендирнлсс,
ал алыстағы көп елатларға жоллаў ушын Мекке, М эдина калалары
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етирапында жасаўшылардан исламға шын берилгенлсрин танлап,
оларға «хажылар» деген лакаб берип, жаў-жараксш жумсаған. Акыбетиндс, Туран еллерине д е сондай «Хажылар» келсдм. Түркийзи-бан
халыклар әўелги пдйтта «Хджы» деген сваоин түп мәнисине жетерли
итибар берм ей, өэ диалсктлеринде »Хожа» деп атаған. Ал, сыртган
келген «Хджылар», яғный «Хожалар» келген елатларын исламға
тартыўда бирден олардын тиллерине түсинбегени себепли бираэ
кыйналысады. Ўакытлар өтиўи менен жергиликли халыклардыц
тиллерин үйрениў аркалы, олардын да араларынан өалерине хакыйюй
садык инсанлар таўып, оларға: «Уллы кәрамат ийеси Тәкиритааламыэ
хүрметине бизин хак нийетлеримиаои иске асырыўға жәраем етсениэ,
сизлер д е бизлер секнлли Тәкиритаала алдында хажылар (яғный
хожалар) болып есапланасыз» деп исендирген. Нәтийжеде, жергиликли халыклар арасынан Хджылыкка (яғный Хожшшкка) ерискенлер Пайғамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнын аты менен, араб
еллеринен келген е з устазларынан кем жумыс жүргизбеген. Әттек
олардын баэылары өзлеринин жана билимлери ушын мардыйысып,
сорасканларға тийкарғы өэ мкллетинин атын атаў орнына «биэ
Хожалармыэ» деген жуўапкд үйренисипте бара берген. Қәйтсе де,
өзлеринин түпккликли миллий шығысынан ажыралмай, ата бабаларынык кэлиплескен жоллары бойынша, кыз ахысып, кыз берисиў
ислерин де: «жаксы жаткд кетпесин» деген азелги халык дәстүрине
садыклыкха, кдракдлпаклардын бәрш с арыслары менен куда-тамыр
болыўын даўам еткен. Бирак туўылған перзентлерин де өзлеринин
лакдблары бойынша Хожалар деп атаў әдетлерине айналған...
Кулласы, каракдлпақпардын Хожалар дсп аталған тайпасы мнллстин
сонғы жспошш арысы ехенлнпше такыйык исене берсе болакы...
995

—Кимлсрден көбирек аш л үйренсем, хәммеге унайыан?
—Әўсле, е з ата-ананыздан, өзиниэвен өоиниз, дос-яранларыньодан
хэм е з халкыныэдан. Соннан кейин кеплеп киталлар оқыў аркдлы
баскдлардан хәр тәреплеме үйрениўди басласаныз, акылытшзоы
ансатлык пенен байытасыэ. Акылға бай инсан хэмме миллетпер ушын
тен кадирлн инсанға айналады.
996

—Жанд шығарма дөретиўаен алдын бир баспа менен келиссеккз,
баспа талап еткен дал мүдцетинде питкерип үлгересиз бе?
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—Бәрхэ емес. Далил ушын өзим емес, инглис жазыўшысы Джек
Лондокнын (1876-1906) атына байпаныслы анекдотка ыегэес бир фаюти
еске алайын: ДжехЛошюн ўапесинен шьаовгашушын баспаднрекгоры
оған: «Егер24саатишинкюалжаэбанызаыноокғы6ибынакелмесениз,
өзим-ак кол менен жазып таслайман» деп телегромма жибергеное, Джек
Лондон: «Мен ае сиз киби крлым мснен жазғанымоа ўәдемои сех и э
орынлаган болар едим-аў» деген екен. Шыныцда Джек Лондоннын
бүйдел жазыўынын себеби китап кол менен жазып кдгазға түснриўге
дейин кднша-канша көп ойланыўлщэды даталап етпейди дейсиз.
997
—Гейпара алымларымыз ж әм әәте өзлерин хәдден тыс үстем
сеэинеди. Алымлар туўралы Пайгамберимиэдин хәдислериж окпа
екен?
—Пайғамберимиэ Мухаммед әлейхиссалам өз хәдислеринде
айтпаган өмирдин бирде кубылысы жок, десе болады. Енди сизин
сораўъщыз бойынша алымлар жөнинде айткзнларынан тек есимде
барларын тәкирарлайын:
1. «Мен ушын илимнин пазыйлетлери ибадат пазыйлстлеринен
де артығырак*.
2. «Алымнын взгелер колынвағы нәрселерге кызыксыныўы, онын
кәлбиндеги даналыкларды жогалгады».
3. «Халықарасыноаш ен жаўыэ япяыпяр _ жаўыз алымлар болып
ссалланады».
4. «Илим үйренип оны еэгелерге үйретпеген алым, көп гаэийне
сакдап, хешкимге пайдасын тийгнзбеген саўселиимге усайды».
5. «Халыккажакрылыклар үйретип, взнн умыткан алым, караншда өзин спкажандырып, халыкхджаюылыкберген шырагаусайды».
6. «Илим каққнндэ көп бос сөэлер айтыўшы емес, илимге итибар
кылып үйрсниўшилерден болыныз».
7. «Илимнин апаты — оны умьггыў хәм илимге мухаббети жок
адамларга мәниссиз сөйлеп бериў*.
998
—1991-жыддын 31-августында Өэбекстан ө з момлекетнн «мустакыл (азат, ерккн) мамлекет» деп жәриялады. Сол ушын 1-сентябрь
хәр жылы салганэтлы байрам сыпашнда белтленеди. Буған квэкарасыкыз?
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—Өзин-ези түсинген хәр бир халык, хәрбнр мәмлскет баскд
хдлыкларды да, мәмлскетлерди де дурыс түсннеди. Сонын ушын да,
Өэбекстан өзи менен тәғдирлес әзелий туўыскдняыкта бирге жасап
княтырған Кдракдлпакстаннык да еркин ыәмаекет бояыўын вз
ўакгында толык коллап-куўетлады. Бундай бахытлы жағдайларды
ойлағандд, калбим толып-тасып, Француз скулыгторы Фредрнх
Бартольд тэрепинен 1896*жылы иеленген Американын аэатлык
снмволы болған үлкен «Аээтлык» статуясы кибн Өзбекстаннын да
өзиншеллнгин, азатлыжн дуньяға дурыс ашып, онда етмиштеги
уллы алламаларымыэш да белтилн дәрежеде сәўяелендирип көрсеге'
тутан бир снмволикалык белгиси болыўын әрман етеыен.
М енинше, бул символикалык белги — хәр кыйлы илиылер
тараўьшда Оргаәснрлерае-акдүнышыкданкка ийе Абу Насар Фарабий, Ал-Фарғаний, Ибн Сина, ал-Бсруннй, ал-Бухарий, Наўайы...
сыяклы уллы-уллы алламаларш пайоа епсен Туранньщ, сонын ишинде, Өзбекстаннын дүнья хайран калатутан дәрежеде өзиннц жанындай туўысканы Каракалпакстанға аса мехирлилигин сэўлелендиретутан снмвол болыўы тийнс. Бирак бул символикалык белгини тек
кыяллардан шыгармасган, жокдрыда айтылған гуллән взгешеликвф
хәр тәреплеме дәл көринетуғын Адам бюстн болыўы эәрур. Бул нс
канша теэ колға алынса, сокша жаксы! Себеби бурынғы СССР
дәўиринде Орта Азия республикалары арасында батыл түрде мустакыллъпсгы биринши жәриялаган да Өзбвкстан еди ғой! Екки пайда
болатутын Символикалык статуя да Өзбекстаннын бнринши болып
мустакыллығы жәриялаганында әлле кандай дөрежеде вз сәўлелениўин табыўы лазым.
999
—Өэбекстакнын мәлекетлик маллнй жалаўы, герб, гимнн хәм
Каракалпакстанныц мәмлекетлнк мнллнй жалаўы, гсрби, гимни
кашан кабыл етнлгенлипш ядтан айтып бере аласыэ ба?
—Өэбекстанныц мәмлекетлик миллнй жалаўы Өэбекстан Республюзсынын Олий Мәжлисннин 1991-жыдлын 18-ноябринде өткерияген VII сесснясынла, мәмлекетлнк мюшнй герби 1992-жылы 2 кюлицае
өткерилген X сессиясында, ал мамлекетлнк миллий гимни 1992жылдын 10-декабринде өткерилгсн XI сесснясында кабыл етилдн.
Каракалпакстанныц мәмлекетлик мндлий жалаўы Каракалпаксган
республнкасынын 1992-жылдык И-декабриндс өткерилген XI
сессиясында, мемлскстлик мнллий гсрбн 1993-жылдын 9 апрслинде
өткерилген XII сессиясыида, ал мәмлекетлик миллий гимни 1993жылдын 24-декабринде еткерилген XIV сесскясында кабыл етнлди.
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ҒКИНШИ БӨЛИМ
ИНТЕРВЬЮЛЕР, ОЙЛАР...
*Адам жвсхе исмгеп *€ЗМрШ4-де
тек ози мененвзикалса цыйъм, оны
максетлерияе ерастириў ушын
исмерим мораллык жактом калмтфўатмап турыў керек*.
Иогляп Гете (1749-1832)
мемец шайыры
ҲӘЗИР ӘДЕБИ5ПТЫЦ АЎҲАЛЫ ҚАЛАЙ?
—Ендя мекш сп д еа сор аЬ а д т а м , взяцяз баяесяз, елнмяэге
базар 1итяась(кларыныч енгнзкле басляўы барлық тараУда ү л е а
кыйыншылыкдарды кслтнрнп шыпрыо атыр. Ҳатге пдталарыцдж
мшинон-мндлвоо акхвалары бар нрн-арн кэрханалар да хәзмргн
жағаа&да кудә албыреспакга. Қаракалпакстав аазаф аи и р ш ш а
аўхдлы калай? Жазыўшылар аўқамыша болып атырғав жацалыклар
хаккынла не айта аласыз?
—Мен, бирннши нөўбстге, пүткил халкымыэды, жакында ғана
кабыл етнлген бизин тийкарғы нызамымыз болган жака Конституция
мгнен шын жүректен кутлыкдайман. Ол биэин халкымыздыц
келешегине, абадан турмысына хәм өнип-всиўике хыэмет етсин!
Енди, тийкарғы мөселеге өтетуғын болсак, Жазыўшылар аўкамында
жзналыкпар көп десек те болады, аз десек те болады. Көп деўимнин
себеби, бизде еле шешилиўи тийис машкалалар баршылык. Жазыўшыларга өэлериник жаэған мийнетлерин китап етип шығарыў мүшкил
болып атыр. Қэлем хакыныц муғдары оншама жылжымады. Ал
шыккан китапларды сатыў оннан да мүшкил. Себеби, барлығын,
айланып келгенде, ғөрежет келтиреди ямаса ата-бабамыз айткандай,
«быламыкгы май келтиреди»ге тирелип турыпты. Биз мнне, усы
кыйыншылыклардан шығьгўдын барлык жолларын излестирип
атырмыз. Ўакыт келип булар да умыт болып кететуғыны сөэсиз.
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Тнлекке карсы, екашынарлы жағдай, окыўшыларымызш танландырарлық көпшиликгин тилинде айтылып журетуғын кунлы шығармалар дөретнлмей агыр. Бул, албетге, еэлеримиздкк гүнамыз. Усы
машкдлалар жөнинде жазыўшылар.менен кенирек мәслөхэтлесил
алыўды уйгарып отырмыз. Бул хакхыкда, аманлык болса усы айдын
ахырында, Жазыўшылар аўкамыцца жазыўшылардын жалпы жыйналысын еткериўди жобаластырдык.
—Күи тәртнбинде нелер каралар екен?

—Өткен әдебий жылдын жуўмағы хәм Кдракалпак әдебиятын
раўажландырыў бағдарлары хакқында мәселелер койылады.
—Бул мәжжлиске тек Х аш ўш ы лар аўкамыаык ағзалары гана
клтваса ма?

—Барлық китап кумарлардын келиўинс хәм пикир айтыўына
болаш .
—Твлепбергек ага, с ю жаога.аа Түркспш га барып келдпш з, түрк
ткялес халыклардыа, әскресе шайырлардын ннрим дев сыйлайтуш н
Хожа Ахмед Яссаўмй бас койган азнэ тоныржктаи кавдай тәснрлер
мевен кайттыныэ?

—Ол жерден үлкен тәсирлерсиэ кдйтыў мүмкин емес. Мен, бул
туўралы 27-апрелъ күнги болатуғын мәжилисте кекирек айтып
беремен. Ал, хэзнр саған Түркстанда болған мәжилнсте кабыл етилген
декларацияны береғояйын. Мине алыныэ.
— Рахм ет, бнз оны окыўвыларга тавыстырамыэ:

«Түрк тиллес одебиятшылар ўәкиллериннн Түркстандағы халык
аралык мәжилнсине каггаасыўшылардын
ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
31-март 1993-жыл.
Бүтпнп1 кумм тү р а й п ш е с халыклараык уллы оЬныны хәм шайыры
Ахмед Яссаўий Ўатаиыва жыйвалып отыргая Башжурспш, Қазакстав,
Қаракдлпакстан, Түркмевстав, Түрсня, Өзбекспш , Якупп-Саха түрк
тмлнес аяебмжгларышщ ўакмлеря болган бизлер, адебнятш раўакландырыў хам бирлестнряў туўралы болган бул свйлеснўи хәзнрп1 күв
талабы хәм оз ўа кп ц д а болгав зарүрлнк ден есавлаймыз.
Буры нш Соаетлер аўқамыньш ыдьгааўы ў а к т щ а аШ рым гарезснэ
мэилекетлердин вайла болыўы мемев усывлай сяясай катаклвзм
натнйжесввде 1934-жылдан баслап лвретиўшнлмк бнрлестнраўын
струпура хызметкн атқаргаа бурыкғы С С С Р Ж азыўш ш ар аўкамынын кулаўы толы к түснвякхн жағдай.
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М нллийлик хәр турлилив жиғдайыида хар бир ииллий әдебнят
9)н ушыв иама па.чатугин жллғыз тяр халинда щ щ ы . Бул яйырым
жллғыз сес шығаратуғын жеке тарлар хдўлзыв бир коицерт вамесыва
бирлестнряў ушын үзликснз байямы с, бнзин әдебшпымыэ Уввнллериыин тураклы харым-катнасы керек. Вуны бнз ез алдымыэға бвлек
Хәрекет ете баслағав күннея баслао түснндак.
Усы макнлмс қяпасыушылары түрк тааяес еллср Жаэыўшылар
аўкдмынын бнрге ислеснўивнн утымлы бас орияшшлерн, бнэнн
\атикиры ?щ тлн улыўмалык тарийх хәм тал негазмиде руўхый және
ндднш й йирдвсиўге д в и е т « м и т а ю барлам вдебшгппыларымызгин
ш ғы з байлаяысы хәм хакыйхлт ислерн бош п табылавы део есаилайш .
1 үркнкгнллес вдебшпты кетериў, окы жакынластырыо раўажландырыў, атақлы жазыўшыларды тавы о, жлс жазыўшыларды ғамхорлыкқя алыў ушыв ис жүзкяде темевдегнлерди иске асырыў шәрт деп
есаплаймыз:
1. Д ос мәмлекетлердин Жазыўшыллр хўкдм.иры вегазкнде түркнйталлес жазыўшылардын Орайыв аюлкемлесп1риў.
2. Жазыўшылар аўкамларыныи б асвы п р ы , белгалм адебяятшылар кнретуғын орайлык фонд хәм ойласык органыа дүзяў.
3. Түркстаа
түркийтмлвес әдебш гш ылардыи багва
органы болған «Туркстан» журвалын хәм у ш атамадағы баспа дүзнў.
4. Түркстав орайынын катвасыўшылары арасында рсспублнкалардыц баслы кнтао басоалары менен нсшен байланысты тураклы
түрде нске асырыў.

К Ж а»цўпм и»р^^м к^1ш 11->рм 111111р1»1йаялў1ш няаиды раў1тпе
таярлаўды, жас талаотларш нэлео табыўзы хәм дялмаошар секшосын
дүзиўлхврбнрЖ азы ўндапраўклмАщ ўаэайвасы 8 якм рп а 1ў.
6. М н л п й әдебмтларш щ проза хам еоэзня бойы яоа антологняларыв жәмнйетлик тематнкалык тонламлар дүзяўдн керин в ы ш ў .
7. Ж ы л сайыа түркяйталлес әдебилтлардыщ ноэзия феставалын
өткернў хәм оны дестүрлн байркмға айлавдырыў. Гезектегв ооэзня
байрамыв 1993-жылдын гүзннде Алма-Лтяда еткермў.
8. Дүнья жүэякк адебмяттын улгаснцде болганыкшй, түркнйтмллес
өдебнят тариЬш ндд юбнлейлнк санелердн улыўма халыклық мнллий
байраняар дорежесиадс еткериў.
9. АдмедЯссаўШ>я1ындщаяебнягбпй1ннвапН1япг,шажемяеспунў.
10. Екм тереалеме адебнят күнлеряв тур яқш еткернў.
и

-----------г т п ^ т " - - **

Жазыўшылар аўхдмларына орайға ыктыярлы кцмўНве хукык бернў.
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Тампбергев аш , усы хүжжетгеги режслгр тез ўаоггты н мииаае
әмелге аса аоКса үлкен сяўяп ас болжр едн. Ж амўш ыларымыздык

кәдем и кенейип, мумкивпняиклерн асады...

—Әлбетге, бул оғада кунлы хүжжет. Оцы әмелге асырыў ушын
барлық туркийтиллес халыклар ат салысыўлары, қолдан келген
ўазыйпаларды әмелге асырыўлары тийис.
—Ж а н а л ы м а р ы н ы з уш ы я рахмет!
«Еркин Каракалпакстш»
15-алрелъ, 1993-жыл.
Сораўлар жаэыўшы

Әбнямсым Өтепбёргевоа
тәрепикен берилан.

БИР УЎЫС Т О П Ы Р А Қ
Анхордын суўы тыныкласты. Ыссынык табы кайтты. Кешкурын
салкын түстн. Хәўиздин суўы шығарып тасланды. Жүзимлер шире
байлай баслаоы. Гүз келди. Жазы бойы толып кететуғын Дүрмен
бағлары сийрексип калды. Аспакда белек-балек бултлар пайда бола
баслады. Лекин, хәзирге шекем бир мәртеде жамғыр жаўмады.
Кдрлығашлар көринбейди, олар ыссы үлкеге ушып кеткен сыяклы.
Кешкн мәхдли Жазыўшылар бағындағы асханаға тик кәўметли,
караларецкен келген, ак (хажы) такыя кийген алпыс жаслар
шамасындағы бнр адам кирип келди. Бизлер Шүкнр аға екеўиыиз
шай ишнп, ояк-буякган сөйлеснп отырар еднк: бирден Шүкир аға:
—Хаў, Төлепберген аға! Жаксымысыз! Жаксы келдиниз бе?
Денсаўлыкларыныз жаксыма? — дедн де орнынан турып кетти.
—Рахмет! Өзин калайсан, Шүкир? — деп кол узатты ол.
Олар тнк турған кәлпннле хал-аўхал сорасты. Сон Шүкир ага
орнына отырды. Телепберген ага коксы столга отырды, асыкпай
аўкатлана баслады.
Шүкир аға анаў-мынаў адамды көрсе де орнынан козғалыў былай
турсын, қәтге кирпик какпас едн — бул рет орнынан турып кетги.
Сонын менен бирге, мийман оган «сенсирсп» сөйлесе де, түсин
буэбады, кдйта сүйикди. Маган бундай салемлесиў кеўлиме мәлел
келтирди: «Хеш болмаса баскалардын кеэинше сиз деп сөйлескенде
болар маеди»деп өзимше налынып койдым. Себеби, биреў калейме,
кәлемейме Шүкир Халмурза үлкен жазыўшы, атаклы жазыўшы,
пүтин жазыўшы. Солай екен...
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—Нәбийжан, сиэ бул жазыўшыны таныйсыз ба? — деп сорады
Щүкир аға өсте ғана.
—Жоқ, танымайман.
—Бул киси. Төлспберген Кдйыпбергеков болады. Жүдә жаксы
адам, жаксы жаэыўшы. Салнаклы, гоэзал инсан. Өэ миллетик соншелли жаксы көретуғын адамлар кемде-кем ушырайды. Танысып
алын, билемен, ол адамды сиз де жаксы көрип кдласыз!
Бөлмеге кирип «Экииклопедиялык сөзлик» ти параклап көрдим
хәм бир неше жыл бурын Орайлык телевндениеден Төлепберген
Кдйыпбергеновты үш-төрт рет гүэеткенимди еследим: бул киси
бурынғы СССР халык депутатларынын съездинде Арал тенизи
туўралы егитилип-егитилип сөйлеген еди. Мағлыўматнамада аталып
өтилген «Бир суўык тамшы» повести баска бир нәрсени есиме салды:,
адаспасам, Т.Қайыпбергенов ғәреэсизликтек сон «Өэбекстан халык
жазыўшысы» атағын алған еди.
Республикамыэда Өэбекстан ғәрезсизлигинин үш жыллығы
байрамланып атырған сди: Дүрмен толы, узақ-жакыннан келген
мнйманлар бар еди. Жазыўшылардын жаксы әдстлерн бар: олар күндиз
нслейди, кеште бояса асханада аспазлар: «Бодоы, дем алынлар, бизлер
де үйге кайтайык!» демегенше өэ-ара юпғын саўбетпесип отыра берер
еди. Аспазлзр шығык десе, бағ астындағы сыпага барып жыйналысады.
Көпти корген ахсакалларымыз: «Анаў жерде Шайх ака отырар еди,
бул жерде Кдххдр домла отырар еди, мына жерде Миртемир ака...»
деп өдебиятымыздын шынарлары туўралы сеэ етиседи. Олардын
гурринлери бнэге расган да рәўият, өпсанадай түйиледи.
Ғәреэсизлигимиэ байрамы күнлери әнгимелеримиз усы ғэрезсизлик шарапатына бағышланар еди. Төлепберген аға былайынша гүрринин баслады:
—Мен бурынғы Аўкамнын Жокарғы Кенесиниц М әденият
комитстине ағза едим. Шынғыс АЙтматов комитет баслығы еди.
Бир күни маденият минисгринин есабын тынладык. Сол ўакьггга
Захаров деген адам министр еди. Мен онык менен шет ел сапарларында биоге болғанман. Сонын ушын жүэ, көэ таныслығым бар,
х ш какдай карсылығымыэ жоқ, өэи де бийаэар жигит еди. Қулласы,
есап тынланып, комитетган тастыйыклаўынан втсе, кейин Жокарғы
кенес оны миннстр лаўазымына қайта гастыйыклаўы мүмкик еди.
Сораў-жуўаплар болды, комитет ағзалары да Захаровты бийазар аоды
деп бнледи. Онык кандидатурасы даўыска койылып атырған пайьггга
мен ески танысымды коллап-куўатламақшы болдым хәм ен ансат
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сораўбердим:«Айтыныэшы, Кдракалпакстан кай жерле жайласкан?»
дсп сорадым. Бул сораў менсн мен Захаровка пәнт бермекши емсс
едим, әлбетте. Себеби, оған душпанлык жерим жок,.. Тек комитетимиз ағзаларына дүцьяда каракалпак деген халык бар екенин еслетип
коймакшы едим, болғаны. Депутатлар СССРдынтүрли мүйешлеринен кслгснлер, бираалары каракаллаклартуўраяы есишеген болыўлары
мүмкин. МеЙли, олар: «кдракдлпаюыц Клйыпбергенов деген жазыўшысы жүдө сада екен, маденилт министринен: «Кдракалпакстан кдй
жерде жайласкдн?» деп сорады» десин, бирак өз еллерине барғаннан
ксйин каракалпаклар туўралы гәп кылса болды. Кыскзсы, мен
бийғәрез саўал бердим. Бирак Захаров — СССР Мөденият микистри
тым-тырыс болып ойланып калса болар ма? Ойланып-ойланып турды
да, акыры: «Кдракдлпакстан Сибирь кекислигиннн бир шетинде
болса керек?» деп жуўап берди. Ҳәмме гүў күлип жнбсрди. Шынғыс
Айтматов та жүэин бурып, узак күлди. Усыныц мснен барльис
сораўларға дурыс жуўап берген миннстрдин саўлаты да, «жанкүйерлиги* де хәмменик квэ алдында бир пул болды. — ЖС аин Мәденият
комитети Захаровтын кандидатурасын тастыйыкггамады...
Төлепберген ағанын сөзлерин тынлап отырған адамлар арасында
Түркияныц Адака каласынан келген ўатанласымыз Арип ака да бар
сди, — ол Мәденият министрине берилген сораў жүдә кыйын болса
керек, деп ойлаўы мүмкик еди. Сол ушык түсиндирме бердим:
—Бурынғы СССР дэўиринде тек төрг респубяикааа — Россияда,
Өэбекстанда, Грузияда, Әэсрбайжанла авгономиялы респ>бтака бар иш.
*«*
—Н әбий, кднша айлык аласан?— деп сорады Төлепберген аға
бир күни.
—Анығын билмеймен. Бирақбас редакторымыз меки жүдө жакры
көредн. Сонын ушын болса керек, хәр бир ай сайын айлығымды
берип турады, — дел жуўап бердим.
—Хд, дурыс. Жетеме әйтеўир?
-С и ғар ет шекпей жүрсем жетип кдлады... Тым-тырыс болып
жүрсем, бир айлығыма биймәлел «Зафарнама» алыўым мүмкнн.
—Лекин, бизде арзакшылык ғой. Мен дүньянын ен бай мәмлекетлеринде болғанман, солардан үшеўиндеги аўхал хдккыкда айтып
берейин бе?
—.\йты н, мисли Жәмийласынан айра түскен Ғафур да жубанып
калсык.
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—Саудия Арабстаны бай мәмлекет пе?
—Бай мәмлекет.
—Мусылман мәмлекет пе?
—Сондай таксыр!
—Мен 1990-жылы хажылыксалар менен Саўдия Арабстанында
болғанман. Баслы максетим Меккеде Каабаны айлакып жүрип, Арал
тениэине, Әмиўдәрьяға суў сораўеди... Бул максетамди искеасырған
сон. Арафат таўын зыяратетиў ушын барғанбыз. Мухаммед пайғамбер де соцғы зыяратында таў төбесине шығып өзинин көп кәрселеринен ўаз кешкен... Таўға зыярат пайтында кыяпымда Мухаммсд
пайғамбердин табаны тнйген жерлерге менин де табаным тийгей
деп жүриў мснен езимнин жолдасларымнан адасып калыплак:
карасам, айналамда тек бийтаныс адамлар. Албырағанымнан хәр
тәрепке карап жуўыра басладым хәм «Өзбеклер бар ма? Өзбеклер
бар ма? Өзбеклер!...» деп даўысым жеткенше бақырдым. Егер мен
«Кдракалпакдар бар ма?» деп бакырсам, көпшилик (түркшени
түсинетуғынлар хайран болар еди «Жәзийрада кара калпак кийип
жүрген адамлар да болар екен-де!» деп ойлаўы мүмкин еди) жағасын
услайтуғынлығын билер едим. С ебеби 70 жыллык данкка ийе
бурынғы СССР М әденият миннстри Кдракалпакстаннын кайерде
екеклигин билмегенде Арабстакда каракалпакларды жаксы билмеслигине хсш әжепленбедим. Кулласы, албырағанымнан жан-тәним
менен дауыслап «өзбеклер бар ма??...» деп жүрсем, бир киси касыма
келди. Хал-аўхалымды сораш . Таныстык Ол киси тек исм-шәрийпин
айтгы. Жилда каласында жасар екен, хажғаез машинасында шандрак
ағзалары менен келипти. Лекин, машинасында аргык, орын жок екен.
Сонын ушын колыма кырык реал пул берди: «Жигирма реалга түслик
етесиз. Хакыйкатында, түслик аўкатгын бахасы он реал, лекин сизик
бөтен екеникизди билип, аўкатка еки есе артык баха алады— жигирма
реал талеўге мәжбүрбаласыз. Сонжигирма реал телеп мәнзилиниэге
жетип аласыз. Дурысында, сиз баратуғын мәнзилге таксиде он реалға
барылады. Лекин, бөтен жерлик, бийтаныслығыныз ушын сизден жане
еки есе бахасына жол хакы алады. «Әдет сондай* дсди түркстаклы
ўатанласымыз. Мен оннаи үй адресин сораоым, жалынып-жалпайдым.
Бирак, үй адресин айшады: «Мейли, егер шрык реал карыз мсйнынызва
кдпыўынан коркып атырған болсаныз бирер мешитке саоаха етерсиз».
дедн ўатанласым. Кейин билсем, сол азбек аоам Саудиядатуракласып
калған екен. Колымда араб пулы болса да, жәке албырап, «Өзбеклер
бар ма?...* деп баслағанымда, өзбекстанлы биреўменнтаўыпалды...
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Кулласы, екди сонғы жолдасым менен мийманханаға жол алдым:
акшамды тежеп ислетиў ушык жолда төрт дана шөрек хәм бир стакан
шай алдым, бес реал төледим. Атайлап ыссы аўкат сатып алмадым.
Пулым таўсылып калса калай етип мийманханаға жетип алатуғынлығымды ойладым. Аўа! Бес реал үлкен пул ма, яки аз пул ма? Егер
бес реалға ж ән е бир реал косылса, алты реалға сол кәрада-ақ еки
дана электрон саат сатып алыў мүмкнн екен. Ал бизде, Өзбекстанда
екн дана электрон саатгык пулына нешше күн тиришилик етиў
мүмкин. Бир семья биймәлсл бир хәпғе жасай ма? Жасайды, әлбетте.
—Саудия Арабстанында адамлар жокары муғдарда айлықалады дә!
— ..Л екин, ол жерде азық-аўкат кымбат, транспортга жүриў
кымбат, иним! Сол себептен ал жерде жасаў да кымбатболып шығады! Себеби, қөмме нәрсе шеттен келтириледи... Сен меннен бир
реал бизин неше сомымызға барабар деп сорама: жақсысы, мын
реалга неше мәрте аўкетланыў мүмкин деп сора! Аўкатланыў кымбат.
Аўа! Ол жерде адамлар бийкарға жалпыламай түрде саўда менен
шуғылланбайды екен. Ол елде әдебиятта, көркем өнер де...
—Жаэыўшы Нәжиб Махбул Нобель сыйлышна миясар бодды ғой?!
— Н әжиб мысырлы жазыўшы, ол саудиялы емес.
— Сиз Ялонияда да болғансыз. Япония калай ?
— Япония хәзир океан есабынан «жер» ашыўын даўам етпекте.
Суў үстине аэропорт қурылганын еситкен болсаныэ керек.
— Еситтим.
— Япониянын аўыллары кандай екенлигии билесиз бе?
— БнлмеЙмен.
— Билмесениз билип койыныз: аўылларына тек жалғыэ аяқ
соқпаклар менен ғана кирип барыў мүмкин! Жер жок, жол тар:
биэлер макгайтуғын супер машиналары аўылдин ишнне сыймай
сырттағы квшелерде калдырылады. Японняда машиналар ешекген
д е әсте жүреди, тығылыс... Адамлар пәраўан жасай ма? Аўа! Салыстырсак, биэдеги илим кандидаты дәрежесине ийе болган алымлар
кырық мын иен муғдарында айлык алады. Маған да, Арал машқаласына арналған он төрт бетлик макаламды (еки интервалда) бир
газетада басып шығарғаны ушын, кырықмын иен қвлем хакы берди
(Биз Японияға орыс жазыўшысы Валентин Распутин басшылығында
барған едик). Бес-алты киси ен арэан бир асханага аўкатланыў ушын
кирдик; шала-шарпы аўкдтландық. Орта дәрежеден де пәс асханада
аўкатлансакта, меннен төрт мын иен пул алды. Демек, 40 мык иен
айлык алатуғын илим кандидаты Японияда толык бир айлығына он
мәхәл шала-шарпы аўқэтланыўы мүмкин еюен.

359
www.ziyouz.com kutubxonasi

— Сонын ушын японлар лағмзнды бизгс усал кзсык пенен емес,
шөпке кысыл бир-бирлеп жер екен-дә!
— Солай... Бирақ мекик байкаўымша, Японияда хәр адамнын
жасаў ушын гуреси сезилерлик дврежеде.
— Америкада болғансыз. Ныо-Йорктада аўхал сондай ма?
— Нью-Йорк бай клла. Мен ол жерге барғанымнан соц аўырып,
бир өзбек ўатанласымныц үйннде үш күн төсек тартып жатыл калдым.
Жоддасларым түрли таманларга ўатанласларымызды зыярат етиўге
кетти. Өзнмдн б к р а з жақсы с с зи п , кеш еге шыюым, дүканларды
көрдим. Бир дүканға кирсем, сатыўшы көзиме күтэ ысык көринеди.
Әлле кандай түркстанлыга усады. Оған сәлем бердим, ол әлик алды.
Сөйлестик. Мәлим болыўынша, сатыўшы жигит кдракалпак екен:
дүканкын ийеси озбек екен. Мен оган бирер нәрсе саўға етпекши
болдьгм. Бирак, не саўға етиўди билместен басым катгы... тақьгя,
шөгирме, шапан, атлас... Ақыры өзинсн сорадым: «Нени саўға
стейин?» Сатыўшы жигит ойланып турды да: «Маған кеш нәрсе
керск емес, ўатанымнан бир уўыс топырақ алып келмсдкн бе?» деп
сорады. «Ж оқ», дедим , бирақ бирден баўырым езнлип кстти.
Кушакласьш, бир-биримизди баўырымызға бастык — карыйдалардан
дауялмастан еки еркек узакжыластык! Мен жерлесимди, миялетлесимди ийискелеп-ийискелеп жыладым, онын Ўатаннын бир уўыс
топырағына зар болғанын ойлап-ойлап жыладым: ол болса меник
үсти-басымда, көкирегимде келген Ўатан инисин сезинип жылады...
Ҳа, иним Нәбий, Нью-Йоркта хәмме нәрсе бар, лекин ол жерде
Өзбекстан жок, ол жерде Кдракалпакстан жок' Аўа!...

Бир күни кешки пайыт Төлепберген аға суўдын сылдырап
акқднына машкы етип, скамейкада ойланып отырған екен. Әсте
касынабардым. Огырдым.
— Ха, Набий, келдин бе? Аўкат жедик бе?
— Ж едиы.
— Ссник үйин жок па?
— Бар, — дедим жортага.
— Кнтабынды окып атырман. Жакры. Казенный сөэлерди колланбайсак. Жаксы жазыўшы каэенный сөзлерди қолланбаўы керек. Аўа!
Лекин, досларын аз екен. Пәрўа кылма, жазыўшылыктын әўелғи
геэлеринде сондай болады.
— Жаман каўыннын тукымы көп болады.
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— Аўа, дурыс, — деп күлди ол. — Мен алпысыншы жыллардын
басында усы Дүрменге келген едим. «Бир суўык.тамшы» повестимди
полстрочный аўдарма етип келген еднм. Сонда Абдулла Кдххар, мине,
усы бағда жасар еди (Ол хәзир Сайд Ахмад жасайггутын бағ-хаўлиге
ишарат етги). Билмедим, өзимнин неге арзыйтутынымды билиў ушын
ба, повестимди Кдххар домлаға ош ўға берлим. Ертенине халаны
аралаўға кетгим. Айланып-айланып хешки мәхали кайтып келсем,
жерлеслерим: «Сени Кдххар домла сорал жүрген еди... Тамам. енди
күнин питги—ол киси өзине жакпаган шыгармалардыц пыт-шьггын,
автордын белин сындырып таслайды. Ақылын болса шыгармакды
Кдххдрга берер ме един? Оннан гөре бнр шетте китабынды шыгарып
жүре бермейсен бе?» десгн. Бнрден маэам кашып, отырып кадоым.
Балмеме кнрип кеттим, басымды көрпеге бүркенип жатып алдым.
Қәнекей ўақыт өтсс, қәне уйқым келсе. Жатып-жатып бир шийшс
арақ ишип алып, мәс болып алыўды да ойладым. Лекин, турыўға
хәлнм болмады. Жаткан жернмде ол жакха бир, бул жақка бир
аўпарылып түстим, балмады Бирденоркымнантурдымда кийипнл,
туп-туўры Кдххар ағаныц хәўлисине кирдим. Есисти ашыўым менен
Доэор Дурманий (ийт) үрип жуўырып кедди. Кибрил апа (А. Кдххардык
зайыбы) көринди. Оган «мени Кдххар аға сораган екен» дедим. Апа
ишкери к»фип ютти де, бир заманкан кайплх шығып: «Ерген кешкурын
бағ ишинде свйлесемиз деди» — деп ишкери кирип кетш.
Мен бөлмеме кайтып келдим. «Әне, ецди тамам болдым. Егер
жаксы гәп болғанда бир аўыз айтар да қояр еди. Демек, ертец
хәмменин адлында шыл-пәрше етеди!..»
Мын-мык қыялга келип, уйықпамай тан атырдым, көэлерим
сағалдын квзиндей кызарып кегипти. Ергецине кешки пайытга бағка
шықгым. Каххар аға: тап хәзирги сен отырған жердс отырган екен.
Ж анында М әўлен Икрам ж әне бир-еки адам бар. М ен зорға
жүрегимди басып, сорастым. Сон Кдххар аға: ...«Төлепберген, егер
келисим берсен, мен усы повестиниэдиц подстрочный аўдармашысынын касына соавтор болсам, хәр қалай ол подстрочный төржима
етипти», деди. Тилим кәлиймага келмей кдлды: өзбекш н тири
классмги меннсн 19 хсатсо(яса?... Жағамды услап: «Мейли, домла»
— дедим. —«Рахмет,— леди Кдххар донла. - Егер калаға барсаныэ
«Шарк юлдузи* журналы ревакциясына кирип, Аскад Мухгарга бир
ушырассацыз. Оннаи: «Менин повестимди Абдулла ака тәржима
етнп атыр, соны журналынызда басасыз ба?» деп сорасаныз. Егер
Аскад макул десе, мен повести тек аўдарып, өэим апарып беремен»
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деди. Әлбетте, мен домла айткдн гәпти ертечине-ак Аскад Мухтарға
барьт жеткердим. Аскад Мухтар: «Абдулла Клххар төржяма етсе,
мен журнадоа баспаспанба?!*деди... Солай еггап «Бир суўықтамшы»
Абдулла Кдахар торепинен аўдарылды, журналда нәўбетсиэ басылды.
Абдулла аға жылт еткен талант ушкынын да жокары баҳалайтуғын,
дөрьядай кен инсан екен! Ол кисики Куда рахмет етсин!
— Абдулла Кдххар да ләтипа айтыўды жаксы көрер ме еди?
— М ен ол кисиник ләтипа айтканын бнр мәрте де еснткеним
жок Ҳәтге Қаххзр домланын орынсыз күлгенин де кормегенмен.
Тек рети келгенде бир сөз ғана айтар еди. Онын бнр аўыз сөзи де
көп күнлерге шекем жазыўшылар арасында тарап жүрер еди...»
...Төлепберген аға күни бойы бөлмесинен шыкпайды, тек кешкн
пайытлары ғана Дүрмен бағын сайран етип жүреди. Ол кисн
шапталыны жаксы көреди, шапталыны «шабдал» дейди. Жүзимди
де жақсы көреди. Узимди «жүзим» дейди аўызларын толтырып.
«Бизлерде жүзим өспейди, куўрап калады» дейди. Ташкекттеги улы
Әдилбек хүн-ара әкесинсн хабар алыўға келеди. Базда Әдилбек
кишкене кызларын да алып келеди. Бир күни Төлепберген аға
улынын изиксн карап: «Усы Әдилбек улым ащллы бала-дә? «Каракалпакнама» китабымнын атын Әдилбек крйып берген еди» деди.
Атақлы сыншы досшмыэ (биэин достымыз бағпаннан кхйин агаклы
болады -дә) Шухратжан бир неш е жылдан берли докторлык
диссертадиясын жазыў менек машкул болып, байрам кабатынаа
Дүрменге келди. Ол Төлепберген аға менен бурын сөйлесип көрмеген
екск. Үш-төрт рег кешки пайытгағы әнпшелесиўлерикде каткасканнан кейин: «Нәбийжан, билдикиз бе, Твлепберген аға жүдәма бир
гөззал инсан екен? Мен жүдә хайран калыл журиппен, соншелли уллы
аксакал жазыўшымыз бар екен, биз билыес екенбиз! Мен Твлепберген
аганы аштым! Кдйылман!» деп хдйран калыл жүрди. Шухратжан
соншелли танланып жүрди, нәэеримде, бир-еки бет хазылса питип
турган нлимий ислсрин тағы да шала калдырып калага барып жүряи.
Бкр к ү и и Татепберген ага менин бөлмемнин есигин какгы:
— Ислеп атырсанба?
— Абдуразак ака бир сигаретке жететуғын пул берип, «Муштум*
ға бир нәрсе жазып берин, деп өтиниш еткеи еди. Соган жазып
отырыплан, — дедим көйлегимди кийип атырып.
Ол киси бапмеде дийўалға асыўлы 1x1,5 көлемдеги ренли сүўретги
корип, астындағы жазыўларды окый баслады: «Сахыпкыран Амир
Темир Кореген ибн Мухаммед Тарағай Балддыр.-.*
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— Усындай нәрселерди көбирек шығарыў керек. Улыўма, гүркий
тиллес халыкларды бирлестиретуғын тарийхый шығармалар хәзир
зкүдә керек. — деп ол текшедеги «Библия» ны колына алып ашып
көрди де, сөзин даўам етги: — Ҳәзирги жаслар тарийхты тереннен
үйрекбейди, архивте отырыўды билмейди. Базылары арақ ишип
жүрил те жаксы жазыўшы кәм шайыр болыўға болады деп ойлайды.
Олай болмайды. Аўўа! Сен маладес! Бабаларымыздын тарийхын
үйренип жақсы етип атырсан. Қыйыншылыклар өтеди, лекин, еткен
исин кдлады, зая кетпейди!... — сок Хемунгуэйдин юғгапларына
көзи тусгн: — АКД1 та Хемунгуэйдан гөре Фолкнерди көбкрек
кәдирлейди. Улыўма, дүньяда Фолкнер Хемунгуэйға карағанда
машхур. Лекик бурынғы социалистлик лагердеги мөмлекетлерде
Хемунгуэй машхур болып кеткен. Ссбебин билесен бе?
— Жок, билмеймен.
— Себеби: Кубада революция болғанында Хемунгуэй Фидел
Кжлро менен ушырасады: «мен Куба халкы менен биргемен* дейди,
Соннан кейин-ак жылдырым тезлигинде Хемунгуэй шығармалары,
бурынғы СССР да биринен сок бири басылып шыға баслайды.
— Дурыс... Өзиниз де жаксы шығарма жазып атырғын болсаныз
керек?
— Аўа, жаэып атырман. «Калбимнин камусы* деген эссе-репортаж
жазыпатырман. Эссе-репортажда*стен «Сырнама»десемболфмаекен?
— Болады, неге болмас екен? Әне. Монтен де «көрген кеширгенлерин» «Тәжнрийбелернм» деп атаған ғой... Жақсы ат таўыпсыэ.
— Бунда барлык тарийхый ўакыяларға каракалпак халқынын
кези менен карайман, хәмме ўакыяларға карақалпак халкьшыц кеўил
кеширмелери наэеринен баха беремен.
—. Бул адамларды апдамайтуғын жүдә жокары идея. Егер, мине,
усы бағдардан шегинбесениз, исеннмим кәмил, әдебиятымызда да,
ишки кеширмелеримизде де үлкен ўакыя болады...
— Букнан тысқары, көп томлык күнделиклерим турыпты.
Машинкада көширип койғанман, тап-таяр...
— Басып шығырмайсызба?
—Бир пайытаар Ғафур Ғулам атынлағы баспаға шайыр Жуманняз
Жаббаров директор болған еди. Жаэыўшылар аўкамында болып өткен
мәжилислердик биринде ол: «Ҳүрметли жазыўшылар, сиэлерден
илтимас, сел әстсрек жазынлар! Шығармаларықызды баспадан
шығарып үлгере алмай атырмыз» деген еди. Мен хәзир Жуманияздын
усы илтимасыка гөре, куғщеликлеримди асыкластан көзден кеширип
атырман, редакторлап атырман... Белким 20-25 жылоан сон басылар.
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Атаклы бир шайырымыз дәслепки китабык «Инсанды тусиниў»
деп атаған еди. Эрнест Хемунгуэй шәкиртлерине: «Инсанды түсиниў
керек!» деп төлим берген еди.
— «Инсанаы түсиниў керек, дурыс па? —дейди Төлепберген аға.
—Инсанды түсиниў ушын, әўеле оны тынлаў лазым.
Нгер Төлепберген аға менен суҳбатласып атырған болсаныз, бирер
себеп пенен сухбат үэилип калса, ол киси кеште ме, азанда ма,
әлбетте «кейин не болды?* деп сорайды скен. Дәслеп, мен Талепберген ағанын әдети (привычкасы) солай болса керек деп ойладым.
— 70-жылларда Кырымдағы орайлық санаториялардын бирине
дем алыўға барып туратуғын едим, — деп гүррин етги Төлепберген
аға. —Билесен бе, не ушын жыл сайын Ялтаға барар едим?...
Санаторияда жүдә бай китапхана бар еди. Санаторня тап Кдра
тениздин жағасында жайласкан болып, бир жүз сексен текшели
баскалдактан төмен түсилсе, рәхетленип шомылыў мүмкин. Бирак,
мен күн бойы китапханадан шыклас сдим: ол жерде мүбәрек ислам
дини тарийхымызды үйренередим. Нийетим— Хәзиретимиз туўралы
роман жазыў еди. Мухаммед алейхнссаламнын вмири хаққында
көплеп материаллар жыйнадым. Кураны кәримник орысша аўдармаларын кайта-кайта окып шыктым... Бирак сокыкан Расулуллаҳ,
ислам 'тлни туўралы билгенлерим дәрьядан бир тамшы екенлкгчне
көзим жетти. Айрыкша, Инжил, Забур, Таўрат киби мухадаес
китапларды (Кураны кәримде, әлбетте, мукаддес китап!) окығакымкан соц, роман жазыўға журек ете алмадым. Бирак көп нөрсеге
көзим жетти, уллы ХАҚЬ1ИҚАТЛЫҚТЫ анладым. Совет дүзими
басымыэды соншелли айлакдырып жибергекин анладым... Шынымды
айтсам, Қара тениз жағасына барыл бир мәрте де тенизге шомылмастан кайтатуғын жылларым болатуғын еди, Оқыўдан, жаэыўдан
ўакгым аўыса да бермес сди-дә!

Байрамнан кейин Хдккулабадтанхдвдйкатшылдостымыз Рустем
Мурет улы кслди. Салемлесксннсн сондықкдтсалып карасам, ысытпасы барға усады.
— Мазаныз жокпа, Рустсм? — деп сорадым. — Егер мазаныз
кашып турса, ашшы бадам жеў керек: Ыкбалдын айтыўынша, бир
дана ашшы бадамда бир дана аналгиннин куўаты болар скен...
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— Ден саўлығым жаксы. Лекнн, темперапурам бар екенн рас. Себеби
— Иван Буниннин «Ғарғыс тийген күклер» китабын окыдым. Горький
менен Маяковскийдин дал-лалын шығврып таслаған екен, аэамат? Букин
сөзди саткдн, сөзге кыякет еткен адамларды жннинен бетер жаман
көрер скен. 1917-жылғы Октябрь аўдарыспағынан кейинги орыс
әдебиятынын Бунинге усаған пидайылары Ўатанынан көшсе де,
бәрибир, хаслы хдлатын тазалай сакяал калған екен. Бунин едебияпы
жокары бахдлаған. Жақсы сөз, сонғыларға да ибрат болатуғынынан
хасла шубхаланбапш. Усы пикирлерди окығаннан бери температурам
квтерилип кетти. Студентликжылларымыздадосшм Ҳамид Пардасв
Иван Буниннин юпапларын окып, акы.тлдн азатуғын дәрежеге кепгенлв
хайран болған едим. Гәп неде екенлигнн енди түсинип атырман.
— Демек, Хәмид те, тегнн емес екен-дә!
— Ҳ ө-ә, кесин айтасыз! Телефон комернн берин, коныраў етип,
рахмет айтып кояйын!
Кенгге сөйлесип отырғанымызда Төлепберген аға былай дедн:
«Н әбий, билесен бе, «Библия* да «В начеле было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было БОГ...» деген сөзлер бар. «Инжил» де
«Юханко баян егкен мукаддес хошхабар» да усы катарлар хайран
каларлык дәрежеде анык тәржима етклген: «Әзелдек Каламуллаҳ
бар еди, Каламуллах Куда нәзерикде еди. Каламуллах — Куда еди,
әзелден ол Куда нәзеринде еди»-.. С өз — мукаддес нәрсе иним.
Хдкыйкатынла. С өз бенен хәзиллесип бсшмайды, иним!»
Төлепберген аға маған карап сөйлеп отырынгы бирак. кезпериное
жас айланып тур. Бийыктыяр диянатлы достым Рустемнен еснткен
гәпти еследим. Ойладым, Шүкнр аға: «Танысып алын, билемен, ол
кнснни сиз д е жаксы көрип каласыз» деп бийкарға айтпаған екен.
Ж әне ойладым, Төлепберген ағаны Рустем дс жаксы керип калапыӘгген, олар таныс емес, танысып алса жақсы балады. Тағы да Кокдн
педиксппугынын, муғаллими Рустемжан Тәжибаевты еске алдым:
ол да он жыллар бурын: «Инжил» де Кәлем жокары улығланады«в начале было Слово... дейиледи» деген еди. Билемен, Рустемжан
да өз өмирин Сөз өнерине бағышлаған, ол да Сөздин мухаддеслигин
терекнен анлайды. Демек, коканлы Рустемжак да Төлепберген ағаны
жаксы көрип калады... Әсиримнэдин басларында Россияда атақлы
Хлебников дсген шайыр өткен еди: ол аўдарыспак-паўдарыспакларға
дым да кызыкпастан, тек жаэыў-сызыў менен машк>'л болады екен.
Төлепберген аға да әне сол Хлебниковты уллы калемкеш деп атайды.
«Уллы шайырларды окыў керек», дсйди... Биз бир-биримиэди
билместен жасар екенбиз, бир-биримизди бирлестирип турған
Мухаддес Калам бар екенин билместен жасай берген екенбиз. Егер
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биз бир-биримизяи билгенимиэдс, түсингснимизде әллскдшзн
«Тблепбергсн ағз плюс Шүкир аға плюс Нәбийжан плюс Рустем
Мурат ллюс Шухрат Шаший плюс Рустамжан Кокандий плюс В.
Хлебников плюс «Инжил» и шәрнйп плюс...» көринисикле үзилмес
сабак пайда болар еди. Үмит стемен, мине усыкдай көзге көринбес,
лекин үзилмес сабак пайда болар еди. Биракүзилмес байланыс пайда
болғанын хакхулабадлык Рустем де, кокднлы Рустемжан да хәм
копшилик пикирлеслеримнз де еле (хәзирш е) билмейди. Усы
айткағъзарымыз түртхи болып досларымыз өзлериниэ билмегенлерин
биле койса, басымыз аспанға жетер еди!
•••
- Жгтписикши жыллары, —деди Төяепберген аға—Нөюғсте Дагыстан алебиятынын ок күклиги болды. Сол гезлеги биринши басшымыз
мени жактырмас еди. Сонын ушын да, ол былай деди: «Сен мийманларға хеш кандай саўға бермейсен! Ҳәмме саўғаларды өзим беремен!»
Мен «якдгы» дедим. Лекин, он күнликтин жабылыў мәресиминде тымтырыс болып отырыўға арланар едим, әлбстге. Сонын ушын да, бир
шай калтатабир кысым топырақ толтырып келдим де, маған жуўмаклаўшы свэ берилген пайьпта: «Расул ага, кымбат бахалы саўғаларды
дгаклы биринши басшыларымыз тапсырды. Енди мен сизге олардан
аргык саўға бере алмайман. Сокын ушын мен сизге Каракалпак елинин
бир кысым топырағын саўға етемен. Егер биэинтопырағымыз сизге
әзийз көринсе, сины бағынызға шашып тасласаныз!» дедим. Расул
Гамзатов сахнаға шығып, мени кушаклап баўырына басты да:
•Төлепберген, кәтержамбсш, бул Кдрахалпакстан топырағы мен ушын
ла оғада кымбатлы. Мен бул топырақты өз бағыма сеўип кояман хәм
менин &ғым буннан былай каракалпақбағы болады! Бизынесигнмнз
снзлер ушын бәркулла ашык!» деди... Бир кысым топырақсалынған
шай кдлтаны Расул аға көалернне сүртип-сүртип алды... Усы пайытга
залда отырғанлардыц көпшнлиги көзлерине жас алды. Иним, әке
укш нба, туўған жер топырағынан кәдирли не бар дукьяда?...

Күнлердин биринде Төлепберген ага «Ватан» газетасыньщ редакциясына кирип келди. Усы күни тосатган Шүкир аға Халмурзаев та
келген еди. Биз бул пурсатган пайдаланып дәрхал сүўретшимиз Садык
ағаны шақырдыкда: «Өгиниш, удлы жазыўшыларымызды бирликте
сүўретке алсаныз» деп сорандық. Бас редакторымыз бөлмесинде
Шүкнр ага менен Твлепберген ага катар турды. Сүўретшимиз оларды
жарык тэрепке орналастыра басдады. Усы мэхәли Талепберген аю:
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«Симер де келинлер дә!» деп өтиниш етга. Биалер Мусылман Рустем
екеўимиз еки шынарымыадын еки тәрепине барып турдык. Суўретке
түсип болгеннан сон сухбатымыз тамамланып, хошласып далаға шыға
басладык. Төменге түссек «Ватак»нын бас редакторы Якубжан аға
асығыс межшшстен кайтып киятырған екен. «Хд, келинлср, кеЛинлер.
Кәдсмлеринизге гүл питсин!» деп мий-манларга кдрай жүрДн. Сон
оларды ишкериге мирэт етга.
~ Биз көп отырдык, гаэеганы маюастык, соцынан сүўретке де
түстик. Лекин, еки тәрепимизле—менин менен Шүкирдин кдсында
Нәбийжан менен Мусылман да сүўрстке тусип калды. «Егер мүмкмн
болса, жанымызда турған жаслардын сүўретлерин «нркнп таслал,
бизлердн ғана гаэетанызда шығарып жүрмен!... Гейде тилекке карсы,
көп редакиияларда жасларды кыркып таслаў әдетлерн болады» деди
Твлепберген аға.
— Туўры,— деди Якубжан аға дегишип, — Егер өзим де бирге
түскенимде сүўретги кырыкпастан шығарған болар едик. Енди
өзлеринен көрсин!
Ҳөзил-күлки менен жөне ишкериледик.
— Сиз бас редактор болсағгыз керек?— деп сораоы Твлепберген аға,
— Аўа, —деди Якубжан аға.
— Инкм, биз бираз отырдык. Хдкыйкягында да, «Ватан» газетаныз
жақсы шығып турыпты... Айрыкша тарийхымызға байланыслы
кызыклы макдлалар берилкп турылғаны дым ждксы.
— Рахмет, Төлепберген ага!
— Сизлерге рахмет! —деди Твлепберген аға. — Енди бизге рухсат.
Кеширерсиэ, тағы бирде келемиз!
Кдаирли мийманларды узатып салғаннан кейин, биэ аллен ўақьтса
шексм өз-ара гүрриклесип отырдык,.. Якубжан аға устаз жазыўшыларымыэ бенен бкрге тускен сүўретимиэди кырыкпастан басып
шығарыўға келисти. Биз болсак, Каракдлпақстаннын, Өэбекстаннын,
Түрксганнын — Ўатаннын бир кысым топырағын дүньядағы хөмме
нврседен, әзийз билген инсан менен сүўретке түскенимиз ушын күгө
куўанышлы едик. Иш нмнзден соны түснндик: вэ топырағын
кдлирпеген инсан, бизушыкдакадирли!... Илайым, топыраюы әзнйэ
билген инсан, Твлепберген аға топыраюай эзийз болғай!
•Ватан* гамтасы, 14-21-сектябрь, 1994- жыа.

Сораўлар ҳлм бакяаўлар жазыўшы
Набшйжшм Вшхый тәрепинск
жүргиэилген ҳәм жазылған.
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ҮШИНШИ МЫН ЖЫЛЛЫҚ БОСАҒАСЫНДА
Олий Мажлисиниз свссиясыкда журтбасшымыздын улыўма
Түрксган деп аталтан слатгы бир ғана тусикикте тилге алғанлығынын,
соныиан «өэбск, казақ, кырғыз... шайырлары ҳәм жазыўшылары,
алымлфы, усы куглы жолда бирлесейик» дсп, барлык түркстанлыкларға мурәжэт пенен шыкканлығынын гуўасы болганым ушын басым
аспанга жетги. Арал тениэим кайта толысып, Әмиўге суў толып
акканаай сүйиндим. Бул жағдайға, биз сүйикбей, ким сүйинсин!
Жазыўшы болғаным, кдракалпаклар тарийхынан шығармалар
жазғаным себепли Түркстак тарийхы маған да мисли куяш киби
рәўшад. Биз туркий тиллеслер эрамьпдын әўелги мын жыллыкларында биргс болганбыз. Екинши мын жыллыкларда болса, уляы сахыпкырал Әмир Тсмур хэзиретлсрдин халыкларды бирлестириў жояында
исле.хн небир уллы ислеркке карамай, түркий тиллес ха-зыклардын
бир-биринен уэакласыўы жүз берди. Әмир Темур жәхөн тарийхына
келместен бурын-ак басланған түркий тиллес халыкларлын бирбиринен узакласыўы, ол алемнен откеннен сон және даўам етш .
Бурынғы СССР мәмлекети екинши мынжыллыкшнсонғы ө сц м н к
бөлнкген уллы Түркстанды оз мәплери жолынла жә«е бир неше белекке
бааил таслады. Тек бүган ғана, тәгаирге мыц кэтле шүкнрлик етейик,
биз жана мын жыллык босағасында турып дүньяга жаркын жүз, хдк
нийет пенен нәзер тасламактамыз. Иншалла, үшинши мын жыллык
түркийгиллес халыклардын бирлесиў мын жыллығы болажак,
Бизиц әўлад әне усы кутлы бирлесиўдин беккем тырнағын куя
баслалы. Ажыралыўлар азабын тарткан әўтапы н өзи бирлесиў кш ратын тиклеп атыр. Бүгин биз, Орайлық Аэиядаш барлык ғореэснз
мәмлекетлердин халықларын Ўатан, улыўма үйимиз, кәдркятларымыз, мәденкятларымыз руўхында ж әне де қөдирдан хәм бийғубар
халда көре алсак. өўеле, өзимизди узақ-жакыидағы хәр кдндай жаман
көзлердек асыраўшы калкан жаратмн боламыз.
Екиншиден, нийеглер пәклигинен әжайып орталықжүэеге кьледи.
Бул мухитге садықлык хәм хакыйқатлық камал табады. Әэелден
бир бслған халыклар мустакы.т.тык дараю1арык усы мухитге мудоасш
таэа руўхый аэык пснен суўсынлакдыра билсе, окын бережак эүрәати,
мгйўелери оғадататлы болатушнына исенимим кәмил.
Хош, биэлер бул бойынша калай кәдем таслаўымыз керек? Бул
хаккында ойласам, кәлбимде күтә жаксы нийетлер пайда болады.
Түркстанды улыўма үйимиз дегенде биз сияснй максетлер мекен
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ем ес, тек ғана, жүрек буйрығы менен айтыўымыз керек. Хдслында,
түркий тнллеслердин арғы бабасы биреў еди ме? Аўа, биреў <ди. Биэ
де бүгин оэимизди сол уллы баба кднаты астында сезинейик. IX
өсирден баслап руў-аймакшылык пенен бөлинип кеткен болсак, енди
Фарабий, Яссаўий, Ибн Сино, Беруний... сыяклы хәммемиз ушын
бир болған даналарымызды және де жакыннан таныйык. Оларды
меники-сеники деп емес, хәммемиздики деп атайык.
Үшиншиден, түркийтллес халыклар миллетлергг балингенинен сок
дөретиўшилик алеминде даўрык тараткан Наўайы, Макгымкулы^Абай,
Бердак сыякғш уллы квзтрлеримиз де бар. Оларды Наўайы өэбернки,
Макгымхулы түркмендики, Абай казактики, Бердак каракалп&гики
деп бөлеклемей, хәммемюдики, бизики дейнк. Себеби, олар кдтЫрған
өлмес мийрас улыўма Түркстан ушын байлық ғой!
Төртикшилен, биз тарийхтан өзимизге дара-дара орын иалемейик.
Бул гәпим, өсиресе, тарийхшыларға тийисли. Ақыр, хәммемизди
бир тарийх, бир тәғдир бирлестнрип турыпты гай. Хорезм де,
Кдракалпакстан да кәдим-кәдимнен уллы Тураннык бир бо.юги
болған, Ўатанымыэ болған. Әййемги данклы шәхәрлер мәселесинде
де пикиримнэ бир жсрден шыкса, нур үстике нур болар сди. 5уя
шәхәрлер халыкпарымыэдын жетклискен иивилизациясы себепян
жүзеге келген. Туран жери 4 миллион квадрат кнлометрди курайды.
Онын аймағында хәзнр хәр к»1йлы миллетлерден ибарат 64
мшшионнан аслам аоам жасайды.
Мен жакында Кдзакстанда боддым. Түркстан болса жакымыада.
Бул халыклардын зыялылары да «Түрксган—улыўма үйимиэ» дегсн
сүрсннсн оғадэ ләзэетленеди. Мен б у ш о з көзим менен көргенликтен
бәринс, бүгин калбимнен исснсмсн, шадланаман. Мендегн бул шадлықтъщ мәниси сол — Түркстан бирлнги бәрше түркнй тиллеслердин
калбяеринле жаткан мухаддес түсиннк.
Лскин, тарийх бетлеринен бийхабарлар да ушырасады. Еллеримиз
аркалы Уллы Жнпек жолы өткен даўирде цивилизаиия гүллеп—
жаснаған. Экономика, мәдекияг, соиналяыктурмыс саласында Европадан озған пайьггларымыз болған. Илгерндс де айткан бир гәпим
бар, бүгинги Европа вз мәдениятын, негизинде, бизик Шығыс мадениятыньщтырнағы үстине калаған. Шығыстан Батыска тениэ.жалы
ашылып, Удлы<Жипек жолы е з әхмийетин жойткан дөўирлерде
олар бизден бираз оэып кеткен. Бүгин биз үшинши мын жыллык
босағасында турған екенбиз, алдымыэда еки уллы маденкят: өзимиэдин әййемги Шығыс мвдениятымыэ хом бүгинги Европа мәдекияты
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турыпты. Биз улыўма үйимиз Түркстанды жанадак бинкят етер екенбиэ, тарийхый тежирнйбелерге сүйенгеи халда әне усы, хәр еки
иәденияттын ен сайланды тереплерин калпып алып, бир-бирине
үйлестирсек, ҳәр твреплеме утамыз.
Ж әне бир гәп: Биз әййемги ө з мәдениятымызға сүйенген бир
пайытларды да зардуштийлик, буддизм сыяқлы динлерге де итибар
койған, ал сон ислам динкнен руўхый уллы күшке ийе пайытларымызда Европаны да көрген азкялылар скенбиз, жана бирлигимиэдин
тий карларын бслгилеўде улыўма инсаннят ушын мухаддес төрсплерин
де дыккатган шетге кдлдырмайык, Мейли «Таўрат», мейли «Забур»,
мейли «Инжил», мейли «Куран» болсын, олар бир-бнрин толыкгырады, байытады. Түркстан топырашнда жасаўшы барлыкхалыклариш
оне усы сыпатлар бирлестнреди. Егер биэ усы бағдарда колға кол
берисип жасасак, Түркстан бәрш е халыклар ушын тендей улыўма
Ўатан болады. Сонаа биз жака дүньяға өрнек бсша алатуғын Уатанды
дүзиўге күш-куўатка ийе боламыз.
Б и э и н б ү ги н гн ә ў лад л ары м ы э, ө т и п б ар аты р ған м ы н ж ы л л ы ю а
ж үз б е р г е н а ж ы р а л ы сы ў л а р д ы ж а н а м ы н ж ы л л ы к т а к а й т а д а н
б и р л ести р и ў ге бел б ай л ап а т ы р ға н ы м е н е н б ахы тлы . Б ул н и й етл ер
н ск е а сс а , келсш ектеги уллы д ә ў и р д и н ү л к ен и с и б о л ы п таб ы лад ы .

(•Ўэбекистон адабиёти аа ееньати» гамтасыньщ
1995-жыл, 16-июньсанынан).
Бас редактордыц жақа мыч жымык жөниндеги
сораўына жуўап сыпатьшда жазьиды
ХАЛҚЫНДЫ СҮЙ, ТҮРКСТАНДЫ СҮЙ
— Төлеибергеш алц бнлесиэ, Туркстаи халыклары а з а тл ы ш
ерискениеи сон, а м р арасывдағы әййемиев и ты р н м ту ў ы ск я к л ш .
байлавыслары кайта тннлендн. Ата-бабаларымыадын арманы—
Түрксгаябн|Ц1ип1дегенбас»«ас<лсбтпмиоУлам>ркал1>квдеж— длая
бой корсете баслады. «Түркстан — уяыўма үйнмнз» ден аталм н
ассамблеяны бул үлкеде жасаўшы халмклар бнр аўыздаа коллалкуўатламакп. Скз — Түрастаняыц елкн я щ сүйгеа бир нерэенти
ш ва ты щ а хадыкирымыздыя улыўма тармйхы, төаднрн хам келевеп*
туўр аш ейве усы күнлеря ««■ ««» кынллар мевеа жасамапасы»?

— Биз, Түркстан халыклары, баслы фундаментимиз — миллий
кадириятл^ымыз, миллий мәмлекетимиз тийкарларын таный басладык. Лекин, көп жыллар бойы бул фундамснт үстинде бийтаныс,
24~Т. Кдйыгрбсргеиов
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аманатдийўал тиксйтилди. Аиығын айтыў керек, ол бир карағанда,
көэ тартар еди. Биз онық көрки, саўлатына бийхуш болып жүре
бериппиз де, бул дийўал саясында калып кеткен беккем фундамснт
туўралы ойлап та көрмеппиз. Бүгинлиги көалеримиэ ашылды, дийўал
кулады, енди тийкарғы фундамент калды. Түркстан халыкпарынын
тәғдирн хөм тарийхы әсирлер бойы ортак дийўал тийкарында
раўажланып келгени бүгин айрыкша айдынласып бармакга. «Ат
айланып казығын табады» деген хикметли сөзди билемиз. Данышпанлардын «хөмме нәрсе акыры-акыбетиндетийкарғы ҳаслына кайтады»
деген даналығы да бар. Мнне, Түркстан халыкпары да өз тийкарына —
бир тил, бир дин, улыўма базарына кайтыўға бет бурды.
Биз бир шанарақ ағзаларымыз. Ҳашйкатында, бул шанараҳ—
Ўатанымыз тәғдирине хәммемиз бирдей жуўапкермиз. Аға-инилик —
туўысканлык, аўызбиршилик пенен геззал. Туўыскаятык, аўызбиршилик болса, дәстурханымыз нанға толып, куг-берекетимкз артады.
Тарийхган аға-инилердин тажы-тахг, хрмел, мүлкталасыўлары, көбинесе, аўыр жағдайларға себеп болғанлығы мөлим. Лекик, түркстанлык
бабаларымыз хәмийше жаксылык, мийирманлык пенен данк таратьпт
келген. Түркстан өййемнен дүньялык илим-пән, мөдекияпын орайы
бслган. Усы жерде «Маликаи данышпан» агглыхалык китабынан окыған
бир рөўияг есиме түсти: Рим маликасы алемдеги данышпанларды алдЫна
шакырып алыпты да, «Мен сизлерге мьщ сораў беремен, кимде-ким
усыған кыскд, анык жуўап берсе, оған тахтъщды инам етемен» депти.
Хэмме данышпанлар хайран. Саўалларға жуўап бериў де ансат емес
кусайды. Нәўбет түркстанлык данышпанға жетипти. Ол мын сораўға:
«Тириликге адамға адам керек!» деген жалғыз ғана жуўап кайтараш.
Сонда Маликанын кеўли толып оған өз тахгын берген екен.
Түркстанлыклардын даналыкларын улығпаўшы бунлай рәўиятлар,
тарийхый мағлыўматлар, аўыэ еки хәм жазба дереклер оғыры көп.
Бул нелерден дәрек береди? Бизиц уялы тарийх жараткан халык
екенлигимиздсн. Бул тарийх улыўмв Түркстандики. Усы тарийхкд
м үнәсип болы ў бөрим изден улыўма бирликти талап етеди.
«Түркетан—улыўыа үйимиз» демекгин бас максети зк е усы хдкыйкяпы терен анлаўсезнминен туўылған.
У ш әтирап халыкларынын бирлеснў жағддйында улыўма максешдзди
гөзлеп өткернлетуғын мәдений-билимлецдириў усыллары айрықша
орынтутады. Мәселен, мен: «мектеплеримиз ушын улыўма Түркстан
тарийхы, адебияты хәм географиясы бойынша сабакпык-колланбалар
жаратыў зәрүр», деген болар едим. Және де, Түркстаннын, бершемизге
ортак жалаўы ҳаккында да ойлап көрген макул болады дер едим.
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Тәрбияда, окыў-илимде Т\ркстан бәркулла итибарымызоа турыўы
Ўатанды сүйиўшилик ендиги жағында: «Халкынды сүй,
Түркстанды сүй» деген шакырыкларға тийкарланыўы керек. Удлы
келешегимизди ойлаған инсан тек аиа журтын ғана сүйип коймай,
пүгкил инсаккятка мехир-мухаббст руўхы менен нәпес алыўы даркар.
Мен хәмменик кәлбинде «М енин жолым — халкымнын жолы,
халкымнын жолы—инсаният жалы» деген даналыктурыўын калеймен.
Биз — мусылман перзентлеримиз. Мехир-акыбет, сабыр-канаат,
баўыры кендик әзелден канымызға синип ксткен. Бул хаккында
гәп етер екенмен, пайгамберимиз Мухаммед әлейхиссаламнан рәўюгг
болып калған бир хәдис ядыма түсти. Сахабалары бир жола
Пайгамбернииз де хәўес етип былай депти:
—«Расулаллах, Сиз жүдә бахытлысыз, қыямст күни Аллатааланын
алдында отырарсыэ...»
Сонда Алланын расулы әстен бас шайкап, былай деген екен:
— «Жок, Кыямет күнннде Алланьщ аддында менен бурын Ийса
пайғамбер отырған болады!» деген екен.
Недеген уллы данышпанлыкхәм кишнпейидлнк пенен айтылган
жуўап!
Расуллул&хгык бул кишипейил пазыйлети ҳәммеге ибрат болыўы
тийис.
— Төленберген ага, Сиз Арал төғднри ҳахкында бурынғы СССР
заманында да ж ш н , шығъш сөйлеген единнз. Бкрак, СССР хүкимега
ол заманларда өз жанын сакдан кялыў меыен әўере едн. Ендн, елнмиз
ғәрезснзлнкке ерискекнен кейнн, асиркмнзднн бул үлкен машқаласыв
шешмў жоллары табылды ма?
— Арал хасиретлерин сапластырыў, меникше, бир кднша мәселелерге байланыслы. Тийкарғы мәселе хакқында жокарыда айтып өтгик.
Бул — Түркстан бирлиги яғный айналамыздағы күш хәм имкакиятларды жыя билиў. Ж әне бир айрықша усыл — дүнья жәмийетшилиги дыккатын усы жағдайга аўдарыў. Бул хаккында да бираз
ислер исленди. Бизин мәмлекетимиздин Президенти Бирлескен
Миллетлер Шөлкеминин минберинен хөм баска да халык аралык
өнжуман хәм ушырасыўларда бул жағдайлар хаккыиоа мәселени жанкүйерлик пенен ортага тасламакга. Нөкис каласында БМШ басшылығында Арал тенизи әтирапындағы жағдайларга байланыслы халык
аралык өнжуман болғанынан да хабарыкыз бар. Кулласы, елимиз
гәреэсиалиюсе ерискекнен кейин бул кайғылы аўхалды сапластырыў
хдккынла әмелий иске өтклгениник гүўасы болып отырмыз.

ТИЙИС.
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Бурынғы советлик дәўирде әмелий и о е р дерлик исленбеген болса
да, Арал апаты хаккында кеп гәп болды, кеп жазылды. Бул тема базы
шайыр хәм жазыўшылар ушын да тартысып ылак шабатуғын майданға
айланған жыллар бояды: косыклар жазылды, намалар шығарыллы.
Лекин, дурысын айтсақ, бул да шеп болған жок, хәр калай тәбият
пснен ойкаўдын акыбети кегсрли екенлнгнн жете ссзиндик...
Енди болса «Арал бул жағдайға түспес еди ғой, неге бундай бодды»
деген сораў ой-кыялымыэдан шыкпайды?
Ҳәммеси Тәнритаалаға аян. Турмысымызда жүэ берген наколайлыклар биреўлерди айыплаў менен дүзелгенде еди, дүньядағы бар
машкалалар ислери әлле кашан дүзелип кеткен болар еди... Бизин
халкымызда «Атамнан калған мийрас» деген түсиник бар. Биэ буған
туўра мәнисинде түсинемиз. Мийрасган калегекимизше пайоаланыўы»
мыз мүмкин деп ойлаймыз. Бирак, мийрас кәдирлениўи, кейикги
әўладларымызғада пүп-пүгин калшрылыўы керек гой. Сонынушьш
мен бүгин ҳөр кандай мүлкке. байлыкка «бабамнан алынған карыз,
аманат» деп караўдын ўакгы жетти, деген пикирдемен. Инсан өне
сонда өз перзентине пүтин кәлпинде тапсырыўы шәрт болған нәрсеки
талан-тараж етиўден тыйылар еди.
—Бурыкш СССР дәўкрююе Сибирь дәрмлдрын Орта Азкяга бурыў
мәселеси кео тартысларға себео болгаи еди. Бул меселе, Снзккше,
хдкыйкатында әмелге асырса болатуғыя ис ое едн?
—Өзиниз билесиэ. бүгин лүньяда буннан да машкалалы кыйын
ислер амелге асырылмакга. Егер ле бурынғы СССР хүкимети Снбирь
дөрьяларын Орта Азияга ағызыў мвселеси менен аныклап шуғылланғанда, шубхасыз искс асырған болар еди. Б и|»кбуя мәселеге дыккдт
пенен каралган емсс. Бул нәрсе халыкга ўакытша шалғытыў,
СССРдьш күднрстин бклдирил койыў ушын ойлап табылган еди.
Кдлаберсе. бул мәселенин баска назик тәреплери бар екенлиги де
бүгин аян болмакга: яғный Орта Азияга суў әкелиўдин баска еллерге
байланыслы болып калыўы, болажақэкологнялык акыбетлер хәм
тағы баскдлар. Бул ғәп СССР турмысынла күнделикли дәстүрге
айланған уллы, лекин, еле кам режелер дүэнп көрилиў (оларды иске
асырыў-асырмаў шәрт емес еди) хәмме тараўда ақылды емес, күшкудиретти көрсетип койыўдын бир көриниси еди, болғаны.
—Ғарсэсю Өзбексгацда барлык миядеглер хам кидлег ўәкиллери
азат хәм бахытлы турмыс кеоирмекте. С изицве, нурлы келешекке
үмиг артыў кар«м 1П1ак хал ш тағднраве хдилай иазмуа башшдады?
— Хабарыныз болса керек, мениц дерлик, тийкарғы шығармаларымда каракалпакхалкынын мнллег еыпатында калиплесиўжоллары
3?2
www.ziyouz.com kutubxonasi

онын түркий тиллес туўысканлары менен бирликке талпынып,
валнгин анлаўга умтылыў тарийхы сүўретленеда- Арал хәсирети мысалынла биэ хәммелен де кебирек жвбир тарттык. Сол себептен де
Ўатанымыздын ғәрехиалнк алганы ушын хәммсден дс бетер куўандык, Ғәреэсихпикксерисиўаркалы каракалпакхалкытилин, диннн.
мнллий үрп-әдетлерин еркин раўажландырыў, мкллий мектеплерде,
бнлим алыўды жолгасалыў, вэ шараятына сай экономикасын кетериў
имканиятына ийе болды. Биэин халкымыэ С ССРдәўиринде куры
атына сай Автономиялы республика саналды, ал хакыйкатында,
өпиўайы область кдтарында еди. Каракалпақ халкы енди ғана
хдкыйкый раўажланыў жолына түскен сыяклы.
—К ом м ун и стл м биклик хүкымдарлыгы тамам болғавван кейан,
хамме тараўда. атав жйтсак, адебвятка да ж ааааа қараў баслдцды.
Снз бурывғы совет заиаяыдда жараткав шығармадарывызш бүгаш и
т көз адрасыван кдлан бахдлағая болар едиинз?

—Мен усы ўакытга шекем жазган тарнйхый шығармаларымнын
хеш кайсысына да өкинбеймен. Әлбетте, жыллар өтиўи менен айырым шығармалардын кемшкликлери анык көзге тасланыўы сөзсиз.
Буп тәбийий хдл. Ўакыт пенен бирге инсаннын ишки кеширмелери,
акыл-ойы даөси п , өзгерип барады. Туўры, бурынғы гүрлеген СССР
гтыклары әлебиятында коммукнстлик бнйлик хүккми тамамланыўы
менен жүдә көп шырармалардын өмири дс түўесилди. Лекин, бул
СССР дәўиринде әдебият жаратылмады деген сөз смсс. Бурынғы
Совет дәўиринде совет әдебияты жаратылды. Және бир гөп, коммучистлик бийликтин советше, сталинше келбети көп таманнан икса'ыйлыкка жат екени мәлим. Бирак, бул дәўирлсрде де инсакият кәдиркымбаты биротала жок болып кегпеди. Инсаннын жаксы тәрегшсри
әдебиятта, искусствомызда терен из калдыра алды. Сонын ушын да,
совет дәўириндеги адебняггы шетинен бийкарлай бериў-әм инсаптан
емес. Көз алдынызга келтириниз, класслык, коммунистлик идея
үспошига себепли узах жыллар мкгтий әдебиятымыз аныкүйрснилмеди.
Енди усы кзтени баскдша усыдца тағы да тәкирарлаў шәрт пе?
Қыялымда биз кешеги күнимиааи еле тереннен талкылай алмай
зтырмыз. Бул мәселеде бираз хайборекеллашылык-әм сезилмекге.
Кимдур кеўилинс жакын жазыўшы яки шайырды акламакшы болса,
оны кешеги гүресшен, кешеги жәбиркеш етип көрсетпекши болады.
Инсал та керек, акыры. Ҳакыйкатында, шынлыкбаскаша емес пе еди?
М ен азы-ксм творчествомда халкымнын гарнйхы, руўхы хәм
турмыс-тәризин сүўретледим. Кдракдллакхалкын дүнья танысын,
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билсин дегек кийетте шығармаларымныи атын да миллетимкин аты
менен атадым. «Кдракалпаккыэы», «Кдракалпакдәсшш», «Кдракдлпакнама»... шыгармаларым уеы нийетте дүньяға келди. Егер де усы
шығармаларымды хәзирги шараятга кайта жазыў ^арурлиги туўылса,
мен оларды және усы ат, усы ўашялар бойынша жаэган ботар едим.
Ҳэзмргн ўакытта кдндай жумысдар үстиқде ислеп атырсыз? Ж а «
шыгарма асазыа атырғав болсадыз керек?
—Жана бир шығармамды пнткердим. Ол «Қәлбимнин камусы»
деп аталды. Жаксы билеснз, ксйинги жъьгпары турмысымыэ жаца
ўакыялар менен байыды. Мен пайғамберимиз Мухаммед алайхиссаламнын хаоислери хәм де Шығыс даналарынын ен дүроана хнкметлерин
окып, катты тәсирлендим. Олардын тийкарында жазылған ец кишкеке
ўакыяда да үлкен-үлкен романларга татыгандай мөни жасырынган.
«Кәлбимнин камусы* шығармасы да бабаларымыздык даналык
ғәзийнесине бир хәўес, кызығыў нәтийжесинде жазылған китап.
Бурын айпсанымдай, биз енди хакыйкый фундаментимизге кайта
көтерилдик. Тәнритаала куўатласа, бул фундаментке мүнәснп дийўал
да тиклеймиз, сарай да бинят етемиз.
(«Тафаккур» журиалыиыц
1995-жш № 3/4 санынан) . '
Сораўлар журналисп Ыуртаза
Каршвбай тәраитен берилгеи.
ХАЛЫ1СГЫ ҚОРҒАЎ - ҚӘСИЙЕТЛИ ПАРЫЗ
— Твке, алды менев Сыр еяиве келген кәдемиивз кутлы болсын.
Кеўлккнз күтә котеринки екев, хәр тәреплеме жетюивкла хәм
мазмунш тәсврлевгев боларсыз?
— Айтканыныз келсин, нним. Енди конакка койылатуғындәстүрли саўалына оралайын. Биз сизге конак ем ес, бир-бирннен еле
еншиси алынбаган, аталас елмкэ. Хәр күни басымыз косылса бирге
куўанысып, мунымызга бирге ренжигсн ағайиклермиз гой. Бул аўылдыц мен билмейтуғын купнясы, ой-шукыры ж ок Себеби, меник
өзнм Сыр менен бАшўдин арасыи жол етмп жүрген ддамман. Мәоеяе
сжда да ем ес, жолга шыкканнан сон онын тәсирлери д е, адамды
шаршататуғын машкапалары дабол&ды. Ойай боямшанныцеэи кыэык
та емес гой. Аўа, гәп онын шыжығында ем ес, айта жүретуғын умытылмас кыэығыкда ғой. Биэ Сыр бойын аралаўды ен алды менен
еки елдин де етегин жаска, көкмрсгин мунга толгырып, ах уршзып
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атырған апаткаайланып атырған Арадцан баслэдык. Әжелдин вринлс
отырғанлар камыклай, кабыргасы кайыспай әжайып турмыс кешнрип
атыр. Аўылды өхтеринин перэекти, билиыди Бийгалий Кайыпов
деген аэамат йаскара^ скен. Онын парасатлы, билимли харекетлери
маган унааы. Араддын апатыиан соншама жетпесинликке карамастан
өнер кәсиби, кол енершилери хәрекети раўажлана баслаған. Темир
жгушяры, пуз таярлаўшыпарпын талаплары да онынан келил атырғанға
усайды. Халык билимлендириўи тараўындағы унамлы нслери де
кеўилге қонымлы, халыюын өзи бар кыйыншылыкларын тэрезиге
тартып, барлышна көнип, ийкемлесе баслагандай сезнлсаи. Дийханшылык әдеўир раўажланган. Сор-кебир жердин өзин гуллендирнп
атырган тәжирийбелер буган мысал болады. Мал шарўашылығы
тараўынын аяк аяысы да жаман емес. Бул көринислердин барлығы да
елдинзамакгасайаякбасыўғакрмлашаныныцбелпки-аўдеймен, нним.
Рас, тәбият та, хаўа да өзгере баслаған. Отирапты ак-сор топырак
кдплап басыўда. Аспаннан дуз жаўып тур. Адамлардын рени де
әжептэўир керинеди. Кенарына сыйыай шалкып асаткан тениз де
келмеске кеткеқдей. Бизлердеги көринислер де дал усышвй-аў. Бирак
мекин биртанланатутаным — әтирапымьсшы юршаған буя сумлыклардан тунилип атырган ел-халықжоқ. Ж урпынбәринин жүэинен,
иси менен сөзинсн өршсленген оптимизмви анладым. Ертснги күнге
деген исенкмди, бд-зар катнасыклары кыйыншылыкларын женоириўге
жумсап атырган гажырлы-гайратлы жалын хәм жигерди анладым.
Быйылкургакшылыкболыптур. Бундай даалды менен дийханшылыкгы хәр төреплеме пухта шөлкемлестирмесе болмайды. Биз жерди
атамыздан калган мура деп кдрамаўымыз керек. Бизлерде «Жер —
суў, бабаларымыэдак кдлган карыэ» деген кағыйда бар. Усы жерде
салыны көп егетуғын Жалагаш районынын, соннан кейин өзлерине
бар керегии өзлери өндирип атырган «Акжарма» (Теренөзек районы)
аўылларындағы жигерли хәрекетлер биэлерди риза етги. Мийнетлери
жемисли болып, оларғв аллакын куры жаўсын! Ата-бабаларынан алған
карызын еселеп кдйтаратуғын болсын!
— Төке, Сизия А рм аоатвылыш хаккыида ждв дүвьдиыз бевеи
алешс ждр салып жүргеи ғайраткер екениииаи жақсы билемкз. Еидд
усмлар жвниндега ойыяызды азырак айтъл берсеииэ?
— Орынлы сораўбердин, иним. Буленалды менен Х Х әсирдин
казак, өзбек пенен кдракалпак халыкларына, соннан кейин гүллән
Орайпык Азияға әкелген кесапатынын көриниси, акырзаманы дссс
деболады. Буны кудайдын гарғысы шыгар деп те ойлайман. Себеби,
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өтхен ўахытяардагы буйрыкшыл тоталитарлык эаманда орайдын кутэ
кен енеш ин толтырамыз деп, арэан абырай ушын жанталасыўдын
акыбетинке ата-бабаларымьшын вз әўладларына карызга берген Жер,
Суўыныц төғдирин тәрк сттик. Жерди жаралап, суўды елсиз дала^а
ағыздық. Ен акыр-сонында, мине, соны н гарғысына ушырап, кеэ
алдымыэюа алакакымыэдағы Араддан айырылдык,
Мсн Арал жөнинде талай-талай макалалар жаэдым. Талай минберлсрден сөйлеп, бардаўысым мснен шст сллерде ле айтып жүриппен.
Сонғы демим тамам болғанша айта беремен, айта беремен...
С ебеби, Араллан айырылыў, екаллм менен, халкы толығы менен
каракөзжрдсн туратуғын, сонлыкганда«Киши Кдзакстан» деп аталып
отырған Сыр елинсн, Кдрақалпакстаннан да айырылыў дегсн сез.
Соныц ушын да, бул нобе Кдзакстан, Өэбекстан преэидектлери бирге
бас косып, бнрлик пенен, кслисим менен мәселеге хдк ннйст пенен
карағаны дурыс. Сиалер айтып жүргендей, менде Сыр тәғдири —
бул кдзақ слиниц де тәсдири деп айтар едим.
Мен Арал тәғдирнн айтайын деп 1990-жылы Меккеге хджылыкка
да барып кайтгым. Меккеде болып Кабага манлайымды тийгизил
турып: «Хаяқымнын аманлығы ушын, онын көз жасын көрегөр»
дсп Тәнритаалага жалбарыньш тәжим етткм. «Бизин манлайымызға
усыншама зулматты жазабермс, биз жэне кайда кэшемнэ!» деп халыкларымыадын мун-эарын да жепсизген болдым.
Бизин презндентлернмиэ бул мөселе жөниндс тсз-тез ушырасып
жүр. Быйыл жылдын басында Ташаўызда бирге бас косты. Енди
гүаде Нөкисте ушырасып Арал мәселесин тағы да додаламакшы.
Алдымызддғы бул ушырасыў Бирлескен Миллетлер Шөлксми дөрежесинде өтпекши. Ендн, сол халык аралық абырайлы шөлкем баска
мәмлекетлерди бирлестирип, бир шаралатлы шара илажларын кдбыл
етеди-аў деп исенемен. Бирак бир нәрсени умытпаўымыз ксрск,
баскд бнр ел өэ халкыкын аўзындағысын алып хеш кимге бермейтуғыны бәрш еге аян. М әселенинтүйини мине усы жерде. Кыскдсы,
биз өзимкздн өэимиз саклаўымыз керек. Өэимиэ бирлесип, өэимнэ
күш жәмлеп апатшьглыкпенен гүреспесек, баскалар еситкен ўакытлары ғана кулаклары еленлейгуғыны болмаса, баска ўакытга биреўдин
жоғын биреў аткарып береди деп исениўдин өзи кыйын. Ж өне де
кайталап айтаман: Өзимиздин Ана жеримизди, суўымыэды, мисли
өзимиздин геўдедеги жанымызды әжел оғынан калай коргайтуғык
болсак, тап солайыкша корғаўымыз тийис. Енди усы Кдзакстан
менен Өэбексган бирге турып, әжслгс арашашы болыл харекет етпесе,
изи касиретли мүшкилге айлакатуғыны сезсиз. Сол ушын бул
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аймақгағы гсйпара клажларға шск койып, хәр кыйлы эыянлы сынап
кериўлерге кадагалаў ориаткан дурыс. Булай болмаган жағдайоа бунын
өзи жығылғанларға косымша жудырыкларға айкалатуғыны айкын.
— Ендн дастурлн сораў. С ы кдзаклардыц д а сүйиклк жазыўшисысыз. Бизин окыўш ыларымыз С нзин алдағы дөретиўш илнк нкйетлеридиздя бнлгиси келегуғыи ш ы тар?

— Бизин халкымыздын, дәўиримиздин тарийхы хәр түрли квркем
әдебиятларда сүўрстленип жүр. Бираксокын бәрине онша какаатланып жүргеним жок, Себеби, XIX әсирден, мысалы казаклар Абайды,
бир неше акын-жыраўларды ғана бкледи. Өзбеклер Наўайыны жөне
хор әсирден еки-үш алымды ғана биледи. Каракалпак әдебияты
Бсрдакты... биледи. Кдрап отырсам биз, жазыўшылар, кдра-пукдраларға «сен санасы төмен топассан» деп урысыўға келгекде шсбер
екекбиз. Сөйтип, отырып өзимиздин топас болып калғанымызды
сезбеппиз. Кдзакстандағы кәлемкеш кәсиплеслерим мени кеширер,
бәримиз «сен әжайыпсан* деп макгағанға, бир жерге барып косык
окығанда кол шапалакдағанға да мәс болып жүре бериппиз. Халкымыздьщ, тарийхынык кыр-сырын терен ашып, көркем әдебиятка
айландырыўға ат үсти караппыэ. Бул аўхал менин жанымды кыйнайтуғыкы сокшелли, майда-шүйде ойланыўларды датыйдым. Сөйтип
«Менин жан-айкайым» (каракалпакшасы «М енин кәлбимнин
камусы», орысшасы «Энииклопедия моей душн») деген бир неше
бөлимлерден ибарат роман-эссе ж ащ ш . Бундаўахыятарийх шынлығынын дәл өзин ашыўшы диалоглар тийкарықда әнгимелер жүргкзиў
аркалы раўажланады. Хдкыйкатында, жанрлык жағынан «хэр турли
бас косыўтшр менен мәжилислеросн репортаж* десе де балады. Хэзғфги
ўакытлары усындай бас косыўларда да, көшелерде де динкецди
куртатуғындай гүбир-сыбырлар көп. Бирак олардыц хсш пайдасы
жок. М ек, мине усы «кеселлик» жағдайларды да калемге алыўға
тырыстым. Бундағы идея — адам балғаннан кейин түбинце влстуғыныныз хакыйкдт. Әттец, мисли хеш кдшан өлмейтуғын сскилли
барлыкорынларда таласлы ислергс тынбай араласамыз. Әне усындай
хакыйкат ушын әўел өэимиэди айыплап, текдурыслыкка арка сүйеп
жасаўымыэ тийис. Өмир талабы, әне усылай:
— Рахм ет, Т м е ! Илайы м деасаўлық болсы а, двретаўввлнк
ислерипкзде скзге сэтлнлак тжяеймеа!...

« £ г е м т Ҳаэақстон* гаэетосымын

1995-жыя, 16-июн* саиьоиш
Сораўяар Крзак, журналисти Өтсгеш
Жяббариш тәрепинен берилгем.
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« М Ә Н И С И Н Е Ж Е Т К Е Н Л Е Р Ж Е Р Г Е Қ О Я Р Б Ө Р К И Н И ...*

—Төлепберген аға, 21-ноябрьде Таикентте «Түркстш х а л м м а рырыц мәдениат форумы» авы даы . Буд ш ы к аралык эн д у м а м а
«Түркгпш — улыўиа үйнмнз* а й м и й е гш х э р е м тп овлкемяеспфцў
хаккы нташ мәселе ды кқуг орайыцдя турады. Күаделмкла баспасоэден
ш ы пш св&леўшштден бюлерае аян, бул бо&ьшва тапа нелер айгасыэ?

—Әўели айтарыас «Түркстан — улыўма үйимиз» атлы сүрен кетерилип ортаға тасланыўы бәршс түркийтллеслер ушын тек ғана куўанышлы емес, айрықша мактанышка ылайыкбаслама!
Ен баслы мәссле «Түркстан — улыўма үйимиз» мәселесинин кеннен раўажланыўы ушын бекхем тийкар салыкш . Тукым өнимоарлы
жерге түссе ғана күтилгендей зүрәэт береди. Усы кутлы мәселе ушын
таярлык басланып, кейик өмелий хәрекетлерге кирисилгени адамды
оғада куўакдырады. Ойлаўымша, Түркстан халыкларынын мәденият
форумы исшенлик руўхында етеди хәм өз алдына койған ўазыйпаларын сөэсиэ орыилайды.
—Снэвнше, форум алдында каадай ўаэыйнадар турыпты?

—Буны әнжуманнын атамасы-ак айш п турыпты: «Түркстан —
улыўмаүйимиз». Оныцжәмийетликорайын шөлкемлестириў керек
Усы орай.усы массле Түркстан халыкларынынулыўма мааеннятынла,
тарийхыноа хызмет көрсетиўге негиэ болыўы мүмкнн. Хәр кандай
мидлий мәденият дүньи мәденшггыкын ажыралмас бөлеги — жахан
мкшешопы миллий мазенишларддн куралаш. Түркстан халыкларынын
мәденшпы да Уллы Жипек жолы аркалы Шығыс хәм Батыс ленен
бекксм байланған: би з Кдлай, Хиндстан, Виэантия, Россия, Иран
мэденгеп7шрынаннелерлиалғанболсак,әйнепайыттаолардаТүркстан
маоениятынан өзлеринше сондай куўатлар алған, үлги алған. Усы
«алды-берди* (тек үнемлеў мәнисинде емес) жағдайы хазир де бизди
бирлестиретуғын өэек болып хызмет етнўи мүмкин. Дсмек, тарийхтағы
бизперди бирлестирген нәрселерге көбирек ахмийегбериўимиз лазым.
—Гәо в з-е зп е а тарийхка барыо такдямакта. Түркстав тарайхы
М1КГ ИГСИЦЦГ 0Й Н рЫ 10|П ‘>

—«Маликаи данышпан» атлы оййемги халыккитабы бар. Менин
ойымша, оны көпшклнк окығаи болыўы тийис. Сол китапта
жаэылыўына кзрағанца, Рим патшасынын геээалыкта тени-тайы жок
кызы сржеткен со н , хэзирги түсиник пенек айтканда, күйеўлерди
«тест* сынағынан өткизгенинде түркстанлык жигит басым келеди
хөм Рим салтанатынын бар бийлиги оған тапсырылады... Бунын
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менен не демекшимен? Акыр, биз жақынға дейин бир ат пекен
гуркстанлы деп келинген еднк. Ҳәммемиз Түркс+анлымыэ. Солай
екен, гөне тарийхымызда да көбирек Түркстан халыкларын бирлестиретуғын күшлерден үйрениўге тийкарғы дыкхат-итибарды каратыўымыз зәрүр. Дурыс, тек Түркстан тарийхында емес, улыўма дүнья
тарийхында урыс-жөкжеллер көп болған. Бирак, биэин максетимиз
арката кдйтыў емес, бәлки келешекке — жигирма биринши әсирге
бир жағадан бас шығарып, бир тән, бир жан болып барыў керек.
Солай екен, Түркстаннын улыўма тарийхын үйрениў барысында акгин
ис алып барылыўы лазым. Керек болса, Орайлык Аэиядағы барлык
республикаларда «Түркстан тарийхы» сабаклығы өтилсе де шеп болмайды. Түркстан зәмийнинде улыўма үй шөлкемлестириў керек екен,
демек, тарийхтын азарлы жараларык хәзир геўлестирмей турайык
Әўеле тарийхган мехир-малхэм иапейик, тарийхга мехир-малхәм жеткиликли. «Бас жарылса, бөрк астында» деген накыл бар. Бир жағадан
бас шығарған халыклардык шубхасыз, максети де биреў болады.
—«Туркстав тарийхы» сабаклығы хдққындағы пикйрищ з хүдә
орынлы. Түркстан адебияты хаккы ш и кдндай пмкирдеекз?

—Мен илгеркде де бул хаккында баспасөзде, шығып сөйлегенлеримде айткан едим. Ҳәзир сол пикиримди тәкирарлаўым мүмкин.
Түркстан әдебияты илнмнн шалкемлестнриў лазым. Онда болажак
одебияпиылартек Түркстан шенберинае емес, хәтте бәрше түркийгаллес дүнья шенбериндедесабакал&аы. Акыр, мынжыллардаўамында
жаратылған одебий мийрасымыз улыўма ғой. Демек, КдшғариЙ,
Яссаўий, Фарабий, Ибн Снно, Ж әмнй, Наўайы, Фиэулий, Мактумкулы, Абай, Бердак мийраслары хәр кандай илимге толықтийкар
болады. Аўьпеки дөретпемиздин кахарманлыкдәстанлары, мәсслен
«Манас» эпосы хәэир де ушкыр кыялларымызды шарыклатады.
Олардан кднша үйренсек те арзыйды. Ҳәтте түркстанлы атақяы
жазыўшымыз Шынғыс Айтматов 70-жылларпа жазған «Ак пароход»
повестиндеги инсан хәм төбият мүнәсибетин жаратыўда «Манас» ка
сүйенгенин далиллеген еди. Халыкаўыэеки таорчесгеосы тасир жасаса,
жазба мийрасымыз шеберлик сырларын үйрениўимиз ушык мектеп
болады. «Түркстан әдебияты* да окытылса нур үстине нур болар еди.
—Ортада тил мәселесн бар ғой?
—Дурыс, тил мөселеси бар. Лекин, Хожа Ахмет Яссаўий кайсы
тилде жазған? Акыры онын хикметлерин барлык түркийтиллес
халыклар түп нускадаи аркайын окыйды, аркайын тусинеди. Мкне,
бир төртлиги.
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<Хошламайды алымлар, бизиц ашпкам туркийди,
Орифлерден еситсеқ, ашар көқил мулкини,
Турмыс, өмир мөниси, т уркий болса муўапык,
М әнисине жеяисенлер, ж ерее цояр бөркини*.
Бурыкғы СССР салтанаты хүким сүрген дәўирде түркийтиллеслц»
ортасыкдаш парык әдейи күшейтгирилди. Сонын ушын енди түркий
тнллерди жакынластырыў туўрасында да ш ты бас катырыў лазым. Ен
кеминде отыз-кырыкжылға мөлшерленген «тил хаккыноадәстүр» ислел
шығылып, баскышпа-баскыш турмыска асырылса жаксы болар еди.
Менинше, бул истн кекнрек камтыў керек. Себеби, түркийтиллес
халыклар тек Түркстан территорнясында ғана жасамайды. Түркстан
бәрш е түркийтиллсс хавыклар ушын әййемнен-ақ ата журт болган.
Ж әне өэлнгине кайтпакга. Буннан кейин де ата журтболып калады.
1992-жылғы мағлыўматларға карағанда, хәаир пүткнл дүнья бойынша
түркийтиллес халыклар жасайтутын орынларда жәми үш жүз миллжж
этиралыкда адампар жасайды. Жер майданы 14-15 миллнон квадреткилометрдн курайды скен.
Әлбетге, Түркстан езинен тыскарыдағы түрки йтиллеслер ушын
үлги болыўы лаэым.
—Төлепбергев в п , ез-өзнвев мывадвй саўал т уўилгды. Х о я , ве
ушыв «Түркстан —улыўма үйнмнз» —дегев меселе кетернледк?
—Дүнья жүзинде «Салкын урь'с дәўири тамам болды». «Европа —
улыўма үйимнз» деген мөссле буннан отыз жыл илгери көтернлген еди.
Ҳәзир Европанын оннан щтгык мәмлекеги мине усы «үй» асгьщдд дерлик
бирлести, бажыханапар, шегара тосыклары әсте-акырын сапластьфылып
атыр. Европа мәмлекетлери «Улыўма үй»де биринши гезекге ишки
базарларын, миллий кддиретларын Еаропадан тыскары мәмлекетлеронн
шсымьшан корғаў ушын, ка.та берсе машкалаларды биргеликте шешиў
нийетидде бирлеспекге. Себеби, экслогия апатшылығы киби дүньялык
мәсслелерои бир-екм маылекетөзлипшен хал ете алмайш...
Соган усал хәзир Түркстаннын улыўма бирлесиўи дәслепки
нәтөйжелерди берди дсўим мүмкин. Мысал келтиремен. Мен СССР
халык депутаты едим. Курылтайлардын биринде Арал мәселеси
хаккыкда БМ Ш ка мүражат етиў хаккында усыныс киргиздим: бул
усыныст ы рөсммй тасгыйыклатыў ушын сергяздан бслоым. Бирак,
бәри бир, рәсмий түрдс соя усынысымды хеш кандай, күн тәртибине
киргиэбеди. Себеби, Арая апатшылығы орайды оншешш тәшўишлендирмес еди. Оларды көбирек бнэин пахтамыз қыэыктырар еди.
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Жакында «БМШ тын дуэнлгенинин 50 жыллығына» бағышланған
әнжуманаа Өэбексган ушын ажыратылған бес минутлык пурсагга биэин
ГТрезндентимиз Арал апатшылыш хаккында күйнп-жанып свйледи!
Арал апапиылыт әпиўайы апат емес, хәп г дунья икнберишкги апатдур,
бул апатты сапластырыўоа БМШ айрыкша итибар бериўи ксреклиги
айтылды. Көрдиниз бе, биз өз мәселелеримиади халык аралык
шалкемниН мхнберинен батыл айтыўымыз ушын ғәрезсизлик каншелли
кымбатлы болса, енди соған уксас мәселелеримиэди бир жағадан бас
шыгарып хал кылыўымыз ушын улыўма үйге — бир ғана Түркстанға
бирпеспегимиз турмыс талабы бсшып калды.
—Твлевберкя ага, мине Ө збекстав дүвъядағы жүэдея артық
мәмлекет вевев дхшюматняяык кдтвас орвдгш . (Орайлық Азаддағы
басқа ресвублшилар да дүньядаш көв ғава мәмлекетлер мевеа
усыядай мүвэскбетлер орватты ). С ы рт мәмлекетлердв жакыянав
таныў мевев бврге халкы мы зды в дүньяиы тавы ўы ортасы вда
келдевевляк сезнляв атырған ж ок ва? Айтажағы м, халык дүпяяы
билвўде мемлекет сяяеатынав артта қдлыв ятырғав ж ок ва?

—Дурыс. Биз бурынғы СССР дәўиринде де сырт мәмлекетлердн
азлы-көпли билер еднк, таныр едик. Лекин, ол дәўирде биз,
тийкарынак, СССР дын көзи менен, оныц мәплери менен ол яки
бул сырт мәмлекетке мунәсибет билдирер едик. Енди сырт мөмлекетлерге Өзбекстан, Түркстан мәплерн көз-кдрасыкан мүнәсибет
бшшмрмектемнэ. М еницше, «халымар дослы ш », яки «Сырт «л
адебяяглары» типиндеги бир журнал шөлкемлестирилиўи лазым.-'
Сол журналоа Өзбексған хәм Түркстан республнкаларыдосдыкмүносибет орнаткан сырт мәмлекетлер туўралы халкымыз ушын керекпи
мағлыўматлар менен коса ссш еллсрдин әдебиятларынан үзинднлер
берип барылса, шеп болмас еди.
*Халк сўзи» гаэетасыныц 1995-жыл, 21•
новбрь санынан. Сораўмар жазыўшы
Нобибжан Бахый таренинен берилген.
ЖАЦА ЖЫЛДАЖАЦЛ РОМАН МЕНЕН
—Теясябеогея аға, жапа яшлды С яз кандай янйетлер, каяля*
режелер меясв күтяп алдыиыэ? Өмярямнздяа бүгнягя баскыиы
хакхыаоағы жеке ннкнрлеряцяз беяея ортяклассаяыз?
—Биз етиў дәўиринде жасап атырмыз Сонын ушын дөслепки
ўакытлары окыў имканиятлары болмаған кеп шығармаларды окыўы38 !
www.ziyouz.com kutubxonasi

мызға, еркинлнк дәўнринде республнкамыз жокары шынларға
жетиўиндс зәрүр болатуғын ж үдә коп нәрселерди уйрениўимизге
туўра келеди. Мен тари№сымызды теренирек үйренген сайын еле көп
нәрселерди жүзеки билетуғынымызға исендим. Бүгинги күнде
алымларымыз түп нускасында бизге жеткерип берип атырган хәзирети
Яссаўий, Нажимаддин Кубро, Замахшарийлар ғана емес, балки Ибн
Сино, Алийшер Наўайыларды хәм Хорезмийаи де жаксы билмейди
екенбиз. Тарийхымыз жүдө бай. Ал, хәзиргн дүнья әдебиятына нәзер
салатуғын болсак, әййемги Шығыс әдебиятынын тәсиринде жүдә
көп шығармалар жазылғанын керемиэ. Өз дәўиринде Лев Толстойдын, Шекспирди де көп нәрсени Шығьгстан алады деп критикалаған.
Хәттеки Гёте, Гейне, Виктор Гюго... сыяклы уллы даналар Шығыс
әдебнятынан көп үйренгенин, Шығыс сюжетлерине шығармалар
курғанын жаксы билемиэ. Олар Шығыс әдебиятын окып үйренип,
билим алып, мине усы билим менен Европаға үлги керсетти. Енди
усы билимлердин көпшилигин биз олар аркдлы кайта үйренбектемиз.
Бирак, олар бул илимдн калай бслса солай емес, езлерине бейимлестрип, жацаланған халында алған екен.
Сонын ушын да, қәзир буя хдккында әдебий шығармалардан
гөре илимий макалалар көбирек жазылып атыр.
—А м , снз түркнйтиллес әдебш пта езине тәв орыи тутқан үлкеи
жазыўшылардавсыз. Тек ғана туркнйтидкес хадыклар еиес, ал дүнья
еллерн шығармаларыдызды окын, усы елдна тарвйхы, бүгингн
меденняш
жүдә көп мағлыўматаар, теснрлер алады. Усы
күнлерде с ю кащ ай ойлар меиев ж а о п в ш р ш з? Қаидай шыгариалар
деретяў мевеи машкулсмэ?

—Хәзир адамлардьщ көпшилиги өтиў дәўири хдкшнда ашыктүрде
автобусларда, көшелерде, түрли жыйынларда хөр кыйлы пикирлер
айтысатуғынынын да гүўасымыз. Өтиў дәўирине төн болған кыйыншылыкларды кимлердур түсиннп аггыр, кимлердур гусинбей атыр.
Бул хаюоында расын айтыў керек. Мине усылардын. тәсиринде
«Келбимнин камусы» деген шығарма хазы п, онда өмиримиадин
көп ғана майоа-шүйоелерине де итибар берген болдым. Яғкый, бизик
бабаларымыэ ким еди, бүгин каноай дөўир, аўкам кеге таркдп кетги?
Кайыпбергенов сиз кимсиз? Қаракллпакстан түркийтиллес халыклар
арасынла кдндай үлке? Илим өўеле кандай болған, хәзир өтиў
дәўиринде кандай, келешекте кандай болады? Сонын менен бирге,
түркийтиллес халыкларға ортак нлим дегени неден ибарат? Түркийтиллес халыклар келешекге бириге ме? Олар бирнгетуғын болса.
3*2
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тили бириге ме?, олар бир-бирин түсинетуғын дәрежеге жете ме?
Бир-бирин түсиниў ушын не кылыў керек?... Егер усы китапты
шығарсам хашйқый мусташллықдәўириницжазыўшысы сыпатында елге ш лған хызметим болады.
—'Талепберген аға, айгыўывызша эжайьш шығарма дөрепш , онда
хәзирги машмланы көтерпсвз. Расында да, кнм едкк, кнм болдык?
дегеи сораў бүгииги күнде көпш кликтна ойывда бар. Ойлаймав, бул
пығарма бул сораўларп жуўао бершггя. Х,взир хүкюктнм13 басшысыиыв ғамхорлығымыщ аркасыидж х а с талаптларға колдав келгеяше
шжраитлар ажыратыв бериў бойы ита хәрекетлер болыв атыр. Бул
вайырлы ислер қаракалнакставлы талантлылар омнринде кллай
сәўлелешш атыр?

—Өэикизге мәлнм, Каракалпақстанныц территориясы кен.
Өзбекстаннын 37,8 пайызын курайды. Сол ушын да, бул үлкедеги
райоклардыц, калалардын аралары күтә алыс. Оларға барып келиў
ле ансатка түспейди. М әселен, бир район менен екинши район
аралығы Андижан, Ферғана, Наманган ўалаятларынын үшеўине барып
шығыўдан алыс... Әне сол себепли мен Қаракдлпакстан жазыўшыларына баслык болсам да, бәрш е менен тен болыў максетинде,
Кдракалпакстан Жазыўшылар Аўкамыныц баслығы минип жүретуғьш
машинаны хүкиметтин өзине бийпул кайта тапсы(%ш, шоферлык
штатты кыскартыў аркалы Жазыўшылар аўкамына акв болғанлардын
пүткил Кдракалпакстанныц кен территориясы бойлап жәмийетлцк
транспортларға бийпул минип,калеген районына барыўына мүмкин шилик сорандым. Биэин Қаракалпакстан хүкимети мени дурыс
түсинип, күгә кайырлы ис кылды. Яғный, Кдракалпакстандажасайтуғын Өзбекстан хом Кдракалпакстан жазыўлар аўкамынын хвр бир
ағзасы пүткнл Қарақалпакстан бойлап бәрш е тәреплерге гуялэн
автобуслардд, троллейбусларда бийпул жүретуғын хүкимет карары
шығарылды... Усылайынша, хәзирги базар катнасығына өтиў
пайытында жазыўшыларымыэ транспортларға жол хакы телеўден
азат кылынды. Бул хәзирше бирннши унамлы хәм керекли шараят.*
*Ўзбекистон адабисти еа саньати•
газетасынон

1996-жш, 1-январь саиынан.
Сораўлар Журнвяист М инаж вддия
М ы рза тәрепинен берияеен.
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АРАЛ ТЕЦИЗИНЕ ДЫҚКАТ КЕРЕК
...М сн сизлерге, биринши көз караста, әдебият мэселесинен
кашыкболған машкалалар хаккында айтканды макул көрдим. Себеби , суў менен байланыслы көп ғана бахытсыз жағдайлар; аўырманлыклар, жазыўшылардын биддирген пикирлери хәм сөзлеринин
жәрдеминде шешилгени, дүзетилетуғыны көммеге мәлим. Бирак
бизде машкала шсшилмей ш ы п киятыр. Бул жерде айтажағым:
жүэ мынлаған, миллиоклаған эамакласларымыздын өмири хәм
тиришилиги, бизинәўладларымыздын келешеги хаккында. Демек,
бас ўазыйпа гәп Орта Аэиядағы мелиораиия машкдласы, сонын
ишинде, ек әхмийетлилери-нен бири, бизин жерлеримиэди, Азиянын
енүлкен шөлистанлыклары есапланған, Кызылкум менен Кдракумнын басып кетиўинен аман саклаўшы тәбийий күш Арал тенизин
курып кетиўден куткарып калыў машкаласы болып табылады.
Буннан бир неше күн бурын Нөкисте Арал машкдлалары бойынша
хүкиметлик комиссиянын биринши мәжилиси болды. Онда кесюин
түрде пикир тартыслары, кызғык додалаўлар болды, наразылық
кейипте де пикирлер айтылды. Сонда Аралды корғаўға кдрсылардын
арамызда бар екенлигинс көзим жстип ғана калмастан, ал олардын
табан тиреп турғанларына да көзим жетти. Сонлыкган да, бул жсрде
айырым фактлер менен ©з пнкирлеримди келтирип өтким келеди.
Арацдын ен жана тарийхы — тәбнятты бойсындырыўшынын коршап турған орталыкка тәсиринин кайғылы нэтмйжеси болып табылады. Билеснз бе, шерек әсир ишинде, бир әўлаятынтусында, аквоториясы 6 миллион гектардан аслам хам орташа теренлнги 69 метрге
болған тецнадин жер бетинен ж ок болыл кетиўиндей жағаайды
инсаннятелеге дейин көрген бе? Менинше көрмеген! Хакыйкатында,
бүгннғн күни тециздин ярымы дерлик курғап калды.
Әмиўдәрья хәм Сырдәрья, мине, бир неше жыллар даўамында
тенизге келип куймай атыр. Ал географкялыкхәм баскада карталарге
карасац, бәри тал буннан 30 жыл бурынғыдай, өзгерместен калмакта.
Буннан, бәлким, кағазда дурыс болса, демек, ис жүзинде де дурыс
болғаны, деген үйреншикли өдетги көриўимизге болатуғын шығар,
Нелерге «срискенимиэди» көрсетиўге елеге дейин коркамыз хам
уялыл келмектсмиз... Ал, М ойнак хәм Аральск дел аталған теннз
портлары болса, адле кашан бир неше километрге дейин кумлыкдарга
айналып калды.
Бул бүгинги турыыс шынлығы. Жағдай, атап айткднда, уеы жерде
пүткил Әмиўдәрья бассейининде, инсанияпынжикалыкжумысынын
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унамсыз натийжелери топланып калыўы мснсн таш да терснлсспекте,
кыйынласпаюа. Ишнмлик суўда күгә квп муғдарда фестииитлер,
төгинлердин калдыклары, хәр кыйлы дуэлар бар. Илимпазлардын
мағлыўматлары бойынша, ерер, тутас алғанда, елнмиэде тегнннин
орташа нормасы гектарына 30 килограмыоы кураса, ал Орта Азияда
ол 480-600 килограммға дейин, зәқәрли химикатлар тийислнлиги
бойынша 1-2 килограммды кураса, биаде 34,4 килограммға дейинги
муғдарды қурайды.
Сонғы жыллар ншинде жүэ мыцпаған гектар тоғайлар, дәрьянын
куярлығындағы камыслыклар куўрап калды, хайўанатлардын,
куслардын, балықлардын көплегсн түрлери жок болып кетпекте.
Келешек күте түнерицки болып көринеди, себебк экологнялық
апатшылыкдөнип киятыр.
Бүгинги күнкин өзинде-ак бир нәрсс айкын болмаюа: кыстаўлы
түрде мәмлекетлик илажлар әмелге асырылмаса, регионнын үлкен
бир бөлегикдеги халыктын жасаўы мүмкин болмай кдлады, хаэирдин
өзинде де Арал бойларынан адамлар көшнп кетпекте.
Әмиўдорьянын куярлығында болғанлар, елбетте, көп санлы
археологиялыкестеликлераи кызығыўшылыкпенен көзден вткергени
айкын. Бизде хәтге тутас бир район Еликхала (50 корған-кала) деп
аталааы. Онын аймағында 200 дсн аслам археологмялык естеликлер
бар. Тарийхшылар букнан бир неше өсирлер бурын Шынғыс ханнын
жазалаў илажлары тийкарында, Әмиўдәрья аййемги ацғары бойынша Каспийге карай мажбүрий бурғызылған деп те тастыйыклайды.
Усығак байланыслы сол геэде Арал теннзинин дәрежеси де кескин
пөсейген, ыклым шараятлары хәм суў жағдайлары өзгерген. Халык
езлеринин үйлерин, калаларды, кен-кен жерлерин, өзлери туўылып
өскен ўатанын таслап кетиўге мәжбүр болмакга.
Бирақусындай квўетерли тарийх ескертиўлери де толык тусинил*
мей, итибарсыэ калды. Адамлардын бул «атланысларына» әййемги
Арал узакўакыт шыдам берди. 1960-жылғадейин суўдын дәрежеси,
тийкарынан, тураклы жағдайда болды. Сол ушын Аралға бийпарыклыклар еэ ўактында токгаўы керек еди, биракжәмийетлик хужимлер
күшейнп жанаоан жана есалсыз жерлер өзлсстирилди.
Хожалык жүргизиўшилер хәмменин үнсиз жағдайында, хеш нәрсени билмегендей кейпиятга болыўын, дәбдебелн рапортлар менен
өзлеринин ислерин даўам ете берди, ал илимпазлар бир неше онлаған
жыллардаўамындабул машкалаларды үйренил барды. Ж абыкесюлер
артында әнжүманларға, семинарларға, кенеслерге жыйналды. Дурыс,
25-Т . КМЫпбврғенм
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олар, өкирлеришк орденлфтсшып кеткен айырым хожаодкбасшыларык да жыйналысларға мирәт етги Жарым-жарты усыныслар хәм
толыкемес кдрарлар кабыл етилди. Тилекке карсы, олар да орынланбай калды. Ал айырым адамлар дыккатка алынбаған ескертнўлер
кылса да, кәўетерли жағдайлы жакыкластырып атырғанын ссзип те
жүрди... Кыс болса, бурынгыларга карағанда суўығырак. ал жаз болса,
ыссырак бола баслалы. Базыбир алатшылыкшн ақыбетлерн Арал
бойларынын хәм пүпсил Орта Аэнянын өсимлик хәм хайўанат яуныкы
ушын, дүнья жүзклик ыклым шараяты ушын айтып болмайтуғын
акыбетлерге алып келетуғынлығы түсиникли болып турды. Әне,
бул жағдайларды түскниў ушын болған хөрбир кенес, шыпакерлердин
еэ-ара жыйналысын елим халындағы наўкдсты калай куткарыў
бойынша мәспахәтине емес, ал, көбирек, влим халындағы наўкасты
жерлеў калай шөлкемлестириў бойынша комиссияныц мәжлисине
көбирек уксап кететуғын еди. Гәп, тийкарынан, онша шаўкым
шығара берместен, елеспесиз түрде, хуждан алдында да онша кысына
бермесген, ойсыз хәрскетлердин кайғылы кадоыкларын билдирместш,
кумға көмип таслаў хаккында болды.
Бүгинги күнде.енбаслы мәселелертап Гамлетпш алдына койылған сораўдай болып тур. Адамлар өэинин ата-бабаларынын жеринде
жасаў мүмкикшилнгине ийе м е, ямаса жасай алмай ма? Кдлайьшша
усылай болды? Не ушын елимиз Констнтуциясынын 57-статьясы
халкымызды корғай аямайды? Бул статьяда былай деп жазылғян
ғой: “СССРдын пукаралары, олардын... өмиринехәм ден саўлығыка
кол катыўлардан судлык жол менен қорғаў хукыкына нйе болады”.
Енди кимлер менен судласыў керек? Дәрья бойыноағы ўәлаятларды н бурынғы басшылары менен бе? Олар болса, бүгингн күни,
тийкарынан, парахорлар, хүкиметгин байлыкларын талан-тараж еткен
жынаят жуўапкершилигине тартылмакга. Ямаса ен бас мелиоратор
хам суўды бөлистириўши болғак СССР суўхожалығы министрлиги
менен судласыў керек пе? Онын нкталы хам жигерли хамалдарлары
бизин кайғымызды жүрегине жакын кабыл еткен болып, хәттеки,
«егер каржы тапкандай болсак, суўды душшыландырыўшы юшшгирим әсбаплар орнатып беремиэ» деп, усыныс етти. Әгген. исленген
гүллән әсбаллардын биринши топарын, яғный усындай әсбаплардын
150 данасын биз ушын ажыратыўға ўаде бердн. Олардын статистиканы жаксы билетуғыны көринип тур. Себеби, биэин менен сизлердин
күтэ үлксн жер массивлернн еэлестириў ушын миллионлаған тонналарда көринген, ажыраткан миллиардларымыз адамға тәснр етпей
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турмайды. Ен болмагакда, бурыннан сыналған, оган сөэ айтыў кыйын
болған иахта намысы, Ўатанымыэдынсалы ғәрезсизлиги хаккында
свзлер менен бүркелил корғалмакга. Кайсы бир жазыўшынын, жокарыда айтканындай, бир ырғакка салып айтып турған жөмийетлик
хордан, даўысы, езинш е, каттырак шығыўы мүмкин? Кдйсы жазыўшы лаўласканда, булардан асып тусиўи ыүмкин? Бнэяердик бәримиз
шөлистаняыклар арасындағы усы үлкен суў айлынынын ен баслы
ўазыйпасы — тәбийий куяш нурын кабыл етиўши болып хызмет
ететуғынын умьгтып кеткекдеймиэ. Тениздин курыўына байланыслы
бир неше әсирлер даўамында топланып калған дузлар ашылып
калмакта. Илимпазлардын есаллаўларына карағанла, хәр жылы самал
менен Арал тениэинин ултанларынан 75 миллион тонна дузлы шан
гозан кетернлсли. Бул дузларды жайластырыў ушын, шама менен,
уэынлығы 12 мын киломстртемир жол вагонлары талал етмлер сди.
Сонғы жыллар ншицде самал Кдракдлпақсганнын, Түркменстаннын
арка райокларынын аймағы бойлап 1 миллиард тоннаға жакын шан
тозанды ушырды. Буны да темир жол вагонлары менен өлшесек,
онда экватордын узынлығынан 4,5 есе уэынлыкгағы вагонлар талап
етнлер еди. Дузлы шан тозанлар Кубла Арая бойынын эжайып
тэбийнй орталығынын буэылыўын теалетлекте.
Жақында «Коммунист» журналы былай деп жаэды:
«Инсаният тарийхы, ойсыэ хожалык жумысынын тәбнятта изге
кайтпайтуғын какшелли дөрежеде кыйратыўшы процесслерди пайда
еткеклигинен сабак аларлыкгай көплеген мысалларын биледи.
Бүтннги күни биэлерге мэлим болған, куурап калған сахра регионы
бир ўакытлары зүрәәтли дийканшылық зонасы болған. Бул жерде
өзлеринин кунделикли нанын тапкан адамлар, олардын коп
ҳөрекетлерин үйрснилгенде, басшылары тәбийий нызамларға карсы
ис туткак хәм бул ушын тәбият тәрепинен катац жазаланған. Азня
шелистанлыкпары хаққында усылай деп айтыўға болады».
Бул цитатаны тәбиятпы терсн изертлеўши уллы орыс илимпазыныц «жерге ийелик етмў — бул тск хукык яыка артыкиашылык емес,
ал аўладпардын алшндағы суд жуўапкершнлиги кэўпин туўдырсгуғын аўыр мийнет Өолып табылады» деген дана сөалерн толыкшрады.
Бизин көп эўладяарымыз бүгинги күни туўылып дүньяга келмекте, хәм олар тап ертецине жетдей-ак дүньядан өтпекте. Өмирдин
Куўанышын коре алмай дүньядан өтип кегеен нөресгенин хайғылы
<соз ж асларьт ы н бир тамшысын да, онын жасамағам өмирин хеш
нэрсе менен аклаў мүмкин ем ес юй!
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Д өкнп киятырган алатшыльлс — бул тәбияттык көэсиэ күши
ашында тәслим бояыў емсс, ал инсанмык жынаят дэрежесиндеги
бкйпәрўалығы кмя взине бслған хаооен тыс исенимннин акыбетк болып
табылады- Бүгинги күни Араллы куткарып калыў — бир жэнкил турмыс
кешириў ушын шараятларды сахлаў. Әне, бул бүтк ги дүэимник
абырайын сакпаў ыәселеси, бул биэин келешегимиэдин мәселеси!
Мен бизин жәмийегимиааин айрыкша әхмийетли тежрийбслерине
хәм жазыўшыларымыздын макалаларында айтылгак Байкалдык,
Ладоганын таэалығы ушык шын кеўилдек гүрескен, экологиянык
мәденкяты ушын Инсаннын хәм Тәбиятгын үйлесикли тиришилик
етиўи ушын гүрескен пиккрлери менен тәжирийбеснне сүйенемен,
оларды мысал етип келтиремен.
Съезд делегатлары, хүрметли жазыўшылар! Азғана болса да ойланынлар хәм Арал бойы халыкларынык төғдирлери не бслажакпығык
көэ алдынызға келтиринлер: Шыжғырған ыссы куяш астында тери
сннип кетсе де көйлеклери дузлы шордан аппак болып кеткен
атызлардын ортасында жан-жағына албырап турған дийканларды
көэ алдынызға келтиринизлер!! Мине, бул көринислер бизин хөэирги
заман әдебиятымыздын хәм жазыўшыларымыздын ен охмийетли
темасы болып табылады... Кдракалпакстанға келинлер, жазынлар.
Эдебият жанрларынын бәрш е түрлери ушын ўакыялар коп...
Бизин климпазлар Аралды биресе тениз деп, биресе квл дел
тастыйыклаўды жаксы көреди. Ал, бнзлер ушын, яғный Қубла Арах
бойында жасап атырған халыклар ушын, Арал — бул тениэ! Бун
биэинтецкзимнз!Әмиўпарьябнэинддрьямьа! Бизннфольклорымыэдын басыы бвлсги, квп сандағы әпсаналар, рәўиятлар, ертеклер,
нақыл-макаллар, жумбаклар Арал тениэи менен, Әмиўдөрья хәм
Сырдәрья менен байпаныслы. Ендиги жағында бул норселер келешек
әўладларымызға түсиникли болар ма екен я жок па? Бүгкнлнги
сьедд делегатларыныц яғный бәршемиадин алдымыаоа ек аўыр мэселе
усылайынша койылып турыпты. Усыларға дыккат бөлннсе халкымыэ
жазыўшылардын шын мәнисинде халыкгык тнли екекине нсенер
еди!.
*Лимературмая гаэета» 1987-жш 6 -м а й ,
Бурыцғш СССРжазыўшнларымыц* 1987жыяғы аярелде аткарш яя съеэди президиумымын сораўы бойынша минберден
Т, Койлбергеное айткам пикирлерден.
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ТҮ РКСТА Н - У Л Ы Ў М А Ү Й И М И З
Күдш репш ю руўя.ы б и р я о п с , ЮЎПЛ ж ә а и е с в е ш ш т «
— Әййсмгн Түркспш жймағында жасжл атырган хаяы кларды к хам а
жағдайдағм бирлиги, сеэимлери — Ў жтенласяарымю жын руўхыка терен
синип бзрм аю а- Бүгмнлиги койылып атырган әы елий кддемлеримиэ —
бул сеэимлердин кадир-кы м баты н артш рм акга, о п н кудиретлм руўх
бағы ш лам акга. Ө эбекстаи хәм К дракдлпакстан х ал ы к ж аэы ўш ы сы ,
О райлы к Аэия халыклары м аден и ята А ссамблеясы ны н хаяы к араяы к
ж д м аатш и яи к х әрекетл ери н раўаж явнды ры ў к о р ы б аскд рм асы н ы к
баслығы Твлепберген Кдйпбергенов, м ине, усы туўы скхнлы кты н терен
тамырлары хаы кеяси кги хякхынла бы яай пикир жүргиэеди:

—Ашдйдан Актениэгс шекем, Якутиядан Измирге шекемгн болган аймакларла саны 300 миллионнан аслам түркийтнллес халыюнф
жасайды. Токсаныншы жыллардын басында жүзеге келген жана
тарийхый жағдайлар нәтийжесинде буя халыклар бир-бирлериндурысырак еснте баслады. Бирак олар, менинше, слс бир-бирлерин дурысырақ таппай атыр. Преэндектимиэ Кәримов тәрепннен алға коймлған «Түрксган — улмўма үйимиз» руўхы, минс.усы процесслерде арғы
ата-бабалары бир болған туркнй тиллес халыклардын руўхый жаюан
кайгабир-тесиўлсргаккуттштнйкарболды. ОрайлыкАзиянынбарлык
халықлары кыэғын макуллаған хам оннан сыртта жасап агырған баскд
да түркий халыкларды да шексиз юўандырған бул руўх иншаала жаца
XXI өсирде қүдиретли руўхый күшке айналады. М ен, езимше, жана
әсирдин басында тек те Түрксган халыклары ғана емес, оннан сьцтағы
қәўимлеримиз де, ўатанласларымыз да бири-бирин жакыннан таныса,
табысса, биз тағы да күшли болар едик, деп өрман етемен.
Жакьшда Өэбексган Қураллы Күшлернннн шелкемлескенлкгкнин
бес жыллығы белгиленди. Мен усы күнлери уэақ тарийхтан княтырған бәршеге үлги бир сабакгы кайта-кайта еске түсиремен. Хэр
кандай заманда да тыныш хәм татыў жасаў ушын күшли бслыў
керек екен. Урыслар карама-кдрсылыклар, кан төгиўлер сыяклы
хәр кыйлы ыдыраўшылыкты бастан кеширген XX әсир буны айкын
аадилледи. Ким күшли бопса, жаўынгерлик күдиретан саклаған болса,
мөмлекета абадан болды. Раўажпаныў дөрежеси менен баска пытыранкы елле* ден оэып кетги.
Узакка бЗрып отырмайык. бир ғана Тәжнкстанда болып атырған
келмспеўшнликлер, аўыэбирликтин кашыўы халы кш н вз аяғына
тусаўболып аш р. Халыкшнвэиное руўхый бирлик балмағанлыкган
баска биреўдин куралы менен бнрн-биринин канын төкпекте.
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Демек. руўхый бирлик болмаса, көп халыклар ғана емес, хәттеки
бир халыктын өзи де тыныш жасай алмайды екен. Сыртгак болған хәр
қандай күш онын озин екиге белип, бир-бирине кайрагт сала береди.
Сонлыктак да, ен алды менек озик күшли хәм куднретли больсўын
дәркар. Өз күшине исенетуғын болыўын керек. Руўхый жакган бир
пүгин болган халык, жаўынтерлик жакган да, бир пүгин бола алады.
Мен усы орында гөне дереклерге сүйенип, бир хакыйкатлыкгы
аГлпакшыман: Әййемги доўирдегк хәр бир мәмлекет өэ халкынын
тынышлык хәм абалдншылыкга раўажланыўын томнйинлеў ушын,
әскерий жакган күдиретли болыўга хәрекет еткен. Хәтгеки, огада көп
еллер түркиитиллсс халыклароан ләшнер ашан. Өз армиясы түркийтнллес
халықтардын курахтары менен беккемленген. Өйлсени, туркийтиллескр
әййемги дәўирлерден-ак руўхый жакган шыныюсан, жаўынгер, күшли
болган. Әмнр Темурдей уллы сакыпкыраннын женилмейтутын
ләшкерлерине де күдиретли күш бағышлаған нәрседе, мине.усы руўхый
бирлик, руўхый жәмленгснликболсакерекдеп ойлайман.
Отхсн дәўнрлерде түркнйткллес халыклар негедур бийпәрўа жасаўга
үйрсиип калды. Руўхымызлағы жаўынгерлик халат бираз пәсейген
сиякланды. Мкллетгин сергск перзентлери буны оз ўакгында сезген
хом имканиятына карап оз халкын руўхый жаўынгерликке шығарып
т^рған. Урыс жылларында Махмуд Тараби Муханна хаккыида шыгарма
жазган Айбск хәм Алимжанларды тек гана Кенес хүкимети иделогиясынын таланларын орыклаган леп айта алмайман. Оларда тек ғана
екинши жср жүзиликурыс жмлларында ғанаусындай имканият пайда
болды хәм олар оннан нәтийжели пайдалана алды.
Ол заманлар артта калды. XXI әсир босағасында Түркстан халыкларынын әййемнен бир болгак руўхый кәдириятларына кайтыў
дәўири келди...
Демек, руўхый тилеклеримиэ бир, мнллий әдсбий байлыкларымыз
тутас, биз оны таптык хәм барган сайын' олардан көбирек азык
аламыз. Ннди тил мәселеси кдлай болады, дегек бир сораў келип
шығады. Совет дүзими дәўирикде тарийхый жағдайға бола тилимиз
бир-биринен аэ гака кашыкласты. Огада көп кашықласкан жок.
Бунынушын Тәнритаалаға шүкнрликетемнз. Усы проиесте Махмуд
Кдшкарийды, Юсуп Хас Хажибти бир ескс түсирейик. «Девану
1уғатий Түрк» ди Кашкарий бабамыз буннан мын жыл бурын биэ
ушын. улыўма түркийтиллеслердин тили сыпатында, усыныс еткен.
Усы көп аймаклардағы түркий тиллес еллерое ушыраспайгуғын сөххр,
сөйлсмлер моншағын бир жипке лизип, әжайып соалик дүзген еди.
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«Кугалгу билг>ти дөреткен Юсуп Хас Хажип болса сол тилде бизге
дәслепки жазба әлебият үлгилерин саўға стги.
Ҳәзирги түркий тилимизднн өэегин. мине, усы бахдлы дереклердеги сөэлер курайды. Яғный, арадан ©ткен мын жыл даўамында хәр
кыйлы аНмаклар, хәр кыйлы раўажланыў жағлайларын бастан кешир*
ген болса түркий халыклардыц улыўма сөэ хәм әдебий байланыслары
мәнгклик шындай, бүгинги тилимиздин терен тамыры болып
турыпты. Азғана хәрекет ислесек, хәэнрде барлыктүркий тиллес
халыклар бир-биринин тиллсрин түсинсди. Усы ўакытка шекем оған
зәрүрлик те болмаған. Түркстаннык бирлнги, сезимлери бүгинги
күкде усыкдай зәрүрлик туўдырмакга.
Хәзирге шекем регион халыклары алып окыйтуғын улыўма бир
баспа жокеди. Бул бағдардағы ендиги биринши жумысымыз, ўакгыўакты менек шығып туратуғын усындай баспаны жолға койыў.
Регионныц барлыктиллеринде бир китап ямасатоплам түринс бир
мухаба астыкда шығатуғын усындай баспа аркалы биз бир-биримиздин жағдайымыздан, раўжланыўымыэдан, жаналыкларымыздан өз
ўактынла хабардар болып турамыз. Мине, бул бизди созсиз тек
руўхый жактан жакынластырып, өз-ара байытып, бир-биримиэге
түсиндирип хәм жашнластырып барады деп ойлайман.
Бул келешектеги уллы ислеримиз ушын өзине тән бэскыш болааы.
Бирак биз бул процессти хасла жасалмалы түринде тезлестириў
тәрепдары болмаўымыз тийис. Бүгин тырнағы койылатуғын үлкен
имаратты, асыкпастан беккем стип курыў хаккында ойлаўымыэ
тийис. Өйткени, мынжыллықайралыкгы бир жылда, хоттеки, онон бес жылда да кайта ислеў қыйын.
... Әсириынздицжигирмаланшы жылларында да Түркстаннын,
түркий тиллес халыклардын руўхый жол басшылары усындай бир
хәрекет хаккында ойласкан, жумыс та баслаған. Бирак олардын
көгшхилиги совст дүзими ойлап шығарған «Пан туркизм* ндеясынын
курбаны болды...
Хакыйкатыцла, бул әлемдс халыкларды бирлсстириўден де уллы
хызмет жок. Бирликли бир тутас елатларға хәр кандай машкаланы
шеше алады. Түркийтиллес халыклар әййемги дәўирлерден берли
бир пүтин болғэнында Арал тецизин курытарма еди?
Биз буны енди түсиннп атырмыз. Бнрлеснў зәрүрлиги менен
түсинип атырмыз.
Дсген менен тарийх өз жумысын ислепболған. Онынлөкгелсгин
арткд жүргизип болмайды. Бирак еле бизин имканиятларымыз көп,
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Биз хәр кыйлы еллсрде жасал атырғанымызға карамастан, руўхый
жакынлығымьсщы ж әнеде күшсйтиў имканиятына ийеыиз. Усындай
жакынллыкка ийе бслсақ, шегараларда тымсалый мәнисте болыл
калады. Руўхый жактан бир болған халыклар бир пүтан. Децек, биз
сен анаўсдн, я сен мынаўсан, деп миллет айырыў орнына, улыўма
тамырларымызды ойлаўымыз керек. Биз түркий тилдеги елат, халық,
миллетлеп аталатуғын әййемги хәм үлкен бир ағаштын шакдларымыз. Тамырымыз бир, суў ишкен казанымыз, тарийхымыз бир,
бүгинимиз хәм келешегимиз бир!
Усынын менен бирге, ата-бабаларымызлы таныў менен бир катарда, баска әлемнен қол үзип калмаўымыз керек. «Дини баскд, деп
Конфуцийди ямаса Дантени, Арастуды (Аристотельди) ямаса Тсшстойды үйреннўди умытып кетпейик. Бабаларымыз тек ғана Кураны
Кәримнин өзин ғана оқымаған. Таўратты да, Инжилди д е, Забурцы
даокы ган, билген. Биз, улыўма инсаный мәдениятқа бийбахаүлес
коскан халык екенлитимиз бенен мактанамыз. Усыкын менен бирге,
улыўма инсаный мәденияттын барлык үлгилеринсн азықланып
барыўымыз зәрүр.
, Мынаў бир рәўиятш сизге де еслетейин: Ҳүрыетли Пайғамберкмиэге сахабалары оған хәўес етип; «гРасуллах! Снз күтә бахытлысыз
кыямет күни, Аллатааланын алдында отырарсыз» дегенде, Пайғамберимиэ әстеи бас шайкдп: «Ж ок, кыямет күнинде Алланын алдына
меннен бурын, И са нлейхиссалам отырган болады», деп жуўап
берипти. Усыннан шығатутын жуўмақ; бизге инсаният жараткан
гүллән мәденият булаклары кәдирлн. Хәр кандай миллет, хәр кандай
халык перзснти руўхый жактан жетик болыўы ушын дүньянын
барлык кәраматларынан өэлеринин несийбелерин таўып аэыкланыўы
тийис.
Мен жокарыда: әййемде түркий тиллес халыклар жаўынгер болған, мине усы жаўынгерлик пазыйлетлерине бола, оғада көп халыкларды, бирлестирген, дедим. Енди биэ жаўынгерлик жактан жетик
болыўымыз менен бирге, халыкларды руўхый ждктан бнрлестиретуғы н,ез шамшыракларымызғадд ийе бслыўымыз керек Шамшырағы
бар елдин жолы ҳәмийше жаркын болады!..
Жазып алғаи Мурвт Абдвлмвев.
•Өзбекстаи адабиёти ва
самъоти• 17-ют ръ, 1997-ж.
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И Н С Л Н ҒА А ЙНА ТУ ТҚА Н Ә Д Е Б И Я Т Ҳ А Қ Ы Й Қ Ы Й Д У Р

1Пайыы Ботаев: —Тапепбергсн аға, өзбекпиз, туркменбиз, кдракалпаютыз хам баскадеп, албетге, өз миллстимиз аркдлы мақганышка толып соКлеймиз. Лекин, бул бир туўыскан еллердин бәрн бир
буўыннан, бир озектен таралған гой.
Мен бир мәх,әллери мийнеткеш алым Паян Раўшан баспаға
таярлаған Хасан Ата Абушийдин «Түркий кәўимлер тарийхы» деген
китабына редакторлык еткен едим. Сол китапта мынадай сөзлер
бар: «Әўпады Ефастан монгол келбетэш бир адам (муаррихлар атаўынша Түрк) кәўим хәм кәбкйласы менен Азия орталарында Ыссыкхөл
хэм Алтай таўлары етеклерине келнп мәкан баскан. Заманлар етнўи
менен булар да, әлбетге, көбейген. Тәбийий, әўслги орынларына
сыймай түрли тәрепке шашылып кетиўге мәжбүр болған. Булар да
баска түркийтиллес кәўимлер киби жүдә көп бөлеклерге бөлинген.
Ҳәр кайсысы бир тэрепке кетип мәкан баскдн. Турания кәўимлериниц көбисинин көшпели туўысканларынан айырылыўлзры, кәбийлаларға бвлиниўлери де жүдә тез болацы екен. Күшли ханнын келиўи
менен және де белинип кетеди екен*.
Гәпти узактан баслағанымнын себеби Каракалпакстан дегенде:
каракалпақпар дсгенде бул кандай мөнзил, булар кимлер, деп ойласыэ
ба?
Т.Қ.: —Әлбетте, Кдракалпаклар түркийтиллес халыклардын бир
бөлеги. Турмыста адамды әлле нәрсеге исендириў ушын түйинли бир
нәрсе бсшыўы кфек-дә! Мек Каракалпаксганлы, кфакалпакларды жаксы
билемен. Түркий тиллеслерди бир-биринен айырып түсиниў ушын бул
өзбек, бул түркмен, бул кырғыз, бул каракдлпак деп атаймыэ. Бкрак,
бәрн бир, түркийтиллес халық екенлигин, ҳәммемиздик ата-бабаларымыз бир екенин, бәрше түркийтеллеслерге әзелги әснрлерде гилен
кара калпаклылар нөкерлер болғанын да умытпаўымыз лазым.
Ш .Б. —Бунын ушын тарийхка мүрәжәәт етиў, түркийтиллес
халыклардын өтмишин үйрениў, мөселен, «Түркийтиллес халыклардын улыўмалык тарийхы» деген окыўлык жаратыў керекке
усайды.
Т.Қ. —Әлбетте, Аркд муз океанынак Жер Орта тенизине шекем
болған аралыкларда 300 мидлион әтирапында түркийтиллес халыклар
жасайды. Олардын арасыкда баска да халықлар араласып жасағанлыкган мәдениятлары да араласып кеткен. Сол ушын мәселе дурыс
басланыўы тийис. Ал, мәдег^пты ҳәмме халыкдардан үйрениў керек.
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Ш .Б. —Өзбекстан президенти Ислам Кәримов таманынан
«Түркстан — улыўма үйимиз» деген эор гәп ортаға тасланды. Орайлык.
Азия халыклары мәденияты Ассамблеясы шөлкемлестирилди. Бул
Ассамблея президенти дүньяға машхур жазыўшы Шынғыс Айтматод
болса, вице-президент үлкен жазыўшы Әдил Якубов, Сиз баскарма
баслығысыз. Газетада шыға баслады. Мине, усындай ислер келеси
ўакытлары түркийтиллес халыклардын биригиўине, олардын бирбирине туўысканлар екенликлерине тусиниўлерине жәрдем берсе...
Т.К, —Бул жумыслар жүдә жаксы, Тийкарында, ОрайлыкАзияда
жасаўшы барлык халыклардын нийети сол. Буны ҳәмме бирдей
коллап-куўатлаўы, хәмме бирдей катнасыўы лазым. Енди кдрап
турсаныэ, барлык исти Өзбекстан аткарып атыр, калганлар миймандай келип-кетип атыр.
Әдил Якубов екеўимиз Түркменстанға бардык. Пикирлеримизди
айттык, сондай-сондай ислер болып атыр дедик. Олар не деди ден?
«Бизлер бөлек халыкпыз, бизге тиймей турындар, бир-еки жыл сабыр
ешкпер», деди... Барлык шөлкемлестириў ислери, әнжуманлар Өзбекстаннык пулына өтип атыр, Баска туўыскан халыклар буған жантәни менен косылғанда кандай жаксы болар еди.
Ш .Б, —Түркийтиллес кәўимлерде Исламкан бурын да гүрлн
динлерге исекиўшнлик бар еди. Шаманий, мажусий, будца... динлери
усылар катарында.
Биз атларын жокарыда келтирип өткен Хасан Ата Абуший
«Түркий қәўммлер тарийхы» китабында Япониддағы дин хаккында
былай дейди: «Японлар дин хаккында Европа халқыкын, кериси.
Европада нлим хом ағартыўшылық өскен сайын динсизлик соншелли
артар, японларда болса илим хәм мухаббетте сол дәрежеде артады.
Х акдин қайсыдин? Буны жете билиў ушын рәсмий түрде арнаўлы
комиссия тайынланған. Аныкланыўлары бойынша, японлардын ислам
динине ыкласы бар. Егер будда олар дининен баска динге кешежақ
болса, әлбетте, ислам динине көшежак».
Хасан Ата Абушийдин болжаўы жүдә туўры екенлигин бүгинги
күн тастыйыклап турыпты. Егер де, бир динге ыклас койылса
бөлиниўлер азы-көп азаяр едн. Себеби, барлыкдинлер ен жаксы
кәрселерди нәсиятлаў менен бирге жер жүзинде жасаўшылардык
бир ата-анадан таралғанлнғын тастыйыклайды ғой.
Т.Қ. —Адамзаттын бахтына бола дин пайда болған. Буддизм,
иудаизм дннлери. Конфуций тәлийматы... булар уллы нәрселер.
Будда, Конфуций, Зардуштийлар адамзаттын күн-көрис жағдайлары оғада төменлесип баратырған пн^еринде пайда болған. Олар
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халықларды түрине хәм миллетине айырмай диннин әтирапына
бирлестириўге урынған. Бул жүдә үлкен гәп. Буддада да, Зардуштта
да Куда биреў деп тәрийипленеди.
Ислам да усындай.
Ислам бәринен сон пайда болып, барлык халыкларды бирлестириўге күдирети жететуғын дин. Бизлер ислам фундаментализми
мәселесине де дурыслап бахд бернўимиз дәркәр.
Ш .Б, —«Ислам фундаментализми* деген гәп арнайы ислам динине
унамсыз мәни бериў ушын ойлап табылғанға усайды.
Т.К. —Ж.ок, оншалык емес. Ислам фундаментализми бул бар
гәп. Мәсслен, кызлардын жүзине пәренжежабыўдеген гәп те көтернлип атыр. Ислам дининде бундай пикирлер жок.
Балапығы мызда бизге шала мсшлалар «алдыннан хаял өтсс, ислерин
жүриспейди* деп үйретер еди. Сон билсек, пайғамберимиз Мухаммед
әлейхиссаламнын хәдислеринде, әўеле хаял өтиўи керек, делинген.
Себеби, ол ана. Белким, сол жолыннан кесип өтежакхаядын карныкда баласы бардур? Туўылса, дүньянын тирегине айланар. Сонык
ушын әўеле хаялға жол бериў кереклиги ескертиледи.
Бирак базы шала молдалар айткан гәплер бизин мийимизге синип
кеткенлиги соншелли, меннк тгудентлик жылларымда имтихан тапсырар алдында алдымнан кызыл көйлекли өтип кетсе, тамам, кейпим
түсип кетер еди. Енди имтиханнан исим жүриспейди деп ойлар едим
хам базда төмен баха алып та кдлар едим.
Бунын себеби өз динимизди өзимиз түсинбегенимиз. Мисли
падағаусап кулак сситкен сөзлерге де исенип кете бергенбиз. Акылымьшын, калбимиддин сол дәўирлерде кулағымызға бойсынып кегкени өкинишли.
1ШБ.: —Өзбек жазыўшылары арасында Сиз бириншилерден болыл
хджы сапарына барып единиз...
Т.Қ.: —Аўа, солай болған. Ҳажы болып кайтыл келгенимнсн сон
өэбек жазыўшыларынан Асхад Мухтар бнриншилерден болып кийимимнин етегин көзлерине сүргкен еди. Усы ўакыя маған калы тәсир
етги.
Ш .Б.: —Өлим хаккында ойлағанбысыз?
Т.Қ.: —Ҳәр бир адам олим хэккыш » ойлаўы ксрек. Адам өлим
хаккында ойласа ғана көп жаман ойлардан изине кайтса керек деп
ойлайман. Кдшан болмасын хәр бнримиз өз нэўбетимиэ бенен бул
дүньяны тәрк етемиэ. Көп тәшўишлеримиз, желип-жуўырыўларымыз
бийхуўда болып шығалы. Сол себепли де жаксылык, мехир. акыбет
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сыяклы мәкгилик туйғылар хаккында көбирек ойлағанымыз жөн.
Инсаннынбаскдларға ислеген жаксы ислери хеш кашан жоғалмайлы,
кәбирлери теп-тегис болып келсенде де жаксылыклары жасай береди.
Ш .Б.: —Инсанлар хаккында айтсаныз...
Т.Қ.: - Кемшилик хәр бир инсанда бар. Тәнритаала не ушын
адамды жаратгы? Ол адамды жаратарда онын сүўретинде өзимди
көриўим керек, деген екен. Акыбетинде Кудайтаала адамда жаратып,
онда өэин көрди. Сонын ушын да, жазыўшылар хәр бир адамды
сүўретлегенде оған Тәнритаала дәрежесиндеги итибар менен яғный
хәрбирадамды Куддйдегентүсиниктесүўретлеўи тайисдепойлайман..
Сонын менен бирге, Иблистин (Шайтанкын) алдаўы менен Адам
әўладынын канына Иблистин каны араласканы да естен шығарылмаўытийис.
Бнлесиз бе, бәрше уллы жазыўшылардын шығармаларындағы
образларда адамнын, биринши гезекте, 1'әнритяала сүўретинде екенлиги, кейин онын тамырларында Иблис каны барлығын жасырмай
баянлайды. Хакыйкый жазыўшы, адам образын сүўретпеўде адамнын
өзинен келип шығып, бәрш е хакыйкатты адамнын өзине өзин
тусиндириўши ғой!
Ҳөр инсан, әўеле өзине-өзи «мен киммен?» деп жасаўы лазым.
Кдйсы пазыйлстлери хақыйкый, кайсылары жалған?
Кудай дәрежссиндемисен я, Иблис дәрежесиндемксен?...
Инсанларға ән е усындай саўаллар менен айна тугкан әлебият
ғана хакыйкыйдур.
Ал енди, уллы Наўайыны алайык. Оннан сонғы әсирлерде де,
жазыўшы шайыряар болмаған ба? Болған, әлбетте. Бирак бәри
хәзирети Наўайы киби есте кдларлык па?...
Ш .Б.: —С из Наўайыны мысалға келтирднннэ. Хакыйкатында,
шығарманын узақ жыллар есте қалыў-калмаўынан тыскары және
бир нәрсс бар. Ол да болса ө з кеўлине саяхат етиў. Наўайыкык кәлем услаған хәр бир хаяемкешке үлкен мехир-мухаббет пенен карағанлығы шығармаларынан-әм айкын көринеди.
Т.Қ.: —Наўайы, мснинше, заманға, дәўирге, халыкгын тәгдирине
өзин жуўапкер деп сезинген.
Ш .Б.: —Әлбстге, бундай сезим болмаса калемкеш саналмайды.
Т.Қ .: —М әселен, Шайх Шиблий (Абу бакр аш-Ш иблий 861945) жөнинде. Кзракалпақстаннын Халқдбад деген жерннде Шайх
Ш иблийдин қәбири бар. Наўайы сл жерге барған ба, бармаған ба,
мен бир нәрсе дей аямайман. Леккн, Шайх Шиблий хлккында ол
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жазып каллырғак. Бул Наўайыға неге керек еди? Наўайы Хәким
ата (Сулайман Бакырғаний) хәм баскалар хаккында да жаэып калоырған. Булардын сыры Наўайы сөзсиз келешск әўладты ойлаған...
Болмаса, Абулғазы Бахадырханды алайык. Ол.«Хорезм тарийхын
бизге шекем жазып к&лдырылмаған екен», деген өкинишлер мекен
тарийхгы жазып калдырған...
Адамлар жазыўшы — жазыўшы, тарийхшы — тарийхшы, деп
ойлаўы мүмкин. Жок, хәр бир жазыўшы тарийхшы болыўы тийнс.
Тарийхты ойламаса, өтмишти ойламаса, бүгинди хәм келешекти
ойламаса, ол жазыўшы емес.
Ш .Б.: —<Ҳөр бир жәмийеттин тарийхын жазыў ушын, ен еўеле,
сол жәмийетге жасап атырған хәр бир адамнын тарийхын жазыў
керек»,деген екен ЛевТолстой. Улыўма, мен ўакыялар дизбегинен
гөре бир инсан өмирк тарийхын кымбатлырақ деп билемен.
Т.Қ.: —Әлбетге. Ҳар бир аоам менен свйяескенде, жазыўшы мен
тарийх пенен сөйлесип атырмандсп ойлаўы тийис. Бул адам тарийхтын гщамы, бул адамнын етмиши бар, бүгини бар, ертени бар дел
терен ойланыў керек. Биаде сондай да шайырлар & р, хәр бир сәнеге
арнап нелердидур жаэып таслай берсди. М әселен, бир район я бир
хожалык пахта планы орынланса, «Ж әнеде, ...тер, көбирек бер...
тахта... пахга...» дегенге усас косыклар менен косыклар жаза береди.
Жазыўшы не хдкхында ойласада, онын көз алдынатарийх келиўи
керек.
Ш.Б.: —Сизде, мәселен, «Кдйыпбергенов сиз кимге керексиз? Сиз
болмасаныз дүнья аэайып калармеди?» деген сыяклы ойлар болған ба?
Т.Қ.: —Көп болған. Себеби, Менснзде дүнья тап бүгингиснндсй
жасай берер еди... шынында. Бул өткинши дүньяға мндлиардмиллиард адамлар келип кетхен. Олароын бирим-бирим аггын бклемиз
бе? Жок. Жер жүзинде жүзлеп, миллионлап кәбирлер жатыр. Кеше
биздей болып жүрген адамлзр болған ғой олар да. Ҳөммеси бул
дүньяны дүзетемен деп жүрген адамлар еди ғой... «Буны аламан,
буны беремен, дүнья жыяман, жанадан машина аламан... кос-костан
жай саламан...», деп жүргенлер ғой биразы. Бүгин олардын биреўин
де хеш ким еслемейди. Тек ары кеткенде 60-70 жыл берманырағындағылары еслеўи мүмкин. Бул дүньяға неге келдик биз? Ҳеш ким
келип-кеткснимизди билмесе, еслемесе... Көбинше кәбиристанларға
барғанымда ашыўым келеди. Караўсызлыкган мал жүредн. Сонын
ушын Нажмаодийн Кубро: «Биз мешит-меврссслераи салған ўакгымызоа олардын айнасы кәбнристан таманға қарап турмағы керек.
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болмаса, балаларлын мектепке кайтнайтуғын жоллары кәбиристан
жанынан өтиўи тийис, сонда балалар окыўға баратырғакоа я кайткашш
күнине бир рет болса ла, көзлери кәбиристанға туссе, бул оларды'
ойланлырады. Сонда олар өзлерине ертен бир күни сол кәбиристанда
чәнги жататуғынын еслеп кәте-гүналарды көп ислемейди...* деп
нәсият кылған екен,
Ш .Б.: — Әдебиятга да, өмирде де бул гәплер — тийкары бар гәплер
гой, Ал, руўшй мәденият мәселелеринеде тап усы нәзерден жантасыў
керек. Халыкка зыя шашыў жолларын биз ән е усы тийкарда
ойлаўымыз керскхе усайды.
Т.Қ.: —Зыялылар, демек, халыкларға нур шашыўшылар. Буны
әўеле олардыц өзлери терек ойлаўы тийис. Әпиўайы адамлар буны
ойлай бермейди. Сондай-ақ, окыўшылардык мектепке баратуғык
жолы кәбиристан аркалы өтиўи тийнслиги де бийкарға нәсият
кылынбаса керек. Бәршс вдам дурыслы халатга жасай бермейди ғой.
Олардын көалери күнине бир рет кәбиристанга түссе, жаман адамлардын бир-бирин өлтириў, бир-бирине жаманлык етиў киби
иллетлерин кәбиристан руўхы кайтарып турар еди.
Ш .Б .: —Төлепберген аға, бурынғы СССРдын таркатылыў
себеплерин ойлап көргенбисиз?
Т.Қ.: —Ойлағанман. СССР дурыслы фундаменти жок имарат
еди. Фундамснт болмаса кдншелли бәлент үй курман, бәри-бир
кулайды. Ҳәзнр биэ Европа нлими, Европа тәлимин хәўес етемиз.
Егер ой жибсрсециз, биз Европа мәдениятынын, Европа илнминик
фундаменти Шығыс екенлигин умыттык. М әселен Бухараны,
Самарканлты, Хийўаны алайык. Булардыц бәри өтмиштен бул
дүньяға кур таратып турады...
Ш .Б.: —Себеби, бул кдлаларда хәр бириөзалдына бирдүнья киби
болған уллы уламалар жасаған-дә! Олардын еткен нслерине, жазған
китапларына, калдырған мнйрасларына баксаныэ, көзиннз камасзд«Сизин айтканыкьшай, Беруний, Ибн Сино, Хорезмийлерден пүткнл Европа уйренип, ояардыц илимлерин, талийматларын жаксылап
өзлестирип алаы. Өзлерине колайлы болған, тусиниўине ансат болган
тиллерге аўдарды...
Т.Қ.: —Халыкларымыз ортасындағы руўхый елшилик ўазыйпасын
аўдармашьшык ислери аткарады. Еки халыкты бирлестириў ушын
бул халыкпар бир биринин ишки ксшнрмслеринен, арзыў-ойларынан
хабардар болыўлары ушын уллы-уллы даналардын китаплары зәрүр.
Бул нәрсе аўдарыўсыз иске асыўы мүшкил.
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Ш .Б.: Төлепберген аға менен әдеўир ўакытка шексм сөйлесип
отырдык. Әпиўайы. әлпайым бул инсаннык, әжайып жаэыўшынын
қалбинде гүўилдеп ағып жатыўшы дәрьялар мәўижн көп ойлар,
әрианлар онын сахра шамалы жалаған жүзине урып турар еди.
Төлепберген аға сахра, шол адамы.
Пикнрлериндегн биймалеллик, псйлиндети кенлик себеплери де
усы шексиэ далалар-дүиьяға нур тараткдн әзиз журтта оскснлиги
себепли гой, дегсн ойға бардым.
•Езувчи» газетасынан
1997-жыл, 8-октябрь санынан.
Сороўяар журналист Шайым
Ботвев тэрепинен берилген.

ШАМШЫРАК
1997-жылдын сеитябрь айыныц орталарыида Нөкис каласьпцц
каракалоақ халкыныц «Қырык кыз» дәставьоа бағышланғав х а ш к
аралык нлнмкй-теориялық кшферешия больш опмя едн. Ояда Турсня,
Румыння, Болгарня, Кипр, Әзербайжан, Бапкуртстаи (Россмя) сыжды
жнгнрмаға жакын шет момлекетлерден белгнли алымлар, жазыўшылар
кдтнасты, гүррннлеснўнмнзднн темасыва усы әнжуман түрткн болды.
—Иним, —деп Төлепберген ағанын өзи әнгимени баслады, —
әўеле бизин мактанышымыз болған Самаркднд каласыноа өткерилген
«Шарк тароналари» халык аралык музыка фестивалы дүнья жәмәәтшилигкнин дыккатын аўдарганын хдмме де биледи. Әнжуман күнпери
биз мисли әпсаналар ишинде жасап атыргандай сездик, өзимизди.
Биз усындай етип өткерилген баска фестивалларды да гүзетип жүрер
едик. Бирак маэмуны, жокары аткдрылыў дөрежеси сыпатынан
Самарканд каласында болыл еткен косык байрамы дүнья дәрежесинде умытылмас ўакыя болды... Мине, кеше ғана нышанлаған
Бухара хәм Хийўанын 2500 жыллык тойын кдндай сөз бенен
тәрийиплейин? Оғыры әжайып! Әжайып ўакыя! Себеби, Бухара да,
Хийўа да ЮНЕСКО дай абырайлы халык аралык шөлкемнин дыкқат
итибарында турыпты. Яки болмаса, Нөкис каласында болып өткен
карақалпак халкынын «Кырык кыэ» дәстанына бағышланған халык
аралык әнжуманды айгайык! Онда жеке усыныслар, илимий пикирлер
ортаға тасланды. Мейли, хозирше мәселеник бул таманын коя
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турайык: мен баска нәрсени нәэерое тугаман — мине усындай куглы
ислер себепли жахэн бизге лыккат аўдармакга, жахан бизаи тшып
атыр, б ю яүньяны танып атырмыз!
—Талеабергеи аиқ Сжз иүгажл таорчесгаси|ыз м ^ и ы ш и р т вак ха аш аы а тарийхыа жаалы тымсалларыада, карсем бояўлар
меаев клйта жараттыиыз. Бнр саэ бепеп нутжжл таорчествоаш ды
«Каракалвахдастаны» ■ «Қаракаалвахлжма» деп атаў мүмкжн. Баа*
»зае, таореестнолы к ж авл ж о тарнйх веяо1 беи ам 6 а*ланг1 д< себеам
турмысымыхва бүпоипга жүз берю атырган ўакыклар, Снзда, аопш
айтсак, толкынлацдырын жибергев вы гар?

—Балки, солай шығар. Лекнн, мени куўандырган нәрсе — жокарыда санап отилген илаждардын сырткы көриниси емес. Халык
жигери мени куўандырды! «Шығыс тароналары», биз игабар бсрмесек
те, бурыннан бар еди. «Кырык кыз» дәстаны да бар еди. Бухара
менен Хийўа болса 2500 жылдан бери бар болган. Олар мисли бкиеен
сыргга агасап атырган еди, достаннын орны китап текшесицде, ал
муэыкалар исенимли орынларда сакланар еди. Бухара менен Хийўа
болса, соншалык тарийхтай туйыяар еди, болганы. Ойымыздын
түбинде мағызы шағылмаган руўхый байлығымыз жасырынып жатар
еди. Мисли өтмишимизои күл баскан, кыраў баскан еди. Хәммесин
үэик-жулык ойлап кояр едик, бирак басымыэдан жокдры көтериў
лазымлығын, негедур кыялымыэға сыйдыра алмадык...
Китап текшесикен беккем жай алған дәстан, хәтте ол 100 жыл
бурын жяратылған болса да, тек бнр уўыс кдғаэ есалланады. Инсанга
заўык бермесген шан басып жаткан пластинка да жаз пайытында
керексиэ болып калган тас көмирден оншелли парк кылмайаы. Тап
саяхатшылар ара-тура тамашаляп кайгатуғын калалар туўралы да солай
деўимиэ мүмкин. Хөзир болса мүнәсибешмиз пүткиллей өзгерди: биэ
Өэбекстак төбесинде парлап турған төрт үлкек шамшырақ шуғласына
макганышлы тигнле басладык Тарийхымыз тирилди. Тарийхымыз биз
бенен бирге жасап атъфғанын анлап турыппыз. Тарийх — ғәреэсизтактин фундаменги болаш . Келешекгин фундаменти де — тарийх
—У ста з, гавлериш пге толы қ косылаиаа. Лекнн, сал малел
келетуғын саўал бернп койсам, кеширерсиз. «Келевеспш фундаментн
— тарийх» дегеи ви при няз жүда дурые. Бирак. сол туўры гапга,
айтайык, «Кырык ш з» дастаиыиа исдеган бодярма екеи? Тағы бир
марте кевирерсиэ, меи көпшнлнк окыўвыга түсяннклн болыўы унши
да уеы саўаддн берии атырмаи. Өйткеии, көивилик «Қырык кыз»
дастаяы меиеи ждкыииаи таиы с емес.
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—Таныс емеслиги, тәбийий. Негедур, «Кырык кыэ»дын ен сонғы
басылып шыюсанына көп жыялар болды. Кдшберсе, бул ластаннын
хакыйкый тусинилнп, тереннсн үйренилип дурыслы сахнапастырған
яки экранластырылған варианты да жок. Аялында айтканымдай,
екди кыраў ерий баслады. Шуғламыз жаркырамакта. қуда кдлесе,
«Қырык кыэ*дын хакыйкый дәрежедеги ойланылған, тарийхы терен
үйреннлген сахна яки экран варнантлары енднги жағында жаратылады. Енди сораўына жуўап бериўден алдык атаклы француэ жазыўшысы Луи Арагоннын бир сөзин келтирмекшимен: «Каракалпак
халкынын «Кырык қыз» атлы кахарманлык дәстаны француэ
халкынын «Роланд хдккында дәсгган» атяы дәстанына усайды. Гөззал,
акыллы Гүлайым — Роланд, Арысяан хәм Отбаскан болса Оливье
обраэларына үнлес»— деген еди ол.
«Кырык кыз» дәстанында сүўрстленген ўакыялар болса түркий
халыклар тарийхында УПЫ Х әсирлерде болып өткенине де хеш
кандай шек келтириўге болмайды. Өйткени, түркий халыклардын
тарийхын изертлеўши апым Лев Гумнловтын гүўалык бериўинше
VI | әснрдин акырлгфына келнп түркийтиллеслерцин ишки алаўыэлығы нәтийжесинде оз-ара бөлиниўшилик пайда болады. Тәғаир солай
болып, ер жигитлер бас бсла алмағанынан сон, ислам кэдириятлары
карар тапкан куглы топырағымызда хаял-кьплар ат ойкатып тарийх
сахнасына шыккан болса әжеп емес.
—Әдггге, халық аўшекк 1воряссш 1д р ы к а ш дарешелер тарийхый
фактлер-пйкарывда жаратылпнын тек кәшгелер бкледх. Окыўвшар
болса ертектн ертек деа, дәетвмды тек дәстав деп ойлайды...
—Бул гәпнкизде жан бар, Бурьжғы Совет хүкимети дәўириндс
мәжбүрий окытыў деген түсикик пайда болды хәм бул түсиник
пүгкнл руўхый, мәдений турмысымызга өзтөсирин көрсетти. Ягаый,
мектеп хөм жокары окыў орынларында орын алган барлык әдебият
үлгклери мәжбүрлеп окьгтыллы. Инсан әдсбияттан, биринши нәўбетге,
эстетикалык заўык алыў ушын окыйды, билим алады, тарийхты
үйрекеди, адамларды үйренеди. Кдлаберсе, ертеклер хәм дәстаклар
окылмады, көбинесе тыкланды! Егер жыраў аткарьгўы лазым болган
дәстанды бир үйге камалып отырып окысан эеригерли түйилиўи
мүмкин (айрыкша имтихан тапсырыў ушын окысан). Егер оны
жыраўоык аткарыўында тынласан хәм жыршынын хәр бир хәрекетин
гүэетип отырсан, ўакыялардын өэгериўлерине мас келетуғын даўыс
өэгерислернн, интонацня өэгерислерин кеўлине түйсен, пүткиллей
баскяша, керек болса жанлы, тәсирлениўге ийе боласак. Өзим көп
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мәрге гуўасы бслғанман; жыраўдан дәсган еси т п огырған тынлаўшулардын көпшилиги гейде жылап, гейде күлетуғын еди!... Кәне енои,
сол жылап атырған адамларға: «Хаў, бул дәстандағы ўакыялар хеш
кашан болмаған ғой!» деп көрши?!
—Д у р ы с, о л ар бәри-бир мсеибейди: «Б олм аған ўақы я!» деп туры в
а л а д ы . Д е м е к , бирииш н и а ў б е т т е , ты н лаўш ы л ард а эс те тк к ал ы қ
ту й ш л а р д ы тәр б и ял аў л аэы м е к е в ...

—Окыўшынын да, тынлаўшыныц да эстетнкалык туйғыларын
тәрбиялаў ушын, ен әўеле тарийхымыз жанлы ҳәрекетте болыўы
керек. Ол, хәмийше куяш шуғласындай парлап турыўы лазым.
—С о л ай б олғани ав к ей н н , Т өлепберген а ғ а , х а л ы қ д әстан л ар ы н ,
ертеклернм ғпдн кдлын-кллы н ю п а п хдльонд басы я ш ығарғаннан коре,
белгнли ж ы р аў л ар , б аксы л ар , ш аны рларды и атқ ар ы у ы к д а, м агннт
л ев та с ы н а ж азы о алы оғао н усқалары п (п ласти якд л ард ы ) көбейтхен
а б за л ем ес ле?

—Аудио ҳәм видео техникалар хәр бир семьяға кирип барғаны
ушын, хәзирги шараятга, салай етилсе жаксы болар еди. Бирак имкакы болған пайытга китап хдлында ўакгы-ўақгы менен басып шығарып турыў керек.
—«Қырык кыз» дәстапыныц сюжети, композшщон дузкдпси туўралы ўакты келгекде арнаўлы гурринлесермиз. Квпшилик оқыўшыяарды
кобирек күн тәртибине койылғав мәселелер кызыкгырады. Бул жөнияде не дейсиз?
—Халык аралык әнжуманда пидәкср алымларымыздан Торе
Мырзаев салмаклы баянат жасады. Ол түркийтиллес халыклардын
аўыздан-аўызға өтип келген дәстанлары бир булакган суўсынланғанын мәнили мысаллар менен көрсетнп берди. Айрықша «Қырык
кыз» да көтерилген мәселелер туўралы Туркиядан келген алым Урфан
Анвер Насреддин улынын «Тарийхқа нур шашатуғын түркдәстанлары» атлы баянаты, кипрли доктор Мустафа Гукша улынын «Жана
Кипр дәстанлары хәм олардынтүркийтиллеслер дөстанлары менен
усаслығы* атлы баянаты, айрыкша дыккаткд миясар болды. Мени
куўанткзны, «Кырык кыз* дөстаны мөдений турмысымыздәрежесинде халык аралык әнжуманда жән-жаклама сөз етнлди... XX әсир
тарийх философиясында терец нз калдырған англичан алымы Арнольд
Тойнби өзинин «Тарийхгы анлап жетиў» деген шығармасында: «Бизин
жәмийетимиздсн сыртга жасайтуғык халыклар биз ушын соншалык
«жерлсслеримиз» есапланады. Биз оларға ыклас койып жасаймыэ,
көтериккилик пенен оларды мәдений турмыста жасаўға ийтермелеп
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атырмыз, деп ойлаймыз. Жасаў ушын гүрес саласыняа экономикалык
хэм сиясий жакган Батыс үстинликкеерисгт.биракскЛ карсьшасларын
озине тән болған мәденияттан пүткнляей махрум етип, беккем
жециске ерисе адмады. Руўхый гүрес еле даўам етип атыр, еле акырғы
сөз айтылған жок» деп жазған еди. Қакыйкаттан да, өткен тарийхый
дөўирде экономикалык хәм сиясий жактан Шығыс е з келбетин
саклап калды. Себеби, аўызеки әдебиятымыз мидлийлигин, өзнне
тән кәсийетин кәлбимизге, қыялымызға мудамы синдире береди.
Нәтийжеде, руўхый хдлатымызды саклап қалдык. Жәмийет тек
экономикалықхәм сиясий фундамент үстине курьшмайды, руўхыйлыкта жэмийетгннтийкарғы фундаменти ссапланааы. Бул фундамент каншелли беккем болса, жәмийет соншелли беккем турады
—Республякдмызда руўхынлык хәы ағартыўшыликкя айрыкша
нтибар берилип атырғаны бнйкардав-бннкар ем ес. Айрыкша,
окытыўшылар хәм устазлар күнн хдлкьшыздыц мнллий байрамы
сыпатыяда байрамлалыўы бул тараўдағы нслерднн жаяе де раўажданыўына түртки болды. Усы мүнәсибет пенея Сязден бир нэрсенв
сорамакшы едим: неге көпшнлик кәлемкешлер яозбай койды?
—Иним, бәлки окыған шығарсан, атаклы әдебиятшы алым Азат
Ш арапатдиновтыц «Тафаккур* журналында «М ен нима учун
эътикодимдан кайтдим?» деген ыкырарнамасы дағазаланды. Ол киси
не ушын коммунистлик түсинигинен ўаз ксшкенин ашык-айдын
айткан еди. Өкинишлиси, айырым кәлемкешлер елеге шекем бир
колы менен әбигери шыккан коммунистлик идеяны беккем услап
турғандай туйылады, Сол себепли де биймалел жазалмай атырған
сыяклы. Қыялынын бир шетинде «класслык, партиялык* киби
түсиниклер кыбырлып турса, албетге, дүнья көзине каракғы көриниўи
хсш гәп емес.Туўры, аўызбенен қәлегенинше бахыт туўралы сөйлей
бериў мүмкин. Бнрак жаэыўшы аппак кағаз бенен жүзбе-жүз
калғанда, колей ме, кәлемей ме, тек кеўлиндегнлерин жазыўға
мәжбүр. Кеўлинде бодса... Көтеринки бакырык-шакырыклар, итимал,
усы себептен пайда болса керек. Баска себеплер де жоқ емес, бийыктыяр Шайх Саадийшщ мынаў хикаясы еске түседи: «Ерте замакларда
парсы патшаларынан биреўи бармағындағы қымбет бахалы жүзигинен
биреўин шешип, оны гүмбезге клкп койышы да: «Кайсы мерген ок
жайыныноғын усы жүэнктесигинен өткерсе, жүзик соныки болады»
депти. Мәмлекет бойынша төрт жүз мерген таяр болады. Бирак хеш
кайсысы мергенлигин көрсете алмапты. Сол пайытта бир бала
ойыншыкокжайы менен ойнап жүргсн екен. Ол жарысты гүзетип
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турыпты да, акырында оқ жайынан ок атыпты. Бала аткдн ок дал
жузикгиц көзинен өтнгтги. Сонда патша жүзикти салтакатпы жағдайда
балаға саўға етипти.
Саўғаны алған бала болса, ок жайды дизесине бир урып, сындырып ылакгырып жибереди. «Неге булай еттик, акыры сен жениске
сристин гой!* деп сорапты оннан. «Лурыс, женип шыкгыы. Сол ушын
буннан кейин де адамлар кыялында мен бул ески окжай мснен
женимпаз сыпатында ат калдырыўды кәлемеймен*деп жуўап берген
екен бала. Бәлки, одебият тараўындагы бүгинги жецимпаз жас
әўлааларымыз арасында сол окжай дәрежесиндеги ой-кыяллар машкы
етип журген шыгар... Улыўма алгакда, жаслар шийрик кыял сүрнўди
хәм кыялында айрыкша бахадырлык кылыўды жаксы көреди.
—Кекселер ше?
—Кексслер сабыр-такатты абзал көреди,
—Сыр болмаса айтыншы, өэикнз жаца шығарма үстинде ислеп
атырсыз ба, яки...
—Ислеп атырман. Жанд эссе^романым тамамланыў алдында.
—Темасын өтмнштен белгилединиз бе?
—Әлбетге, өтмиш тарийхтан да гәп барады. Бндесиз, тарийх —
келешектин беккем тырнағы бизин жолымызлы жакгырып турган
сонбес шамшырак ғой!
—Устаз, мазмунлы сәўбетню в ушыя рахмет! Тпрн тарнйхымыз
бәрқулла жояымыэды жакгыртып, кеўнл торимязге вур шавып тура
бергей!
(•Халк сўзи> газетасыныц
1997-жыл, 22-октябръ саньшан).
Сораўлар жазыўшы Набвнжам
Бахый тарепшкн берилген.
З Ҳ , ҚЛРАКАЛПАҚ БОЛҒАНДА М А...
Ҳақыйкый жазыўшынын тынбас белгилеринен бири — сүўретлейжаққахарманларынын жан сеэимлерин мәмлекетлер арасындагы
катты кескинлескен фронт майданы етип көрсете билиўицде.
Айрықша көргишлик, сезгирлик талант пенен дөретилген хар бир
көркем шыгарма бир миллетгин я бир жәмийеттин гана емес,
адамзаттын төғдиринен айрыкша тарнйх керинислерин сокғы
әўладлардын алдына келтириўши, өзинш е, бир кәраматлы айно!
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Уллы орыс жазыўшысы Лев Николаевич Толсгой да (1828-1960)
сондай кәраматлы айналар лөреткенлерлен бири. Онын тиришнлик
жолларына нәэер тасласак, кунделикли өмирине, семья ғалма-ғалына
араласыўларын оқысак, ез заманласларына хәм бүгинги бизин хәр
биримизге усап бул жакты дүньяны сүйген, өзи ушын да, баскалар
ушын ла жасашсы келген өгтиўайы адамды көз аллымызға келғиремиз.
Менин Лев Толстойға кызығыўшылышм басланғанда: мен оны
орысаламыемес, әпиўайы каракллпак ғаррылщ%шынбнриндей, кисиге,
мехирли пешанасы келискен, ийман-жүзли алам сксн дсп ойлағанман
Ол былай болды:
Кдйсы китапта екени хәзир есимде жоқ, бирак аксакалы бир
ғаррынын сүўретин көрип «мынаў менин атама усайды ғой* деп
танланып, дәрриў каўын атызда жүрген атама апарып көрсеттим.
Себеби, меннн атамнын да Лев Толстойға усаған аксакаллы бир
еди. Хәттс күкге күйнп мийнетке шыныкхдн пиш инн, солғынлаў
келбети ны кденеси бираз усар еди Атамсүўреткеузакүннлди:
—Балам-ай,—леди ол хайранлык даўысы менен.— Өзи тап пайғамбер түсли адам екен де, шашына карағанда... кәне, атын окып
жиберши!
—Лев Николаевич Толстой! — дедиы китапта көз алмай.
—Әх, каракдлпак болғанда ма.' — дедиатам.
Сонда ҳеш нәрсеге онлы түсинбесемде, атама қосылып онын
кдракалпакболмағанына ишимнен кыйнадоым. Сөйтип өкинишли
жүргенимде, каракалпакша «Кавказ туткыны* деген гүррин колыма
түсти. Авторына карасам Лев Толстой. Алдым да және атама көрсетиўге асыктым. Ол менин колымда китап көрсе, дәрриў окытатуғын
еди. Бул сапары да солай болды. Даўыслап окыдым.
—Қызык,—деди ол аппаксакалын кос колы менен сыйпалап,—
Әнгиме орыслар хаккынпл жазылса да, бизин каракалпаклараыц
өмирине усайды. Жилнн дегени менин жас гезнмде жаў қолында
көп жыл туткын болып келген Жәлий дегенди еслетеди. Оны
босаткдн Дина деген кыз, жаўдын бир әскербасысын аяп, аўыядағы
кудыкка камаўлы жерннен кашырып жибергени мениц дайымнын
кызы Дәм еге усайды. Балким, ол биэинелде де болған шыгар.
Мени енди атамнын дайы кызы Дөме кызьпоырып, ол канаа
екенин сорағанымда, етамнык көэине жас көнгейленип:
—Аўылымыздын бийи ол кашырған өскер басынын орнына,
Дәменин өзин кудыкка таслатты ғой, балам. Сон оны хәмме умыткан
сыяклы еди, мынаў Толстой деген бабан ж әне еске салды: Бул

405
www.ziyouz.com kutubxonasi

жазыўшы гүллән халыктын тәғдийрлерин тендей бклетуғын адам
екен. Рахмет оған! Әтген, усындай акыллы адамымыз болғанда ма?...
Ол изин айтпады. Усы ўакытта дейин каракалпак шайырларынын
косыкларынан баскд «Кавказ туткыкы»ндай адам кызығарлык —
бас кахарманларынын тәғдири жаныцды тербенислерге салатуғын
гүррин окып көрмеген едим.
«Па, Лев Толстой каракалпак болғанда ма* деген өкиниш менин
кеўлимде де бир түйин болып катгы.
Бир жола әдебият бойынша муғаллимимиз дүкья әдебияты
хаккында кеннен сөйлеп орыс Пушкин менен Лев Толстой, украин
Щевченко, казакАбай, өзбек Наўайы, қаракалпак Бердак... пүткил
жәхән халыкларынын мактанышы болып есапланатуғынык айтканда,
көкирегим кайта қуўанышка толды...
Әтген, дейтуғын бир нәрсе, ол гезде еле ЛевТолстойдын майда
гүрринлсри болмаса, көлемли шығармаларын каракалпак тилинде
таўып окыў кыйын едн...
Пединститутка киргенимнен кейин Лев Толстойды онын ана
тилинде аз-аалап оқыйтуғын дәрежеге жетгим.
Өзиме түсиникли «Кавказ туткынын» кайта окыўдан басладым.
Буған дейин өзбек, казақ тиллеринде бир канша роман, повестыгер
окып үлгерген едим. Каракалпактилинде де бираз гүринлер пайда
болған еди. Бирак бәринен де бетер «Кавказ туткыны» есимде калды.
Өйткеки, онын ўакыясы тап көз алдында болып атырғандай, ал
кахдрманларынын сөэлеринде хешкандай жасалмалык я, жокары
пафостағы асыра макгаў ямаса алдамшы бояўлар хдслан сезилмейтуғын еди.
Ҳәр бир персонаждын хәрексти биз күнде көркп жүрген адамларға
усайтуғын еди. Жилинди, оғак ашык болған хаялы емес, кишкене
таў кызы аяп, зинланнан азат етиўге мақсети айрықша исенимли
хәм хөр бир халыкгын сол Динанын жасындағы қызларына тән
кәсийетлердин улыўмалығы еди.
Сон Лев Толстойды көбирек оқыў менин көэ алдыма пүткиллей
бай дүньяны, өзиме таныс болса да, елеге дейкн сеэбей жүрген дүньяны
ашып бара берди. Кем-кемнен менде Лев Толстой әдебиятгағы
«кудай* деген уғым қәлиплести. Өйткени окын романларында тап
тэбияттын өзинаегидей: адам да, куяш та, ай да, тоғай да, хайўанат
та өз орныноа, бир-биринен ғәреали хәм керекли хдлда сүўретленеди
екек. Кзйсы бир шығармасынан өллекайсы кахарманын, ямаса тәбият
көринисин, болмаса, атлекднддй бир хэрекетти түснрип таслап окысан,
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бул жакты әлсмде айды ямаса күнди ж окдеп, дүньяны көз алдына
келтириў сыяклы айнала оғыры аўыр хәм карақғы көринеди.
Бизлер, көбирек дәстанлык традицияларға төрбияланғанбыз.
Дәстанларда баста унамлы адамлар акы ры надейин унамлы, баста
унамсыз адамлар акырына дейин унамсыз болып жүреди.
Лев Толйтонда мен биринши рет хакыйкый шынлык көрдим.
Яғный, адам баласы өмирде калай хәрекет ететуғын болса, тап солай
хәрекет ететуғынын көрдим.
СоН омирден бир канша сабак алып өзим де шыгармалар шыжбайлайтуғын дәрежеге жеткеннен кейнн, Лев Толстойды Шекспир менен
сапыстырыўға урынып, Шекспирдин әлемге малим трагедияларынан
да жокары романларды тек Лев Толстой дөреткенине көзим жетти.
Ш експир өз трагедияларын өлим менен тамамлайды. Окыўшы
ямаса көриўши онын кахарманларынын бирден-ак адам сезимине
тайип сөйлеўлерине-акелетуғынына исенип отырады, кахарманлардын өзлери де енди өлетуғынын сезип турғанға усайды. Ал, Лев
Толстойда пүткиллей баскаша. Кдхарманлар хакынқый инсан, хәр
ким бүгини ҳәм ертеки менен жасайды. Өмирдеги бизге таныс
адамлардай, тап өзимиздей шын мөнисинде жасайды. Ҳешқайсы
бастан акырына унамлы я бастан акырына укамсыз болып келмейди.
Жаксынын жаман жакларын, душпаннын адамгершнликке тән
хәрекетлерин де жасырмайды. Куяш та, көлекке де өз орнында
турады, биринен екиншиси дөрейди... Бул дүньяны геззал кылатуғын
да, бул дүньяны ойран кылатуғын да адам екени не нсенесен. Егер
ҳәр бир адамды бул дүньяныц бир гилти деп түсинсек, кулыпты
ашыўға келғенде онын қолында көп кулыпларды ашатуғын хәр
қыйлы гилтлер барлығын көресен.
Лев Толстойдын және бир уллылығы — ол хәр бир инсан пүткил
адамэатгы, пүткил адамзатган бир инсанды излейди хәм табады.
Ҳәр бирин куяш фонында өз квлещсесинен ажыратпайды. Адамды
жәмийегген, жәмнйетти адамнан айырып сүўретлемейди, хеш бир
ўакыя тәбиятган бвлек алынып сүўретленбейди...
Бундай тәбийийлык— бул өмнр философиясы Лев Толстойдын
шыгармалзрынын ғана емес, оныц гүллән өмир холынын да орайлык
сабағын курайды. Ол жәмийетге рабочий кпасгын коэғаўшы күш
екснине өзи исенбесе де,
ш ы н л ы қ г ы сүўретлеў аркаяы, онығ:
козғаўшы күш екенин айқын көрсетеди. Россиядағы барлык катлам өз
орнында сүўретекиўин табады. Сол ушын да ол орысгвр жәмийеганин
айнасы сыпатында бахдланады. Усы жағынан оған тен келетуғын
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жаэыўшы жок секилли. Бунын себеби, уллы жаэыўшынын кәр бир
шығармасында жана пикир айгылааы. Мәселен Лев Толсгойдын «Урыс
хөм парахатшылык» атлы өлмес эпопеясы жарык көргели, онын
кен масштабына тенлесетуғын шығарма дүнья әдебцятында еле
дөретилмей атыр. Усы кәрада ескертнлетуғын бир пикир: «Менин
жазған хәр бир жана шығармамнын мазмуны, — деп жазған екен Лев
Толстой, — оқыўшы ушын кандай жандлык болса, өзиме де сондай
жаналык...»
Уллы художннктин хәмме үлги аларлыкбаслы әдетлеринин бири
хәр бир романы ушын мазмунға сәйкес форма излеп табар екен. Ол
питкерген өз шығармасына басканын көзи менен карап, дүзетиў
киргизе алатуғын адам болғак. Буған бир мысал: «Урыс хәм парахатшылык» романы 15 рет, «Анна Каренина» романын 11 рет бастан
акырына кайта басланып жазылған варианш барлығын еске саяыўдын өзи жеткнликли болар. Онындүнья классиклсринен х зн е бир
артыкмашлығы сш уллы педагог киби, пүткнл адамзатты барқуллж
тәрбиялап барыў керсклигин пүткил жәмийетгин бас ўазыйпасы
деп бнледи. Сонын менен бирге, оны адамлардын кдлай туўылғаны
ямаса ким кимнин әўлады болғаны ғана ем ес, ким ө з келешегин
калай торбиялағакын кыэыкгырған, оны жәмийет тәрбиясы кызык*
тырған, адам өэ әкеси менен емес, тәрбиялаған баласы менен мактаныўды талап еткен, келешекти, пүтхкл адамзат келешегин ойлап
ислер жүргизген.
«Балаларға мухаббет пенен, балалардын жан сеэимин түсинип
катнас кылыў аркалы адамэапын бахытлы жәмийетин дүзиў мүмкин»
деп түсинген хәм пикирин хөммеге дурыс уғындырып иске асырыў
максетинде дийкан балалары ушын мекгеп ашкан, өзи сабаклыкпар
дүзген...
...Кыскасы, Лев Толстой пүткил дүнья ушын, алпинистлердин
тилн менен айтканда, еле хешким көтерилмеген пик, еле үйренилиўи
тийис планета. Сол ушын да пүгкил дүнья адебиятынын корефейлери
онын шығармаларына адебняттағы кудай сыпатында жүгинеди, оған
тенлесиўди өрман етеди.
Ги Де Мопассан ө з ўактында, «биэин бәримиз Толстойдан
үйрекиўимнэ керек», деп көрсетсе, Томас Манн онын «баянлаў
искуссвосынын күдиретлилигин хсш нурсе менен текгериўге
болмайды» деп жаэған.
Пүпсил дүньяге «Россия өмириннн елшеўсиз бай картинасын»
көрсетип берген уллы художниктин шығармалары хөзир пүгкил дүкья
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мәдениятынын кол жетпес уллы ғәзийнеси болып кялды. Бүгинги
жвхән алымларыкын бахасы бойынша: «Лев Толстойды окымай
турыл хешким Россияны билдим дей алмайды, Лев Толстойды
окымай турып, хешким езин мәдениятлыман деп есаплай алмайды».
Егер бнэ көркем әдебиятты, хакыйкаттанда, адам хаккындағы
илим деп түсинсек, Лев Николаевич Толстой өзинин шаўкымлыкарама-карсылыклары менен хакыйкый адаМ хакқында илим дөретти. *
Бул илим үзликсиз окыўды, үйрениўди талап етеди. Оны окыў
керек, оны үйрениў керек!
Айырым Карацалпақ жазыўшыларыныц
втинишлери бойынша Л ев Тоястойдыц
150- жыляығында сөйлегеняеримнен

ШЫҒЫСТЫЦ ДАНАЛЫҒЫН ҲӘМ БАТЫСТЫЦ
ПРАГМАТИЗМИН ӨЗИНДЕ ҮЙЛЕСТИРГЕН ИНСАН
Ҳүрметли ханымлар хәм мырзалар, дослар хам кәсиплеслер!
ЮНЕСКОнын кәўендерлигинде өткерилип атырған, бәршемиз
сүйинишлер менек тилге алатуғын Шынғыс Айтматовтьш дөрстиўшилнк хызметине бағышланып дүньянын көп еллеринен ўәкиллердин
катнасыўында өтип ашрған бүгинги халыкардтыкәнжуман — буя,
менин көэ карасымша, бүгинги инсаният иивилизациясынын бирбирине жакынласыўында, дүньяны Шығыс хәм Батыс деп бвлиўте
адетленип кеткен көнликлелерди жениўге болған хакыйкый кәдемлердин бири екени такыйык, Шынғыс Айтматовтындөретиўшилик
хызмеги — жана мын жылльоаын босагасындағы усыноай бирлесиўдин
жемислклипшин хом хакыйкшлығынын дол көриниси бопьш тэбыладыБулардыц барлығын, онын двслепки «Жәмийяа» повестинен
баслап, жакыкда жәрнялакған «Тавро Кассаноры» романынадейинги
аралыкга айкын көриўимиэ мүмкин. «Жәмнйла» да биринши рет
Шынғыс Айтматовтын пүгккл дөретиўшилигане тән болған Шығыстын нәзик дүнья сезими хәм Батыстын реализминиц синтеэи пайод
болды. Усы киталтан баслап инсаннын әпиўайы схэимлери аркалы
сьолы деп аталған Шығыс бирден-ак Батысгын китап окыўшысы
ушын да түсиникли болып калды, сонлыктан да алем дыккатын
өзине тартгы. Повесть басылыл шыкканынан кейнн көп уэамай-ак
француз хәм баска да дүнья жүзилик тиллерге аўдарылады.
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Бүгинги күни инсаният әўлалынын квплеп тараяыўында Шығыс
биринши орын тутканлығы жөнинце хсшким даўлкып отырмайды.
Адамлар мисли Шығыстан шыккдн куяштын нурлары киби бул
жердек путуиллей ж әхән бойлар таралды. Атап айтканда, бнэин
ата-бабаларымыз — Шығыстын ата-бабалары, инсаният мэденнягыиын езелги таркатыўшылары бо.тды. Әййемги геэяердеги Атилла
басшылығын-дағы көшпели туркийтиллеслердин кәўимлери
тәрепинен Римнин өз уйкысынан оятылғаны туўралы көп фактлердн
биэ тарийхтан жаксы билемиз! Айырым мағлыўматлар бойынша
Европалылардын кулағына үйреншикли емес, ал ерси болып еситилетуғын бул исим Атилла Уллы Вильям Ш експирдин лрамасыныц
атамасы болып хызмет еттн: яғный «Огелло» трагедиясы пайда балды.
Инсаният мәдениятын мәнгилик хәрекетке келтнриўши күш
бирден бир Төнритаала дегек исеним кәлиплескен. Өйткени, Азиянын
жүреги еле христиан хәм ислам динлерикин пайда болыўына дсйинак усындай исенимкин түп дерегине айланған еди. ОрайлыкАэия
жери дүньяға Будданын кнтапларын пайда егги. Әне, уллы Будда
пайғамбердин жасаған орны хәзирги Өзбекстан аймағындагы Далверзинтепа каласы болып, ол Ыссык көлден онша алыс емес жерде
жайласкан. Букнан кейин Зардуштн (Заранпура) пайғамбертәрепицен
мухаддес «Авесто» китабы дөретилди. Бул мухаддес китал 200 өгиаоин
терисине жазылып шығылды. Ол да хәзирги Өэбекстаннын аймағы — кәраматлы Хорсзм жеринде пайда болды. Т нлекке карсы,
«Авесто»нын көп бөлимлери жок етип жиберилген, ал калған
бвлиылери Искендер ЗулхарнаЙн (Александр Македонский) тәрепинен алып кетилген еди.
Орайлык Азия — ен әййемнен бери киятырған көплеген нлнм
хәм мәлениятлардын кесиспеси, дәрбенти болып, оларды өз ишине
бирсгталадерлик камтып алған. Содай етнп, дүнья жүзилнк иивилизаиияға, инсаният маоениятына хәм уллы ой пикирлерге, данышпанлыкларға өзинин үлкен хәм бийбаха үлеслерин косқаны дүкьяға
аян. Бунаай дакалық ислер, тағлыйматлар жөнинде есалсыз әпсакалц),
рәўнятлар, аўыэеки дәстанлар көготеп дөретклген. Әне сол мухдддес
ислер, атап айтканда, пүткил инсанняттын көркемликой пикирлернннн калкллесиўине шсксиз тәсирлср жасады. Олардын арасыноа
уллы ойшыллар Омар Хдйям, Физули, Наўайы, Абдурахман Жәми
сыяклы көп-кеп алламалардын атларын айрыкшаатаў мүмкин. Әне
усындай әжайып ой-пикир булакларынан Шскспир менен Гстеннн, Пушкин менен ГеЙненин, Виктор Гюго менен ЛевТолстойдын
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уллы даналыклары илхам алыў менсн өзлеринше қалиплести. Бул
жағдайлар өз геэегинле Европа мәдениятынын Шығыска, тугас
алғанда, пүткил жәхәнға тәсири хакхында әдил түрде айтыўымыз
ушын кен мүмкиншиликлер ашып берди.
Ой-пикнр дәреклеринин хәм тиреклеринин бәрхама тынымсыз
хәрекегге болыўы тәбийий кубылыс. Бул жағдайды биэнн бүгинги
цивнлизаииямыздын мәнгилик хәрекетке келтириўши тийкарғы күш
десек орынлы болады. Өйткени дәреклер өзгерип турады хәм хәр
сапары ол байып хәм жаналанып барады. Ой-пикир тербелислери
болса, акаў ямаса мынаў тәрепке карай өзгерип турады. Ҳәзирги
ўакьггта оларды бнрлестириў хәм мәденнятлардык көп кырлылығы
себеплер өз тэреплерине карай өзгерисперге ушыраған дәўирде оларды
өз шығармаларында жаналык ашыў аркалы жәхәнге танытыўшы
шахс Шынғыс Айтматов болды. Ол шахс сыпатында өзинин дөретиўшилик хызмети аркалы лүньялағы хәр кыйлы өмирлик кубылысларды дакалык пенен сәўлелендиреди. Солай етип, улыўма жер шары,
инсакият көлеминде калайыншадурыслы пикир жүритиў зәрүрлигине
ннабатлы түрде жуўап бере бнледи.
Орайлык Азиянын әдсбий сыны «инсаният өз тарийхында еки
Шынғыстын тан каларлык жаўлап алыўларына дус келди» деп
бийкарға айтпайды. Биринши Шынғыс — яғный, Шынғыс хан. Ол
XII әснрле өзиник кылышынын күши менен дүньянын ярымын
өзине бойсындырған бслса, XX әсирдеги екинши Шынғыс яғный
Шынғыс Айтматов XX әсирдмн екинши ярымында еэ кәлеминин
күши менен пүткил дүньянын мойынлаўына еристи.
Бул дүньяда инсан — шешилиўи ен кыйын жумбак- Шынғыс
Айтматовты хәр бир кахарманынын алдыноа ене усы кыйын жумбакларш шешиў машкаласы турады Инсаннын мертлиги хвм кахарманш ғы баскаларды жениўде хем олараын үстннен хүким сүркўи де аз
емес. Онын максетитәнхз өзиннн кәлибтилеклернн жекиўде хем
өзин бнйлеген сезнмлери менен ерк-ыкырары үстинен хүким суриўге
ернснўден нбарат. Шынғыс Айтматовтын пикири бойынша едеп ккрамлылык тәрбиясы келешекке бағдарланғак болыўы тийис, яғный
Лев Толстойдын сөэлери менен айтканда. «келешекушын жаоамлы
болған инсанды тәрбиялаўта» бағдарланған болыў тийис. Бүгинги
аласапыранлык жағдяйда. яғный инсаният езин-өзи жок кылып
жибериў кәўпи астында жасап атырған- шараятга, келешек ушын
күшли, жигерли, хәртәреплеме бклимли адамларды тербиялаў күтә
әхимийетли ислерболып табылады. Бул ислерде Шынғыс Айтмаггов
айрыкша белсенди дсссм, асыра айткан болмаспан...
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Шынғыс Айтматов бүгинги күнде Орайлык Азия халықлары
мәдениятларынын Ассамблеясынын Президенти, «XXI әсирдин
интеллектуаллык. алтын кнтапханасы» — лүнья жүзилик 200 томлык
сериясыкын бас редакторы хам «Түркийзибан шлыклары дүнья жүзилкк
тарийхта» дсп аталатушн сериясыкык бас релакторы болып хызметлерәм аткарады. Хәзирдин өзиндс оныкбир неще томлары шығарылды.
Бүгин Шынғыс Айтматовты 70 жаскд толған куглы мерекеси
менен куглыклап, Орта Азня халыклары атыкан оған беккем дек
саўлык, яүньядағы оғыры коп санлы окыўшылары алдмнла шаршямас
күш-куўаттилеп. хәркашанғысынан творчествосынын еле хешким
көтерилмеген бийик шынларға квтериле бериўин тилеймен!!!
1999-жыяы 25-март т с П ариж кам сымда вткерияген Ю НЕСКО маж илиашде Ш ынғыс Айтматоатық 70 жасца
та\ыўына байланыйш сайлш н саиеримнвс

ҒӘРЕЗСИЗЛИК ӨМИРИМДЕГИ ЕЦ ҮЛКЕН ХӘДИЙСЕ
-М аяянб әдебнягш хәм и эл еп н п и раўажяаяаырыўга коскав
салмакш үлескцнз, халкммышш руўхый дүвьясын байшыў жолывдағы жеюкли хыэметлерициз хәм руўхый-апртыўшылык саласышциы
нскерлнк кдтнасылыз ушып «Ех-журт хүрмелга» орденм менен сыйлықланоыиыз. Мкве, уш қуўакышлы дем м да кеўлмооаея ведер ксшпевте?
—Хрзир кеўлимнек нелер кешил атырғанын ойлал, айтыл жсткере
алмайман. Көп-көп сезимлерге мантығып жүрмен. Жүдә куўанышлыман. Ж үрсгимде миннетдаршылық хәм шүкир етиўшилик
туйғылары барк урмакта. Бул нәрсе-халкымызға, деген миннетдаршылык, Ўатанымыздын ғәрсзсизлигкне игүкнрлик туйғылары.
Билесиз, жазыўшы жәмийетти емес, жәмийет жазыўшыны жарвтады. Дурысы, жазыўшыны жәмийетке халык береди. Жамийет болса
усы жазыўшыкы калиплестиреди. Яғный жазыўшынын кандай
жазыўшы екенлигин жәмийет белгилейди. Жазыўшы жәмнйетке
халкынын дәртин, арзыў-әрманларын айтады хөм жазыўшы жәмийет
пайдасы ушын хызмет етедн. Усыған карап жазыўшынын жетискенлиги белгиленеди. Ол жазған шығармалардын кәдир-кымбаты
аныкланады, көркемлик шеберлиги бахдланады.
Мәселен, совет дәўирикде каншадан-канша жаэыўшьшфбаредиОлардын кепшилиги сол дәўирди улығлайтуғын, хүкимран снясат
мәпин гөзлеп хыэмет ететуғын жаэыўшылар еди. Бирак, сол деўирде
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де өэ халкынын, өз миллетинин меплерин корғайтуғын, инсан хүрметик жокары коятуғын жазыўшылар да бар еди. Олардын бираэын
болса сол жәмийет «миллетши» сыпатында куўдалаўға ушыратгы
Тоталитар дүзим тарийхый хакыйкатлыкгы буэып көрсетиўге,
миллетлер тарийхын көмип таслаўға хәм миллий мактанышларлы
жоғалтып жибериўге хәрекететги. Бирак, иксаныйлыктуйғы беккем
екен, хәр акыл-закаўатлы инсан миллетинин миллий еэеги куўатын
жойтпаған екен. Мине, бийғәрез республика болдык,..
—Ғәрезскэлкк снзин өмиривнзде кандай нз калдырды? Снз
ғәреэсизлнктк калай түсннеснз?
—Ғәреэсизл ик бизге не берди? Әўеле биз езимизди өзимиз таптык.
Бурынлары бизге баскалар караўы керектей, биз ушын өзгелер
кайғырыўы зәрүр деп жүрер едик. Өзгелерден ғамхорлык күгер едик.
Енди болса, хәр бир адам озинин ғәрезсиз инсан екенин түсинди,
инсан өзи хдкҳында ғәрезсиз пикирлей баслады. Биреўдин геллеси
менен жаксы жасай алмаслығын аклады. Хәр бир киси баскдадамды
өзиник түсиник дәрежесинде гүзетеди. Ҳөр бир халык та сондай,
өэинин лүнья түсиниклери менен баска халыкгы гүсинеди. Онын
баска халыклар алдындағы абырайы да усынын менен белгилснеди.
Тарийхка нәзер таслағанда да сонлай. Биэтарийхка бүгиннинкеэи
менен караймыз. Усы пайытга бнр ўакыя есиме түсти. Бир тойда
отыр едик. Зыяпат жақсы өтип атыр. Жанымда отырған бир достым
кып-кызыл шырайлы, сулыў алманы дәстурханнан алып эор ыклас
пенен кыршыды. Бизлерге бир тнлнмнен бөлип бермекши едн, иши
сондай ширип кетксн екен. Ҳәммемиз бийыктыяр күлип жибердик.
Советлер д ә ў и р и де әне усы алмаға усайды —сырты сулыў, иши
шириген. Халкымызяа усы ўакыяны еске түсирстутын әжайып макал
бар: «Сырты жылтырақ, иши калтырак» Тәнритаала бизди сырты
жылтыракган иши калтырактан саклағай!
—1Т ф левбергев а ғ а , Сяз ти й кар ы н ая, тарнйхы й ш ы гарм алар
ж азғавсы з. Тарнйхвд көп ж үпш есиэ. Тарнйх квркем вы ғар м аға
көш кенде каидай әдебяй үспш лерге сү й ев к яел ?
—Тарийхка жансыз хәдийсе деп караў керек емес. Тарийх хәр
бир инсан нәзери менен, пикир-яды менен тири. Екиншиден,
тарийхгы тири устаздеп атайоы. Себеби, тарийхш дурыстүсинбеген,
билмеген адам бүгинимнзди бклмейди. ертенин ойламайды. Тарийхка
карап келешекке нәэер таслаў, жобаластырыў мүмкип.
Жакында белгили тарийхшы алым Хвмид Зияевтын «Истиклол
маънавият негизи* дегсн китабын окып шыкгым.
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Китаптағы «Еки уллы сәне: 1370 хәм 1991* деген тема маған
жүдә унады. Ана-Ўатанымыз тарийхындағы усы еки уллы сәне менен
пүткил бабаларымыэ бенен әўладларымыз мактанган. 1370-жылы
уллы бабамыз Әмир Темур өэбек мәмлекетин дүзди. 1991-жылы
Өзбекстан да ғәрсэсизликке еристи. Бул уллы еки сәне өз мазмуны
менсн бир данклы ўакыяны: елимиздик азатлығы, Ўатанымыздын
ғәрезсизлиги, дүньяда өзбек мәмлекетинин пайда болғанлығын
дәлиллейди. Тарийхшы-алым әне усы еки сәнедс пайда болған
ғәрезсиз мәмлекетлерди бир-бири менен салыстырар екен, олардын
өзине тэн белгилерин көрсетеди, ишки хәм сырткы сиясатын илимий
жактан терен таллайды.
«Бки уллы сәне: 1370 кәм 1991* макаласындағы гәплер меник
кеўлимдеги сөзлер еди. Оларды тарийхшы-алым бириншн болып
айтып койғандай түйилди маган. Бизин бир-биримиз бенен кеўлимиз
жакын екенлигин сезиндим. Бундай жағдайларга гәрезсиз елимиздин
бәрше пукаралары-ўатанласларымыз кеўлинде маюанышлы сезимлср
бир-бирине усзс.
—Төлепбергеа аға, миве жетпяске де кирдиназ. Узак жылдық
омир жолыы басыо втпш из. Ө ткеи өмирицизге кдрап бүгии нелердн
ойлайсыз?

—Өтмишке карап турып өкинемен... Менин өмиримде баска карап
отырган күним болмаған. Тынымсыэ мийнет еткенмен, жазганман,
окығанман. Мен 100 ге кирмесем де 70 жыллык өмиримде билимлерим, кыялларым аркалы көп адамлар тэғднрлеринде көл-көп аласапранлыкпарды көрдим. Өз өмиримде ески ҳәм жана әсирлерди бирбирине салыстырып жасадым. Аўа, өмиримдеги ен үлкен хәдийсе—
Ғәрезсизлик болды. Менин сүйикли шайырым Абдулла Арнпов
айткандай, аламан еднк. Енди, мине сол аламаннан халык болдык.
Ҳәр бнр адам, халык, ишхс дәрежесине жетти. Мен өзимди щахс
дәрежесинде сезиноим.
—Усы гәолериюодн ескпш , жэве бмр сяўал туўыдвы, режелерщпз
кавдай? Еядн ве туўралы жазбакшысыз?

—Жумыс жағдайымда мактанса арзыйтуғын бир қуўанышлы
ўакыя жүз берди. Бул сыр еди. Сизин ашық ксўклди сәўбетиниэден,
терен мәнили сезлеринизден ийип кетип, әке усы сырдь' әшкара
айтып атырмлк. 1980-жылдан бержағында хәр күни күнделик жазатуғын болган едим. Енди болса гәрезсизлигимиздин хәр бир күнин
кағазға түсириўди кәлеймен. Мен хәр күни хэр күнимди жазбасаы
уйкылай алмайман. Бирак, мен, Гоголь зйткдндай, не жегеннмои,
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не ишкенимди емес, нени көргенимди, нени билгенимди хәм нени
сезинип ойлағанымды жазаман. Бүгинги кунге келип күнделиклерим
2 0 томнан асты.
«Каракалпакнама* роман-эссесиде 1955-жылы жалған күнделиклеримнен базы бир үлгилер бар. Сол гем е мен «Әмиўдәрья» журкалында ислер едим... Итибар берициз...
Мине, сол 1955-жылнардағы кунделигимнен кыска-кыска үзиндилер:
—«Н ... былай деди: «Ҳәр бир аламнын кеўлинде нур да,
кдранғылықтабар. Булардын қайсы бирин узартып, кайсы бирин
кыскартыў адамнын өзине байланыслы.
Инсан кәлбиндеги каранғылыктын да үш аты бар: жалкаўлык,
кызғаншаклык, менменлик.
Әдебиятғынўазыйпасы—инсаннынруўхый алеминдеги нур менен
каранғылык ортасындағы айырмашылыкгы ашык көрсетип бериўден
нбарат...*
1955-жыл, 1-сентябрь.

«Д... былай деди: «Қайыпбергенов, сен неге жазыўшылыкган
дәмедар болып журналда ислеп жүрипсен өш? Секин исми-шәрийпнн
жазыўшы болыўға ылайык емсс: Ҳәдцен тыскары уэын. Тынлап
көр: Төлепберген Кайыпбергекович Кдйыпбергенов. Китапқаусыншама уэын-шубай атын менен фамилиянызды жазсац бәри сыя ма?
Неге әжепленесен? Еледе кеш емес, ойланып көр!...»
1955-жыл, 3-сентябрь.

«Ш... былай деди: «Хәр бир жазыўшынын өз усылы болады. Усыл
дегенде шығарманын сырткы түрин түсинип, «баянлаўусылы», «биринши
бет пенен «мен* тилинен сөйлеў усылы» деў кәте, Усга ағашты кайсы
таманынан жонса, окын ансат хәм сулыў шығатушнын бипген таклетге,
жазыўшы өэи тацпаған турмыслык млтериалды кәйткенде окыўшыға
әпиўайы, кызыкды етип жеткере аладьГ... Мине, бул усыл. Усыл, бул —
«палўан гүресге карсыласын ок колы менен жыға ма, я шеп коды менен
бе?* деген сораўға берилетуғын жуўапка мегзейди.
Ашынарлысы, талантлы жазыўшыларда да усыл танлаўда гейде
кәтеликлерге жол кояды.
Әдебиятта да турмыстағыдай: қыйсайып отырсан отыр, лекин,
туўрысын ашыкган-ашык айт, әне сонда ғана айырым нуксанларын
бклинбей кетеди»
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1955-жыл, 11•октябрь.
—Тәж ирвйбели жлзыўшы сы и ты н д а ж дс калемхеж дерге ц щ !
м әсләхатлервцю бар?
—Жаслар, әўелс шын манисинде еэлерин еалери түсинсин.
Ғәрезсиэликти түсинсин. Дүньяда — «мен барман!» деп кекирекке
урыўдан жаман нәрсе жок. Хсш ким «мен» деп көкмрегине урмасын.
Халкым, Ўатаным, Ели-журтым десин Хәр бир жас еэин дөретиўшн
деп тусннсин. Сен шығарма жаэсан да, бийоай ексен де дөрсгиўшисен!
Ўатакымыздык келешеги сенин канлай деретиўшилик пенен
шуғылланыўыца байланыслы, баўырым!
—Ж ә я е айгы лмай н и п а қ»я "»й сеэлерикиз бар?
—Хәзир хәр бир инсаннын мойнында ркн мын жыллык жүк
турыпты. Биз, әне усы жүкти көтерип, үш мын жыллыкка өтемкз.
Соннан нелераи алып өтемиз, кайсыларын әдейи кашшрамыз? Бул
нәрселерди шешиў хәр бир жемийетке хәм хәр бир инсаннын акылпарасатына, бнлиминс, дүнья түсиннгине байланыслы.
—Мазмунлы гүррининиз ушыв рахмет!
{•Ўзбекистон адабжяш ва саьмати»
гахт асыныц 21-май, 1999-жыд
санымаи) Сораўлар жазыўшы
Рустем Лфсдамяя тарепинен берилген.

ГӘПТИН ХАҒЫН АЙТСАМ...
—Төлепберген аға, Сиэди Ўатянымыздын «Дослық» орденя меисн
шыи калбнмнен қутяымаймав!

—Куглыкдағаныныэ ушын рахмет, —деп сөэ баслады Талепберген
ага. —Ж үдә көп кәлемлес досларым кдтары аэат Өэбекстаннын
жокары орденине саззўар болганымнан басым аспанга жетги. Байрам
салтанатларында катнасыў бахгына миясар болыўым оннан да эыяда
болды. Өзбек туўысканларымкаы огада мнннетдарман Ғәрезсизликке
ерисиў езбек халкына да, бул жерде жасаўшы барлыкхалыкларға да
жүдә кеп нәрсе берди. Халык енди езинин толык еркнн халык
екенлигин сезинди. Өзбекстан езин дуньядағы ен эор мәмлекетлер
катарында көрил атыр.
Елимиз әййсм-әййемнен ОрайлықАзиянын географнялык жагдайында ғана смсс, әйне пайытга илимнй, экономикалык, руўхый
жакган да орайы болып келген. Йслам динн бнринши рет араблар
416
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арасында пайда бслса да, Түркстак өз ўактында бул диннин екиншк
ўатанына айланған еки. Уллы бабаларымыз Яссаўий, Бухарий, Нахшбаноий сыяклы атаклы алламалар кдлдырған мийрас усылардан дэрек
берип турыгтты. Итнбар берип карасыкыз, взлерин бнлимдар есаплаган 19-20 әснрдеги европалы алымлар взлернкше уллы деп есаплаганлардан бес-алтаўыныц пикирлерин келтирип, бнр китап жазып
данк шығарыўға қәрскет еткен Олар бунык менен уллыларды емес,
өэлериник атын калдырыўды максет еткен. Ал бкзин кадимги
Түркстанда жасап өткен алламаларымыэ не ис етсе де, пайгамберимиздин атынан, көрсешелеринен келип шыгап ис еткен. Олар Кураны
Кәримнин хәр сүресине, аятларына тереннен түсинип, Мухаммед
пайғамбер үгитлсрин көп-көп хәлислерге жайлаған. Хакыйкдтын
айтСак, марксизмди ныкап етип, өзлерин көтермелегенлердин
шыгармалары да бүгин хеш кимнин ядында калмады. Ал, кеўлине
Алланы жай етип, кишипейилликти абзал көрген Бухарнйлер,
Термизийлер жараткдн хәдис китаплары еле жасап киятыр. Оны
пүткил Ислам еллери квзлерине сүртип үйренбекте.
Даналарымыз айткдндай, «Биз тарийх майданыкда күни кеше
лайда болган халык емеспиз. Шыкында, орта эсирлерде де дүнья
иивилизациясына умытылмас үлес коскдн хәм илим аспанында
жулдыздай парлап турған уллы алламалардын әўладпарымыз». Усыннан келип шығып пикир журитетуғын болсақ, Орайлык Азиянын
жүреги болған Өзбекстанымыз да ертеден-акөзинен зия-нуртаратып
келген болса, бүгинги күни де сондай зкя-нуртаратаалыўы ушын
терен тамырларга ийе.
—Өэбекставяыд мәмлекетлик ғәрезсязлигя мүвәсибети мевев
бурыига Каракдлпакстая да суаерея ресоублика болды. Снэ ояын
ертенгя раўаашавыўыв көз алдынызга кдлай келгяре аласыз?
—Республикамыздын суверенлиги, ертенги келешеги жөнинде
ойлаганымыэда мен, көбинесе, «бурынғы СССР биэге не берген
еди, Өзбекстан бизге не берди?» деген саўалга жуўап излеймен.
Ойлап кдрасаныз, биз хәтте бурынғы аўкам дәўиринде де өзбеклер
мысалында өэимиздин хакыйкый туўыскан бирадарымыэды, бул
халыктын үлкен мехнр-мухаббеттин сезинип жасаоык. Буны долиллеўши мысал хэзир ядыма түседи. Егер тарнйхты параклап көрсениз,
бир пайьплары Сгаяин заманында, салыстырма жағыкак кишилеў
болса да, Крныратга наразылык көтерилиси болган еди. Солай етип,
кдракдлпаклардын басына да Кавказаага аз санлы халыклардын
күни туўып, бизин аз санлы халкымыз кайсы бир журтларга топар-
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топар болып сикнсип, балким, пүткиллей жоқболыпта кеткен болар
еди. Тарийхый хақыйкат — сол гездеги Өзбекстаннын биринши
басшысы Усман Юсупов өз басын кэссап балтасыныц астына койған
киби болсада, сол департация деген бәледен бизин халқымыэды
аман саклап калды. Есин таныған кдйсы каракалпак буны умыта
алады. Екинши мысал: Кдракалпаксганга 1941—45-урыс жылларына
шекем темир жол келмеген еди. Сол аўыр жылларда бул қыйыншылык катгы сезидди. Ж әне сол Усман Юсуповтын басламасы менен
урыстан кейинги еки жыл ишинде үлкен Өзбекстаннын бәрше
ўалаятларыньщ көмеклер бериў усыллары менен Хожелигс темнр жол
тартылды. Нәтийжеде, каракалпакстан пүгкил дүньянык уллы жолына
байланысты. Бул кдракалпақлар ушын бул жүдә үлкен ўақыя еди.
Шарап Рашндовтын каракдлпақларға көрсеткен жаксылықпары
оғыры көп. Өйткени, ол қалби шығыс адамыка тән сакдўатлы, уллы
инсан еди. Ол әўеле, Сиз, қарақалпакларды озбек халкы менен тендей
көрди. Еки халыкгыц басын косыўға хәрекет етти. Шарап ағаныц және бир исин айтып өтейин. Бәршеге мәлим, Түркстан өткен XIX
әсирде патша Россиясы әскерлери таманынан бағындырып алынсан.
БиракАрал бойларында жасаўшы кзракалпақпар, итимал географиялык жайласыўыныц тәсиринен шығар, бәлки патша әскерлернне
карсы шығыўға күши жетпейтуғынлығы себепли шытар, 1873-жылы
Россияға өз ыктыяры менен косылған еди. Бул мәселе айырым тартысыўларға да себеп болды. Ш. Рашидов тарийхшыларға тапсырып,
хакыйкаггы айдынластырып берди хәм Кдракалпакстан 1973-жылы
бул тарийхый ўакыянын 100 жыллығын нышанлады. Бүгингк күн
жағдайынан карап, усы шөртпе еди деўициз де мүмкин. Аўа, шәрт
еди. Ашономнялы рсспубликанын экокомикашк. мәдений раўажланыўына сәл-пәл түртки бериў ушын усындай мәселелер де сол
ўакытта жүдә керск еди.. Юбилей мүнэсибети менен курылыслар
ен жайды, оларға материаллар келди, питпей атырған каншаданканша ислер питип кетги.
Билесиз, бурынғы СССРтаркап кеткеннен кейин бизтуўысканымыз Өзбекистан менен бирге кол усласып калдык. Бул ибратлы
ис болды. Тарийх буны умытлайды.
Сизге жаксы малим, сонғы жылларда Арал апатшылығынын
тәсиринин аркасында Нөкистин экологиялык жағдайы буэылып
бармакта. ПрезидентимиэОрайлыкАзиядағы барлыкреспубликалардын Президентлерин Нөкиске шакырып, Арал тенизин саклап калыў
туўралы үлкен әнжуман өткериўи аркалы кеўлимизде үмит ушкын419
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ларын ояггы. Биз келешекти анык көре басладык. Мен бул пикирлерди үлкен миннетдаршылыкдаўыс пенен кәмме орында айтып
жүремен.
Жаксы күнде де, жаман күнде де дос керек. Өзбекстан, Казакстан,
Клрғызстан дослык катнасыклары себепли пайда болған еркин
экономикалык байланыс кем-кемнен беккемленип бармакга. Кәнекей, бул байланыс ж әне де кенейип, Түркменстан ҳәм Тәжикстан
да окын тен хукыклы ағзалары болса. Сонда бирликтеги туўысканлык
жағдайында өййемги Түркстанымыздын жамалы және де жаснап
кетер еди. Тарийхый мағлыўматлардак мәлнм, Орайлық Азия
халыклары Әмир Темур, Шахрух Мырза дәўирлеринен баслап уэақ
жыллар бир туў, бир байрак астында бирге жасап келген. Кдлаберсе,
ғәрезсизлик дегени, бул-өз кабығына оралып жасаў деген сөз емес.
Мен бир-биреўден ажыралып жасаўды кыялыма келтире алмайман.
Ҳәр бир халық кайсы жағынан болса да, бир-бири менен тығыз
байланыскан. Бунысыз раўажланыўға ерисип болмайды. Ғәрезсиз
болыў — бул күшли бола алыў деген сөэ. Биз өзбеклер, түркменлер,
кдзаклар, кырғызлар, каракалпаклар бирге болсак, қәмме мәселеде
бирлессек ғана күшли боламыз. Территориямызды, аспанымызды
да өзимиз корғай аламыз. Бул жағынан Өзбекстан хәзир өзинин
тарийхый миссиясын жүдө ибратлы бир тәризде нске асырмакта.
Бурыннан ОрайлыкАзияныкжүреги болып келген Өэбекстан буннан
былай да усындай болып кдларына исенемен.
—Сизидше бул уллы вске жазыўшылар кавдай үлес қосвакта?
—Ғәреэсизлик — тийкарында да, бәрше творчество нйелериник
ен үлкен әрмакы еди. Еркинликке ерискеннен кейин-ак кәлемкеш
досларымыз оны көтеринкилик жағдайда жырламакга. Бирак олардьш
арасында шала түсиниклерге ийе айрым қәлемкешлер тийкарғы
күшин өткинши нәрселерге сарплап атырған болса да, бүгинги күни
бирликке ериснў хөр кдшанғыаан да зәрур. Биз совет дүзими дәўиринде дүнья адебиятын көрдик. Бойымызды әне усы әдебият пенен
өлшей басладык. Аз ба, көп пе угысларға да еристик. Енди усы
:рисилген дәрежедек пәске түспеслигимиз керек Бир мәрте Орайяык
. %зия жазыўшыларынан бир топары Түркстан шәҳәринде жыйналысып, усы хдкхында режелеримизди мәсләхәтлесип алдык. Менинше,
Зундай ушырасыўларды еледе кениреккөлемде әмелге асырыў керек.
г'.чз Өэбекстан жазыўшылары бул мәселеде баслама көтериўимиз,
тйкарғысы, әййемнен билим ҳәм мәденият орайы балған Өзбекстан
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буннан былай да әне сондай бирликкс шакырыўшы хәм биддириўши
әнжуманлардын, илажлардын ошағы балыўы тийис.
Өзиннзге жаксы мәлим, бурыклары Москвадағы Әдебият йнспггутында билим алынар еди. Биэ хәэнрге шекем усы институг мәселеснн
дурысырак ойламай атырмыз. Менин нәзеримде Орайлык Азия
мәмлекетлеринин жзс адебиятшылары билим алатуғын букдай билим
орнын әллекашан Ташкентте ашыў керек еди. Бул жерде илимий
кушлеримиз де, әдебият кәнийгелеримизле жеткиликли. Кдлаберсе,
Айтматов усаған сөз усталарын ўакты-ўаюы менен шакырып,
лекиияларын тынлаған макул болар еди. Бурынғы аўкамлас республнкалардын дерлик барлығында жумысларын токтаткан. Ал бизде
хәттс жазыўшылардын творчестволык үйлери хәмийше ислеп
турышы. Әне уеы творчестволыкүйи Орайлык Азия республикаларынын Әдебият институты ушын биймәлел окыў орны болар еди.
Түркийтиллес халыклардыц әдебиятын, мәдениятын еркин раўажландырыў ушын жас әдебиятшыларымыз тийкарғы үлкен билимди,
сабакгы Шығыс мәдениятын, билимлерин үйрениўден баслаў керек.
Түркийтиллес халыклардын еки мын жылдан көбирек дәўирди
камтыўшы бай әдебияты бар. Европа ө з мәдениятынын имаратын
Шығыс әдебияты хәм мәденияты фундамснтинин үстине курғанлығык тарийх далиллейди. Европа болса сол курылған «дийўалларына» өзлерине тән хәркыйлы әшекөйлер менен беэеў берген. Бнз
сндиги мәдениятымыз сарайын өз тарийхый мәяениятымыз тийкарында салыўымыэ керек Бул жерае мен Шынғыс АЙтматовтын
пикирин тәкирар-тәкирар айткан болар едим :«Византия мәденият
хәм илим жағынан славяк халык.эарына кандай тәсир көр<хткен»
болса, Өзбекстан, өзбек мәденияты да барлык түркий тиллес халыкларға усындай тәсир керсетип келген. Өзбекстан бүгинги күнде
экономикалық-сиясий. руўхый раўажланыўда тап усы тарийхый
жолынан бармакта». Усы мәниде Орайлык Аэия халыкларынын
Өзбекстан әтирапында, әййемги мәаекиятымыз тийкарында бирлесиўи ж әне де беккемирек болатугынлығына исенемен. Ташкент
түркнйтндлес халыклардын өзине тән «Мекке» си болыўы лазым.
—Твлеоберген а ға , ж ава и пабы ц ы зды «Калбимвав камуеы» део
аталсы з. О л яе х а к п л и а ? Ш ы ғарм аяш тийкарсы мазмуны хякю ш дл
сейлеп берсеявз?
—Бул шығарма үстинде узак ўакыт ислеўимс туўра келяи Ол
\'лы> ма философиялык ойларға курылған өзине тен бир китап болды
Оиэге де мәлим, &*з узак ўакытлардак берли еи туўры. хак гәплсрди
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даўысымыады шыгарып ем ес, сыбырланып айтар едик. Минберде
яки аоамлар алдында биреў ту5фы гәпти емес, хсалғанды суў етип
төгип атырған Өолса да «Хай, токга!» дей алмадык. Жанымыэдағы
адамларға баада гана «анаған каран, втирик сөйлеп турыпты* деп
әстен ғана сыбырладык. Кдсымыздағылар да «аўа, дурыс» деп қоя
салар еди. Хакыйкый ой-пикирлер, ән е усы сыбыр-сыбырларда
айтылар еди. Сол себепли мен жазыўшы сыпатында, калаберсе,
Меккеге барыл Тәнритааланын үйине зиярат етип келген бир хажы
сыпатында, енди хак гәпти айтакын деген максетте, сыбырсыбырлардан репортаж-эссе жаэдым.
Онын бириниш бабы «Кдиыпбергенов, сиэ кимсиз?» деп аталады.
Мен буп саўалларга фнлософиялык пикирлерим менен жуўап излеймен. Екинши бапта «СССР неге таркалды?» деген саўалға өзимше,
айырым фактлер келтирнў аркдлы жуўап бериўге хәрекет еткенмен.
Үшинши бабында Кдракалпақстан хәм кдракалпаклар, халкымыздын
тарийхы хлккында әпсаналарга, хүжжетлерге сүйенемен. Сондай-ак
шыгарманын кейинги бөлимлеринде дин ҳәм нлим, творчество, инсаныйдык пазыйлетлер мәселелери бойынша ойлар айтылады. Әлбстге,
бир қаракдлпак перзенти сыпатында өэ шығармамда «Дүнья хвм
Каракалпакстан» мәселесин де шетлеп өте апмадым.
Кигабымкын базьшарды тәәжүбке салатуғын сонғы бабы «Кдйыпбергеков, сиз кашак өлесиз?» деп аталады. М енинше, дүньяны,
акыретги, днякатгы ойлаган ҳәр бир адам өз-өзине усындай сораў
бермеслиги мүмкин емес. Мен бундай сораўларға жуўап излер екенмен, өмирим бойынша ислеген ислерим жөнинде, өзиме есап берип,
калай жасадым, кдлай жасаўым керек еди, енди кәйтип елиўим
тийис деген сораўлар үстинде фклософиялык пикирлер жүритиўге
хәрекет етгим...
•Ўэбекистон адабиёти ва самъати»
газетасыныц 16-сентябръ, 1999ж .М ? 7 38 саныман. Сораўяар Журнаяист Мурат
Абдуллаев тэреаинен берияген.
КУТЛЫ КҮНЛҒ.Р ҚУЎАНЫШЫ
Усы уллы Рамазаи хайыты кдбатында. яғный усы кутды кунлерде
бзршемю жәие бмр иарте взямяззмп! туўри жолымызды адаспай
гажяао алғанымызға тоаык исеиим хасыя « щ ц » , жада асирге, жаяа
чыи ^ ц и и д м жарык жүэ бенен кәлем коямыз деп үмит етемен.
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Мен көбинесе хәр кыйлы жумыслар менен, гейде бир айда еки
мәртебе Ташкентке келемен. Лекин, ҳәр сапары пайтахтымызды
сағынып келемен, Мен ушын бул кдла мукаодес, екинши Каба болып
калды. Ҳәр келген сайын кеўлим қуўанышларға толып-тасады.
Тәнритааланын алдына, ел-журтым алдына пәкленип кайткандай
сезинемен. Себеби, мен бул удлы калада к ө п - к й п устазларым,
шәкиртлерим, досларым менен дийдарласаман, слар менен ашыктанашыкәнгимелесеиен.ашықсырласаман. Гейдеолардынжанаоанжана
ой-пикирлернн тъснлайман, гейде өзимнин жана пикирлерим менен
ортакласаман. Қулласы, Нөкиске кайтып келгенимнен кейин, пүгкнл
яүньяға илим-ҳикмет нурын таратып, Шығыска жарык шуғласын
шашып турған Ташкенттәсири менен жасайман... Себеби — бул кала
мени хәр сапары өзинин туўған перэенти киби күтип алааы.
Бул жерде жана курылысларды, жана жолларды көремен. Айналамыацағы мәмлекетлерце ишки карама-карсылыклар себепли кайғылы
хәдийселер жүз берип атырған болса, Ташкентте тынышлық, парахатшылык күким сүреди. Халыкларымыз арасындағы бирликти көрип
тағы да илхамланып кетсмен, жасым жстпистен асып баратырғанына
карамастан, жана шығармаларым менен бирге хәр күни жазып
баратуғын күнделигимди жана ойлар, жана пикирлер менен байытаман.
Бул уллы шәкәр. Орайлык Азиянын хдқыйкый мәнисиндеги
орайы болған Ташкент кейинги ўакытларда мени, бир каракалпак
кдлемкеши сыпатында, әжайып жаналықпары менен шадландырады.
Самолегген түсип, вокзалддн Ташкентке кирнп келсем, дәслеп колына
дуўтарын уаи п турған улпы каракзлпақ шайыры Берцакка орнатылған
естсликке дус келемен. Ол мени ҳәм Ташкент мийманлары хүрметине
саз шертип қуўаныш пенен күтип алып атырғандай, кайтып
баратырғанымда болса менин менен бирге Ташкент мийманларын
ашык кеўли менен саз шертип, узатып салып атырғандай туйылады.
XIX әсирде өмир сүрген қаракалпақ әдебиятынын атаклы классиги
Карғабай улы БердакбабамызшннлбетинТашкентте көрип не ушын
сү-йсинбеймен? Акыры, буп Кдракалпакстаннан тыскарыда орнатылган
биринши үлкен сстелик юй! Бул ссгелик Шығысгынуллы дарўазасы
5аг.ған Ташкентгеорнатылған батса, неге куўанбайын акыры! Әлбетге,
кәлбим куўанышларғатольш-тасыпкеггебереди.
Базы биоеўлер: «Букыц неси куўанышлы? Берлд1С1ЫН(ббилейлерн
бурынлары да вткерилер еди, илгери пайытлары да жыйналыслар
болып турар еди гой?» деп маган наразылык бклдирнўлери мүмкин.
Дурыс, бурынлары да Берғшк жөникде гәплер болған. Олардын бул
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ескертиўлеринде жан бар. Х зп т Бердакшн кншкене бюстнн көтерип
Москвада юбнлей өткерген ўакытларымыэ да бсшған. Бирак шайыр
туўралы рәсмнй баянатлары окылып. мәжилис кдтнасыўшылары
зыяпатка.мирәт етнлген пайытга, бабамыдаын биз апарған кишкене
бюстн бир шетте муцайып калып кете берер еди. Сондай болғаннан
кейин Бердак бабамыэдын бюсгин және кайтарып Кдракалпақстанга
алып кайтар едик. Ызалы жағдайлардан кейин 80-жылларда Москва
газеталарынан биринде жәрияланган сәўбетимде: «Бизиц дослык
хаккындағы гәплеримиз тек кағаз жүзинде ғана. Ашынарлысы, биз
мисли суўдьщ түбине түсип алып, «мен каракалпақпан?» деп
бакырғандай боламыз. Суўдын түбинен шыккан даўысымыдды
езимизден басқа ҳеш кнм еситпейди, тек суў бетинле пайда болып
атырған квбикшелер ара-арасында көриннп калады, болғаны», деп
ашығын айткан гезлерим де болған. Усы сөзлерим гаэстада басылған,
бирак ец өкиншлиси, онын менен де ҳеш нәрсе өэгермеди.
Бүгин мен неғе қуўанбайын? Хореэмде уллы шайыр Агақийдиц
190 жыллық юбнлейи салтанатлы жағдайда белгиленип атырған
кунлсрдс, онын менсн бир катарда бнзиц шайырымыэ Ожинияэдык
да 175 жыллык юбилейи кен белгнленип өтилди. Хәзир Кдракдлпақстаннан Хорезмге кире беристеги Шабат районында әййемги
Хорезм журтынын үш уллы шайырына катара бағлар бинят стилди.
Дәслеп АгаҳиЙ бағы болса, оған жакын Бердак кәм Әжиниязяар
бағы бар. Ҳәр бир шайырға бағка кире бернсте естелик орнатылған.
Хийўадағы Шерғазы хан медресесинде тәлим алған Әжиниязға
усы илим орайында оқыған уллы түркмен шайыры Мактымкулы
менен барабар айырым-айырым болмелерде шайырлардын музейи
шөлкемлесгирилгсн.
Буныц хаммеси ушын ж әне бир мәрте ғәреэсизлигимизге шын
журегимнен миннстдаршылығымды бнлдиремен!
Досларымвыв антқанларывав

ОрайлықАзияхалыклары мәденияты ассамблеясынын ЮНЕСКО
дәрежесиндеги тәғдиматынан (дизимнен) өткериўдин можилисине
катнасыў ушын бир топар Өэбекстан ўаснллерн менен бирликте
1999-жыдцын мартайында Парнж кдласьшда боддым. Можилисимнэдин рәсмнй бөлими тамам болғаннан кейин Париж каласынын
дыккатхд ылайық орынларын, тарийхый уллы естелнклерди тамашалацык. Тек Франциянын ғана емес, хәтге Европанын пайгахты есалла423
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натутын Париж каласын алакандағылай көриў максетннде кугә
бийиклиги менен алемгс айғак Эйфель минарасына квтерклдик.
Минара хызметшилериник биреўинин баслаўында ен жокарысына
шыктык. Баслаўшымыэ калби толы маюаныш пенек:
— Айтынлар, дүньянын кайсы бнр мәмлекетинде усындай бийик
минардан уллы каланы тамаша етиў мүмкин? — деп сорады.
Катарымыэлағы дана шайырымыз, Өэбекстан Кдхзрманы Абдулла
Арипов хәзир жуўаплык пенен:
— Дурыс, бул бийик минара. Лекин, сонғы сегиз жыл ишинде
Өэбекстан буннан да бийигирек минараға айланбаюа. Бизин пайтахтымыздағы хәр бир үйде отырып-ак, дүньянын терт таманын
биймәлел тамаша етиўиниз мүмкин, — деп жуўап берди.
— Ха, әлбетте, — деп косымша етти Өэбекстан халк жазыўшысы
Адил Якубов, — бурынлары биз шет еллерге шығатуғын болсак,
кай жерден келгенимизди шет елли танысларымызға көрсетиў ушын
әўеле бурынғы СССРдык картасын излер едик. Хәзир болса дүнья
картасында Өзбекстаннын өз орны бар.
— Аўа, бурынлары Өэбекстан «СССР» деп аталпн үлкен «Матрешка> (куўыршак) нын ишиндеги кишкене «матрешка* (куўыршағы)
еди, — деп косып койдым мен.— Енди Тәнритаалама шүкир, е з
бойымыз, өз келбетимиз бснен дүньяға танылдык.
Ш ет елди досларымныа айтжшаарыиаа

Парижде «Атама хатлар* китабымды француз тилине аўдарған
аўдармашым Люса Катала, кеште мени өэ үйине мийманға мирәт
етти. Мийманға барсам, Москвадан келген Лилия Александровна
Райтман исмли досты да усы жерде екен.
Бул үйде ен әўеле менин дыккатымды тарткан көрсе, дийўалдағы
китаплар хам баска да хар кыйлы буйымлар, эатлар айрыкша
ыкшамлы орналастырылғаны болды. Бөлмелердин хәр бири еэинше
муэей киби каркеы безетилген болып, бәри де адамнын дыккдтын
өэине тартады. Кдрап турғанымда ен кымбат бахалы буйымлар арасында өллекакаай ески дийўалдан бөликип түскен сынык гербиш
итибарымды тартш. Менннше, бул гербиш хеш нәрсеге жарамайды
да, окын хеш кандай бахалылығы да жоктай еди. Ол өллгк&йсы
курылыстан сынып түскен секилли. Бир&к, бул гербиштикхалдығынын сыртыкда канддйдур зказыўдын нэлери слес-слес көзге таслакады.дыюштсалып карасаныздажаэыўдыокып болмайды. Гербиш
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сынығына дыккат пенен типщип турғанымды керип, Люса Катала
әсге жаныма келди.
— Шамалаўымша, бул гербиш сынығын таныдыныэ, — деди ол.
— Таныўыныз тәбийий. Бул гербиш сынығын әййемги заманлардан
яуньяғаданкы кеткен Самаркакд кдласынан алып келгенмен.
— Бул гербиш сынығынын сизге не кереги болды? — деп сорадым
танланып.
— Билесиэ бе, Самаркзнд, мусылманлардын ек мухаддес Мекке
катасьшан кейинги, екинши кзлаға айлакыпты. Мухаммед пайғамбервен
кейинги дана инсан, Хадис илимининсултаны Әл-Бухарий хэзнрегтлери
жерленген өзиз зыяратхананы кайтадан тиклеткек. Билсекиз керек,
Мухаммед пайғамбер Мәдинаға барғанда, өзине баспана берген кала
бағларындағы курма мийўесин дүнья мусылманлары ушын теберик
жемиске айландырды. Мен де дүньяға Әл-Бухарий, Сахыпкыран Әмир
Темур сыяклы уллы инсанларды берген Өзбекстаннан усы гсрбиштин
сынығын тап Модинанын курмаларыноай теберик деп Парижге алып
келдим, — деди Люса Катала.
Сон дийўалдағы китаплар текшелерине катара койылған буйымлар
арасынан кишкене бир целофан калтаны алып, ишинен алма қөм
жүзим шығарды.
— Аркаўлы түрде буларды да Самаркандтзн алыл келгенмек.
Бир бвлегин консыларыма, жас балаларга үлестнрнп бердим. Олар
буны теберикдсп манлайларынасүртип-сүртнп кабыл етта. Хэммеге
мәлим, Орайлык Аэия әййемнен пүткил дүньяға дацкы кеткен ел.
Онын бирмнши картасын әййеыги эаманнын бслгили илимпаэы
Клавдей Птолемей сызып, ө з китабына киргизген. Әтген, соцғы 70
жыл даўамыкда Орайлык Аэия бурынғы СССР ишинде жасырын
калып келген еди. Преэидентиниз халкынын бабаларынын әййемги
уллы мәмлекетин бириншилер кдтарыкда усы куўыршак ишинен
шығарып алды.
Люса Катаяанын пикирлерин еки мехман айрыкша рәкәтленнў
менен тыкладық.
— Шынында да Өзбекстан әййемнен-ак дүньяға белгилн. Ол
жерде инсан мәплери хәр тәреплеме корғалады, инсакнын кәдиркымбаты улығланады. Буяар куры гэплер емес, — деп гурринимиэге
косылды москвалы Лилия Александровна. — Мен Хорезмге эыяратка барған ўаюымда, буннан 750 жыл бурын жасап өткен, желкесн
жерге тиймеген палўан хәм уллы шайыр Пахлаван М ахмудшн еки
бөйитин окып хайран калғанымнан жағамды услағанман.
I
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М ине, сситинлер:

•Сырттан шымаяай келип крсылса бизиц кдтарға.
Мәмдекетцмиз себеғии айланарды арысланға*.
Лилия Алексашфовна Пахлаван Махмутыкусы каггарларын француз тилинен русшаға сөзбе-сөз аўдарып айткан сон:
—Айтыклар, хәтге шеттен келген шымалайдай аламларды да
тәрбиялап, арыслан дәрежесине жеткерген мәмлекет жср жузинде
болған ба екен? —деди толкынланыл. — Меникше Сизин елинизде
дана бабаларыныэдын руўхы кайталан жанланоырылып аш р.
— Дурыс, буныц ушын не керск? — деп гурринимизге араласты
Люса Кагала. ~ Әлбетге, бириншн нәўбеттс, шанаракта тыныштатыўлык болыўы лазым. Сонын ушын да Өэбскстанда 1998-жыл
«Шакаракжылы» деп аталды. Шандракга хаял бахытлы болса, келешегимиз де исеннмли колларда болады. Сол ушын 1999-жыддын
«Хаял-кызпар жылы» деп атаяаўында да жүда үлкен манн бар. Ссбеби,
хаяллар, аналар бахытлы болса. шанаракга саламат әўлад тәрбняланады. Хдкыйкатынла, сизлерде «Саламат әўлал ушын» ордени бириншклерден болып шөлкемлестирилгенин окыған сдим.
Мен оларға хэўес пекен карап койлым.
Лнлкя Александровна және гурринимизге араласты:
— Бурынлары «Қызыл Өзбекстан» дегенге усаған сөзлерди көп
еситер едик. Енди болса тек ғэрезсиз Өэбекстанды билемиз. Баскаша
айткднда, XV өсирде Христофор Колумб дүньяға Амернканы кандай
етип ашып берген болса, Мусташллык Өзбекстанды XX әсирде тап
сондай етип ашты, — деди москвалы атаклы алым.
Кулласы, сол күни шет еллик көлемкешлер менен Өзбекстам
хэм онын адамлары, әййемгн калалары, туўралы узакөнгимелестик...
Дүньяға атаклы Париждин бир шанарағыкда болған бул гәплер
мени шексиз куўандырады.
(*Халқ сўзи» газетасынық 1999-жыл. 30декабрь санынан). Бас редактордық
Рамаэан күнлериндеги сораўларына
Т. Кайыябергеновтық берген жуўаплоры.
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МИЛЛЕТГИН ДӘРМАНЫ БОЛЫЎ
БӘРШЕМИЗДИН ЎАЗЫЙПАМЫЗ
Д.Б. —С хз взнгоодин ж етпнс ж ы л ш к вюгршюяел аяебштш мюе
ж ы лы ж ум салды део о й л д й сш ?
Т .К . —Ойландырарлыксораў. Енжаксысы, илимий иэертлеўлерге

сүйенип жуўал бергеним макул болар. Алымлардын көп мәрте иэертлеп аныклаўларына дыккат аўдарсак 70 (жетпис) жыл жасаған киси*
нин 23 (жигирма үш) жылы уйкыда, 3 (үш) жыл өмири баскалар
менен хәр кыйлы сейлесиўлер, 6 (алты) жылы аўкдтланыўға, 1,5
(бир ярым) жылы жуўыныўга жумсалады екен. Ал, усылардан
аўыскан 26,5 (жигирма алты ярым) жылдын 14 (он терт) жылы
жокары мағлыўмат алганша окыў менен етип, соннан аўыскдн 12,5
(он еки ярым) жыл өмири ғана сол кисинин максетли нслерине
жумсалады ексн. Сонда мен де 70 жылаык 12,5 (он еки ярым)
жылын ғана әдебиятка жумсаганман. Бунын ишине, әлбетте, хәр
кыйлы газета-журналлар, көркем әлебий китаплар окьгў, телевизор
кериў, радиотынлаў... киреди.
Д .Б . — Усы
ү.згердхцвз?

(2,5 (о в еки ярым) жылда кавш а пггао жазыо

Т.Қ. —16 китап.
Д .Б . —16 пгтабы ны иы я айырымлары каракаапак тшигаде кдйга
басыаыўлар и е а м 26 огтая болғао. Барлык атазпш арыныз дерлвк
езбек тяливе аўдарылып, окыўшылардыв талавлары бойывша гейпаралары кайгадаа басылыўы ветийжесвмде каракалдақдавын үстнве
еэбекше жәве 16 кмтап косылыа, бәрн 46 квтап болтан. Олардав
бвраэы жәве орыс х м баскл да оалапа теллерге аўларылып басылыў
нетн&жесннде, мрлкалоак, өэбек ли лер ввд еп 46 квтабыщыздыа
үстнве 37 югган косылғаа. Солай етва. езаш ндвн баска твллердеа
к а р а м я а к тшлнве аўдарыа вшгарғаа огтаплары ящ ш коспатаяла,
снзвя атыкыз бенеа басылгав ы тллары яы зды я саны 83 болыпты.
Бул жерде мен Снзня м р а км ва к. еэбек х м баска да бнраз е л л е р т
ткллеривяеп гаэеталар меаев жураалларв басылыв ввщхав үэнялиершоганв, иамяаларыиышы. яхгтераы >лернянш 1 коснашш. Бул фактлержацсы, аябепе. Ө знш он мваатленнў сезямлерн мевсв жасасатап
керек-9?

Т .Қ . —Х әр б и р инсан өэ вм и р и н е к а н а ә т хасы л кы лы п яш саса,
оған не ж п си н ?! Б енаеш няипм нен бе, жокарыда сиз нептирген ф акгл ф
м ени о н ш а кәнәәтлсн ди ре берм ейди К италлары м коплеген тиллерге
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тез-тсз аўдарылып б а с и л а бергепдс, хал>шм, миллетим көбирск
пропагандаланды дсген ой менен өзимнин өзиме ырзашылығым артар
еди-аў. Билсекиз керек, уш китабыма мнллетимкин атыи косып атлар
койғанман. Хдлкынын аты жаксм нийеттс канша көп тилде аталса,
хәр кимде шаа болады. Бул, албстге миллетшиликхе жатпайды, миллий
макганыш! Миллий мактаныш ҳәр иксанда болыўы тийис.
Д .Б . —Хвзнр карақалпақ тжхквде басылыўыц күпш турғав тайыя
колжазбаларыкыз барлығыв есвткенмея. Ҳәтте 20-әсирдеп1 Қарақалпакставкын өзннше бнр энцнклонеднасын еске салатуғын секкллн
<Кә.1бкмнна қам>сы> атлы китабыкыздан 1996-жылдынбержлғинда
каракалпак, езбек тнллерннде газеталарда, журналларда басылған
айырым үзнндилерн меиен де таньюканмая. Олардан тыскары сахнада
койылмағая, бнрак басва свзлерде жәркялакғаа тарийхый лрамалары1шзды да бклемен. «Туркийвама» атлы иггабыныэднн да бир үзнндискн окығанмав. Оларды неге ккгао халыкда бастырмайсш? Ергеректе
М о сш ш ц «Театр» журналывда басылғаи драманызды да езкмнздин
мнллнй театр сахнасыван кормеген секнллнмен.
Т.К. —«Асықкак кыз ерге тийип жарымас* дегендей, жазыўға
асыксамда китап кылып бастырыўға онша асыклайман, айналайын.
Қудакәлесе, келешеги уллы мәмлекетимкзде еле китап баспасына
кен-кен жоллар ашылатуғынына ийманым кәмил.
Д .Б . — Уллы келешектен үмятннизднш зо р л ь т езнннздн п н а
ши;, 6аршми^иыЯ|1ШМЩ1 м руўу—

Ғи^мПийирчдш

шығарма ж азы ўш кашан қәм калай баслағаныцыз, кнмлердея
)цревгешщю қөм еэкнюеллнптаэ м д я щ » қц гну
айтып берсецнэ?
Т.Қ. —Мен биринши тәрбияны, яғный әдсбиятқа болған кызығыўшылыюы Шығыс әдебиятынан үйрениўден баслаганыан. Өйткени, балалығымда атаы менен кемпир апам мени совет мектебине
апарыўдан бир күн бурын кеште аўылдык жасырын молласына
жасырын жетелеп апарып, оннан жасырын пәтия аддырған еди.
Неликтен де, сол испер мәцги есимде кдлды. Бул жониндс «Кэракдяпакнама» кнтабымда да еслегенмен. Кулласы, сон, жоқары мағлыўматлы болған сон, ойлансам, Шығыс адебияты, мәденшпы бизин
әсиримизве ош кдвп ссапланган Европа аоебюпынын, мэдениятнын
тийкарғы фундаменти болған екен...
Шығыс мийрасдарына қыэығыўшылығым жасымда-ак күшди
болды. Обебн.ЛтаммененсөЙлесиўгеалысаўылдчяанкеягснлераин
сондай-ак диний көзкараслары ушын е з елимиапен жасырын кашып
баратырған, менин атам себепли, үйимизде еки күн «Кувайы крнақ»
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болған аталаршн өз~ара сөйлескснлерин дыккат пенен тынлар сдим.
Ал анам мсни оларға от жаккыш стип пайдаланып. олар кетксн сон
кандай әнгимелер еситкенимди өэинш е имтихан кылып, мени
сейдетср еди. Әне сол себепли ески көп-квп рәўнятлар, апсаралар,
хикметлер, такыўалыкәнгимеЛердсн айырымларынын тәнха-тәнхд
өзгешелнклерине жартыўлы түсинбесем ле, оларға деген ыкласым
батснтболды Көбиси мәнгмге ссимде калды. Ал өзимбираздәрсжеде
саўат ашканнан кейин. Шығыстын уллы алламаларынын өзбек
тиллсринде басылып шыккан китапларын атам әллс каяклардан
таўып, койнына тығып зкелип, маған беретуғын еди. Булардан
тыскары ол алле кэйердсги билимли адамлардан еснткенлери бойынша Юсуф Хас Хджиб, Фирдаўснй, Низамий, Генжаўнй, Жалаладдин
Р>мий. Наўайы. Макгымкулы сыяклы уллы даналардан базы әпсаналар менен рәўиятларды айтып бериўге шаршамас еди. Бирак хәр
әнгимесининбасында Алишер Наўайынын:
«...Мемимен иет игануз суҳбатига аржуманд этмас,
Мени истар кишининг сухбатини кўнгяим писанд этмас ..»
дсгсн косык катарларын тәкирарлаўға жалыкпайтутын еди...
Атам Бердак шайыр жөнинде ашынып свйлегснде, Уллы шайырымыздын өзи дөреткен шекснэ бай ғээийнелерои өз даўмрннде китап
кылып бастырыў мүмкиншилигине ийе болмағанын өзнмше ойлап,
ишимде ғыж-ғыж от жағылғандай болып та жүрер едим.
Ал бүгинлиги аллекимлер «Замакы сондай болған, кешлеў болса
да Бердакгын косыклары, даетанлары, бизин дәўиримиаде жыйналып
басылған ю й, несине ишиниэге от түскен» деп мени кустаны кылып
күлсе де тәәжип емес...
Дурыс, бизин дәўиримизде Бердактын шығармалары халыкаўзы*
нан жазып алынып басылған, биракга менин ойымша уллы шайырымыэдыктерен ойларга, Шығыс даналыкларына толы шыгармаларын
дәслепки гездеги жыйняўшылардын әлле шала саўатлығынан ба
ямаса, неде болса хөзирги колда барына шүкирлик кыламыз, неде
болса жака заман тадабына ылайыкболсын, деген ойлар менен солай
ислеген бе, шайырдын базы дөретлелери белгили дәрежеде көз көреки
орынсыз көп өзгерислерге ушырағандай түйиледи иаган. Олардын
арасында базы шайырсымакжыйнаўшыларда араласып, өзлеринин
хеш жерде өткере алмаган шығармаларын Бердақгын аты менен
саткысы келген бе, деген де гүман келеди басыма. Хэтге, уллы шайырларымызлыи өз ўакгында ўакыт таўып, Бухараға, Ташкентке, Кокан•
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ға, Самаркандка барып кайткднларыда свз болмайды. Мсн булар
жөнинде яғный Әжинияэдын, Бердактын жакын айналада көп-көп
кялаларға саяхат кылып барғанлығы туўралы еэимниқ балалығыыоа
тахыўа ғаррылардан коп-көп әнгимелер есмткенмен... Днди бул
фактлердин бәри бүгинги күнн шешиўн кыйык жумбакдар секилли...
Бәршеге мәлим бир факт, советлик мектепте Шығыс әдебияты
кекнен үйренилмейтуғын еди. Әдебияттан сабак бериўши базы
муғадлимлерден Шығыс әдебиятынын базы үлгилери орыс тилинде
аўдарылып басылып туратуғыныкда еситетуғын едим. Ал, Александр
Сергеевич Пушкикнин «Куранға еликлеў» деген шығармасы барлығын билгекимде хайран калғакман. Ақыбетикае, Нөкиске пелинсппутка
окыўға келип, орыс тили ҳәм әдебияты факультетине кирдим. Бул
факультетке кириўимде сол гезаеги пединституг директоры, хүрметли
усгаз Турдымурэт Бекнмбегов жәрдемши балаы. Мен буған өкинбедим.
Шынында орыс тнли хөм әдебияты факультетинде кайсы жазыўшы,
шайыр хаккында гәп басланса, олардын баслы шығармалары хакхында
кен масштабта тусиниклер бериледи ехен. Айырым әдебиятшы
муғаллимлер онша асыклай, көп пикирлсрине каракдлпакша образлы
текеўлер таўып сөйлейди екен. Солай етнп, мен орыс әдебиятынык
уллы макганышы Пушкиннин (1799-1837ж), Полыиа әдебиятынын
уллы мактанышы Адам М ицкеевичтин (1798>1855ж); Вснгер
адебиятынық уллы макганышы Шандар Пстефийдин (1823-1891ж)
дөретпелери менен кенирек танысыў имканиятына ийе болдым. Ал,
немец әдсбиятыиык макганышы Иоганн Гетениц(1749-1832ж), «Песнь
Могамеда», «Западно-восгочныЙ диван...» сыяклы шығармаларын орыс
тилинде окып, күгә хайран калған демлерим де батды. Демек, әўелийәэелден-ак Шығыс әдебияты Европанын бәрше ойшыллары ушьш
еликлеў қәм үйрениў объекги балып киятьцманы сөзсиз...
Факультетимнаде орыс адебиятыныц баслы ўәкиллерн Лев Толстойдын(1828-1910ж), Фсдор Достоевскийдин (1821-1881) шығармалары кеннен талланған пайытларында да, олардан Шығыс руўхы
муаамы сезилип туратуғын сди, х&тте базыларынан шығыс темасыка,
лпаселей шығыс әдебиятына еликлейтуғынын сезип, исенин, калбнмде алле кандай куўанышлы <жзимдер пайда баяатуғын еди. Ал М.
Лермонтовтьт(1814-1841ж) «Ғәрип ашығын» додалаўда кеўлимлеги
макп ныш сезимлеримди ашық айткан гезлеримде, муғаллимлер бул
ушын айыпламай, маган жоқдры баха коятуғын гезлери де болған.
Сол себсплиме бизин әсиримиаде пайда болган орыс, өзбек, кдзак,
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тажнк, кырғыз, украин, түркмен... акебшпларынан атакяылары колыма
түссе, өэимше изленип, теэирек окыўға асығар едим...
Кыскасы, олардьж бвринен де дерлик Шығыс классикасынын
традииияларын синтеэ кылып үйренгенлери сезилереои. Усылардан
сон мен де е з халкымнын турмысынан, көбирек втмиш тәғдиринен,
ишгармалардөретиўди әрман етгим... Бул мақретлерим кай дәрежеве,
юлайынша нскс асканынын, бахдсын б^ и ў баскалардын иси, албетте.
Д .Б .— Кеширерсвз, 19б7*жылы Ресдуближямыддын мдмлекетлик
Бердак атықджш сыйлығыв алғаннан кеЬш де айырым еллерш н кәр
кыйлы сыйлыклч>ыныв 6*7 рет лауреаты б о ш ў п ерискеясю. Оларлыа
катарында он бнриншм әсирде
уллы Ш ы ш с алламасы
М ахмуд Қ ч пк^рмД атымддғы *|яЦ1Г аралық
та бар. Бнрак
мевн жаслар газетасынын редакторы сынапщ да, кобнрек кызыкты ратуш н жанклық—С ю ен бнрнишн рет, 1957-жылы «Жер жүза
жасларынын фестнналы» етжернягевде, адсымаркшыз ушын Кдраем*
иакстаннын Реснублккалык сонкурсы пш жешпшазы, ағный лауреат
болғансыз? Лдуреатлықш ея әўеле чоззиадан басласаныз да, ооташжн,
оны неге таслао кеттицнз? М әселен, мен Смзин, ец болмаса, ккгао
болып басылған бирде косыклар товламыцызды көрмедмм?

Т.Қ. — Мен әдебиятгы, өз түсинигим бойынша, канша кекирек
билген сайын, поэзия жаэыўға корьосгым. Баскатиллераеги шайырлар
менен, әсиресе, Шығыс поээиясынын үлттери менен өз поэзиямды
салыстырсам, оларга жетиўдин күтә-күтә мүшкиллигин, ал өзиме
тенлес каракалпакшайырлары менен салыстырсам, менин жазғанларымда олардикиндей болғанына да кәнәәт етпедим* өзимше
бәримиэде де бир кыйлылықсеадим, Бөримиздики де тек сол күнги
радио, гаэета талабына сәйксс. Мәселен, баскадакаракалпақшайырлары киби меники де «Пахга тер*, «Егисти таярла», «Пәленшенин
пәлен жаска шығыўына арнаў», «Пәлекше катхоаоык швлкемлескенине», болмаса «Аўылымыздын жигитлсри»,«._ бағларында...» сыяклы
косыклар... Ал, соннан кайсымыздыц туўылған районымыз пахта
планын орынласа... «Районым торт совхозды курайсан, Кэракалпакха
Нөкисген сон орайсан.-» деген такылетте косыклар менен бир-биримизден асып түсиўге умтыламыз. Уйкасларымыз да бир-биримиэге
жакын, «бағы-бостаным, тилде дәстаным... Кдракалпакстаным...*,
«аламан, саламан, каламан...» киби болып кете бсреди Ойланып,
баска әдебиятлар менен салыстырсам, бнзлер, каракалпакстанлы
шайырлар, баска халыклардын әдебият үлгилери хәм жохан одебияты
менек жарысыў орнына, бир-биримнзди гана тәкирарлаў ушын
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жарысып жүрген тэримими). Парыкларымыз өз косығымыаоы тск
дурыслап окыл билнўае екеняигин, арамызоа ким өэииин косығын
артистлик икберлик ленен окый билсе.олхам тапактлы, хэм керекли
шайыр саналыл.кете беретуғынын уғынаым. Бундай шеберликш
оэимнен табалмағаным ушын ба, касыр (проза) жазыўдын мүмкиншилиги маған кендей көрикдн Ҳакыйкатында проэанын мийнети
аўыр болғаны ушын ба. бул геэде биэде проза онша раўажланбаган
еди, ане сол ушындаоған талап, дурысырағы, шөллеўшнлик бар еди.
Сол шөлди кандьфыўга үлес косыў жолында бел байлағым келди...
Д .Б . — Коа шығармаларыкызда өтмнш те, б ү г а де, ертецги күи
де сәўлелеяиўин тадқая. Соз усы етмнш, бүпш, ертея дегев ушмяарды
бизин окыўшьиарымызп адебий образлар аркалы кдлай түсиядирер
евмоо?
Т.К. —Шайх Саадий (]203-1292ж) айткандай «Жасыл ағашлардьш
хөр жапырағы Аллатааланык инабаты менен питкен китаптын бир
бети», химде-ким усындай жасыл агашты көз алдына келтирсе, онын
жер астындағы тамырлары өтмиш, орайлык өэеги бүгин, шакалары
мекен мийўалары ертек екенин уғынады. Әне сол агаштык тамырларынан баслап тәрбкя кылыкбаса. калеген нәтийжеге жетиў мүмкин
емес. Халыкгык тәғдири де соған такаббнл. Сол ушын уллы даналар
өтмишти умыткан халыкгын бүгини д е, ертеки де болмайтуғынын
бийкарга кдйта-кдйта айтып кетпеген.
Д .Б . —Айырым кдлем ийелери киби С п де оз мм 1 ии ци м «и
ғореэлмнкте кәлем тербетш келгеи болсакыз керек?
Т.К. —Кдйсы динди алсан да, ол, хәр бир ааам баласы бул дүньяга
жаратылганнан кейин, биркнши геэекте, Тәнритааланын кулы деп
уғындырады. Мен де адам баласыман, әлбетге. Ал, бул тусиниктин
төрги паркына онша бара бсрмеген кимселер, озлерин алле кимдерге,
ө з мокемелеринин басшыларына кул сыпатында хәрекет етеди.
Усынын менек базылары жаксы жасаўға мүмкиншнлнктн табатуғыны
сыр емес. Бунын бир жаман жағы сол «кулдын» бул әлемде еркин,
кен кәдемлер таслал, езин бийғәреэ тушўына, еркин ойлаўына
мүмкиншилигин тарайтады. 19-әсирдеги орыс жазыўшысы Антон
Павлович Чехов(1860-1904ж), «Мен оэимнкк кдн денешелеримнен
куллыкты бирме-бир сығнп шығарғанман» дсген екен. Нэтийжеде
ол өзин баршсден бийғәрвз сеэинип, еркин калем тербеткени ушын
ба, кен окыўшылар жәмийетине унайтуш н жаэыўшыға айналғвн.
Менде оғдн еликлеп озимнин баэы кдн денешелеримнен куллыюы
шығарып тнслаўга тырысыл. шыгармалар дорстиўге коп талаплан433
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пнман. Буны Чсхов дәрежесинде яурыслап нске асыра алмағанлығымнан ба, баэы шығармаларым басшыларға жаклай, китап болыў
ашшнда корректурасы ортелген. питкен кол жаэбапарымлы лолдлаў
пайытларынла-акжокарыға жеткерилип, басып шығаратуғын орынларға кдтты ескертилип, олар тәрепинен басыўға рухсат стилмеген
китапларым да болды...
Д .Б . — Ж дэыўяы еммр жыраысы дегеа түсш ак бар. Саз бугав ве
дНмао?

Т.К. —Өмиртүеиниўи кутә қыйын, айрыкша коспалы, машакатлы
бир кубылыс. Ол жениндс бир гэп пенен үзил-кесил түсиник бериў
мүмкин емес. Адамзатбинәболғалы колына калем алғанлар.даналар,
уламалар өмнрге еэлеринше аныклама бериўге тырысады. Сейтсе
де, елеге дейин оны дурыслап түсинднрген биреўнн атаў мүшкил
лесем, бәлким, кэтелесермен. Өйткени, аплекимлфеэи жаксы жасағаны ушын «бул емирге мен ыразыман, оны түсиндим» деп мақганады,
әттен ол касындағы жолдасынын бул өмнрге наразылығы жөнинде
ойламайды да. Демек, хәр бир инсаннын өмир жөнинде ө з түснниги
бар. Меникн де, сеники де бар. Сол ушын жуўабым бираз созылынкыраса да, жакыкда, ски саат ишинде мснин кез алдымнан еткен
өмир елеслеринен айтып берейин: Кдламызда бнраэ дәбдебели
өткерилген биртойға катнастым. Онын шаўкымлы, куўанышлы,
барлык ғәрсжетлсри жеткиликли болыл етксни соншелли, оған
катнасыушылфдыцкебиситолыкбирсаатдаўамында, путкил өмнри
бәрхә усылайынша өтип атырғандай сеэинип, езинин сол күнги
бәрше машқалаларын умытып отырды...
Д .Б . —Өзацазве?

Т.Қ. —М енде көпшиликгин биримен ғой... Солай етнп сол тойдан
жаяў кдйтып киятырып бир көшсден етсем, әллекайсы шанаракка
мнсли кан куйылғандай, улы-шуў, кум-куўыт болып, биреўлер
манлайына урып-урыл жыласыл атыр... «Жылағаннан сорама, күлгеннен сора, жылагаинын алгени, күлгеннмн кергени барды» деген
ланалыкха рәўия кылып, жыласканларға калбимде аяныш сеэимлери
ояныў менен келеси көшеге келсем, кеше ортасында бир алнни
жерлеўге әкетер алдынан намаз окылып атыр. Айналасында мын
ярымдай адам карал тур. Ал намаэ жайдағы өли этирапында 10-15
молласымаклар. Куран тилаўат Кылынып атырғвнда иркилмеў гүне.
Дизе букгнм. Куран окылып болганша да биреўлер шыдамай, екеўүшеў ара езлеринше анекдотлар айтысыў менен мырс-мырс әстен
күлисил те отыр... Өли аяып кетмлген сон даўыс шығарып, үйине
Ы—Т. Кяйжбврпма»
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кнрип атырганлар арасынан үштен бири дерлик жыласкан топарларга
косылғаны болмаса, үнсиз томен карасып баратыр, олароык арасышм
капталындағы даўыс шығарған жоддасынын колтығынан әсте-әсте
кытыклап баратырғанлары қөринедн. «Өлген гарры болса керек...
ким болса да, мине айырым тирилердин елиге мүнәсибети» дедим
ишимнен... Ж әне еки көшеден өтгим. Келин түскен той. Жанлаған
саалар, намалар...артистлер хаўазы... Бир капталда жана келиншекке
беташар айтылып, айналасында өзинин аты айтылыўын күткенлер
аса дыккат пенен үнснз турыпты. Олардын арт жағында еки адам
бир-бирин алш слап, сүйисип атырса, капталында бир »сыз бенсн
бкр жигит телеграмма агашын тасалап, пүтхил алемди умыткандай,
бир-бирине аўызлары аркалы жабысып калған... Олардан етип «Кырк
кыз» ресторанына жакынласам, нштен шадлы крсыклар, сазлар сести
пүткнл әлемдн герен кылғысы келгендей, жанлап турыпты. Ал,
сыртгағы бнйсанак женил машиналардын арасында жыйналған
шоферлар 2-3-4 ден бөлинип, бнреўлери тойдан пай жетиспегени
ушын, екиншилери «Биалерге неге беташар кәдеси берилмейди...*,
үшнншилери «Бизик баслык меник азаннан берн аўкдтланбай
жүргенимди ж әне умытты...» «Бизнн үйде де той бар еди. Хабар
альгўга кетеем, өзи шығып калса, және сөгип азап бсреди...*, «Нәлет
жаўсын, дайымнын садакасы бар еди...» деген тонкылдылар менен
хәр кыйлы куўанышлы, гә өкпели гәплер...
Аклыкларыма «тойдан әкелатырман» деп конфеталар апарып
үлестириў максетинде базар жайға кдйырылдым. Әптада кийинген
еки адамкын биреўи отырган халында, екиншиси, хасасына сүйенгек
халда өткен-кеткенлерге колларын созып, кандай жаксы пәтиялары
болса аямай, кайыр сорасады. Огип атырган гирес-гирес базаршылар
арасынан гейде биреўи иркилип кайыршынын алаканына усакпул
тасласа, екинши кайыршы алаканына пул тускен кәсиплесин жақтырмай, өзинше гижинип, әстен гана сөгинеди. Оларданда өттим...
Ҳәр кыйлы затларын сатыўшылардык даўыслары бир-биринен
хөктеликте тынбай өз затларын мактаў менен карыйдарларды
шакырып атыр... Олардан сап шетге бир-бирине усас кызғыш-геўгнм
түсли узык көйлеклер кийген еки хаял базаршылар сокпағынын
еки тәрепинде клсындағы 5-10 жасар ул-кыэларын олай-булай өтил
турған базаршыларға жумсап: «абайламаса, шалғайларынан услап
ашпан!.. Пул берде! Сора!Уялма!»десипбуйрыкпарберилтурыпты...
Олардан бир ярым кәдемдей шетге басына ак орамал жапкан бир
хаял: «Пал ашаман, келешегинизди айтаман!» деп өткен-кеткенге
мирәт салып турған еди, кәпелимдс бир топар кыз-келиншеклер
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оны айланшыклал, «Қәне, менин келешегимди айт!...*, «Ж ой маған
биринши пал ашып 6ер!> десиў менен каягаларынан пуллар шығарыўга
карады... Бул көринислер үстинде өэимше ойланыў менен үйге кайтар
жолға княгырсам, еки жигит алдымда кеселеди: «Аксақал, кайда
жүресиз?*, «Такси керек пе?...*, «Меники таза Тико, көэди ашыпжумғанша жеткеремен!...*, «Мен хәммеден арзан апараман» деседи...
Булардан мийим айланганлыктан аклыкларыма конфсталар алыўды
умьггкакымды бирден еслеп, артама кайырыла бергеним, хәзир ғана
мен өткен жолдын кесиспесинде бир «Дамас» пенен «Нексия»
дүгисип, шилпәрше болды. Маған жердиқ астындағы тирепбердиси
бирден тайып кеткен секилли көз алдым каранғыласып кетти. Бир
неше минутлардан кейин өзиме келип көзлеримди ашсам, мисли
кызықшы артистлерди көриўге асыккан янлы көп адам «авария»
болғанлардын айналасын толык коршапты. Нендей пәлекет жүз
бергени көринбейди. Бундай аўыр хәсиретке карай алмайтуғын
әдетим бойынша артыма айналсам, аяклары куйрығыка жабысып,
басы ийнине толык кыйсайған кеселбент бир бийшараны он еки-он
үш жастағы балаташкиге отырғызып айдап баратыр. Баласы оған:
«бүгин неше сом түсти?» деди. «Адамлар кәмбағалласты ма я бүгин
мехнрсизлер көбейди ме, кешегиден кем, балам...» Абайлап карасам,
базарга кирер жердеги бийик тастын үстинде хәр күни хәммеге үнсиз
кол жайып отырзтуғын мойны кыйсыкбийшаранынөэи...
...Бул көринислеоди тезирек умытыўға асығып, үйге келе сала
телевиэорды ашсам, Чеченстан менен Россия арасында урыс... өлгенлер... жарадарлар... Африка еллериннн биринде хүкимет аўдарыспағы... және бир елде ашлыктан көшеде исип жатырған балалар... Өзара келисе алмай атырған Президентлер мәжилиси... байрам секипли
кондертлер.
Еки саатгай ўакыт ишинде менин каз алдымнан өткен усы ўакыялар да өмир! Буған кдламыздын хор шакарағында усы демлерде жүз
берип атырған есапсыз кубылысларды коссак ше? Өзимиздин,
өзикиэдин шанаратынызда бир қыйлы өмир бар ма? Бәрин еслеп
ойланыкыз... сокда өмирди менсиз-актүсинесиз, айналайын!...
Д .Б . — Көркем шығариа жаэылса усылардыа кайсы торенн
куш ирек корявер едя?

Т.Қ. — Жазыўшыныц талантынан ғәрезли. Бирак, хсш ким, ҳеш
кзшан өмирдин толык көринислерин бере алмаған, бере алмасааа
керек. Бирак, хәр бир сөз шебери өмирди толык көрсетиўди бәрхәма
максет етеди.
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Д .Б . —Свэ 1990-жылы Кжракмвжқсташ ое бирмишк рст Меккеге
Хджылык с ш р кы лпя екн м ам кы к бярясю . М еи квО и лф ш веС кз
бурывш С С С Р жазыўвылары, буры аш коммушястлер арасында да
бмрнкшн хаж ы сш , удыўма лш те
шрш^г»«ц ескп п и кеаедм?

Т.Қ- - Хджылыкка Каракалпакстаннан Ўайс максым екеўнмиз
барған еднк. Ол жаксы адам еди. Топырағы торка болсын! Ал, дин
мәселесине келсск, хакыйкатында, бизлер жаслығымыздан атенстликке тәрбняланғанбыз. Коммунистлик партня бнз ушын КудаЙдын
елеси сыяклы түсиндирилетуғын еди. Солай болса да, меник жас
гезимдс шанарағымызда ғарры атам менен кемпир апам айткан көп
гаплер, айырым жағдайларда, үйимизге келгек ғаррылардын, ескише
саўатлы моллалардын сыбырланып айтатуғын базы әнгимелери,
рәўиятлары, пайғамбар хәдислери мисли таска жазылған хат киби
мениц кәлбимде туратуғын еди. Көп жағдайда жан сезимлерим еки
тәрепке тартылып, бир алаканымда хдкыйкдтлык тасы, екинши
алаканымда оны бийкарлаўшы ғәрремлик тасы турғандай сезинетуғын
едим. Олардын кайсысы, шын мәнисинде, хакыйкатлык, кайсысы,
шын мөнисикде, ғәрремлик екенлигик аныклай алмай, жан
ссзимлерим бәрхә зары-гирянлыкта, мисли айдын еки жолдын кесиспесинде, кайсысынан жүрерин билмейтуғын шала уйкыдағы жолаўшы
сскилли жасайтуғын едим. Пайғамберимиздин кайтыс болган жасына
жакынлағанымызаа, 1990-жылы өмиримаеги көп ғана жумбаклы
ойлардан, коп нәрсегежстисеалмаған зары-гирянлыктан кутылыу
нийетинде Хажьшык сапарына тәўекел еттим. «Кабадағы «халка
тас*ка кол тнйгнзиў хәммсге несип етпейди. Гүналы болсан сол тас
сеннен кашып жокары көтериледи, пәк болсан кашпайды* деген
кобалжы гәплерди коп еситетуғын едим. Меккеге барып Кабаны
айланғанда, бириншн рет сол «халка тастын* кдй жерде екенлигин
аныкладым. Ол хеш козғалмайды екен. Каба есигкник бир капталына орналаскан. Кабаны бир ўакьпта айланатуғын он мынлаған
зияратшынын бәри оған кол тийгизиўди орман еткени ушын көпшиликтик арасынан тек фнзикалык күшлилер, есабын тапкаклар ғана
оз максетнне сриседи скен, болмаса, оған кол, манлай тийгиэиў
оғыры-оғыры мушкилли нс. Мен Кабаны бес айланып үлгергенше
«Халка тас* ка жақыклаўдын ансат бир сырын анғардым да, сол
бойынша м аксетю * еристим яғный, ек баслы максетимди ис 1:е
асырып, «Әй Тәнри, Ар&пды толтыр, Әмиўге суўды көбейит!» дедим.
Онкан кейин... Арафат таўынын басына шыкканымызда сол Арал
тецизи, Әмиўдўрья жөнинде тилегнмди айтып болғансон пәсте
436

www.ziyouz.com kutubxonasi

шатырлар курып асм алып жатырған, олай-булай жүрген еки
миллиондай эыяратшыны көрип (бизлер барған жылы еки миллион
зыяратшы кедди, дести): «Хаў мынаў зыяратшылар акылсыэ ба я
мен линсизбек бр?» дегт еэим е езнм сораў бердим де, сол керада
атеистлигимнен бкротала ўаз кешкенмен.
Д .Б . —Еадм азп ва болса да Пайғамберимиздия хадислерииен
кайсыларын бизин окыўшыларымызга кыскаша айткыныз келеш?
Т.Қ. — Пайғамберимиэдин хәдислеринин бәри де ибратлы. АльБухарий(1810—1870ж) 600 000 (алты жүз мын) хәдис жазып алған,
солардан 7400 (Жети мын төрт жүз) хәдис исенимли деп есапланған.
Солардан сизин газетанын окыўшыларына, ҳәзирше мыналарды
гәкирарлай кояйын: «Кисинин кәлбинде төрт гәўхар бар. Сол
төртеўинин төрт душпакы бар. Бириншиси Ахыл гәўхары. онын
душпаны Ғәзеп, екиншиси, Илим гәўхары, онындушпаны Тәкаббырлик, үшиншиси, Кәнаәт гәўхзры, онындушпаны Көзи тоймаслык,
яғный бийкөнәетлик, тертинш иси Сакыйлык гәўкары, онын
душпаны өзгелерден бәрхә Д әм е етип жасаўшылык. Мейли және
бесеўин айтайын «Биринши, өлимнен бурын тириликтин, екинши,
кеселликтен бурын денсаўлыктын, үшинши, бенделиктен бурын
еркинликтин, төртикши, камбағаллыктан бурын байлыктын, бесинши, ғаррылыктан бурын жаслыктын кәдирин билиў керек *..
Д .Б . —Өзнамз ғаррылықты калай сезкиио атырсыз?
Т.К> —Мен бала геэимде айналаға карап, өзимди бала болып мәнгиге
туўылғандай, соклыктан, бөркәма бала болып жүре беретуғындай
сезинетуғын едим. Ал, егеделер де усылай, ғаррылар да солай ғарры
болып мәкгиге жасай бередн, деп ойлайтуғын едим. Ал, бүгинлиги
кәлбимнен сол балалык кыялларым тслык жоғалмаса да, ааамларшн
маған болған мүнәсибетлерине карап, әллекимлерди иалесем,
бурынлары мағантаныс ғаррылар толығы менек жок, өлип питкен,
ал егеделерден тек санаўлылар бар. Олардан да көбиси төсеклерикде
кыймылсыз жатады... Тенлеслеримнин де көпшнлиги жок. Демек,
мек картайғанман! Бирак калбим картаймаған сыяклы. Бирак, бизин
бала гезимиэдеги ғаррылар меки бир күнде үш рет көрсе ае хәр сапары
алаканын маНлайына сая кылып «КдЙ баласан?» деп сорайтуғын еди.
Хрзир менде де сол кейип пайда болды. Демек, кдртайғанман. Биракга,
Насраддин Әпендинин атка мине алмай атырьш айналадағылар еситсин
деген максет пенен: «Әй ғаррылык-ай!» деп өкиниш билдиргеннен
кейин, дөгерегиндс хеш ким жоклығына исекген сон: «Әй, Насраддин,
жаслығында да кдрык емес един, атка ғарғып минген ўакгын жок*»
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дегени янлы, жаслығымда да, базы адамларды дурыс таный алмай,
гейпараларынын атларын умьпатуғынымды есяеп, «меник гүллән
дыкхатым, ойларым, жана шығармалар үстинде ойланыў менен бәнт
едн ғрй!» деп өзим өзнмди жубатаман.
Д .Б . —Хажы сыватында днялер хапш яда ез о&яарывыэды, көз
кдрасларыщызды жазыў вкйепщязде бар ма? Егер бар болса, кайсы
дмяге кдбсы пайғамбар тнйкар салғавы жөнянде күтә кыска айга
аласыз ба?
Т.Қ. —Барлыкдинлердн билмеймен. Бирак Будднзм диннне Сид
харти Гаутама Будда (бизин эрамызға дейин 623-544 және баскаша
бир хүжетге бизин эрамызға дейинги 563-483-жылларда) исмли
пайғамбар, Зароастризм (отка табыныўшылык) динине Заратуштра
(шама менен бизин эрамызға дейинги 10-6-әсирлер) исмли пайғамбар,
Иуда динине (Еврейлердин дини) Муўса исмли пайғамбар, (биэик
эрамызгадейинш 13-өсир),Христиандинине Ийсапайғамбар(бизин
әрамызғадейинги 6-шы хәм бизин эрамыздын 30-жыдлары), Ислам
динине Мухаммед пайғамбар (бизик эрамыэдын 570-632-жылларынла) тийкар салғанлығы жөнинде окығанман...
Д .Б . —Окығанларыяыз, еснткенлервкиз арасында өзнвизди
танландырпш хәдийселердев айырымларын бкзин окыўшыларымызп
айтып берсецнз жамаа болмас едя?
Т.К. —Мейли, втннишлериниэ бойынша хәзир ядыма түскенлеринен айтайын. Уллы Ийса пайғамбарымыз: «өлини тирилтиў кудиретммнен келди, бирак акмакларды дүзстиў колымнан келмеди» деген
екен. АэербаЙжан халкынын уллы шайыры НизамнЙ сүйтсн ярынын
бет әлпетин мухаддес Куранға, қасларын махрабка тецгергени ушын
аяғынан жокары асып, табанлары тнлдирнлнп, оған дуэ куйып
өлтмрилген екен. Италиянын уллы дана физиги Галилей (1564-1642ж) «Жер еэ кошеринде акланады» дегенн ушын жанып турған отка
тнрилей таслакып өлтирклген екен. Түркийлердик уллы патриоты
Бабах батыр бизин әсиримиздин 833-жылында арабларға карсы көтерилисте жаў колына түскеннен кейин, сойылып өлтирилиў алдында;
«Не тилегик бар?» деп сорағанда: «сойылғанымнан сон сарғайған
жүзимдн кергенлер «Бабах батыр өлимнен коркып жуэи сарғайғаи
екен» дейди ғой. Сол ушын сойып болғак сон е з каным менен
бстимди жуўынлар» деп етингсн екен... Искендер Зулхарнайк (бизин
есиримизге дейинги 356-323-ж) менсн Юлий Цеэарьдын (бизин
осиримиэге дейинги 100-44-ж) езлерикиц баскарған 30 мыкнан аслам
лешкерлерикин жекмс-жек атын, түри-түсин есинде сақдап билген
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екеи. Афинанын атаклы басшысы Фемистокл (бизин эрамызға
дейинги 522-460-ж) жасаган каласындағы 20 мынтурғынынынатын
билген екен. Атаклы композитор Бетховеннин (1770-1827-ж) кулағы
герен болган. Австрня композиторы Моцарт (1756-1791-ж) жети
жасында төрт сонета жазган, Гете (1749- 1832-ж) 9 жасында немец,
грек, латын тиллеринде косыклар дөреткен екен. Кибернетика
илимлеринин атасы есаплакған Норберг Винер бес жасында нлимге
кызыксынып, 9 жасында 18 жастағы балалар менен окыған, 14
жасында илимий атак алыўға ерискен екен. Ал Жорж Байрон (17881824-ж), ВальтерСкот(1771-1832-ж) Чарлз Дарвин (1809-1852-ж),
мектепте базы пәнлерден үлгермегени ушын муғаллимлеринин олар
туўралы келешекге дурыслы адам болмас, деген болжаўларын бийкарлап, пүгкнл дүньяны тан калдыратутын уллы шайыр кәм уллы
алымлар дәрежесине жетискен. Кулласы, бул кек әлемде бүгинги
күни де, келешекте де адам танланатуғын хәоийсслерди, ?акыяларды
айтып ада кылыў мүмкин емес.
Д .Б . — Бндн, бурынғы редактор сыдатыши гаэетамыздын бүгннгн
барысына көзкарасларыцызды бнлдирсениз?

Т.Қ. —Газета жәмәәтинин бүгинги жана эаманды дурыс түсиниў
кэбилетлери, окыўшыларынын кәлблерине билим хәм даналыкнуры
болып куйылып барыў нийетинде бәрхэ тынымсыэ нзлениўшилиги
маған күтә укайды. Сизде окыған болсаныз кер>ек, 17-әсирдеги уллы
алламаШайхАэизаддинНасафий^Дүньядағыбәршеадамларнуриалеп
жасайды. Әгген, хеш кайсысы сол нураы әўслс өзкнен емес, өзгелерден
излейди. Ким нурды каншама дәрежеде өзгеден излесе, ол соншама
дәрежеде нурдан кашыкласады» деген екен. Мен гаэета жәмәәтине
хәм оныц окыўшыларына усы даналыюы хеш кашан умытпаўды
өтиниш кыяыў менен, өз халкынын етыиш тарийхынан да нур
иэлемсген, таппаган аоамнын да келешеги болмайтуғынын және бир
рет бәршениц есине салып, втмиштсги уллы бабалардын мынадай
мәсиятын тәкирарлағым келеди: «Байлығын жогалса, хеш нәрсе
жоғалтпағаныц, ден саўлығын жоғалсада, хеш нәрсе жоғалтпаганын,
егер Ўатакынкы жоғалтсан, бәрше нәрссвди хэм өзивдн жоғалтканын*.
Усыган косымша, оэимше: «хәр бир гаэета окыўшынын калбинен орын
адыўды күсеген журналист көп окыл, көп үйренсе, лекин, билгенлери
менен макганбаса, иләжы барынша билгенлерин билмегенлерге
үйретиўдикбәрше иләжларын кылып, куркиби жасаўгатырысса, хэм
замаиы, хәм сргсни мәнги сенбес нурға толатуғынына үлес косып
жасаган болар сди* деймен. Уллы бабамыз Әмир Тсмурдик (1336439
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1405-ж) «Миллеттин дәрмакы болыў бөршениюкн ўазыйлакыз... Ғәрип
халларға ғамхорлык. кылынлар, камбағаллароы байлардын зулымлышна
тасламанлар. Әдалатлық хәм азатлык дәстуриниз, бас мақсетиниз
болсын...* деген уллы нәсиятынакосымша онын:
«Биэ ким,—мүлкн Туран, Әмири Түркстанбыз,
Биз ким—миллетлердин ец әййемгиси хәм уллысы — Түрктин
бас буўынымыз*—деп өз халкында жокары руўх, таўсылмас күшжнгер, түркийтиллеслердек болғаны ушын уллы мактаныш сезимлерин оятқысы келгенин хеш кашан умытпастан, хәр кешеде уйкы
алдында, «биэ каракалпакларда хеш кимнен кем емеспиз, қуда кэлесе
кем болмаўға тырысамыз...» деп өзиниэше тәкирарлаўды есгек шығара
көрменлер! — дегим келеди...
Д .Б . Рахмет!
'Кдракйдпакстсш жаслары* гахт асы .
22-ию нь, 2000-ж ш .
Сораўлар журнаяист Дәўлетбав
Бекбаўлиы тәрепинен берияген.

ТАРИЙХЫМЫЗДЫ ТЕРЕЦ ҮЙРЕНЕЙИК
Сораў: —Мен халкымыздыи әййемги тарнйхыв терешрек бндиў
ушын коо каленнп окрўга тырысаман. 9ттев* базы бяр кнллнй тарнйхшыларымыздык жазғаыларын окысам, Карақалпакяардыц тарийхы
XIX әснрде ғана баслаығанға мегзейдн. Аржағынаа карақалпакдар
мнллет, мәмлекет сылатында көлнплеспеген бе екен?
Жуўап; —Тарийхымызды билиўге кумарлығыныз ушын рахмет.
Билесиз, кимде-ким тарийхымызды теренирсктен үйренсе, ондд бәрше
түркий тиллес халыклар менен арғы түп бабамыздын бирлиги хдқкында онын пикнрлери кәлиплескен болады. Арғы гүп бабамыз
дегенде, хәзирети Нуўх пайғамбардык үш улынын бири Ефас исмли
улынын Түрк исмли перзентин кәзерде тутамыз. Буны өтмиштеги
көп-көп әпсаналар, рәўиятлар биэыбкр уллы алламалар кдлдырған
хужжетлер тастыйыклайды. Түрк бабаныц дәўирикен бержағында
хәр кыйлы дәрежсде шийеленискен, гө ғаэабатлы хәсиретлерге, гө
шадлыкларға толып, әсирлер изинен өснрлер өте берген. Усы д әўи р лерде Түрк бабанын әўладлары есип-өрбип топарларға, кәўимлерге,
руўларға, миллетлерге бвлингени хаккындада хәр кыйлы әпсаналар
менен рәўнятлар сан-санаксыэ. Олардын арасында бизин халкымыздын «Кдракалпаклар» болып аталыўына себепкер болған жағдай
440
www.ziyouz.com kutubxonasi

басына кийген кара ренли калпағы, деген де әпсана бар. Ж әне бнр
әпсанадарда айтылыўынша, әзелги геалерде түркий тиллес кәўимлер*
ден биреўиннн басларына көкерлик белги сыпатында, хөзнрги тил
менен айткандв, өскерий форма сыпатында,.кара ренли үлкен калпак
кийгизилип, оларға баска түркийтиллеслерди корғаўшы хызметин
аткарыў ўазыйпасы тапсырылғак. Әттек... каракалпаклардын нөкерлик хызметлери гүллән түркий тиллеслордин сырткы душпанларына
жакпай, олар өалеринин әзелий отырыклы мәканларынан көп-көп
мәртебе куўылып, посып, сөз бенен төрийплеп болмас дәрежеде
аўыр хәсиретлерди бастан кеширген. Әне сондай аўыр хәсиретлерди
мәнги естен шЫғармай, ақыбетинде, некерлик кара калпакларын
өзлеринин түркийтиллеслерге мәцгилик нөкерлеринин мактаныш
белгиси сыпатында хеш ўакытта басларынан тасламаўға ант-ыкрар
еткен. Сол себепли түркий тиллеслердин бир топары «каракалпаклылар* кәўими болып аталған... Ҳәр кандай әпсана белгили дәрежеде
шынлыкларға тийкарланатуғыны есапқа алынса, бул әпсанаға да
толык исениў мүмкин.
Енди оларға кдрама-карсы, күтә тан каларлык, бир жағдай—ески
түркий түсиниклерде «кара» сөзи ренди емес, «уллы» деген манинн
анлатады. Мөселен 1Х-Х1 әсирлерде Маўараўннахрда (еки дәрья
аралыганда) хүким сурген Кдраханийлер династиясы — Уллы ханлар
династиясы деген түсиникти анлаткан. Сол геэдеги Караханийлер
әўладларынын сощы әсирлердегм кыян-кесж, шалкем-шалыслы омнр
жолларына, яғный XI әсирде таркап кеткенине ой жиберилсе, бүгинги
«Каракалпаклар» деген ат пенен жасап атырған бизин халкымыз
тикхелей сол Қараханийлердин әўлады екенин тастыйыклайтуғын
өпсаналарға да исениў мүмкин...
Сораў: — Бул жумбаклы мэселелерге евдягаден былай нтибар
бернлсе де шеп болмас едл-аў. Бялесиз, ғәрезспзлнкке дейив бизге
окагшлғав тарийх сабаклыпошя есте кдлпшларыва кыял жуўыртсақ,
сыртпш келгев жаўлар себевлн түрш й тяллес халыкиркыи тәғдирюгде
жан түршвгерляк жаўызлықлар, аяўсыэ кав твгасвелер оғяда я м .
Мәселен, ез ўастывда Ш ы дғы с хав бнзин мәкан жайымызға күшлн
шабыўыл кш ы п , ата-бабаларымызды кеплев кырғав, постырған.
Оған дейнв Искевдер Зулхарнайынвык ләшверлери де, араб, нрав
басқышпылары ;д кеп жаўызлықлар кылпвын таряйхгав окығянбыз.
Бул гәплерде бнр тәревлемелнк ж ок па екен?

Жуўап: —Сораўыныз күтә орыилы. Бизге үйретилип келген
тарийхта бир тәреплемелик бар еди. Яғный тарийхга окьггыў аркалы
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жас өўладларымызға «арғы ата-бабаларыкызды греклер, араблар,
ираклылар, мокғшлар тыныш жасатпаған, көп-көп мәртебе кырған,
тнрилерин конысларынан айырған, посгьфған, енди сиалер олардын
бүгикгн әўладларынан сақ .болынлар, бабаларыныздын өшлерин
алыўта таярланынлар» дегенге такаббкл шакырыкдар таслакған киби
үйретилер еди. Хакыйкатында, биз енди, бүгинги тарийхгы үйрениў
мәселелеринде, көбирек гөне патлакларды козғамай бирде халык
пенен жаўласпай, бурын өз-ара дурыс түсиниспей жасаған халыклар
менен бүгинги эўладлар душпанласпай, дослык карым-катнасларды
теренлетип хәм өзимизди хәр тәрегшеме жаксылыққа итибар бериўге
үйреткенимиз макул. М әселен, «көп урысларда бабаларымыздын
женилип калыўларына, посыўына нелер себепкер? Аз санлығы ма?
Курал-жаракларынын кемислиги ме? Болмаса, миллетишшиц ншиндеги алле канлай руўшылык иллстлери себепкер мс? Ямаса миллепнн
ишиндеги өзиниц саткынлары себепкер болған ба екен?» дегенге
усас сораўларға асыклай тоқгалып, жуўапларды терен түсиниўге
итибар берклсе, миллетимиз ишинде жүзегейлердин, саткынлардын
кайтадан бас көтермеўине, бүгинги экстремистлерднн арасында өз
миллетимнаден адаылар болмаўына ерисип, баска да түркий тиллес
республикалар киби езимиз-езимиздин кимлипшиали дурыс түсинер
едик. Тарийхтын бизге үйрететуғын баслы сабағы езин-взи танып
билген халыктек өзи менен өзи болып қалмай, баскаларды да хәр
тәреплеме терен үйрениў аркалы, өз тәғдирин дүнья тәғдиринен,
баска миллетлер тэғдирлерикен үэип алмай, айналаға мириўбет
көзлери менен карап жасаған жағдайда, миллет аэ санлы ма, көп
санлы ма, бәри бир, хеш қашан хеш кимнен жекилмейди.
Сораў: —Сиз бул пикнрвню беяев «вз тарийхын бнлмегев халықшц
келешеги де болмайды», деген хдлык джвалығын жәве бнр мвртебе
тастыйыкдадыныэ. Шынында, бүгянгн иракалвнқлар өз өтмншнн
хәр тәреолеме терек бнледн деп ойлайсыз ба?
Жуўап: —Халкымыздын тарийхы хаккында пикир алыскан
гезимизде айырым зыялылар үнсиз ойланып калады. Бунын себебине
кыял жуўыртсак, бизин халкымыздын тарийхы елеге шекем мисли
какпағы жабык казанға, болмаса, бүгинлиги хәр кыйлы өсимликлер,
атлары нәмәлим даракдар өсчп, буған дейин онын орнында нелер
өскени, егер сол өсимликлер егилген болса, кандай егнклер егнлгени
елеге дейин биймәлим тасланды кен атыэға мепейди. Базы тарийхшыларыиыз арасында жабык казаннан шыккан пуўға карап, ишинде
не барын өэлеринше шамалағанын, ал бүгинлигн кыйлы-кыйлы
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өсишшклер, атлары нәмалим дараклар өсип турған кекисликлерге
нәзер таслап, «злеринше ой жуўыртоп, хәггеки гейле иэертлеген,
бурын ол жерге кандай егимлер егилгенин аныклаған болып та
жүргенлери сыр емес.
Сонғы жыллары тарнйхгы терен. хэм хәр тәреплеме үйреннўге
кеннен мүмкиншиликлерашылып, өтмишимиэди хакканый, калысана изертлеў кереклигине айрыкша дыкхат пенен өэ тарийхымызға
ойларжиберсем, онын көп тәреплери бурынғы СССРдәўириндегн
айырым жүзегөй басшылардын көрсетпелерн менен жаэылғанын
түсинип жаиым ашыйды.
Сораў; —С ю «Қаракаяпақдэстаяц» атлы тармйхый трвлогаякыэш
жокарыаа айтждв шна1|ик|нитздев кдй дорежеде вдйш лааш яы э?

Жуўан: —Мүмкиншилиги болғанынша Инсакияттарийхынын
раўажланыў логикасына сүйенген халда, халкымыэ жасаған мәканжайлардын айналасын коршап жасаған халыклардын тарийхлары
менен тығыз байланыста сүўретлеў аркалы, кдхарманларымыздын
да сол тийкарда хәрекет еткеннн өэимше үйренип, кәлбимде пайда
болған түсиниклерим дәрежесинде жазыўға тырыстым.
Сораў: — Гейпара тарийхшылар Мамди бнйдв орьк оатш ады ш тш
тәрепдары деседн. Бул мәселеге снзян көзкярасыныз?
Жуўап: —Айтканынызадй, бурынғы СССР гезинде бәршенин аға
деўине ерискен уллы орыс халқын өзлери де ағадеўге үйренген хәм
солай кәлиплескен оазы тарийхшыларымыз, буннан еки ярым әсирзен
де көбирек бурьш аты әпсанаға айналған уллы бабамыз Маман бийдин
уллы орыс патшалығына елшилик етнп барғаны ушын, оны да орысларды аға тупы , деген пикнрлери жок емес. Шынында да, уллы
ханлыклар, патшалықлар менен хаксы мүнәсибетге бояыў хәр бир ел
басшысыкын әдиўли ўазыйпасы. Көп шабыўьтларға ушырап, мәкан
жайларынан көп рет поскан едшш басапысы Маман бийдин сол гездет
күшлн патшалык Россиядан эщшем сораўга нийетленгени— тарийхый
факт. Ол, хэтте, Петербургка барып орыс патшасы Елизаветанын
кэбыллаўында балады хәм еки ортада дослык уиш н, бнр-бнрине
жэрдем ушын шәртнама дүзиседи. Лекин, солай етип, уллы Маман
бий өз елине кайтып келгеннен кейин, каракалшкларғасырттан және
даўам етгирилген жанд шабыўыдларда Россня патшасы шәртнама
бойынша өэ ўәдесин бәржай етнп жәрдем колын созбайды. Өне усы
себептен Маман бийдин бәрше кдракаяпакларға тән нөкерлик
өжетлигн, басшығатән бир сөзлиги үстем келип, Россия патшасына
екннши рет бас ийип бармастан, өз халқьш баслал, ата-бабаларыныц
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әййемги мәквнына — Әмиўдәрьянын Арал текизине куяр аяғына
көширип »келип орналастырады. Жака мәканда жан коксы-удлы
Хорезм ханлығы посып келген каракалпахларшн, өз ата-бабаларынын
мәканын ийелегенин көрип, коллап-куў?тлайды. Еки ортада тығыз
карым-катнасбасланады. МаманбиЙ енди езелинин гүллән жасларын
Хорезмнен хәм Бухарадан илим-билим, хөр кыйлы кәсип өнер
үйрсниўге шакыралы хәм оларды топ-топ кылып сол калаларға
жибереди. Сон өзи Аралдан балыкаўлаўға, Әмиўдәрья аркалы Памир
таўларына дейинги аралыкларда жасаған халыклар менен карым-катнас
кылыў максетинле корабльлер соктырыў ушын сол дәўирде бундай
ислерге кәкиге есапланған орыслар елине кетип уста таўып кайталы.
Әтген, ишки алаўызлыклар буған да жол коймай, Маман бий вэи
ертип өкелген устасы менен биринши акшамда-акелтиркледи...
Сораў: — Бул өлим ве деген өкннишли, хәсиретля! Сол ушын да
Шыиғыс Айтмжтоа трмлогняяыз бойынша Снзге жазщв хатывдж
«букдай жағдайлар бәрше түркийтнллес халыкдарға тәв, буны тармйх
да тастыйыклайды» дев бннкарға айткав емес ғой! Евдн жаве
сораўларға көшейнк. Тарийхый шығармаларывызды двретиўде сиз
тавыскдн карамлпамардыя тармйхы бойынша хүжжетлер жанниде
пнкнрнш1зли есяткмм келедн?
Жуўав —Излеген, именген инсанға тарийхый хүжжетлер жеткилнкли деп ойлайман. Бирак, бир екинишли жағдай—миллий тарийхшыларымыадан алле кайсыларынын взимиэаин архиалерден ямаса
б а см мвмлекетлердин бай архивлеринен пайдаланыў максетиндс
айлап-жьшлап түўе, хәптелеп отырып иэленгени жөнинде аўыз
толтырып айтыў мүшкил. Әллекайсысынык миллетимиздин тарийхына байланыслы кандай жана хүжжетлер тапканлары туўралы да
мысаллар келтириўим кыйын. Ҳәтгеки, басм икллетлердин тарийхшылары тәрепинен изертленип, айырым китап бояып басылган
кигапларды да, ө з ўактында, каракалпак тилине аўдарып кен
жәмийспиилигимизге Таныстырыўға кызгын ыклас берип жүретушнларьш да еслей алмайкшн. Өкинишли бир мысал: 1935-жылы МоскваЛенинградта орыс тилинде академик А. Н Самойловичтин
рслакторлыгынла «Каракалпаклардын тарийхы бойынша материаллр» дсген ат пснен тек ғана бир иын алты жүз алпыс бсс (1665)
дана болып басылып шыккан китаптын елеге шекем мракалпак
1К 1Ине тодыкаўларылып. ккгап сыпатында басылмағанлығы жөни- '
1,-г ->с--ген? ТариГ- '"елрымыз оны . бәлким. көрмеген, окы чз' ••
шыгарлеўге. сол ^-итяптагы көп ғана архив материалларын айыр> '>
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диссертантлар мисли өэи изертлеп талкан киби е э мийнетлеринле
пайдаланғанлығын окығаным бар...
Сораў: — Ешш ммллмй вдебюгшмыздыя тарийхыиа, оадаш базы
бир жанрлардыа пайда болы^ дареги туўралы көэ карасыш пды
бклдмрсенвэ?

ЖуУап: —Хәр бир халыктын жазба әдебиятынын ене (түп)дәреги
онын ауызскм ддебияш , фольклоры екени хеш кимаи гүаиксирстссе
керек. Дәўирлер етиўи менен әдебняттын жанрлары кексйип жакажака усыллар кәлиплесе беретуғыны да даўсыэ. Егер биэ Шығыс
әдебшпынын, сонын ишинае. Түркий тиллес халыклардын әаебиятынын кыйлы-кыйлы жанрлары калай хэм кайдан пайоа бшпанлығынадыккатаўларсак, Юсул Хас Хджнб (X! әсир) «Кутадғу Билиг»
(«Бахытка баслаўшы бирлик») шығармасы менен лкдактикалык
жанрга, Фирдаўсий (934-1025) «Шахнама» дәстаны менен кахарманлыкдәстан жанрына, Низамий Генжаўий (1141-1209) өзинин гөээал
шығармалары менен ышкы-романтик жанрына, Имам Ағзам (80150 ж.) Ислам фнлософиясына тийкар салғанын, Жапаладдин Румий
(1207>1273ж) «Ичикдаги ичиндадур* деген китабы менен инсанлык
пенен мәнгилик арасында өзинше көпир жаратканын өэимизше
түсингекдей боламыз. Ал Әлийшер Наўайынын ө з эаманында бул
шығармалардынхәммесин өзннше окыўы, үйрениўи нәтийжесинде
олардын ру$>хлары скндирилген жана жанрда кен квлемлн шығармалар дөреткени бүгинлиги бәршемизге аян. Усы караоа гвпти көп
соэбай, Бердакгын «Наўайыдан саўат аштым.. » деген хакыйкатлығына итибф берсек, каракалпак адебиятынын биэге дейин жетип
келген жанрлары калайынша хэр тәреплемелиюсе ийе болганына
косымша далиллер иэлеўдин кереги болмас, балким.
Сораў: — Бердак пайырды боршеяин бярдев уғыяыв, баркулла
макгаяы ш яенея тилге алыўы уп ы я, ояы баска халыклардыя
кайсыядай уллы вайырлары меяея салыстмриўға болады?

Жуўаи: — Бердак шайыр — XIX әсирлеги каракалпак халкынын
тили, руўхы, тарийхы. Бул. албегге, тек мен ашкан хәм айткан
жандлык емес. Ол адебиятга калдырған коп тәрепли бай мийраслары
менен өзинин удлылығын үнсиэ-актастыйыклайды. Ал сораўынызга
тиккслей жуўап бериўге келсек. ж әхэн әдебиғпынан.хабарлы китап
•>кыўш <1лар Бсрдактын шығармалары менен танысыўдан-ак, оны
орыс одсбияты ушын Пушкнн (1799-1837), Польша әдебияты ушын
Адам Мниксевич ( Р 9 8 -1855). Венгср адебняты ушын Шандор
Петефий 0823-^-49», Чех әдебияты \ш ын Ян Неруда (18>4-!891),
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Өэбек әдебияты ушын Наўайы (1441-1501), Түркмен әдебияты ушын
Мактымкулы (1733-1798), Казак әдебияты ушын Абай (1845-1904)
кандай мактаныш болса, Бердақ(1827-1900) Қаракдлпакәдебияты
ушын жокарыда аталғанлардын хөр бири киби өэ халкынык мактакышы деп айтатуғынына исенемек.
—Рахмет!
•Еркин Кдрақалпақстан»
2‘ноябрь, 2 0 0 0 - ж ы а .
Сораўлар жазыўшы Кайбулла
Ернылзоа тәрепинен берияген.

ҒӘРЕЗСИЗЛИКТИҚ РУЎХЫЙЛЫҒЫ
-Төлепберген аға, уллы жиллардыв келбетк де уллы боллр екен?
—Өлбетге. Мен бул жыллардын уллылытан инсан руўхыйлығы
улығланғанда көрдим. Буны кдлай тусиниў керек?
Хөр бир заманнын, дәўирдин өз руўхыйлығы болады скен.
Бурынғы Совет дәўиринин куўтынларын да, катаған кылғанларында
көргенбиз. Өз миллетин сүйгенлердиц манлайына «миллетшил* дсген
танба басылды, атьшоы, сүргин етнлди. Кдракдлпак халқынык небир
перзентлери, ен уллы руўхыйлык нйелерининтәғдири де вке усылайынша кешкен еди... Ғәрезсизликтин вткен он жыллығы адам
руўхыйлығынын тирилиў жыдлары болды. Ақыры өзинин кимлиган
анлаған адам ғана өз миллетин таныйды, е э миллетин кедирлей
алған адам өзге миллеттнн де кәдирине жетиўи сөзсиз.
Әне усынын есабынан миллетлер арасында бир-бирине хүрмет
күшейди. Терен тамырларынын бкрлигин теренирек анлаған бир
ннсаннын еки қолы болып бир адам денесннде жайласканы хәм бир
максетге хызмет аткарғаны киби-өзбек хәм каракалпақ халыклары
бүгин көзи ямаса еки кулағы болмаса еки аяғы ямаса еки бнр максет
пенен бир руўхыйлыктан күш-куўат алып жайнап-жаснап баратыр.
—Шығыс хәм Батыс мүяәсибетлерннин мөклекетнмшдни бүгаши
турмысышшы сәўлеси?...
—Пүтхил дүньяда дәлил талап етилмейтуғын бир шынлыкбар.
Шығыс дүнья иивилизациясынын тырнағы. Шығыста жасап атырған
бәрше хшыклар, елатлар, вне, усы тырнак үстинде оэ имаратын
курды. Европадада, кейин оннан асып Америкадасолай ислейди!
Олардын лийўалл&ры бәлент, шырайлы, бул дийўалларды керип
хайран калыў менен, адреслерине мактаў сөзлерин де жаўдырып
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жасааык... Бирак сол бийик-бийик, сырты гөззал биналардын
тыркағындағы гербишлерди Шығыс койғанлығын умыттык.
Бүгик әне усы хакыйкдтты Европа да анлап жетги. Кудайға
шүкир, биэ де анлай баслалык.
Ж әне бир уллы пикрди айгып егкен болар едим: Куяш та Шығыстан шығады ғой. Куяиггын Шығыстан шығыўын билген дүнья енди
маденияттында Шығыстан шыкканлығын тән алды.
—Қяракалпак жазыўпыларыиыц бүгниги дәретнўш илик
галениўдери хәм сонгы жацдлықдар ненен таныстырсаоо.
—Бердакгын, Әжинияздыц әўладлары болған бүгинги күннин
дөретиўшилери де толып-тасып калем тербегап агыр. Ибрайым Юсупов,
Ораэбай Әбдирахманов, Гүписган Матякубова, Гүлчехра Раҳимова,
Набийра Төрешова, Кдлила Дәўлетназаров, Жийенбай Иэбасқднов,
Шарапатдин Аяпов, Муратбай Нызанов, Сайлаўбай Жумағулов киби
зәбсрдес жазыўшы ҳам шайырларымыз катарында Бахгияр Генжсмуратов, Алланазар Әбдиев, Пшнйма Мырзабаева, Нашйра Магякупова
сыяклы вз хаўазына ийе жас дөрстиўшилср кирип келди, олар
ғэреэсизлик дәўириниц ец жаксы жыршыларына айланды.
Ғәрезсизликган он жылы барлыктараўлардажаркын иэ калдырды,
бүгин Қарақалпакстаннъщ бай газ канлерине ийе скенлигн анык
болды. Үстирт хәм Мойнакта жүдә үлксн газ канлери табылмаюа,
нефть кәнлеринин барлығы аныкданбакга.
Мен тез күнлерде шексиз каракдлпак шөллеринде жанадан-жана,
үлкен-үлкен калалар, аўыллар жүзеге келетуғынына исенемен. Бул
журт жөне де абат, ығбалы бәлент болады. Мен ғарезсиапик байрамы
күнлери әне усы нурлы арзыўлар хаккында ойладым.
*Ўэбекистон адабиЬти ва саньати»
гаэетасынан алынды. 7-сешпябрь,
2000-ж. Сораўяар журналист Саттар
Кррабае* тарепинен берилген
ОТАЎДАН - КЕН, ЖӘХӘНГЕ
—Твлепбергея аға! Орыс тнлннде басып шығарылғав бщ пубяащстнкалык кжтабыдыз <Из юрты ■ мнр» део агалгав. Бнр аўдармашыныз сыоатышд бул атамаш <Отаўдав — жахәяге» ден аўдарсам
мәннснне хәм мацызыва сайкес ведер дев ойлайман, иеге дегеяде бул
мракалнаква атама, анышрағы түркв* атама болады. Сма бўл
атамаш кжаай твддайсыз? Бул бнэал саўбелм иге тема бола адвма?
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—Ж үдә жақсы! Өзик бклесен, отаў, былайынша айткднда, «Кдра
үй» тек ғана каракалпакларға емес, өэбек, казак, түркмен, кырғыз
ҳәм баска да түркий тиллес халыклардын дөслепки көшпели үйи
болған. «Ел-журт» дағы «журт» сеэи орыс тилинде бийкдрға «отаў»
мағанасыкда бернлмеген, «жәхән*ге келетуғын болсак, кәдимги
түркий сөэ «әлем»: «жәхән», «дүнья», «барлык» мвннлерин анлата
алады. Кдракалпакстан халкын нәэерде тугатуғын болсам, бүгин хдр
кашанғыдан да көбирек тек ғана езбек халкы менен бнрге пүткил
дүнья халыкларыкын жәрдсм колларын созыўларына кол бсриўлерине
мүтәж болып тур. Преэидентимиз дүньянын кайсы мәклекетине
бармасын, хәтгеки, жәхән ха.тыкларынын ек жокары минбери—БМШ
та хәм Каракалпакстандағы экологиялык аўхал, тийкарынан, Арал
апатшылығы хаккында жан күйдирип айтпакга. Бүгин Өэбекстан
жер жүзнлик майданға шығады. Демек, езбек халкына қосылып
каракалпақхалкы да жәхенға шыкпакта. Жөхөннинтөрттәрепиндеги
барлык мәмлекетлер Өэбекстанды таный баслады. Бул бизге жаксы
нәтийжелер беретуғынына исенемен. Биэ, жөхөкнин хөм адамзяпын
бнр бөлегимиэ—енди хеш кашан оннан үзилип калмаслығымыэ керек.
—Өэбек ккг&о окыушыларыяа «Түркспш ш я , и ц | адебвягаары-

гащҳ|аащя1 каао<тер6ст1мк—п у ш яяр11 >рас1 щда.€ммга 1 бт я ь и
ж азы ўш м ари яш кгаааер?» ж к а сораўга «ПТыщшс А й п га тм хзм

Теам б ер т! Ка> иб<|рп|1юа1дджуЗМбдщУимүтаагаАгашмаазыугам
Абщ уж яя Қаххар аўдаргак «Бар сүўык тамнаы» о о м с ш а а е а басаав

«Атама хатаар» ж г а п к гаекем С вз ацрдмааа баряык ■ ыгармшдр
(ч и м щ » бардавы) еэбеа кагав о п ф н п р н а ц кекаарыяа к п г а
к е я е в !О д га в э 6 еадгав«жыўга 111МИ1а 1а к ^ ш ы 1 гм щ ?
— Кеўилдинтоклы ғы да геп пе, олардан шексиэ миннетдарман,
иним . Таш кентке еэимнен бурын ш ығармам келген. «Секретарь»
атлы тунғы ш пөвестим «Ш арк кядузы » журналында 1956-жылда,
еле мен Таш кентке келмей-ак. жарык керди. Соннан берли ҳәр бир
китабымды еэбек китап окыўшылары кы зы ғы ўш ьаы к пенен күпш
акады. Өэбек китап окыўш ыларынын көэкарасы кен, талапш ан,
сынаўш ы оқыўш ы, оны н сынаўына хәмме шығарма да шыдай
бермейди. «Кдракдлпак кызы» романым М уқимий театрында сахналастырылды. «Уэбектелефильм» усы ш ығармам бойынш а керкем
ф и л ш дөретти. Ф ильмнин режиссеры, сцекария аеторы хем бас
рояғяи аткярыўиш ам риса Хамза атындағы Өэбексган мәмлекетлик
сы йлы ғы ны ц лаурсатлары болды. Ө эим де «Муғаллимғе рахмет»
повсстим уш ын (Буя п о в е сп т жуўмағында, биринши классты тамам-
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л аған оқы ўш ы л арға, «бул и сл ер уш ы н Л ен и н ге рахмет*» д еген л е
о кы ў ш м л ар Л е н и н д и б и л м е ге н л и ю е н х а х ы й к а т л ы к ш б и л а и р и п
«М уғаляим ге рахмст» а еп ш уўласады - С онлы хтан п о в ести о кы ўш ы лароы н ой ы м енен, ш ы н л ы куш ы н «М үғаллимге рахм ет»деп аталған.)
1971-ж ы лы Х ам за с ы й л ы ғы н алы ў ға м и ясар б ол д ы м . « К д р акал п ақнам а» р о м ан -эссем е 1995-ж ы лда М ахмуд К дш ғарий а ш н д а ғ ы х ал ы к
ар ал ы ксы й яы ғы н ацды м ... У сы н ы н е зи н е н -а к м ен а п о р сы п аты н оа
о к ы ў ш и л ар д ы н , е з б е к х а л к ы н ы н ө эи м е деген а й р ы к ш а хүрмегтин
сезинеы ен. П и ки ри м ш е, бул ш ы ғарм алар еэбек к и тал окы ўш ы лары н ы н к ар ак ал щ к ад еб к яты н а балған каткасы м адеўир еэгертги. Ж аксы
ш ы ғарм а д о р ети ў у ш ы н х а л ы к ш н с ан ы н ы н а з я м а с а к е п л и ги к е
б а й л а н ы о ш ем есл и ги н е тү си н и п ж етиўине ж ердем лести.

—Ж ет вис ж аска к е л а и т а ж азы ўж м е ы а а п га д а ж ас аўаад
« « « » ||» « * > ■» !■■■■ ■—

Т » М |—

■ ^ ■ у я д п я я !

д р в — ■ва-карагыи, ж агдарищ ж адаж е-тартйаеи, щ д ш ш н а и г
альш ж ы ш ў у л ы и д а сл ш ■елерге айры кж а нтабарды к а р аш ў керек
болдш ?
—Жасларга, биринши геэекте айтарым, адам баласы ө з отаўын—
«Өэ үйи-елен төсегин», ата-ш асын, туўысқанларын, жети атасы
кимлигин жаксы билмей турып жәхәнге шыга алмайды. Набада
тосыннан шықса, күткен нәтийжени бсриейди! Ен баслысы—өэ
журтын хаккындағы билимлерюи жәхәнге алмл шығыл, жехен нйелеген билимлерден де өз елине алып кайшўынаа. Ғәреэсизлик аркасында жасларымыз дүнья көлемине шығып атыр, олар ж ехеннин ен
раўажланган мәмлекетлеринде билим алм&кге. Ж әхәннен ен аддағы
бнлимлерди аш п келиўлери ушын өз ели хдххындағы жетерли
дарежедеги билимлсри менен шығыўлары керек, әлбеттс!
—Талеобергеи а га , сывш ыщ ыз, в а п р т я д а з х ам аўдарм аж ы щ ш
сы ваты ида азнмди свзвщ вўлыцыэ део бвдгеввмдн туўры түс— ерсвз
д ев ойлайм ав. Х әм м ем аздвв вмрвмвз, аўдвйедер гард ары Ахмед
Яссаўвй хазвретлерв м ы вавд а! м тж рларвы в ш в :

Қотвғлаимб, Хўл Хожл Ливвд, йўлт кжўгял,
Куляш жўрсвяга у м бўллб л и ш сўргшл,
Ц шлахршрў»в қялсл, а м м о ялтл,
Млшлв, сўрлб, млллв влгвм члм қул булур.
Б у а жеряе сзўбегдес сы ваты ш м с ж ц га бар н ан ввв сорвш м келмв
тур. Г ав о щ и , м евна т ү с в ш ў а ш е Яссаўвй руўхы А бдудла А р п м
м сы в,аар 1 ч в бас м соцғы ж ы д л ар м дврсгндгем ешв ■ ы ғв р м м в
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жнык аш ы лғандай. Булар Ә днл Я кубовты ц «Ә далат мәнзнлн» романы
менен С нзнц «А там а хатлар» эссец н зд е. Л е к и н , айты ў мүмкин, егер
Ә днл Я кубов е з ш ы ғарм асы нда ата (б ү р ки т) ҳ әм бала (л аш ы н ) ны
«өлтирип» к о р к ы т с а , С нз ш ы ғарм ац ы зд а оли м ж онннде ай ты п
коркы тпакш ы боласы з. Буцдай еки ж олдан гөре, Н асреддин әпендиге
уксап «өлем ен» деп коркы ткан ж ак сы р ақ ем ес пе? Н е сорам ақш ы
болғаны м ды түсннген ш ы ғарсы з?

—Түсиндим. Бул жердс суфизм илими жөнинде де ойлап көриўимиз керек, иним. Мен өлим менен коркытпақшы емеспен, бәлки
өлимнин хаклығын, ҳәр бир инсан ертеме-кешпе өлиўи аныклығын
айтпакшыман.
Билесиз, ертеде мешит-медреселерге сокпаклар мазарлар аркалы
баратуғын болған. Болмаса, мешит-медреселердин айналарынан кәбиристанлар көринип туратуғын болған. Неге? Өлимнин ҳақлығы,
өлимдеги төрт тенликти укгырыў ушын керек болған! Бундағы мақсет
дүньядан жүз бурыўға шакырып, дүньядан бездирйў яки өлим менен
қоркьпыў емес, бәлким, сол аркалы инсан баласын сергек тартгырып,
пәкликке, ақылға шақырыў, инсап-ийманға келиў, дүньяпаразлық,
парахорлық, канхорлық кусаған иллетлерден аўлак болыўға шақырыўдан ибарат.
Адамлар дүнья-мал деп баска биреўди, өз қәўимлеси түўе ҳәттеки
өз туўысканын, өз атасын өлтиреди. Бирақ, канға-кан, жанға-жан
болып, кан тартып ози де сондаГ: ©лим табатуғынлығын билмейди.
Улуғбекти өлтирген Абдуллатип бар-жоғы алты ай ғана жасады,
соны ойламай ол өзинин уллы атасын өлтирди. Ец ашынарлысы,
изинде не болатуғынына ақыл жуўыртпай, өз әкесин өлтирген
Абдуллатипти оныц өзин әкесине карсы қол көтериўге мәжбүрлеген
адамлардын өзлери өлтирди ғой!
Кулласы, айта берсек, гәп көп. Туўылыў, ояныў, өмир киби,
өлимницде мәни-мағаналары көп!
—Аға! М нне бн з ж аца ж ы лды ц карсац ы н д а турм ы з. У сы өзине
ж а р а с а ш о к к ы д а с н з мы ц ж ы л л ы к ө тм н ш н м н з, мы ц ж ы л л ы қ
келеш егим яздн ко з алды цы зға калай келтн ресн з? А ртымызда калғаи
мыц ж ы лда нелерге ж етнстик, нелерден уты лды к? Алдымыэдағы мыц
ж ы ллы ц га бнздн нелер күтпекте?

—Оғада еткир ҳәм кыйын сораў. Не шара адамды билиў ҳәм
т&рбиялаў да күтә қыйын нәрсе екен. Пайғамберимизоин «Бесиктен
қәбирге шекем илим изле» деген ҳәдиси илимлеринен мақсет-адам
хәм әлемди билиў. Еки мын жылда адам ҳәм әлемди билдик пе?
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Бир-биреўге ала көзликтен кутыддык па? Буған шын кеўилден
хәрекет етип атырмыз ба? Әпсанада айтылыўынша Тәнритаала әлемди, ондағы куяш, ай, жер, жулдызларды жаратыпты. Кейин А дам
атаны жаратыпты да, оннан сорапты: «Қәне, өзин айт, мениц
жараткан дүньямда кемшилик бар ма? Сонда Адам ата былай депти:
«Кемшилиги жок, бирак енди бул кен әлемди хәрекетке келтириў
керек!». Буннан сон Аллатаала, әлемди хәм Адамды хәрекетке
келтирипти де: «Әне айтканы н болды! Енди калай хәрекетке
келтиргенимди түсиниўди өзине тапсырдым!» депти...
Соннан берли адамзат әлемди түсиниўди қәлейди. Адам баласы
миллион-миллион жыллар жасады. Әлемди түсиниўге бәрха жантәни менен умтылады... Усы максетте жерди, аспанды ҳәм өзлигин
үйренбекте... ақыбети көринбейди. Үшинши мын жыллыкта жасайтуғын әўладлар бул кен әлемди, Адамды толық түсинип жетпеген
менен бизден кенирек хәм терецирек түсинетуғын болады деп
үмитленемен... Ата-бабаларымыз киби бизлер де бул жолда өзимизге
жараса перзентлер болдық. Келеси нәсиллеримизди кен алакднымызды тутып тәрбиялаймыз. Қ әнекей, олар бизин желкемизде турыпак келеси бес жыллык, он жыллык, жүз жыллық, мыц жыллык
емес, оннан да алысларды көрип-билип алса!
—Енди мыц ж ы ллы клардан өзнм из ж асап хты рған ж үз ж ы ллы кка
келсек. Ө зициз ж ақсы бнлесиз, әсирим из басларыцдағы мнллий ояны ў
дәўнринде «Түркстаиныц бирлиги» деген цдея ж аҳән дәреж есицде кец
кулаш ж айды . Әснримиздиц ақы рлары на келип ғәрезсизлигкм издиц
ш арапаты м евен «Түркстан—о р тақ үйимиз» сүрени ортаға тасланды .
Бул сүреядн қы зьоы п, қоллап-куўаглаган аксакал жазыўш ыларлыи бирн
өзкцнзсиз. Түркстан халы қлары м әдеиияты ассам блеясы фонды ны ц
баскдрма басльоы болып сайлаыынсыз. К углы м айм ы з. Енди айгсацы з,
сиз Түркстан халыкларыныц келешегии көз аддыцызда кдлай келгиресиз?
О лар бяр ш ацарақка яғный бир отаўға бнрлесе ала ма?

—Ата-бабаларымыз жолына қайтып атырған екенбиз, бирлесип
атырғанымыздыц басы усы, иним. Биз дүньядағы бәрше түркий
тиллес халыклар бир атанын өз аддына отаў тиккен перзентлерине
уксаймыз. Ҳәр биримиз шанарағымыздын шамшырағына пәрмана
болып, ата-бабаларымыздын тиккен кец шанарағын, бирлигимизди,
туўысқзклығымызды умытып баратыр едик. «Түркстан—ортак
үйимиз» сүрени оны умытпаўға, хәмийше кеўлимизде сақлаўға
шакырды. Нийетимиз хәмме түркий тиллеслерди бир шанаракаетына
жәмлестирип, оларды былғастырыў емес, бирикгириў.
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Ҳәммеге белгили, туркий тиллес халыклар Арка Муз океанынан
Орта жер тенизине шекем үш материк аймағына тарыдай шашылып
кетип жасамакта. Лекин, олардын барлығы ушын отаў — ата журт
— Түркстан! Сүреннин бас максети мине усы хдкыйкапы еслетиўден
ибарат. Әсирлер даўамында Түркстан мәденияты Иран, Ҳиндстан,
Рус, Қытай, Грек, Европа мәдениятларынан өзлеринше үйренип ғана
коймай, бул мәдениятларға өзинин үлесин де қосты! Нелерди алдық,
нелерди бердик? Ж әне бир әдиўли нийетимиз усындай сораўларға
дурыс жуўап излеў. Ҳәзирше былай дей аламыз — биз дүньяға
карыздар болғанымыэдай, дүнья да бизге карыздар.
—Ә ж айы п ш айы рымыз, Абдулла А риповтыц «Түркстан балалары »
деп атал ған әж ай ы п қосы ғы бар, б и леси з, усы қосы қты н аты нан
пайдаланы п а й т с а қ , «Т үркстан балалары » — асас әўлад , келеси
нәсиллерге кацдай тилекяерициз бар?

— Келешек әўладлар ата-бабаларымыздыц жолына садық болып
жасағай деп бир Алладан соранамыз. Лекин, жас әўладларымыз
өзлеринин бир қолына ата-бабаларымыздын байрағын, екинши
қолына жәқәннин байрағын беккем услаған ҳалда, усы еки байрақгы
өз көзпериниц еки карашығындай абайлап-ардаклап кен баўырларына
сыйдырып, саў-саламат хәм бахытлы болып жасасын.
—Ҳ ақ нийетли тклеклери цкз хәм мазм унлы сәўбетицнзге рахм ет,
ақсакал!*
* Туркстан» газетасы, М 9, 2000-жыл.
Сораўлар жазыўшы Рахимжан Ата улы
тәрепинен берилген

Қ Ә Л Б И М Н И Ц ҚА М У СЫ - ТҮ РКИ Й Н А М А

(яки өзиқе бек нама)
Т өлепберген а ға Қ айы пбергевовты ц «Қ арақалпақнам а» ром анэссесн «Ш арқ» б асп а концерннцде басы лы п ш ы қгы . Б и з ақсақал
жазыўш ымыз бенеи ж азыўш ы ларды ц Дүрмендеги бағыцда уш ырасып,
усы күнлерде кеўлнцде ж ы йналы п қ а л ған , тилиниц уш ы цда турған
гволернн ты ц л ад ы қ хәм м агннт тасн асы н а ж азы п алды қ. Ҳ әзир
Т өлепберген а ға Н өкнсте ж үрипти: м ев ол киснден ғайы бада рухсат
сорап, усы сдўбет-м онологгы окы ўш ы лар ндэерние усы ны й аты рм ан.
Т ем ам ы зды , Қ адирнй б аб а нбарасы менен айткдн да, терецнен
баслады қ.
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***

— Өзимиадин ата-бабаларымыз хаккында жүдә аз билемиз. Егер
билсек те берги тәреплерин билемиз, арғы тәреплерин билмеймиз. Биз
өз халқымыздын тарийхын, тәғдиримизди басКд халыклар менен
салыстырып та билмеймиз. Көп ўакытлар бойы биз өз тарийхымызды
билмейтуғынлығымызды дд билгенимиз жок, Усыны дд анламай келдик.
Енди сонғы ўакьгглары тарийхымыз терецирек үйренилип, дүньлныц
барлық халыклары киби бабаларымыз тарийхына нәзер салсак, бизин
халкымыз да әлемдеги уллы халыклардыц бири екен. Әдетте,
тарийхшыларымыз жазбады, тарийхшыларымыз өз тарийхымыздын
хүрметин орнына қоймады, деймиз. Лекин, ец әййемги археологиялык
кдзылмаларда, тас жазыўларда, дана алламаларымыздыц жазба
естеликлеринде көп нәрселер калған. Усыларға карап отырып тарийхымызға нәзер тасласақ, бизин тарийхымыз да уллы екенлигине
исенемиз. ...Әтген, көп-көп тарийхый шараятларға байланыслы
түркийтиллеслер хәр кыйлы елатларға, халықларға бөлинип кеткен.
Пүткил дүньядағы түркийтиллеслер 300 миллионнан аслам.
Бурынғы СССР аймағында үлкен-киши дегендей жигирмадан аслам
түркий тиллес кишигирим республика бар еди. Бул есапка автоном
областьпар, автономиялы республикалар да киреди. Совет дәўиринде
усы республикалар бир-бири менен онша қдтнасыкты жолға қоймастан жасаўға мәжбүр болды. Егер мине усы түркийтиллес халықлар
славянларға усап бир мәмлекетке бириккенде оғдда күдиретли болар
еди. Оныц үстине, биз бабаларымыздык өмир жолларын, бабаларымыздын ишиндеги ец уллыларын өзимизге мысал етип, үлги етип
те үйрене алмай келдик, үйренсек те түсинбедик пе ямаса түсиниўге
акылымыз жетпеди ме, билмедим. Себеби — биз сол уллыларымыздыц көпшилигин «ана руўдан, мына халықган* деп түсиндик. Ҳәтте,
батырларымызды, ел перзентлерин де есапка алмадық. М әселен,
Ш ыракты алайык, Оны орыслардыц Иван Сусанинына тенгерип
көрсек, Шырақ оннан акылсыз емес, оннан ертерек өткен еди. Патша
Доро биринши заманында Туранға жаў келген ўакытта әпиўайы
шопан жигит Ш ырақ жаўдын алдына шығып: «Мен сизлерди төте
жол менен Туран журтына баслап бараман» дейди. Солай етип ол
жаўдын исенимине ерисип, оларды суўсыз шөлистанлыкка ертип
кетеди хәм душпан әскерлерин шөлден хәм аштан кырылыўға мәЖбүр
қылады. Бирақ, Ш ырақгын өзи де курбан болады. Яғный, Ўатан
азатлығы жолында жанын пидә етеди. Биз бүгин Ш ырақ хдққында
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ойлаймыз ба? Неге бүгин Шыракты ҳәмме түркийтиллес халыклар
билмейди? Неге барлық түркийтиллес халыклардын қалаларында
Шыракка естелик орнатпағанбыз? Түркийтиллес болған ҳәр халыкга
өзлеринин батырлары «приватизация* етип алынған, өзлеринин
патриотлары бар. Оларға үлкен естеликлер орнатылған. Биз оларға
бәрқулла бас ийемиз. Себеби, биз ортақтарийхтын мийрасхорларымыз. Болмаса, мине Спитаменди алайық. Спитамен өз халқына бас
болып, Искендер Зулқарнайннын әскерлерине қарсы гүрести.
Әлбетге, Искендер оған карағанда жүдә күшли еди. Спитамен жаўдан
женилип артқа шегинеди. Саўаш сонынан бир топар түркий тиллес
нөкерлер менен аўлақ жерде жасырынып отырған пайытларында
өзинин туркийтиллес баўырлары Спитаменди өлтиреди. Спитаменнин
сол хәсиретли тәғдирин бүгинги жаслар биле ме? Биз Спитаменге
мүнәсип естелик орнатгық па?... Яки болмаса, беррегирек келип
Жалалидцин Мангубердини алайық: ол монғол баскыншыларына
қарсы жанын жаббарға берип гүрести, лекин, ен сонында өмири
кайғылы жуўмақланды. Ҳәммеге ортақ түркийтиллес уллы батырларымыз Муханнанын тәғдири де солай: ол журтка бас болып араб
басқыншыларына карсы гүрести, лекин, өз ўатанласлары оны жаўға
сатып жиберди ғой... Өалеримизден шықкан мине усындай кахарманларымызға биз өз ўақтында естелик орнатып, мудамы олардын
атларын ядымызда сакдап барғанларымызда, жасларымыз пүткиллей
басқа руўхта — Ўатан сүйиўшилик руўхында күшли тәрбияланған
болар еди, биз бүгингнден де күшли болар едик. Түркийтиллес бәрше
халыклар оларды өзлеринин каҳарманлары деп билсе, анаў казақ,
мынаў қырғыз, бунысы өзбек, арғысы түркмен яки әзербайжан
деместен, тарийхта өткен барлық батырларды «Меники!» десе барма,
түркий тиллес халыклар руўхый жактан, туўысканлықжағынан және
де байыған, және де бирлескен болар еди.
Ж акында П резидентим из 9-май байрамы на бағыш ланған
мәресимде «Бирадарлык қәбирстаны»нда сөйлеген сөзинде жүдә
жақсы бир пикирди айтты. ...«1941-1945-жыллардағы урыста Кдракалпақстаннан канша адам катнаскан болса, Әндижаннан, Самаркандган яки баска ўәлаятлардан кднша адам катнаскан болса, олардын
хәммесине Ташкенттен естелик орнатылыўы керек. Себеби: — мысал
ушын, Каракалпакстаннан Ташкентке келген адамлар, «мине бизин
адамлар жатырыпты!» деп айтатуғын болсын. Шет еллерден Ташкентке келген мийманлар басқа ўәлаятларға бармаған жағдайда да, хеш
болмаса, кўрылатуғын естелик-кыябанларымызға барып, «мине, бул
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мархум хорезмли екен, бунысы каракалпақекен» деп елимиз туўралы
толық жаксы пикир менен кететуғын болсын...» Президентимиздин
бул сөзлери ҳәммемизге де макул болады. Себеби, Ташкент тек
Өзбекстаннын ғана.емес, бәлки пүткил Азияныч үлкен дәрўазасы
есапланады. Азияға ҳәмме Ташкент арқалы өтеди. Мен Ташкентке
келсем, ҳәр сапары өзимди Меккеге хджға барғандай сезинемен. Егер
барлық түркийтиллес батырларымызға Ташкентте естелик орнатылса,
шубҳасыз Ташкент Орайлык Азиянын ен әзийз ҳәм уллы қаласына
айланады. Биз усы нәрселерге айрыкша итибар бермегимиз лазым.
Және тәкирарлап айтаман, егер Шырақкд, Спитаменге, Муканнаға,
Мангубердиге пайтахтымызда естеликлер орнатсақ, Ташкент, албетте,
пүткил түркийтиллес халыклардын ен теберик, көзге сүрме ететуғын
каласына айланады! Сонда биз төрт тәрептен келген түркийтиллес
бирәдарларымызға қарап: «Әй, әзербайжан достым! Ҳей қазак
достым!... Ҳей, туўыскднларым! Мине, бизиц —ҳәммемиздин тарийхта
өткен бахадыр бабаЛарымызға орнатылған естелик!» деп айткан болар
едик. Мен усындай болыўын ҳәмме ўақыт әрман етемен.
Енди усыныц менен бирге, биз түркийтиллес халыклар: кай ўакьптан
берли ханлықка ийе болдық, кдшаннан баслап мәмлекет болдық,
қашаннан баслап тилимиз пайда болды деген сораўларға жуўап
иалеўимиз лазым. Ҳәзирги жаслардан усылар хакқында соралса, олар
жүдә аз биледи. «Дүнья тарийхы» деймиз, «Орыслар тарийхы» деймиз,
«Қьггай тарийхы» яки «Ҳцғздсган тарийхы» деймиз ҳәм оларды айрықша
пухта үйренемиз. Мейли, үйренейик. Лекин, олардыц катарында
өзимиздин түркийтиллес халықлар тарийхын да тереқнен үйренбегимиз
дәркар. Мәселен, түркийтиллеслер Қашқардан да узақгағы еллерден
тап Қара тенизге шекем, ҳәтге Орта ҳәм Ыссы тецизге шекем болған
аралыкдарда гейде көшпели болып, гейде отырыкласып жасаған. Бизин
эрамыздан бурынғы VII әсирде-ақ түркийтиллеслердин биринши
ханлықлары пайда болған еди. Егер умытпаған болсам, Алп Әртегин
түркий салгганатшн биринши хүкимдары еди. «Алп» деген сөздиц өзи
де соннан кдлған. «Алп» деген сөз — Уллы дегецди билдиреди. Ҳәзир
биз «Алпамыс» тын 1000 жыллығын белгилеп атырмыз. Аппамыс
атамасы да, тийкарындд, Алп сөзинен келип шыккан. Егер Алп Әртегин
эрамыздан бурынғы VII әсирде өткен болса, ҳәзир сол әскербасы өткен
дәўирге де 2700 жыл болыпты.
Эрамыздыц 545-552 жылларында ҳәзирги Орайлық Азия аймағында уллы бир салтанатка тийкар салған Бомин шахтын ҳәрекетлерин алайык, Бомин шах тек Орайлык Азия аймағында шахлык қылған
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б о л са, ол ө з х алкы н , яғн ы й турки йтиллеслерди ж уж он лар-аж узм аж узлар зу л ы м л ы ш н а н азаг етеди: атаклы ж азы ўш ы м ы з Ш ы нғы с
А й тм атов ө зи н и н «Ә сирге таты р л ы к күн» р о м ан ы н д а гүррин еткен
«м анкуртлар» ў акы ясы д а әй н е ж уж он лар ели м и зге хүжим ж асаған
дәўирде ж үз бсреди. О ннан сон ханлы к курған И сгам и болса, салганат
ш егаралары н б аты с тәр егж е, ан ы ғы р ағы , Ш ы ғы с Е вропа ай м ағы н а
ш екем к ен ей тед и . О л ж ерлерде хүки м дарлы к к ы л а ту ш н авар л ар
салтанаты ж енш и п тастанады хәм эф талитлер м енен дәслепки соклы ш сы ў л ар жүз береди. М әлим болы ўы нш а, Варахшада эф газитлер жүдө
үлкен куры лы слар курған екен. Балатөбе карабаханалары онда үлкен
қдла б о л ға н л ы ш н а н д ә р е к берип туры п ты . Т н л екк е к ар сы , руўлар
арасы нла, руў басш ы лары арасы нда пайда болған келиспеўш и-ликлер
себепли уллы бир салтанат иш инен ж ем ирилип кегеди. О райлы к А зия
ай м ағы н д аш түркийтилдеги хан А ш ина Ш еки 636-ж ы лы Тан (К ы тай)
и м п ери ясы на бойсы нды ры лдды . Бул ўақы ялар туўрады Л .Н . Гумилев
ө зи н и н «Ә ййем ги түрклер» китабы нда д а көплеп гарийхы й ф актперди
келтнрип кетхен... У Ш әсирдин баслары нда Э лтараш ш аҳ пайда болды.
О л түрки йтидлеслерди кай таб и р л ести р ед и , л ек и н , ол ти й к ар сал ған
сал тан ат 741-ж ы лга кели п ж әне иш ки руўларды н таласлары себеп ли
атаклы хан лард ы и эб е-и з ел ти р и ў б асл акад ы . С о л ай е ти п , тү р к н й ти л л есл ер б ө л и н и п хәр руў ө зи н ш е х а н л ы к б о л ы п , ө зл ер н н ш е
би лгиш лерге ай н ал ад ы . М ен усы лар хак кы н д а о й л асам , н е б ә л е ,
р әў и ятл ар д а ай ты л ған ы н д ай аш ы ў м ен ен И б л н сти н баласы н со й ы п
ж еген и у ш ы н А дам ата м ен ен Х аўа а н а н ы к к а н яа р ы н а ар ал аск ан
И б л и сти ц к а н ы А дам атан ы н б аск а әўладлары кан гөре түркийтиллес
әўладлары н а к ө б и р ек ө тк ен б е.д еп те кәўип син ем ен.
С он ғы ў ақы тл ар д а апы м лар д ү н ья хал ы к л ар ы н ы н ш еж и релери н
терен н ен иэертлеп текссрип көрген. О ларды н ж уўм аклары на караған д а, хеш б и р х ал ы ю ы н ш сж иреси түркнйтиллес халы клароы н ш еж нрелериндей т о л ы қ ем ес, ал б и за ц ш еж ирем из хаслы халы нда сакланған
сы яклы .
А л б и з турки йтнллес хаяы кнарвы н аўы эеки хәм ж азба әд еб и ятл ары нда б ө р к л ер х аккы н да кеплеген әп сан ал ар б ар . М әселен, оларды н
б и ри н д е, б арлы ктурки й тиллеслер к ы р ы п тасл ан ған ў акы тга б и р бала
таў ш ы н ы н д а ти р и калады : сод бала а н а б ө р и н и е м и п , о н д а б ө р и н и н
күш н пайда болааы , бөрнни «ана сыпатыцда» таны йды . Буннан ты скары ,
түркийтиллеслср ан а бөрндсн туўылған дсген ө п сан ал ар д аб ар . Бушшй
ә п сан ал ар д а ж а н барга усайды . С еб еб и , к е к түрки йтиллеслерды
би рлести рн п , уллы сал тан ат курған Б о м и н ш ах д әў и р и н д е, д әсл еп ки
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м әм л екетги н байрағы кдағы с н м вап л ы к б ел ги б өри е к ен . Бул кан аай
хдйранкаларлы к ўакы я. Б и з, егер, б аб ал ары м ы м ы н бундай ислеринен
ж аслары м ы заы с ө х и з хабароар ети п койы ўы м ы э лазы м . С о н д а о л ар
кзн оай күяирет ийслеринин аўлады ек ен и н сезннеди.
Ә ййем ги бабаларым ыдзы «кок түркийтиллеслер»деп атайды . «Көк»
д е ген с о з о л ўакы тлары р ен д и я к и бояўды е м е с , Т ән и р и та а л а н ы
ан л атар еди. Б и з Т әц и р и м и зге и сен и п ж асағанбы з. Б и з ислам д н н и н
кабьсл е т к е н ге д е й и н б а р л ы к д и н л е р д и б асы м ы зд ан к еш и р ген
ек ен б и з. Х әтгс м усы лм ан б о л ган н ан к ей и н д с би злерде зардуш ти й л и к т и н к ө п ған а б ел гкл ер и с ак п а н ы п к алад ы . М әс е л е н , «А весто»
к и таб ы н д а а й га , к у яш к а , т ә б и я т к а сы й ы к ы ў б ол ған ы ай ты л ад ы .
Х әзи р д е ай д а д а, куяш та д а , тә б и я тгы н м ухдадеслиге б ар. С оклы ктан
ол арға и с е н и м н и к надуры с тә р с п и ж о к
Т ү р к и й ти л л ес халы кп ар туўралы с е з етк ен и м и эд е, Т у м ар и стн н
а ты н у м ы тп аў к е р ек . Т у м ар и с — бул «Т ум арлы » д еген с ө з. О л д а
түркийтм ллеслер п ерэекти . К ей и н ги ўакы тга ю нанлар Т ум арлы ан ам ы злы н аты н «Тумарис» дсп (бүгинги «ов», «ова* дегендей) езлеринш е
«ис* д еген косы м тасы м ен ен е зл е р и н и н т к л и н е ж акы нласты ры лған
М сй л и , б и э бул у ш ы н ю н ан л ар ға рахм ет а й т са к ар зы й д ы . С еб еб и ,
д ү н ьяға д а к к ы к етк ен х ал ы к сү й ер а н а м ы э б ар е к ен и н б и э б елги л и
нлим паз Геродотгы н «Тарийх* ки табы н ан б тад и к . Т ум арлы К әй хы сраў басш ы лы ғы асты ндағы б аскы нш ы ларға кдрсы гүрсске бас болады .
Т уран ели н ж аў баскы н ш ы л ы ғы н ан сакл ап калады . «А йсулыў* атлы
халы к д әстан ы н д а (X IX ә си р д и н баслары н да Т и лла кем п и р исим ли
б аксы а п а ти л и н ен ж азы п а л ы н ға н ), т и й к а р ы н ан , Т у м ар л ы н ы н
ерлиги хаккы нда сө з болады . Л ек и н , б и з, усы уллы баты р Т ум арлы ға
арнап , есгели к орн атты к па? О ған д а уллы бир естелик орнатпағы м ы з
д ә р к а р . С о н д а б и зи н к ел еш ектеги кы зл ар ы м ы з х ал кы н сүйген
кдхарм ан п ерзен тл ер болы п ж ети сер еди.
К дракалпакларда «К ы ры к кы з» д әсган ы бар. О н ы н бас кдхдрмакы
—Гүлайы м ө з х ал к ы н ы н азатл ы ғы ж олы нда кд харм ан ларш а гүрес
ж үргиэеди. Т ум арлы дан к ей и н ж ә н е хаял ел д әр ти н д е ж ан ы н п и д ә
етип гүрескенин көрсетсек, д ем ек, ер ж үреклилик б и зи н хдял-кы злары м ы з уш ы н то сы н н әр с е б о л м а й , ө зи н е т ә н н ы зам л ы л ы к ек ен и
м ал и м болаоы . «Қ ы ры к ш з » д әстан ы , ти й кд ры н ан, кд ракалп акдард ы н ө зи н ш ел н к м н л л и й д ә ста н ы . О л айтьгўш ы дан ай ты ў ш ы га,
к ы с к а с ы , а ў ы зд а н -а ў ы зға , д ө ў и р д е и -д ә ў и р ге ө т к е н д е \ ә р б и р
аткар ы ў ш ы н ы к, д әў и р д и н руўхы н сөўлсленди ри п барады . Е гср б и з
усы б ү ги н «Х ы ры к кы з» д ә ста н ы н би реўди н аўэы н ан ж азы п ал сак .
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б аэар эк о н о м и к а с ы н а б ай л ан ы сл ы эл е м е н т л с р ш убхасы з д ә ста н ға
косы л ар сд н . А йты ўш ы ө зи н сн н сн и д ур қ о сп ай койм айды . «К ы ры к
кы з* д ә ста н ы IX ә с и р д е п ай д а б о л ға н б о л с а д а , л е к и н о ған х әр
л әў и р д и н ө зи н е т ә н өзгеш еликлери к и р и п барған. «Алпамыс* д ә сга н ы туўралы д а у сы л ай ай ты ўға б о л ад ы .
К ей и н гн п ай ы тл ар ы б ол ы п а ты р ған саў ап лы и сл ер х ак кы н д а
ой л асак. б и з саҳы п кы ран Ә м ир Тем ур н см и н ти клеў бойы нш а и слен ген ж ум ы слардан оғада куўаны ш лы м ы з. Б и з уллы б аб ам ь ш ы ж аксы
б и лм ес е к ен б и з. Б и р а қ , ш ет еллерде Ә м и р Т ем ур туўралы б и зд ен д е
к е б и р е к к акы й к атты би лер е к е н . М ә с е л е н ф р ан ц и я л ы л а р «Ә м ир
Т ем ур б и зд и к о р ға п калвы » д е п к у ў ан ы п ж ү р ер е к ен . Е вроп ад а д а ,
ҳ ә тте Р о сси я д а д а Ә м и р Т ем ур аты н х ү р м ет п ен е н ти л гс ал ад ы ,
ж аэы ўш ы лар ө зл е р и к и н ш ы ғарм ал ары н д а б аб ам ы зоы н атьш түрли
ж оллар м енен улы ғлайды . Ҳ әтгс совст д аўири н дс ж аратылтан А ркадий
Г ай дарды н «Т ем ур ҳ ә м о н ы н ком ан д асы » ки таб ы н д а д а бабам ы эға
болған хүрмсг сеэилип турады . Ә м и р Т ем у р — ты м сал спи. Б и з болсак.
б аб ам ы з ә л л е к а ш а н к аҳ ар м ан л ы к т ы м с а л ы н а ай л ан ы п к етк ен н н
қы ялы м ы эға д а к ел ти р м ей к е л д н к
Т ү р ки й ти л л ес х алы кл ар туўралы с ө з б о л ған д а к о б и н есе «кн м
әй й ем ги , ким ти й к а р ы н салы ўш ы ?» д е ге н сораўларға ө элери м и зш е
жуўап иэлей баслайм ы э. Х әр ки м ө зи н әЙ Й емнен б ар , турки йгиллесл ер д и н ти й к а р ы н салы ўш ы д еп д әл н л л еў ге уры н ад ы . Ә гге н , к ө п
жағдайда бәрш е түркийтиллеслер бир а тан ы к балалары екекл и кяери м и зд и , б и р х а л ы қ ек ен и м и зд н ум ы ты п к о ям ы з. О к н а н гөре б и э
тү р ки й ти л л сс х ал ы к д ар , е н оўеле ал аўы эл ы ғы м ы зд ы к себ еп л ер и н
табы ўы м ы з к е р ек . Н е уш ы н би э б е л и н и п кеткен б и э?
Б и з б и р х а л ы к ек ен и м и зд и қ ан ш ел л и те р е н а н л а са қ хөм бул
ж олда кан ш ел л и ж ан күй д и рсек, со н ш ел л и теэи р ек гезлеген кутлы
м әй зи лге ж етип б ар ар едик.
М ен ой лап ж урген ойлары м хаю сында к в п ж азғы м келеди. Б и р а к
ж аэғанлары м илим и й м акалаларға усап кетп еси н , куры сезден ибарат
болы п калм асы н д еп тарты ны п ж үрем ен. С о н ы н уш ы н «К олбим нин
камусы» етлы эссе-бадия усылы нда ш ы ғарм ам ны н бир неш е в ар и ан ш
ж азы лды . О ған ж а к а-ж а н а ой л ары м , ж а ц а б ап л ар косы лм акга.
Х акы йкаты кда д а, хор бир түрки йтиляес и н сан гам ы ры нда м алим
муғдарда хем и б л и стн н хәм б ө р и н и ц к а н ы болғаны уш ы н б а , баэда
бир-биреўин ойлам асган ө з аады н аж асап кететуғын ўакьплары болады.
Х етте туўы скан лар д а ағасы и н и с и к е , ә к е с н б а л а с ы к а , улы агасы н а
терис буры лып, ханлы клар ыдырап кеткен зам анлар көп болған, яғны й
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х ә р к и м ө з и н е ө зи б е к б о л ы п к е т к е н х ал л ар , ти л е к к е к ар сы ,
тарийхы м ы аоа бар еои. Х анлы клар т а р к а л ь т , ж әнсдузн ли п кететуш н
аян ы ш л ы х әя и й с е л е р д и к себ еб и , м ен и н ш е , б и зн ц там ы ры м ы аоа,
х д кы й катган д а , хәм и б ли сти н х ә м б ө р и н и ц кдны б о л са керек.
Б н з тү р к и й ти л л ес х алы кл ар т а р и й х ы н ж а н е тер ен и р ек көален
к с ш и р с е к , б и р зам ан л ар ы б и з К м т а й м е н ен ж үдө ж акы н катн аста
болганы м ы зоы көрем из. Ә псаналарда айты ўлары на карағанда, кы тайл ы л ар к ы злар ы н турки й тиллес ж и ги тлерге турм ы ска ш ы ғарган. С о н
а р ад а к ел и сп еў ш и л и к л ер ту ў ы л ган п а й ы т га , б асы п к е л и п , к ы зл ар ы н а н туўы л ған б алалард ы ө эл е р и м е н ен а л ы п кете б ер ген . С ол ай
ети п , эо р л ы к пенен б ол сад атүрки й ти л л ес куш ли халы клароан н әси лл е р а л ы п к ети л ген . Б у ған б и з м а к т а н с а қ т а арзы й д ы . Я к и б о л м аса,
ар аб х ал и ф ал ар ы н ы н тари й хы н а л ы п к ар ай ы қ . Б и л еси з б е, хали ф ал ы к к а ки м лерди сайлаған? Ә детге турки й ти д л ес кы злары м ан туўы лған перэентлер халиф а е га л сайпакатуғы н болған. Түркийтиллеслероин
к ы зл а р ы н ан туўы лған б ал ал ар д ы н х а л и ф а е ти л к ө тер и л и ў с еб еб и ,
б и зи н кы элары м ы з акы п лы , ерж үрек б о л ған , д ем ек, о н н ан туўы лган
п ер зе н т те а к ы л л ы , ерж үрек а к ы л л ы л ар . Қ о н сы х ал ы к л ар , б и з,
түркийтиллеслер м енен ж аўласы п т а , с о н ы н м енен бирге, б к эн н менен
ты ғы з б ай л ан ы сы ў д ы , туўы скан болы ўды д а ә р м а н ети п те ж урген.
Б и з кднш елли дөреж еде таралы п к е гк ен б о л сак . б и з канш едли
дәреж еде б и р-б и ри м и зд и ой л ам ай кеткен б о л сак , буған, б и р и н ш и
ге зе к т е , ө эи м и з ай ы п л ы , ө з и м и зд и н к ан ы м ы з, б и р -б и р и м и зд и
түсинбеўш илигим нз айы плы , ө зи м и зо и н х әр бирим изди и б ли с, бөри
сан аған л ы ғы м ы з айы плы ! К длаберсе, хәр бирим иэ өзи м и зд и б ек
сан аған ы м ы з, хан санағаны м ы э а й ы п л ы ... Бул нәрселерди б и з хеш
ўакы тга ум ы тпаслы ғы м ы э керек. Б и э ө з кем ш илигим изди таўы п,
әўладлары м ы зға түсиндирип берсек, аўладлары м ы з да усы кем ш иликлер б слы ўы н а ж ол коймаған болар еди. Т ийкарьш да, хеш б кр адам ны н
әзел д ен м ан д ай ы н а ж азы п кой ы лган душ п аны болм айды . Б и ри н ш и
н әўб етге, х әр и н сан н ы н д у ш п ан ы ө зи н с өзи болады . Аддм ө зи н с өзи
д у ш п ан ш таўы пга алады. Х алы қта сондай. С оны н уш ын биз «тарийхый
душ панлык» түсинигинен әўладларымызды аўлак тәрбиялаўымыз тийис.
К улласы , барлы хтүркийтиллес халы кларды н өтм иш теги баты рларьш а, бахадьгрларына Таш кентте естсликлер орнатылса, ийманым кәмил,
пайтахты м ы з М екке мукаррам алай ә зи й з б и р ш әхәрге айланады .
Қ әл б и м н и н кам усы — кудақәлесе түрки йтиллес, окы ўш ы лары м н ы к к әл б и н ен м үнәсип орн ы н а л а р -а ў д е ген әрм анлар м енен ж асайМ 8Н ...
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*

Бул сөўбет Дурменде боаиш ған еди. Соқ Твлеябергеи ағаны қ
Тошкенттеги улы Әдилбекашқ унинде даўам етти ҳам Ташкент
• аэропортынық кутиў залыида тамамланды. Нөзеримде, Теяепберген
ағанық жөне де квп гөплери бар еди. Әнанец, ҳэр кимниқ еаине жараса
мсумыслоры бар, тиришилик, тәшўишлери бар. Биз тез арада жене
ушырасамыз, сеўбетимиэдиқ даўамы балады. О ған шекем хрр ким
езиниқ об-қыямары менен жасайды: кеўли жақын адамлар бир-бири
менен ғайбана да сеўбетлесе береди... Ж ене дийдар керискенше саў
болық, Телепберген а ғо !
(*Ў эбекист он адабиёт и в а а и а а н ш »
гвэт а с ы н а н 2000-ж ы л.) С ораўлархрм
б ақлаўяар ж азы ўш ы № Й ш ии Е а хы й
т ерет ш ен ж азы лған.

Б И Р С Ү Р И Н Г Е Н ТО М А РҒА ҚА Й ТА С Ү Р И Н И Ў , К Ө ЗС И З Л И К
Хябжршы: 1990-жылы Кдракялпистаншая бмртш ш иәрге М әккеМ ә д т а п хажылык сапар кы лгш «кв м м и ш о т (врвсяз. Барақ, соа
гезде ө э т н з коммувист>атеяст едяаяз. С ш ц хаж аиш км тэўекел
ш лғаодаш бас максеш внз яе сяя?

Т .Қ . —А рал апатш ы лы ғы к ә м К д рақд л п акстан н ьщ эк а л о ги я с ы
туўралы с о л гсзд еги С С С Р н ы п ерм ясы х а л ы қ д сп у татл ар ы н ы н
съ езд и н д е ш ы ғы п сө й л еп аА псднлары м и с к е асп аған ы у ш ы н , ен д и
т а ш т л ш ш н гүп п аи да рггяд м м А ж и атм дяи ы ц ж ер у .гм үйм -удш л Қ аяД я

алд ы ц д а д и з б үги п оты ры п айты ўды м а к сс т е тк ен едим .
Хабарпы: Х яяы кш и болжаўыяда ш яжыяяр үпкннгн аўладпи
кейяя кэдш леседн дегея түсяш ш бар. Қдракаляак зыяаыалары қяй
лмллары кэлш ягсяя үлгерд| д а ойаайсыз?

Т .Қ . - К е с и п ай ты ў к ы й ы н . Б и р ах та б әр ш еге м ал и м Н уўқ п а й ғам бердиц Е ф ас исы ли уш инш и улы ны ц Т үрк и см яи тукғы ш улы нан
ө с и п -ө р б и ге н б ә р ш е тү р ки й ти л л ес кд н ал асл ары к атар ы н д а б и зи н
халкы м ы з д а б ар . Р әўш ггларға, ә п с а н а л ар ға кар аған д а, д ә с л е п к и
гезлерае сл ц щ ы баскдлароан аж ыраты ў белгиси сы паты нда басхары на
Кяра к ал п ак к и й п о и л н п , бәроғе түркм йтнллеслсрге н о ю р л и к ўазы йпасы тап сы р ы л ған ... У сы ццай н ө к ер л и к ги н д ан ғар асы себ еп л н м е,
айы ры м е с ю тү сн р и ў л ер к 308ж ы лы Кдро тец и э «К драж алпактеннзи»
д е п атаяған ы ай ты я ад ы . С о н к ө п еэгер и сл ер ж үз б еред и . Ә н е усы
аралы клард а ә стеясп эи ялы лар д а қ ал и п л еси п б арған б о л са тә әж и п
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ем ес. Д е ге н м е н ен , хэтте б и р ш ан д р ак та б и р ата-ан а д ан туўы лы п
өскен , ‘гәрб и ялан ғш перэентлероин м инеэ-кулы кпары , лүкьа түсиникл е р н , тә ғд и р л е р н х әр кы йлы б о л ған ы к и б и ө зи и и н тү р к и й ти л л ес
туўы скянлары арасы кпа кхракалпаклареэгеш еректағанргеийебсклған
д е с е к т е , к ә те ге ж ол к р й м асак к е р ек . Бул п и ки р ге тү си н и ў уш ы н
киы де-ким каракалпакгар туўралы бнлм екш и болы п, бүгиш е дейингн
б азы хүж ж етлерге ү н и л и п , х ал ы к гы н е м н р ж оллары н а н ә зе р сал са,
а т а -м ә к а н ы н д а ө зл ери н ш е то п а р л а р ға , руўларға б е л и н й п х ал ы к
сы п аты н да кәлиплесе б аслағаноа, н өкерли гн себепли туўы сканлары
б олған б ә р ш е түркийтиллеслер тәр еп и н ен оларды н би ри ги ўи н е ж ол
к о й ы л м а й , б и р м әк ан д а у за к х а с а т ы л м а й эам ан лар эар д ап л ар ы д а
о л ар ға а ў ы р к е л и п , н әти й ж сд е м а к а к ж ай л ары н д а к е п ө эгер ти п ,
А зи ядан Е вроп аға, Е вропадан ж ә н е А эияға, о н н ан тү п ки л и кл и а там ә к а н ы н а ж ө н е кайты ў х о л ы н д а есап сы э с ан д а л ы с л ар гау ш ы р а п ,
конары к ал д ен , уш ары х ел д ен ғәрезл и канбахлар ки би х ар м өканн ан
куўы лы п , гей де б н р п ү га н халы кл ы ғы н б у зб ай , гейде то п ар л ар га
б ө л и н и л , гей д е руў-руў б ал ы п к ө ш и л -к о н ы ў м ен ен ж асаган х ал ы к
екен и н түсинеди. У сы ндай түси н н к п ен ен каракалп актарды н тэғд и рл ер и н е о й ж уўы ргы лса, д ен и саўларю ы н арасы ндағы б и р н аў к д с га н ,
ересеклср арасы нда пикирлсри о н ш а есап ка алы нбаған ж ас б алан ы н ,
керсги н д е ө з ош ағы н а о т ж ағы ўга д уры слы ер ки болм аган хаял д ы н
тәғд и р л ер и де көз алды на келед и . У сы н ы н себ еб и н ен б о л са к ер ек ,
а т а -м ә к а н ы н д а ө эи н и н т у п к н л и к л и аты м ен ен атал са д а , көп
халы ктарды н ж ы лнамалары цца хәр кы йлы болы п, яғны й сол халкгы н
ти л и н еге ай л ан са, солай атал ы п к ел е б ерген . М әселен : о р ы сл ар
арасы н д а о л ар «каракаллак» дели н б ей «черны е клобуки» я болм аса
пеш аналары к ен халы клы гы н к ө р н п , «пеш анаты лар» д еўдин орн ы на
«П еченеглер» деп аф ган л ар к ар ак ал п ак гы ө з ти л лери н де «Гулахий
си я к л а р » , ал К авказда «К зрал ап ахл ар» ж өн е б н р аз ж ы л н ам ал ар д а
«Қ ара бөри кли л ер* д еп атал ы п , б азы еллерде ол ар ад л е к ай сы б и р
руўы н ы ц аты м ен ен «К оцы ратлар», «К ы тайлар», «К ы п ш ақп ар»,
«К снегеслер», «М ангапяар»« «М үйтенлер» д еп аталса д а , н ө к ер сы п аты н д а « л эб б әй » д еген ге ү й р сгал гс н и у ш ы н , к и и калай а т а с а , оган
карсы ласп ай махуллап ж асай берген ... У сы лархы кө э алды н а келтн рген ки сн у ш ы н , каракалп ақзиялы лары ж ан а калиплесиўге карағацоа
ж ә н с к о ш к е н , ж ән е ж ан а ю эны с и злеген д еген уғы м ға келетуғы н ы
сөэснэ. Б ундай ж ағдайлар ц к ви л и зац н ял ы к раўаж ланы ўды н ж окары
Н яппл и ц сы п аты н ва т ә н алы н ган X X ә ск р д е де ж ана ф орм аоа ж ән е
кайталанабергениненедБ рсенТ К ғф акалпакстанғш цф укбалтобы км би
х эр д әр ў азаға б и р, (яғн ы й әўел е Х орезм ге, с о ч К дзаксган га, о н н ан
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кейин Россияға, оннаи сон Өзбекстанға) өткерклип турғанын есапка
алмағаннын өзикде, онын бас каласы да үш мәрте (өўеле Төрткүл,
азғана ўакыт Шымбай, сокында Нөкис) взғерди. Әнс, тәғдир! Усыноай
жағдайларда зиялыларпык квлиплесиўи жөнинде үзкп-кесил бир нәрсе
деў кыйын. О нык үстине Кдракалпакстан усы дәўирде бир неше суў
баскынын бастан кеширди. 1942-жылдағы Әмиўдәрьянын аркд
таманын (өэаўылымды да)суўбаскянын, 1968-жылы гөне Нөкисти
суў басканын өэ көзим менен көрдим. Енди болса, керисинше, суўдын
кемлиги апат әкеле ме деген коркыныш пенек жасаймыэ.
Қакдай болса да бир куўанышлысы, халыкөзин хәм өзине нелер
күш беретуғынын умытпады, руўхын да түсирмеди. Жақсы келешектен дәметип хәм өалерине, ҳәм әўладларына күш бериўши әпсаналарын, рәўиятларын, дәстанларын есинде саклап жасады. Буған айкын
бир мысал: XX әсирдин екинши ярымында 20 томпыкфольклорын,
35 дәстанын баспадан шығарды... Халык канша мәрте коныс өзгсртседе түркий тиллес туўысканларын хеш кашан умытпады. Сол ушын
да олар өзлеринин аллекайсы рәўиятын, әпсанасын, дәстанын түркий
тиллеслсрдсн кайсылары бклсе хөм бизкки десе, олар мснсн тарыспайды. Керисинше, оларға <Биз сиалер менен тек сонғы гезде айрылысканларданмыз» деп коя калады. Егер сол дәстандд я әпсанада,
яыаса рәўиятта әлле кандай өзгерислер болса да таласпай, түркнй
тиллес хәр бир шанарактын хәр перзенти өтмишин де, бүгиннн де,
ертенин де өзинше түсннетуғынын биледи.
Хабаршы: —1991-жылы Ө збекстан ғәрезскзяикке ерисиўи менев
Қ аракалвакстаиға суверевлмк статус бердм. Бул ж ағдай бирниши
ғезекге зиялы дарға к а ы а й тәсир е гга ?
Т.Қ. —Куўантгы! Путкнл халкымызды куўантты! Бирак бизде
жокарыда айтхан ала-сапыранлыкларға косымша руўшыллык деген
иллет бар. Бул көп ғана шәлкем-шалысларга себепкер.
Хабаршы: —Халкы у в ы а гүрескен көп басшылардыа курбаа
болыўы да руўшыляыкгыв акыбетлерн деген гао бар. Дәлиляер айта
яласыз ба?
Т.Қ. —Көп азаплар менен тоэ-тоз болып азайып капған кдракалпак халкында тураклылык, тыныш лык пайда етиў дәмесн менен
XVIII әсирде Россия патшалығыкан жәрдем сорап барған аты өпсана
уллы Маман бийди, XVIII өсирдин сонында, XIX осирдин бнринши
шерегкнде ана халкына кайыркомлыкты халкы ушын өз алдына
ханлыкгы уллы Хореэм ханынан алмакшы балған дана Айдос бабаны,
XIX асироинекинши ярымында, еэине дейингилердинтәғдирлерижн
өзннше жуўмак шығарып көтерилис аркалы каракалпак хаклығын
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пайда етчп оған өзи емес казақпароык тере тукымынан Зарлыкгы
хан көғерген батыр Ерназар алакөзди жнўызлык пенен курбан кылянлар сырттан келгенлер емес, ишқи руўшылыктык кесапаты, яғный
руўшылык кестелерин ядыноа саклағт е з мкллетмиэдин аламлары
екенин кайсы каракалпак билмейди? Бәри биледи. Ал, XX әсирдич
биринши шерегинде бурыцғы СССР империясынан ана халкына
автономиялылык әпсриў ушын ө з басын темиршинин сандалы менен
балғасынын арасына койған киби турып бабаларынын етмиштеги
хәсиретли пш ни сыпатында айшлатуғын «Боэатаў» косығын кайтакайта тәкирарлаў аркалы, оны хеш бир түркий тнллес халык
билмейтуғынын далиллеп, максепше ерискен, сонынан күндиз-түни
тынбай пияоа, гә ешекли, гә атлы жүрил автоном Каракалпакстаннын
мәнгилик шегараларын аныкшп берген хәм оны бәршеге мойынлаткан А.ътаяр ДосназароЕгтын курбан болыўынасебепшнлер де өзнмиздин ишки руўларымыздын зиялылары ғой.
Хабаршы: —Қытай фнлософы Конфушшдын (551-478) свзлеря
менея айтклнла «үлкеи мәмлекеттн баскарыўдан гере кмпкене
м ям лекетт баскармЎ кыйыв»?..,

Т.Қ. —Сол ушын да түркий тиллес халыклардын тарнйхын күтә
жаксы бнлетуғын Президент Ислам Кәримоетын аз санлы халкымыздык руўшн к е п р и п •Ө зб е к т н н ы н келсш еги — Карәкалпакстаннын
келешеги, Кдракалпакстаниын келешеги — Өзбекстаннын келешеги»
деўи де бежиз емсс.
Хабаршы: —Тарийхта «Қараканлар» хүкимдарлығы женяаде
амтылады. Буныя каракалпаклар тарийхына байлавысы жок па?
Т.Қ. —Ески түркий тилде «Кара» сөзи «уллы», «үлкен» деген
мәкини анлатады. Олай болса «Кдра үй» — бул «үлкен үй», «Кдракалпак» — бул «Уллы калпак» деген мәнини анлатады. Усы көрада бир
дәлил ушын улпы жерлесимиэ Әбу-Райхан әл-Берунийге (973-1048)
хсугинил, онын жазыўы бойынша ханлар хәм әскерий басшылар
езгелерден ажыралып кериниў максетинде басларына «Таж» ямаса
«калпак» кийгенин еслесек, «кдлпаклар»га «кара* сөзин крсыў
себебинце ойланып көриў мүмкин.
Ал, 1017-1043-жыллар аралығыкда Хорезм ханлығында сарай
шежирешиси хызметин аткврған Абул Фаиз Байгахийдин (995-1036)
шежиресинпе, Хорезм ханлығынынләшкерин де«Кдракалпакгваршм*сы
болғанлығы айкын айтылады. Бул аныкламанын астында карахалпақдардын ата-бабалары гүркий тиллеслерге некер болганлығын
тастыйыклаўшы факт жатырғаклығын бийкарлаў мумкин емес. Сол
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гвардия «каракдн» тукымынан калған сошы гвардая «Каракалпак
гвароиясы» дсп аталмдды ма ехен, деген де балхаўлар жок емес. Соғаи
караганда IX әсирдин басынан Маўараўниазцжа хүкимоарлык кыльш,
XI оскроик басынаа таркатылган «Кцякдалвр» әўлааы тийгарынла нөкер
«Кдракалпаклар»дан курапған болыўы да исенерли факт. Ал XI өсирден
сон «караханлар» тарийхга ханльгк я халык сыпатынаа тилге алынбайды.
Бирак каракалпаклар бар. Тарийхшыларымыздын сол «караханлардын»
келнп шығысын елеге шекем ашык айла алмайтуғыны да бүгинлигн
миллетимиздин өтмиши жөнинде еле де көбирек излениўди ҳәр
тәреплеме күшейтиўге, терекирек ойланыўға мәжбүрлейди,
Президент Ислам Каримов айткандай «...Өмирин балга менен
сандалдынарасына койған әўладлардынтарийхын иэертлеп түсинетуғын ўакытенди келди. Халык шеккен азагггы, олар дуўшар батған
бәле-кадаларды умытып болмайды. Егер сондай мүсийбетлер басымызга түспесин десек, тарийхымыады хеш умытпаслығымыз лаэым».
Хабаршы: —Улыўма, тарнйх-таряйх дей бермей, кайсы естелмк*
лердев нс баслагаады мақул кереснз?
Т.Қ. —Менинше биринши нәўбетге VII әсирде Ҳөзирети Әлийге
нөкер болган жерлесимиэ Султан Ўайс баба Қараннйдин, XII әсирде
Хожа Ахмед Яссаўийге (1083-1166 жж.) шәкиртболған жерлесимиз
Сулайман Бакырғзнийдын («Ҳәким ата*нын 1129-1186), онынулы
Үббихожанық (1 1б1-1179жж.) уллы Фарнооин Аггар (1119-1230) хәм
Наўайы (1441-1501) жазып пикирлер калдырған жерлесимиз Абу
Бакр ат-Шнблий Шайхтык кәбирлерин, Фарнддин Атгар зияраткап
отырып мисли Аршыалага барып келгендей болған караыатлы
Миэдакхан сыяклы уллы алламаларымыздын декелери жаткан
жерледаи реконструкциялаў жолы менен гуллән халыкпардын зыярат
орынларына айландырыў кешнкткрилмей колға алынса, халық
руўхланып уллы-улды бабаларына рийза болар еди.
Сокыц менсн бирге исми-шәриплери, ислери бәршеге малим
бабаларымьшын, ХУП-ХУШ әсирде жасаған уллы алламамьо Мурат
шайыхтын, халык сүйер ислери менен аты опсанага айпанған Оразан
батырдыкулы Маман бийдин (1712-1784) кдбирин Әмиўдәрыгнын
Арал тенизине куйган орынларынан карасшрып табыў аркдлы оны
да келеси әўпадлардын зыярат орнына айландырыў керек. Ал Султангелаи бай улы Айдос бабанын (1754-1827) «Айдос каласын»,
«М эслэхэттөбесин», Мыржыкбатырулы Ерназар алакөэдик ( 18061856) Зарлықтөрени ханлыкка кетерген «Кыр каласын» реконструкциялаў керек. Ал, сон, үш дана (аты апсана Маманбий, Айдос баба,
Ерназар алакөз) батыр бийлердин естеликлери орыслардын үш
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батырлары Илья Муромец, Алеша Попович, Добрын Никитичке
исленген естеликлерине тәкаббил болса да, үшеўин де үш атка мингизип «Кдракалпаклар» деген бир арбаны тартып баратырған етип
койыў мекен келешекте олардын атлары иенен жас даналардын,
шабандозлардын, палўанлардын өз-ара жарыс приалери шөлкемлсстирилетуғын күн туўса, халкымыздын көп әсирлик әрманлары иске
асып, бүгинги мустакыл жәннетке миннетдарлыкта жасар еди.
Хабаршы: —Булар ел басшылары, оларши дәўкривде халыдгыв
руўхый басшылары болмағаи ба?
Т.Қ —Руўхый басшысыз кайсы ел басшысы исжурооеалаш? Болган,
албетте! Аты әпсана Маман бий Россияға барып онын патшасы менен
келисил кайпсзн сон да едди жаў шапкзн гезде Россия патшасынан
жэрдем келмегени ушын куры жаксылык күтиў »«енен хапкьш кырып,
және тзркдгып алмаў ушын өзи басшылық етш ен әййемги аяа журты
Хорезмге көшкенде, өзинид еле күтә жаслығына карамай, шежиреши
шайыр сыпэтында да халщлна «ызыет ггип, тарийхта «Поскдн ея» атлы
толғаў-дәстан калдырған Жийен-жыраў Аманлықулына (1730*1784)
арнаўтгыесгелик орнаггылса, атынаокыўорынпары, хожалықлар крйылса,
оныцаты менен кобызшы-саэенделердиц жарысы өткернлип турылса,
бул да халхымызға күш-куўат берер едн.
Хабаршы: — Еидн Қамидлиакстанны а бүгияги хам ертевги
эколопшлық мәселерине келейик. Қарахллоахлар Хдзнрги ўатанында
мәнгя жасао кдлыўы мүмкнн бе?

Т .Қ —Әўеле, пайғамбернмиз Мухаммед алейхиссаламнын өмир
жолын кекирек үйренсе екен деп хәммеден өтингим келеди. Сонда
халык Төнриталанын Уллы Елшиси ислам динин енгизиў бәнеси мекен
өэиник швлистан ўатанын калайынша пүгкил мусылманлардын зыярат
орнына, Мекке каласындағы жалғыз Әбизамзам кудышкынхартамшы
суўын неге кәраматлы суўға, Мәдина каласынын айланасында ғана
өсетуғын курма жемисинин хәр бир данасын не ушын пүгккл мусылманлардын оразада жеўи тийис кәраматлы жемисине айландырғаньж
уғыкып Мухаммед пайғамбер өз ўатанласларынын мын-мын жыллык
тәғдирлерин алдын ойлаған екен деген уғымға келер еди...
Өтмиш тарийхты күдиретли күшке айландырған бүгинги Президентимкэ Ислам Каримов пайғамберимиз Мухаммед алейхиссаламнын ислеринен хабарлы болғаны ушын ба Кдракалпакстаннын
келешегнн ойлап, онын жанз орайын кдйта салыў ушын биринши
тасын 1991-жылдын 2-декабринде Каратаўаын ен колайлы алабынакараматлы Султан Ўайс баба Кзраннй көбирине жакын орынға койып
Ю -Т У лЯ ы ибцчиш
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ксгги. Презилент койып кеткен сол тастак хабар алып, айланасына
хәр кыйлы ағашлардык нәллери тикгирилген еди, бәри де әп-әнсдей
көгерип түр. Екди сол кала 21-әсирде колға алынар деген дәме
менен жасайды ғой карапайым халык.
Хабаршы: —Ғасқаларянғ Қаракдлпакставға жәрдемкв күвейтнў
ушыв езинизле жжва усывыс бар ма?
Т.Қ. —Ен бирикши нөўбетте, баскдларды жәрдем бериўге
йошландырыў ушын Жокарғы Кенесимиз, Хүкиметнмиз «Ҳүрметли
каракдлпак» деген медаль шығарыўға талапланыўы тнйис. Оған коса
ен төменги айлыктын ен болмаса он-ок бес еселенген көлеминде
акшалай сыйлык та берилсе шеп болмас еди. Бүйдегенимнин мәниси:
Преэидентимиз бир жола Кдракалпакстанға келгенинде «Мени ез
каракалпағым десекиз куўанаман» дегек еди. Еледе кеш емес «№ 1
Ҳүрметли Каракалпак» медалын Преэидент Ислам Көримовке
бериўден баслаў керек, менинше.
Айта берсек машкалалар аз емес. Кыскасын айтканда, XX өсир
үшинши мын жыллыкгын фундаменти. Сол фундаментгин үстине
кандай дийўал өрнлиўинен келешегимиздин тәғдири ғэрезли.
Хабаршы: —Ж аяа өсврде окыўшыларымызға тилегвниздк
бмлдирсеюо?...
Т.Қ. —Шанарағынызаан баска жакка кандай хабар кетсе де, баска
жакган шанарағынызға кандай хабар юлсс дстеккуўанышлы хабардар
бопғай, ислеген хар бир исиниз, айткан хәр бир свзиниэ шағврағыкызаы,
халкымызоы. бәрше авамзатты шааепсей, ал өсирген псрэснпкриниз,
яғный кслсшск әўладларыныз хеш биринюге мунжспссрм асй илайым!!!
Хабжршы: —Телеобергеи ш , Сизиц мжзмунлы сэўбспциз ушыв
гаэета окыўишлжры жтаоин ржхметлер айтыв, ж з д әсирдрщ дәслеша!
жылыяла л э р е п ф и я ш аумы глартмааа тааш ш табыслар тмяеймю.
*К дрО кдллакст ам ж асларш 11-аиворь
2 0 0 1 -ж ш . С ораўлар газет ам ы қ бос
редакт оры , ж урналиал
Д арлат баа Бекбаўлш еа
т врет ш ненберилген.

ӨЭ Қ Ә Л БИ Н Е Н Ж А Ц А ДҮ Н ЬЯ АШ ҚАН Ш АЙЫ РА

(•Езузчи* гаэетасынық сораўы бойытиа)
Хосият кейинги жазғаи косыкларын топяап, жана китап таярлапты. Топламға кирген косыкларын окып, кеўлимдн бийлеген пикирлерди кағаэға түсирдим. Әдебиятта да, мисли өмирдеги киби, хәр
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кимнинөз елшеминен мәнзили бсшады. Жазыўшы шыгарма дөретиў
проиесикде өэи белгилеген өлшемнен келип шыгып, мәнэилге карай
кәрекет етеди. Бул жолла ол нелерге итибар береди, нелерди алады,
кайсы соклакларлан калай жүрип втеди, албетге, жазыўщынык тэнхэ
93 иси. Бари онын талантына байланыслы.
Поэзня болса, инсан калбинин ксширмслсрин сап түйғылар, кәэик
сүўретлеўлер, толғаўлар менен сәўлелендирип, оны келешек мәнзнлге
таман жетеклеп барады. Кашандур инсан жүрегинин сезимлери,
онлағы шексиз тебренислер шын кеўилинен куйылса, хеш кандай
кәлипке сыймаса, бул жерде сезимлер мәўижин түсиниў хәм төбийий
кабыл етиў мүмкин.
Поэзия хаккында ойлар екенмен, ийгилик хәм жаксылык,
жактылык хәм толқыў сыяклы түсиниклер инсаният ушын ен
әхмийетлн тэрбия куралы болып калған, деген пикирге келемен.
Инсаннын кәлиб сеўгис иде, кәлиб хәсирсти де хәмме тиллерде
бир кыйлы мәки менен талкынланаоы. Ссэим ю м хазардын ен әлиўайы
хэм уллы аўдармасы косык болып келгсн, солай болып калды да.
Мен жәхән поэзиясыкык жаркын жаяларын күгә тсреннсн баклал
киятырған, өэ кәлби хәм ой пикирлери олар менен дусласкдндағы
демлеринин сүўретлерин шебер укып пенен кэлемге алып жүрген
талантлы шайыра Ҳосият Русгамованын кейинги жылларда баспа
сөзлерде жәрияланып турған косыкларын бакпап жүремен. Бул
ойларымнын хәммеси, онын сокғы рет колыма түскен косыклары
көлбиме тынышлык бермей койды. Енди сизге онын «Түркистан»
гаэетасында басылған косығынан үэинди келтиремен:
Самал дарақдарды садды лврзеге,
Түнги қарақғылық кедгенде мвдел,
Өзим мүхрббетке интиэар демде
Шашым бөрҳа гүллеп турса итимал...
Жүрегимде кешкен толкыўды сизге калай түсиндирип берсем
екен? Набада өзим поэзиянын изертлеўшиси болсам, бул жөнинде
ойлап отырыўға зәрүрлик калмаған болар еди.
Хосияпын аўыр операцияаан ксйин дүньяга кайта келгендей халапы
баствн кеширгенинен хабарым бар еди. Ол хаккынш өмирлик жолдасы,
хадвл, пәкиэе инсан, талактлы шайыр, жазыўшы Коиоар Наркабылдын
«Тереэе алдындағы гүл» позмасын окып шыкканым ескмде.
Исенесиэбе, бүгин Хосияттык косыкларын окып, оны дәрт ишинде кайта тирклткен Аллаға мен де шүкирлик еттим. Ол: «Тириликке
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хат» дүркининде былайынша баян етеди: «Емлеўхананын суўык
терезелерине ойшан тегилер екекмен, сыртга ийесинин тепкисинин
жаны төэбей, пәряд көтерген ийттин аянышлы кансылап кашканы
еситмлсди...»
Бул дүркиннен төрт катар келтириўди жеткиликпи деп ойлайман:
Жатып бирден корлығым келди
Бул бөамениц шырокларына
Өзим ерким менен барар едим:...
Ийт балсамАмаў адамнық аякларына
Тепки жеп кансылаўы менсн кашып баратырған ийттин аўхалын
тусиниўге урыныў... Ийт болып сол көхөрли адамнын аякларынан
тепки жеў ушын өзи барыўды өлимнен абэал билиў ушык, инсан,
сөзсиэ үлкен кәлб ийеси болыўы керек...
Баэда инсаннын руўхый дүньясында сондай кеширмелер болады,
айналада хәмме нәрсе сени далкеклеп, ермеклеп үстиннен күлип
атырғанға мегзейди. Хосияг сондай халатка түскен демлерде жазған
болса керек.
Жасйў ези усыма?
Неге *
Ермек болып тунлерге,
Мени баслап кетти өмир
Ертеци жок күнлерге...
Өмир! Мен ҳаккында өзиқ айтпасақ.
Мениқ барлығымды билмес еди влим,
—дейди ол және бир косығъжда. Я тоба! Өлимнин есинен шыюсан
инсан барма? «Бар» дедим. «Ол — әдебият» дедим» «Ол поэзия»—
дедим. Көэиые куйылып жас кедди... Хосият хешкимге усамайды,
дедим. Онын косыклары мактаўға мүтәж емес дедим. Хосняг кәлбинен жана дунья ашқдн өэ приниипине тураклы шайыра. Онын ай
туйғылары дәрьядай мәўнжленип ағады. Ол саааи сондай еркин,
кәлбинин еркинен п яи п шығып, шеберлик пенен ислетеди. Онда
хүэегөйлик жок. Онда шайырдын сырлы дүньлсына, шайырдын
каябиндеги сыйкырлы ой-пикирлерге хеш каноай курғак сеэимсиз
сеаяер, майып-кетик катарлар, хәдден зият крйыўластырып рен
берилген, илажсьплыктан көркемлик дөретип атырман деген ахуўэар, жалған ах шегиўнер жок.
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Сондай халаткатүсип, өзинде әўере сарсацететуғын, окыўшынын
да үмитин пушка шығаратуғын, қдлбинде хеш кдндайдурыслы туйғы
мәўижи сеэилысйтуғын шайырлар да бүгинғи күнде баршылык.Хосият Руспыова алардай емес, хакыйкый шайыра, Онын поээиясы
терен туйғы, кәлбтеги хдзар, дүньяны көркем образлар аркдяы
сөйлетип, майда-шүйделерге араласып кдлмайды. Ол инсанды бәрхә
ойларға талдыратуғын бул дуньянын деймиз бе, өмирдин деймиэ бе,
мәнисин ацлаўға урынып, тынбай нзленнп калем тербететуғын
айрыкшаталант ийеси. Сонык менен бирге, Хосият Рустамованын
поэзияда бәрхама бәлентлеп баратырғанын, онын поэзиясы, сонык
ушын да, өэ кдтарларынан адеўнр бәлент екенлигин көриў мүыкин...
Мениц бир жазыўшы сыпатында Ҳосияпъщ терен ойларға толы
творчествосын, взимше түсинген, пикирим усы. Шынындада Хоснят
поэзияны н үлкен жолына терен билимлер менен, хәркыйлы
дәрежедеги терен ойлар менен шыға билген шайыра. Бул жолда оны
кандай сығшслар, крсык аспанында кандай пәрўаэлар күтнп атырғаны
Тәнритаалаға аян! Сөйгсе де мен шайыранын шексиз үлкен талактына
исенемсн, ол еле хеш ким ойламаған бийик-бийик шоккыларға
көтериле беретуғынына мен такыйык исенсмен ҳәм Ҳосиятха жанажана пәрўазлар тилеймен.
(•Езувчи» гаэетасы ]9с*нтлбръ, 2001 жыл).
Бас редакяюрдық сораўы бойыншо
Т. Квйыпбергенов жазған.
УЛЛЫ БЕРДАҚ ШАЙЫРДЫЦ
175 ЖЫЛЛЫҒЫНА БАЙЛАНЫСЛЫ ОЙЛАР
Уллы Бердак шайыр жөнинде жана-жана пикирлер айтаман деп
тәўекел етиў кыйын. Себеби, ол жвнннде макалалар, хәр кыйлы
дәрежеде жүргнзилген ойлар, пикирлер, сан-санаксыз. Корғалған
докгорлық, кандидатлыкдиссертациялар каншама-каншадейсиз!
Биэин халкымыз ушын Бердак ким? Бервак бизин халкымьшын
XIX өсирдеги көркемлик пенен свйлер тили, келбети, шежиреси,
яғный тарийхы, туўынды композиторы-сәэендеси. Аркв муз океанынан Жер орта тенизкне дейикги аралыкта бөлек-балек болып жасайғуғын бәрше түркий тиллес халыклар макганыш тутса арзыйгуғын
дана шайырлардын бири,
«Олай болса, Бервакган шығармаяары өз заманынла неге китал
болып басып шығарылмаған‘>» деўшнлер табылса тәәжип емес. Буноай
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сораўпароыц пайла болыўына биринши себсп, Беродктын өз замшында китап басып шығарьгў ислери кем болса да, болған ғой. Екинши
себеп, уллы шайырдын дөретпелери өз халкынын көп хәсиретли
хәм шешиўи кыйын жумбакларга толы тәғдиринин сәўлеси сыпатында болғанлыктан, өз елинин басшылары елден пул жыйнап болса
да, китап етип басып шығарыў мүмкин еди ғой...
Ал, шынлыкка келсек, Бердактын шығармаларынык өз заманында
китап болып шығарылмағанына баслы себепши хам айыпкерлер онын
дөрешелерининсапасы емес, хэсаган жәмийети, ез киткынынбасшшвры.
Буннан 60-65 жыл бурын үйимизде жыйналып, өз-ара бәзим
курып сөйлесетуғын ғаррыларға базда тан атканша от жакхышлык
кылып отырып, олардын ге тарыслы, гә бир-бирин толыкгырыўшы
Бердак шайыр жөниндеги әкгимелеринен еситкенлерим бойынша,
китапларынын басып шыпфылмаўынв уллы шайырдын »зи де
айыплы. Себеби ол жокары басшылардын, аса бай адамлардын
алдыларына бас ийип барыўды кәлемейтуғын аршыл инсан екен.
Бирак, тәнха өзинин минез-қулкы бойынша күтә кен пейилли, ашык
коллы адам болған. Ол, ҳәгге, аўыллар аралап озинин саз даўысы
менен баксышылык етип, халыкган жыйнаған пулпарын да, биринши
гезекте, жетим-жесирлерге, жарлыларға үлестиретуғык болған. Базы
бираоамлар «Неге бүйтссиз?*дегенде, шайыр: «Халкымнын ншимде
түйинге айланып баратырған эәхәрли дәртлсрин адамлардык өэлери
еситкиси келип, меки тез-теаден ө з тойларына шакырғанынын өзи
мсн ушын мәнгиге ада болмас пул* деп жуўап бсреди скен.
Усы себептен де, ол ө з заманынын уллы шайыры хәм атаклы
баксысы болыўына карамастан, жарлылыкта күн кеширсе де, халык
арасында айрыкша хүрметке саэаўар болып, вз эаманынын тилине
айланғанын мнллий тарийхымыз дөлийллейди. ӨЙткени, бул уллы
шайырдын гүллөн хөрекетлери, ислери әпсаналыкдәрежеде бәршелер
ушын хәм танланарлык хәм үлги аларлык ўакыя болған.
Бир жола ол үлкен тойда баксышылык етип, мисли сол елаттын
хәкнминикзулымлығын нәзерде тугкан киби, «Заманда»деген косык
дөретип:
•Ойлонсақ буд дунья бийпаян екен,
Душпан иси халыҳҳа кеп зыян екен,
Байлар қасҳыр, тулки, хадық қоян екен.
Карақғы қаплаған қайғы заманда...»
— деген екен.
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Бул косык бирдсн-ак ел хәкимине жаклай: «Сен неге менин
дәуиримди «Кдранғы каплаған кдйғылы заман» дейсен?* деп эорлык
пенен онынтойдан жыйналған пулларын, дуўгарын алып кояды.
Бирак ооныкан уллы шайырды куўаыаўшы ҳалыкгын ғәэебинен
корыкҳан ҳәким, оннан алғанпарын кайгадан өэине апарып бериў
нийетинде, ханнынелде жүрген салыкшышн алдынасалып, көп-квп
саўғалар менен кол каўсырып, шайырдынүйине келеди. Биракхәкнм
әкелген саўғшврын өз атынан емес, «Сиэге уллы ханымыз берип жиберди*
леп Бердактын алдьша кояды. Сонда шайыр сакалын сыйпалап сггырып:
— Шынын айтыныз, хәким мырэа, бул саўғалардк маған бериў
жөнинде уллы ханымыэға меки мактаған, кенес берген ким? Себеби,
ханымш еле мени к в р м с п н , танымайды ғой?-дейдн.
— Шайыр аға, кешириниэ, сол тойда сиэге азғана ашыў етсем де,
сонынан ойланш м. Сойгнп ертенине келмекши едим. Биракуллы
ханымыз шакыртып калды, тез кеттим. Ханымш мехирли инсан,
ол Тдкиритааланын Мухаммед алейхиссаламнан кейинги бизге
жиберген геэектеги пайғамбери ғой. Дәргайына киргенимде ол
бирден-ак маған: «Әй, каракалпак елиннц хәкими, айтыныэ,
елинидде сн атаклылардан кимлер бар?*-дедн. Бирден аўзыма сизин
атыныз түсги хәм сиади хәр тәреплеме мактадым. Соннан сон ол
ғәзийнеханасынан усы сарпайларды алдырып, е з атынан сиэге
тапсырыўымды соранды» - дейди хәким.
Удлы шайыр бираз ойланып:
— Илая ханымыз бахытлы болғай! Ханы бахытлы елдин, халкы
бахытлы! Бирак. уллы ханымыз, елеге шекем мени көрмеген, сөэлеримди тынламаған еди рой... Ол мәрхәмәт кылып, сизин маюаўыкыз
бенен Өүшн маған саўғажиберген боясаертенгм күни снзинжамакпаўыцыэ бенен менин басымды аш ўға буйрык беретуғыны да сөзсиэ! Сол
ушын бул саўпщ щ ы ала алмайман, — деп ортадагы саўғалараы жыйнап
хәкимниналоына ысырып кояоыда, бул нслери ушын хәкимге жолдас
больш келген ханнын салыкшысынан кеширим сорап кдлады.
Хакыйкый шайырдын минез-кулкы халкыкын минез-кулкынын
бир көрикиси. Түркнйтнллеслер еле езлеринше көп миллетлерге
болинбеген дәўирлерде оларға нөкерлер болып хыэметлер етиўи
аркдлы өжетлик, хеш кимге мойынсынбаўшылык әзелден-ак минеэкулықларына синип кеткен каракалпаклардын XIX әсирдеги уллы
шайырынын бундай иннеэ-кулкына хәэкрде де хеш бир каракаллак
перзенти такланбай, «Өзимизяа! Бүгинде биз Бердактаймыз ғой'»
десе, ннанбаўга далнл бар ма? Жок. албстте!
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Уллы шайырымыздын өз заманынд* китаплары басылмағанына
және бир дадил. Буны да жаслығымда такыўа ғаиэылардан еситкенмен:
Россня патшалығы Орта Азияны өалерине каратып алғанынан
сон, Төрткүлаеги орыс губернаторы уллы шайьгрды алдына шакырып:
«бизге калыс хызметиниз керек, егер шәрткмиэге көнсециэ дөрстпелерициэдин хәммесин китап етип бастырып шығарамыз» деген екен.
Шайыр сонда терец ойларға шүмгеннен соц:
— Әўеле бир рәўият тыцлацыз, мырза губернатор,—деген екен
басын квтерип. — Бәрше мусылманлардыц нсекген уллы пайғамбери
Мухаммед алеәхиссалам бир түкое уйкыға жатпай, Меккенин халкы
гүнде ке менек шуғылланады екен, деп кзланы аралаўға шығады.
Аралап жүрсе, пүткил кала халкы тыныш уйкыда. Бирак бир көшекин дығырығына келгенде, бир адамнын уйыкламастан, колына үлкен
снпсе алып, көшелерди сыпырып, хәр кыйлы тикенлер менен майдашүйде тас кыйқымларьш, шийшеяердин сыныкларын терип жүргенин
көрген сон онын күндиз олай-булай жүретуғын кәмбағал жаланаяклар
менен жас балалардын аякларына кирип я батьш сларш жылатпасыи,
деген нийетте ислеп атырғанын сорамай-ақтусинген пайғамберимиз:
— «Әдиўли инсан, сен, бул ислеринди, сгер, күндиз кылғанында,
кала халкы көрип, саған есапсыз алғыслар менен рахметлерин
жаўдырар еди*-депти.
— Аш-арык, жарлы-жакыбай бийшара халыққа қылған кдлыс
ислеринушын олардан алғысяар, рахметлер дәметиў де олардан к т
пулдәмегиўиененбарабар. БәршенитөбсаенТәцнритааланынтәнҳә
өзи көрип туратуғынына исеяемен. Сонын өзи маған жеткиликли»депти соя инсан.
Будрәўияткасиэдетусинсецизкерек, мырзагубернатор.Аленди
мен өзимнин дөретпелеримди китап етип басып шығаратуғынларға
бас ийип жасағанымнан, вз еркинлигимои абзалырақ ғщремен. Мени
меннц халқым керсе, тынласа, тусичсе тамам. Ҳеш кимнен хрипене
де дәметеймен. Бул кен жакәнда бнйпрезлюсге еркин хасап, дөрепсен
косықларыцпы, өзинше, дуўтар сазына салып, халкынатыняатканға
не жетснн? Әне солай, губернатсф мырза. Екди тыцланыз:
*Крдиримди халык, билер,
Халық билмесе балык билер,
Өлмеген сөзимди кврер
Ҳем қедирлер қолыкы услоп!....
— деп уллы шайыр әсте-ақырын орнынан түргелипти...
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Усыннан кейин хдкнмлер ғана емес, жокарылағы патшалардын
да кеўлиндс тек езнн мактатыў нийетлери барлығын аныктүсинген
уллы шайыр езинин, «Акмак патша» дәстанын лөреткен екен.
... Әне усылайынша өзгеге бас иймейтуғын, хдслы нөкер, өжет
минезли карахалпакшылығына байланыслы уллы шайырымыздык
косықлары өз дәўиринде китал болып басылмағанына төнхә өти
налымаған да, өкинбеген де, келешекке исеним менен косыклар
дөретиўди токтатттаған да...
... Жыллар изинен жыллар еттн... Халыкуллы шайырыныц қәдирин билди. Дөретпелери халық аўзынан жыйналып, китаплары да
басып шығарылды гой!
Бүгинги шайырлар, жазыўшылар онын пәк, кдлыс талантына
сүйсиннп, инсан сыпатында аса шыдамлылығынан, халкынын
келешегине хакыйшй дәрежеде исенетуғын уллы ннсан екенлигине
сүйсинип оннан үлги алса арзыйды.
Бердақгьщ өз келеш етн, халкыиык юелешегин бкянў даналығы
соншелли, бүгинлиги онык ана тилинде кайта-кайга китап болып
басылған шығармалары шегара билмей өэбек, каэақ, орыс, кыршз,
туркмен, түрк, аэербайжан, татар, башкыр, якуг хәм баскд да тиллерге
аўдарышп та басылды. Нәтийжеде дүнъянын көплеген әдебиятшылары шайырдык шығарм&лары жөниное күгә жокары пнкирлср
айгпакш. Бир мысат: жәхән адебилшнын уллы корифейлеринен бири
болған эаманласымыз Шынғыс Айтматов: «Бердак көп миллетли
туўыскан адебилглардын ен бийик шоккыларынын бири* деп бахалады.
Пүгкил шығыс еллериниц кен дөрўазасы, Орта Азиянын. өэинше,
хнши Меккеси саналғак данклы Ташкент каласында Мустакыллыктан кейин уллы шайырымыздын колына дуўтар услаған естелнк
бюсти орнатыдды. Мисли бир тамшы суўда аспан сәўлеленгени янлы,
шайырдын бул бюсти каракаллак халщ ны ц өтмиши хәм келешегинен белги берип турыпты. Бердакшн бул бюстиц көргенлер уллы
каракалпак шайырына бас иймей өтпейди. Буз бас ийиўлер, албетге,
оныц -гәнхә өзнне ғана бас ийиў емес, уллы сөз шебсрикнн кадирин
бнлген онын адиўли халкына да бас иймў... Сол ушын да бүгинлиги
хәр бир каракалпақ перзенти Бердактай уллы бабасын ыаюганыш
тутады. Кдракалпакстаннын өз шегарасынан тыскарыда яғный
Ташкентген баска жерде Бердакка естелик койылған 6а? Жок!
Мустақклликке дейин Нөкисте ғана бир естелик оркатыяған баш п ,
ол да миллетимиздин жалғыэ театры Станилавский атындағы
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театрдын алдына койылган едн. Бирак бул естеликкс тикленип
карасан уллы шайыр театрға хатте жүзин кдратпастан:
•Короп болған екем лут ш ,
Сейдей алмай ешти үним»
— деп өз косык катарларын мунлы такирарлап турған секилли
көринстуғын еди.
Кудаға шүкнр, Республикамызшн ғэрсэсизлигинек сон сол театр
Бердактын атына өзгертилди. Бсрдактын атына миллнй музей
шөлкемлестирилди. ТашКентгегиден тыскары Хорезм ўалаятында
Бердакгын бюсти бой тикледи. Оларға карасам, уллы шайырымыэ
саз лауыска салып, айрыкша мактаныш сезимлери менск:
•М ы қ жыддан сон кондай бодады дүнья,
Керейин, Лухманнық уза қ өмирин бер*

— деген өэ косыкпарын тэкирарлап турғандаЛ. Елеберин Бердакгын
бюсти көп еялерге койылатуғыны соэсиэ..
Бүгинги еркинлик заманымызда, уллы Бердаюык омир жолы
жөнинде ғөп кылыў, онын күгэ мийнеткеш, кмшипейил, кәнәатшил
халкынык өмир жолы хдккында гәп кылыўдеген сөз.
Бердактын мкллий шайыр сыпатында өзгешеликлери неде? Өз
халкы менен бирге болып, түркий тнллеслер менен тил табысыў
аркалы бәрше алемге, ланаларға, көп жасағанларға дыккат бериўинде.
Сол ушын да ол:
«Бир ғарры айтса әнгиме,
Од свз пайдалы кимге,
Д еп тықяап отырып бәрҳә
Нәсиятқа саддым қудақ•
— деп, сонғыларға нәсиятлар айтыў менен ө з әрманын былайынша
баян етип те үлгерген:
•Енди мақсетиме жетсем,
К аабаға кет сем ,«Ш ам ға кетсем...»
•-Л лп а м ы с менен Едиге...
Тири балса излер едим *.
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«Өткен Арасту, Афяатун
Ж аратып илимниқ к&нтиқ,
Ш ешиў уш ын кирер бәнтин
Мен мағриф ат излер едим...»
•Ким бай десе Хиндстанды,
Ж оғы м изяеп келер едим *
•М ен ақтарып Бухараны,
Л ухм аны м ды излер еди м »...

(бул щарларда «Арасту» — Арисготель (384-322), «Афлатун» — Платон
(427-327))
Шайыр тек рәўиятлар, әпсаналар тынлап, оларды терен үйренип
ядлаўлар менек де шекленбей, излеп, изленип кеннен саўат ашыўға
хәм китаплар окыўлы өзине бас ўазыйпа деп билгенлигин жокдрыдағы косык катарлары бәрхә тастыйыклайды...
Ол Юсуп ХасХджибтин (1021-1072) «Кутадғу билиг*инен акылнәсият жолларын, Фнрдаўсийдин (934-1025) «Шахнама»сыннан
кахарманлык сырларын, Низамий Генжавийден (1141-1203) ышкымухаббет сырларын үйренип, соларды сингеалеў тийкарында, пүгкил
әлемге үлги боларлык дәстанлар дөреткен Наўайыны окығаннан
кейин, «Наўайыдан саўаташтым!»... деп лаўысын барынша пүтккл
әлемге жар салды.
Бероақвэинше бир үлги сыпатымда уллы Физулийои (Мухаммед
Сулайыан Физулий -(1694-1720)) окып дүрлер шашканын да хеш
кимнен сыр тутпады Бедил (Мырэа Абубакир Бсдил (1644-1721)),
Аттар (Фарншшн Атгар (1 19-1130)) Бидияноы... кдйта-кайта тәкирарлаў менен таняар атырғэнын..., Маюумкулыдан (1733-1798) кемис
таппағанын айтып, устазларына бәрхә бас ийип жасаған хәм өз
устазлары секилли алем фонында ө з халкынык тәғдирин, өз
халкынын фоиында жахән твғдирнн көриўди үйрскген шайыр.
Буннан 60-70 жылдай бурынғы ғаррылардын айтканлырынан
менин есимде калғанлары бойынша, уллы шайырға өзи туўылып
өскен Арал бойлары күгв тар мдкан сыякланып, пүткил Туран
кенислигиндеги еллердн, оүньяға атлары малим уллы адамлар жасаған
мәкакларды, олардын мийнеткеш кдра табанлары тийген кардмзтлы
орынларды е з көзи менек көриўди, олардын маэарларын эиярат
етиўди максет етип саяхаткд шыккан шайыр... Усы саяхатындд ол,
биринши рет, Яссаўий шдХдриное (Түркстанға) келип, ол женнкде
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сситкенлерин, окығанларын тәнхә вэиник көргенлери менен салыстырып, терец ойлар менен, «Зәнги ата»ны зияратлағаннан кейин
Кокдндка өткен. Ташкентге Досмухаммед исмлн каракалпак хаким
болғанын еситип, Кокрн ханлығынаа баскалар кдтарыниа алиўлекген
каракалпак жнгнтлери нөкерлик кылатуғынын билнп, Туран әэелоен
каракалпак халкы ушын да ата мәкан екенине такыйык исенген.
Ол женекей ушыраскан Османлы турклердин «биз бала түрклиэ.
сиэлер, туркистанлылар, ата түрксиз» дейтуғын геплеринин астында
нелер жатканын дурыс утыныл, каяби терен макганыш сезимлерине
толып тасыў мекен Самаркандка келип, бәрше әлем бул кдланы не
ушын таўал ететуғынын, халкынын минеэ-кулкын да, үрп-әдетлеринде, уллы Әмнр Темурдын «Күш-адалагга» деген тәғлыйматынын
елеге шекем хакыйкый хуким сүретуғынында билнп куўанған.
Бухараға келнп «Ибн Синанын баскдн излерин таўып аякбасғайман»,
деген максет пенен квп кунлер жүрип, бәрш е мухаддес орыкларға
эиярат етип кайткан. Буннан соц гөзэал Хийўа каласына келип,
өэине жаслығынан таныс мухаддес орынларды және бнр кайтара
аралап, Абылғаэы Бахадыр ханнын (1603-1664) «Шежараи түрк»
китабынык кол жаэбасын аллекайсы уламадан бир кешеге сорап
алып окып. буннан күтә рухланған хәм өзинше «Шежире» жаэыўды
максет етедк. Бункан кейнн туўры Үргенишке хсол алып Нажиматдин
Кубранын (1145-1221) кәбирин зыярат еткен сон аз Ўатанына
кайгады. Барлык көргенлерин квз аддына вгкерип түркийтнллеслерднцш ежиресин жазыўта кирискен.
Солай етнп, Абылғаэы Бахадыр хан «Шажараи түрк», китабында
тарийхты Адам атадан баслап, хәэирети Нуўх пайғамбероин Хом, Сом,
Ефас исмли уш улынын бири Ефастын биринши улы Түрктен бәрше
түркий тиллеслердин өсип-врбип көбейиўи жолын тәриплесе, Бердак
взинин «Шежире»син уллы пайғамберимиз Мухаммед елейхиссаламнын
двўиринен берга жағыща,туркий тмллеслердин калайыкша ыиллетперге
балиниў, кәлиплесиў жолларын вэинше косық пенен тәриплейди,
сонынан, Өуған да кәнает етпей «Хореэм» дәстанын двреткен.
Бүгинлиги биз Бсрдактын лвретпелерин ксннен үйренсек, онын
гүллән дөрстпслери, косыклары, поэмалары ангордын вз заманында
билимли дана шайыр болғанлығын далиллейди. Әгген, усы кәрада
ескертпеўге болмайтуғын бир нәрсе, советлик заманда, терен билимлср
ийеси болған шайырымыэдын колжазбалары өз заманында китап
сыпатыкда басылып калмағакынан пайоаланып, гейпара «жыйнаўшылар» Бердакты өзлеринин советлик заманына сай, динсиз етип
476

www.ziyouz.com kutubxonasi

көрсстиўлери мснен де шекленбей, айырым шала саўат, кекшнл,
руўшыл шайырсымакжыйнаўшылар Бердакты валеринин тар кыяллары дәрежесинде, хәтге руўлар арасында келте пәмлер тврепинен
майда-шүйде алаўызлықпарды манги жырлаўшы щайыр сыпатында
көрсетиўден де уялмжй:
*Ийиеи окаман сасыйды,
Өр ж ағымнан журме мүйтен...»

ямаса:
•Хож ам шиерсеқ кеберсеқ,
Ешек пиим еге шеберсеқ....Ь

деген сыяклы валери токыган уйкас катарларык уллы Бердақгын
аты менен тәкирарланғанына не дерсец? Сол жыйнаўшылар уллы
шаЯыроын айьфым шығармаларына өалери токыган
келисиксиэ
катарларды туўс, кишигнрим поэмалар улгисинде косыкларды өалери
дөрегип косканын есапка алмағанда, Бердак XIX әсирцегн карака-тпак
калкынын ғана смес, пүткил түркий тиллес әлемниц уллы шайыры
болып калады. Бершкгындөретпелерине каншасаўатлылыкхәм ези
окыган уллылардыц квалери менен жантассан, ол улыўма шығыс
мадениятынын, сонын ишинде түркий тиллеслер мәденнятларынын
да, Европа мәденняты ушын да фундамент сыпатында хызмет етип
атырганык да өзинше дурыс уғынған шайыр болғанын түсинесен.
Бүгинлиги саўатлы, хэр тәреплеме билимли әдебнятшылар арасында
хакыйхый ғвреэсизхикпш бнйик шоккысынан Бердаюындөреттюкрн
жөниндс жяндша ойланбайтуғын, хәттсенбийнк минберлерден онын
аты мснен мактанбайгуғын әдебиятшылар болмаса керек.
Ғәрезсизлик берген еркинликке аркамды тиреп турып көп
жыллардан берли менин жаныма тынышлык бермей, бирак жакынға
шекем хешкимге кулакастыра алмай жүргек Бердак бабамыздын
келешек өўладка, жасларға, халкыка айткдн базы нәснятларынан,
өз атамнан еситкенлерим бойынша, мына косык катарларын кәм
патиясын тэкирарлағым келеди
— Балам, — деген еди Атам — Бердак шайыр, жасы бойынша,
бизлерге де ата дәрежесинде. Талай рет көргенмсн. Кдлби кен, кишипейил ннсан екен. Онын аўырып каяғанын еситкеннен кейин аўылымыздын аксакалына ерип мен де кеўлин сораўға барған едим. Кеўил
сораўга келгенлер квп сксн. Биалерас бнр шетирек отырдык. Сонда
уллы шайыр мени жас киши көрдиме, аркасынан сүйеп, басын сәл
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көтеринкиреп коЯыўымды өтинди. Дәрхәл айткан етинишнн бәржай
кылдым. Ол халқыкынкыраған халда былай деди:
— «Жигербектлерим тынланлар:
Биринши: Хәзирети Бдхаўаддин НахшбандиЙдик «Дилиниз
Алланы яд етсин, лекин, колыцыз исте болсын» деген нәсиятын
естен шыгарманлар! Усы д&на нәсиятгы мен халкыма түснниклирек
болсын деп:
«Дизенди сызлатып белинди бүпш ,
Жеген бир загаран палдан жақсырак» дегим келсди.
Екннши: Пайгамберимнз Мүзсаммед алейхиссаламнык «Бесикген
кдбирге шекем илим излен» деген нәсиятын хеш кдшан естен
шығармаклар! Динимиз Исламғатийкар салған уллы пайғамберимиздин бул даналығын халкыма түсиниклирек етип:
«Терен акыл керек сезди дизбеге,
Тыныкбилим керек бөрин сезбеге...», — деген едим. Тынлаўшыларым менен еле жартыўлы түсикиспегенимизге гиртгай ғана екинишлимен... Хеш гәп, еле ўакыт етиўи менен түсинисермиз де!
Үшинши: «Өзлсриниэге, халкьшыэга сырттан душпан излеменпер».
Усынын менен бирге, Бердак шайыр жөнннде базы тартыслы
пикирлеримдн жуўмаклап, еэимнин хажылығымнан лайдаланып,
уллы шайырбабамыз Бердакшн кеўлин сорал келиўшилертүргелер
геэинде онын шхарға бергек пәтиясын ез атам хәр сапары тәкирарлайтуғынлығын ескертиў менен, енди сизлерте сол пәшякы тәкирарласам
хәм сонын менен өз пикнримди токтатып турсам, мени әпиў етерсиз:
Мине Бердак шайырымызаын кеўлин сорап келгенлерге сонғы
пэтиясы: «Ҳәр кыйлы заман азапларыка тетепки берип жасап, хсш
кдшан абыржымай, албыракламай еле жасап киятырған мснин
халкымкыкжигербентлери! Бәрше халыкдар катарынан әэеяий өмир
жолын бәрш е түркнйтиллеслерге нөкерликтен баслаған хэм ашык
хэм өжетмикездн каракалпақхалюдшн аты хеш ш иан жогалмағай!!!
Үйлерккиэге тыскарыдан хабарлар келсе де, үйлеринизден тыскарыға
хабарлар кетсе де бэри куўанышлы хабарлардан ибарат болғай!
ӘўмийинШ...
•Еркин Крракдапакстак» 28-30 янаарь
хаи / феарадь 2003-ж ш. Бас редактордық сорауы бойымша Т. Кайыябергеное
жазған.
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Е ск ерти ў: өзимнин айырым пикирлеримди бир факт пенен
жуўыакяасам, кеширерсю хәм тусинесиэдеп ойлайман: Менинатам
Хәкимнияз 18-20 жасар гезинде Бердакты бнрннши рет көрғеннен
сон, тэғдир тағазасы менен және бир неше мәрте ушырасып хызметлер
кылғанын, Уллы шайырдынтәнхө е з аўзынан «Шежире>син талай
ретеснткенин айта беретуғын еди. Атамды көп тынлап, онын ядлаўшылык укыбына оғыры исенетуғын болғаным ушын, уллы
Бердакгын өз аўзынан еситкен «Шежиренин* усы ўакыткд дейин
хэммеге мөлим вариантына косымша атам себеп болыл такхо азнм
ядлаған айрым катарларын 1997-жылдык 21-нюнинде «Еркнн
Кдракалпакстанг газетасыкда жәриялаған болсам да, оны жәке
дықкдтынызға усынғаным ушын кеширерсиз:
УЛЛЫ БЕРДАКГЫН «ШЕЖИРЕСИНЕН»
... Рассулаҳ пырак, минип,
Арш ыалаға барған екен.
Куда менен разы айтысып,
Хрк дийдарын көрген екен...
Гул ж узлери шәмсуў камар,
Абубәкир, хвэирети Омар,
Осман, Әлий-төрт шәрияр
П айғамбердиц яраны екен.
Отыз үшмьщ саҳабасы,
Ж умаа арабтық қәбийлеси,
Хызмет еттидер бәршеси,
П айғамбердиқ заманы екен...
Жаэдым халықт ық шежиресин,
Еситиц Шежирениқ мәнисин,
Бэршениқ ата-бабасын,
Айт ып баян кылсам екен...
Енес ибн М аяик' иси,

Пайғамбердин еаҳабасы.
Енес Казақтыц бабосы,
Ураны «аяаш» болған екен.
Сахра халқы көшип-еезбек,
Қөнтли жерден Ўатан дүэбек,
М м икт ин бирулыдур Өзбек
Ол сыпайы болған ексн.
Өзбекке Расул нәзер салды,
Мал-дүньясы абад балды,
Өзбек зайыпты квн алды,
Күтә асип-анген екен.
Өзбек әэеяден бий баяды.
Сыпайылык ж алын кууды.
Бәйбиишсинен М айкы тууды,
Халыққа а ға болған екен.
М айкынықулы Сейилхан,
Е гизул т уўьиған оннан

Е м ес и бм М а к и к —(А н ас н б и М а л и к ) Т а р и й х ы а д е р ек л ер в с 103 х а с ы и о а Ҳ и х р и Я
93 х ш (м е л о о и в 712 х ) к а й ш с б о л гаи . Х а м с ш и л е р Е ж с т е н (А н а с т а и ) 2286
р ер и п х л э ы л а л п ш . О н ы н ә к е с и М а л и к И б к ан Н аэр д егеи к и с и е к е н . С ол
>.шын Е ж с и б н М а л и к делинеди.
Т ар и й х ы й ўакы к л ар га те р е н о й ж и б ер н п нэертлем се, М а л н к и б и а н Н азр
ар а б л а р д ы к 649 (м ело д н й ) х ы л ы к о а и слам ды е н ж ай д ы р ы ў ы а к с стш ш е Турам
ел л е р н н е к е л к к л е р а е н болы ўы д а итм м ал Б ер д ак ш ай ы р «Ш еж ире* с н н д е с ө з
е г к е н т ү р к и й тк л л е с хады кларпы н б и р -б н р и н е н б в л н н н ў геэекл ер н усы даў н р ден
б ася аи гам б о л са т ә ә х м л ем сс.
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Исмилерии Түрк, Әзербай қойғаи
Анасы: *мен», «жан»ды қосқан екен.
Енестиқ бир улы нағы з,
Урысқа ат лансада ж алғыз,
Жауыи қырмай қайт пас ҳөргиз,
Соннаи Қ ы рғы з ат анған екен.
Ш ликт иқ бир улы Раэы ҳақ,
Ж аслығында қойды ғулпақ,
Кийдирилип «Кара қалпақ»,
Соннан • Крра Калпакғ балған екен.
И вликт иқ у л ҳәм қыздары,
Тез к&бейип өскен екен.
• Турк-түркий ...» ҳаўазлары,
Д уш пан көкейин тескен екен...
Өр кекирекди қарақалпақ
Колларына алып жарақ
Туркийлерди ж аўдан қорғамақ,
М ақсетлери бояған екен...
Татқан пайғам бер дузынан,
М әликт иқ генж е қызынан,
Көп т ойы нған уўызынан,
Уйғыр ул т уўы лған екен...
Туўысқанларды а лға баслан,
Ҳәммесиниқ ўақт ы н хош лап,
•Бао*, *қыр», •курп» -сүреи тосдап,
Соннан «Баш курт » болған екен.
Хор күн қәўип-қот ер туўды,
Батырлықтық жолын қуўды,
Ж ақ м айданда у л туўыяды,
Атын Тат ар қо й ға н екен.
Түркий саўаш та қунықты
Д уит аннан ж ығыяды, жықты.
Бир Ана ш ет т е қумықты,
Соннан Кумық т уўы лған екен.

Ана көп толғатып жатты,
Ж әнеекиул туўылды -тақатты,
Ақсақаллар сайлап көп атты.
Балқар, Кдранай қойған екеқ.
Косылды десип көп қоллар,
Т ойға сойылды көп қойлар,
Тез ержетип сол балалар,
Ж аўға қарсы шапқан екен.
Едил, Ж айық кеқ тақырды,
Халықтан қалған бул нақылды,
«Суў/»
деп бири шақырды.
Соннан Шуўаш бояған екен.
Д осқа опадар жаўдыр көзли,
Н оғай туўылды бир созли,
Ж әне бири Яқут жүзли
М ен Я қут пан деген екен.
Бизге яр Рассулалла деп,
Айт а берсеқ шежире көп...
Бирлигине исенип көп,
М әтқабылда қадғам екен.
Тықяамай Алла наласында,
Карамай ата-баласына,
К аф т аў, Туран даласына,
Тым-тырақай қош қан екен.
Ж әне сам ал ести оқынан,
Бир Алланық қоллаўынан,
Бомин' шаҳтық заманынан,
Олар тастай бириккен екен.
А й изинен айдар өтип,
Аяаўыздық отын түтетип
Бомин шаҳтан дәўран кет ип,
Ж вне ел т арқасқан екен.
Д үньяға келип ЕатараиР,
Ерди оға н аш-ж алақаш.

Бнви в и —552 п и ы гүляәи түркийшиесяервн бириишм регбмр пжпвиыпа
бириктиргеи ш&х.
' Элирив—Боыин ш *лм сон буэшган түтмлйтмллесдеда 682-жылы ка*1шн
бир М П Ш Н Ю

К 9Н М С П Ц Я С И Ш&&.
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Халы кка болып мисаи қуяш ,
А ға-инидер т абьккрн екен,
Куяш ш ығып, батып турды,
Талай даўыл, үргин үрди,
Ҳәр төрепке жал бурылды,
Турк уллары бвлинген екен.
Ж осаў түспей бир қолайға,
Ж ургенде кгямей очвйға,
Патшалык т ийин И оғайға,
Әлемге даққ ж айған екен.
Ол да узақ сақланбсстан,
Исенимлер ақланбастан,
Туўысқанлар жақланбастан,

М исли булт т аркалған екен.
Өтти кунлер, отти емир,
Әламатлар балды небир,
Т ууьиған соқ Әмир Темир,
Кеқ патшалық болған екен.
Соқ-соқ қашып елдиқ қут ы ,
Аспандауш ы п көн тоты,
Л аўлоп ййаўы мы қ оты.
Патшалык т арқаған екен.
Ж ыл артынан ж ыллар ет ин,
Ш уғы лларға дәўран ж етия,
Түркийтнллестен бирлик кетин,
Буя • Шежире» қа лға н екен...

31 - Т Кдймпбергено»
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ҮШИНШИ БӨЛИМ
XXI Ә С И РД И Ц БО САҒАСЫ Н Д А Т У Ў Ы Л ҒА Н
АД АС Ы М А 99 К ЕЦ ЕС ...
«Ким басқолардық оригимая
пикирлерин дурыс тусиме билсе, ол
кутә акыллы инсан...»
Францу] матемотиги, меазыўшысы
Ьы з Поекаль (1623-1662)

Ассалаўыа-алейқум, XXI әсирдин босағасынаа туўылған Адасым!
Мениц өмирден алған тәжрийбелерим бойынша, енди сенин
алдывда да есап-санақсыз ойлы-бәлентли кыйын асыўлар хәм төнхө
өзиннин тислерин менен таргып, өз манлайын менен нйтерип ашыўын
тийис кеп ғана жабык есиклер-өм күтип турыпты. Олар әлбетте,
секнен көп шыкығыўтар, төжирийбелер, билим-илимлер талап етеди.
СолаЙ бслоша, ержеткениннен кейин бул жакгы дуньяда кергеклерин,тусинип билгенлерин ншице сыймай, ишсклериқди дүбирлеткен
гезде, жасы үлкен аталар менен сырласып билгенлерин түўе, тәнҳә
өзиннин түсиниклерине өзин карсы шығып калатуғын демлеривде
пайда болатуғыны маған жумбак емес. Бундай жағдайларды менин
өзим тәнҳә өмир жолларымды, өэимше, сайбағыслап, азда болса
бахдлаў дәрежесине жеткеннен кейин уғындым. Енди уғынсам, өз
ўактында өмирдин көп-көп күтилмеген кубылысларына итибар
қылмаппан... Енди сен, әдиўли Адвсым, маған усап өз дөўиринде
хеш нәрсеге бийитнбар бола гөрме айналайын!!!
Уллы жерлесимиз Шайх Абу Бакир аль Шиблий (861-945): «өз
ўактында төрт жүз пир хәм устазларға хызмет кылып, төрт мын
хәдистн окып үлгердим, Биракта сол төрт мыннан тек ғана биреўин
ядымда беккем тутып, сол хәднске сүйендим де, баскаларын
умытгым» деген екен.
Айналайын Адасым, мен бүгин сенин алдында өзимди уллы
Шиблий Шайхка тенлестириўден аўлақпан. Сөйтсе де...
482
www.ziyouz.com kutubxonasi

Өмир эымрап өте береди екен... Менин көз аддымда нендей
хэсиретли, нендей түсиниксиз кубылыслар жүэ бермеди дейсен...
Биреўлер жыласа, екиншилери күлип, үшиншилери оларға түсинбей
танланып жүреди... Сол ушын да ески кария бабаларымыэ «Тәнирита*
ала өмирдеги бир-бирине карама-карсы нэрселерди көплеп жараткан.
Оларды керип-билип гейде: Жер шарынык бир жағына калайынша
аўып кетпей тен турғаны да танланасан...» деседи.
Екди өзим гуўасы болған базы бир түсиниксиз аласыпыранлыклардан мысаллар келтирейин:
...Бир жола қоксы көшеге оттийип, көп жайлар биротала жанып
кетги де, ортада бир жай аман калды. Адамлар бир күн жүрип жанған
жайлардаи тири калғанларға кеўил айтып шығып, ертенине анаў
жанбай калған жалғыз үйде той-тойлады... Буған не дерсен? Өз
ўакгында мен буғанда түсинип жарымағанман. Жнгирма биринши
эсирдеги Адасым, бундай жумбаклар сенин ўактында да жүз берсе
өзин-ақ ойланып жуўмак шығарыўға тырысарсан...
...Жөне бир күни кеште он жағымыздағы консымьшык үй ийеси
жокарғы лаўазымнан босағвнын еситип, оны жубатыў ушын кеўил
билдирнўге барып, кайтып келсем, тап сол лаўазымды ийелеген
шеп жағымыэдағы консымыэ үйине шакыртып баласын жиберипти...
Онын үйинде тан атканша бәэим курдык. Буған не дерсен?
Және бир күни үшинши консымыздын хаялы еки жыл бирге
жасаған ерин таслал баска аоамға турмыска шығып келеенин еситиўден, гилен консылар жыйналысып, ҳдялынан айрылған түл консымызды еплеп жубагып кслсек, төртинши консымыз бүгин үйленгенин
айзъш тойға шашртыўшы жибфипти. Билсем, үшинши нмиымыэды
таслап келсен хаялды сол алыпты... Сондадасол үйце ендиги тойдыц
кецесин эткерип бираэ ўаюы-хошлык пенен тан аттырдық...
Усыяаррыц түп дарекяерин саган каляйынша түсинциримем, Ацястлы!
Өзин еро»»пансон ойяанарсан сөйтип өэнн-гкбир жуўмаюса келерсец...
Бундай карама-карсы кубылысларды көп көре бергеним ушын,
бәрине көклигип кеткеним соншеяли, гейде баскаларды, бул әлсмди
түўе өзимди эзим тусинбей, егер өлстуғын болсам, кайсы консым
менен кай тақдетге ырзаласып, калайынша хошласарымды бнлмей,
хайранымдашығады...
Баэда өзимди бул дүньяға артықтуўылып, бийцшн келген бийакыл бенде сыпатынла сезинемеиде, взимди өзим наятый жек
кэремен... «Өзнн-взи жек көрип, бирак хеиггенеге дурыслы жуўап
таппаған ҳәр бир инсаннын бул жакты дүньядан кстиўгс асыккаиы
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абзал» деп те сыбырланып, өле койғым келетуғын пайытларым
болады. Әттен.. эгген... ансат емес...
Кдлай деген менекдс бул кендүньяға хэмме шерик. Ойлансам,
гүллән адамзат перэенти уллы бир дараюын саясында жасал атырған
жанлы жәклкклср секклли. Гейде, ойланбай-ақ, сол уллы даракгын
саясында жасап атырған өзлсримиз гой, десек, тап сол даракгык
саясы түске дейин бизики болса, түстен кейин өзгелердики екенин
уғынамыз... Усыны түсинип биримизпен биримиз сая кызғанатуғын
да әдетлеримиз жоқемес!...
Онын үстине, ҳәр алған нәпесимиздин ишке кириў гезинде де,
иштен сыртка шығысы гезинде де өэ мүшкили бар. Ишнне тартканыноы сыртка шығарып, ямаса шығарғанынды кайта ишике жутып
үлгересен бе, жоқпа, сирә билмейсен. Буп ла өзиннен бийғәрез жумбак!
Бул жарыкдүньяға келдинбе сени хәрдеминде мехирсиз эжел күтип
турышы... Буны хәмме билеки, биракбари & и м етое салып жасаАды..
Усы жағддйлар есиме түссе, бирден досларымды излегим келеди...
Ал, хакыйқый досларым бар ма?... Олар кимлер?... Нешеў?... Әне,
бул мен ушын сораўларды н сораўы...
Жаслығымда досларым көп сыяклы сди. Олар менен ушырасканша
асығып, ата-анамнын, ал, үйленген сон, хаялымнык да айтканын
кылмай, сол досларымды излеп кетиўге тырысатуғын едим. Дослар
менен хөр ушырасыўда менин ушын нәмәлим кызыкдүнья енди
ашылған секилпи түйилип, апак-шапак болысатуғын едик. Усындай
апак-шапак пайтларымызда биреўлери менен, арамызда кеше ғана
өкпе-гкйне болып өтсе де, сол дыклы демлерди еслеў есимизге келмес
еди. Базда өлле нәрселерге келиспей калсакта, ертенине бир-биримиэди керсек кешеги келиспеўшиликлеримиади умытып кететуғын
да едик... Кэне, енди сол дослар? Жыллар өтиўи менен бираэы мәнгиликдүньясына кайткак... ал еле кайтпағанлары аклык-шаўлыклар
гүмирашылығы менен бәнт... баяғы жаслығымыз кайда?...
Мине, жасым 70 тен асты. Хөр күни бул жарык дүнья менен
менин де хошласыў саатлары жакыкласып калғандай сезинемен.
Усындай демлерде ишимди жекилгиў ушыы сырласарға дос таппайман.
Егер табылса, ол өзинин ғалма-ғаллары менен бәкт болама, бирақол
менкен, әлле кандай сырларды жасырып турған кимсеге мегэейди...
Тек ээ перзентлерим, аклыкларым, каналас туўысканларым ғана
дос болып калған сыяклы. Перэентлерим менен дослығыма куўаныштан базда халыктын:
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•Перзентсиз мәз&инге тил тийгиэбеқдер,
Перзентсиздиқ емири етер зар менен»

деген косык катарларын еслесем, көэ алдымда өлле нәрселер пайда
болған сыякланады да, бийперэентлерди аяныштан, көзлериме жас
куйылады...
Инжилдин бесинши сүресинин 44-45-аятларында Әзиэ пир
Матвейдин хош хабарында: «Душпанларынызды да сүйинлер!...
Снзге жәбир-эулым кылганлар ушын дадуўа кылыклар. Сонда сиз
Аспандағы Атаныздын перзентлери боласызлар! Себеби ол өзинин
нурын жаўызлардын да, жаксылардын да үстине тен түсирип турыпты», деген екен. Бул айтыдғанларды екди сеник де дыкқатыка усыныў
менен, олай-булай өткенлерге де тэкирарлаў максетинде кек-кен
жоллардын бәкдиргилерине шыгап саатлап турғым келеди... Билип
кой, сүйнкли Адасым, адам баласы ушын пайда болған кайсындай
динге дыккат берсен де, бәри де гүләән аламзат ушын Тәниритааламыз
тәрепинен төрт нәрсе де тенлик жаратылғанына туўа боласан. Сол
төрт теклнкти енди өз сөэлерим менен саған баянлайын:
1. Әй, Инсан, сен кайларда жүрип, кайларда болып, кднша
бахытлы, шадлы жағдайда жасасан да, бәри бир, акырында хәмыенн
өткеретуғын бнр дәрўаза сени де вткериў ушын күтип турыпты.
Бул — Өлим дәрўазасы!
2. Әй, Инсан, сен өз өмиринде кандай жилеклерден, макпаллардзн
кийимлер кийнкип, баскзларға кандай үстемлнклер етип шадыкоррамлыкта жасасан да, акырында хәмме менен тен бир кийнм
кийесен. Бул кийим — ак бөзоен тигилетуғын кепин!
3. Әй, Инсан, сен өз өмиринде кандай яүлдүллерге, машиналарға
мннип ямаса самолетаерде аспанға ушып шалкыў менен жасасанда,
бәри бир, акырыкда, сен де бәршелер менен тен бир атка минесен.
Бул ат — ағаипан соғылатуғын табыт!
4. Өй, Инсан, сен өзине кандай сарайлар курып, кандай бағыўгүл-башалардын арасында жасасак да, бари бир, акырында сен де
баскалар менек тен бир жайға кирип жатасан. Бул жай — Кэбир!».
Әне усыларды ертерек түсинип жаеасан, бахьгглы инсансан-аў,
бирвк хеш умыта а.тмасан аякларын бөрхэ каттырал жасайсан, Адасым!
Тәнирии аламыз да өзи пайда еткен Адам әўладлары усы төрт
тенликги мәнги есикен шығармай бахытлы жасасын, деп сларға-акыл,
күш берсе де, оннан калай пайдаланыўды хвр киинин өз еркмне
калдырған... Сол ушын көбинесе, умытыгтта жаса, мехирлн Адасым!
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Ерк өзнмде деп ис кылсак, басканын еркине зыян ететуғынынды
да кдйта-кайта ойланып алыў керек. Тилекке карсы, мен буларды
бәрхэ есте тутыўта е з ўакгында, дурыслы илаж кылалмадым. Сол
ушын көп-кеп кэтелерге жол койдым. Бүгин кетелернмви ойласам,
алдымдағы жолымды көрмей каламан. Енди сен мендей болып
кэтслеспеў жолларын таўып жаса, айналайын Адасым!
...Бул дүньядағы ннсан өмиринин кер деми кымбат. Бахалай
билиў керек. Бир тана демнин еэинде жер тенселип, хәмме нерсе
астын-үстин болып кетиўи де тәәжнп емес... Билип қрй, жас Адасым,
бул түсиниксиз дүнья хәр бир тири ннсаннын өзннше сейлениў,
тәўбе қылыў, жалбарыныў, өкиниў, жылаў, хеш кимди азапламай
сүйнннў, суйсиниў дүньясы!...
Кдндай дережеде болса да инсаннят ушын жаратылған бул кен
дунья мәнги бар болсын, нлайым! Онын кызығы — өкинишлер
мснсн сүнинишлердин түйинлеринин де. Әгген, күйинишлср болмаса,
суйинишлердин нслигин, сүйинишлер болмаса, күйинишлер дурыс
түсинилмес еди.
Ал, түсинбеслик пенен тусимсизпик гүллан ақмаклыктын сағасы.
Бенделернн, олардын катарында сени де усыкдай акмаклыклардан
аўлак туткай Жаратканнын өзи! Өзнн де дурыс тилеклерден шетте
калма, адаспа, әдкўли Адасым!
... Ал енди, сүйнкли Адасым, набада, меник мәнгилик дәрўазасыкан ишкери кирип кетиўге жакынлаған сонғы демлеримде, дастығымнын касында пайда болып маған сораўлар берсен, Тәниритааламнан гирттей болсада, сен ушын имканиятсорап, саган жуўап
кайтарыўға жвлыкпайман. Набаоа: «Маган кандай нөснятлар айтып
кетесен?» десен, саган уллы Махмуд Ғаэнавийдин (XI әсир) бир
нәсиятын еэимше тәкирарлап: «Төкритааланын нәзери сенин де
кәлбинде, сол ушын өз нөпсинди барлык агааларықды ҳөм пөк,
хәм тазарак тутып жасайгөр, айналайын» дер едим.
... Егер сен мсннн бет әлпетимнен менин бул дүкьядан асығыс
кететуғынымды уғып: «Маган терт сөэ айгсакыэ?» десен, «хеш кашан
ата-ананды, халкыкды ренжитпе!» дер едим, егер, «үш сез айтыныз?»
десен, «Ананды, халқыкды сүй!» дер еднм, егер «тек еки сөэ айтып
кстиниз» десен, «Саў кал, Аоасым!» дер едим. Егер «бир сөз айтыныэ?»
дссен, «Кдракаллакларым!!!» дер едим. Егер сен сокғы демнмде касымда бола алмасак, баскалар да сораў бермесс, ишимнен хеш кимге
еситтнрместен, халкымкын даналары дөретнп кеткен косыклардан
мынаў еки катарын:
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*Лнадан туўылдым, бардым базарға
Кепинлик шыт аяып қайттым мазарға...»

деп тәкирарлаў менен көэ жумар едим.
Әке солай, сүйикли Адасым! Пайгамберимиз Мухаммед алейхиссалам, «Бул дүньяда канша пурсат турыўына кдрап ис кыл...» деген
екен. Пайғамберимиэдин бул нәсияты бәрше тирилерге тнйнсли,
Айналайын Адасым!
Енди сен жасайтуғын XXI әснр, яғный, үшинши мынжыллыкшн
биринши әснри, пүткил әлемдеги бәрш е халыкларға мехирмухаббетлерге толы «Уллы бирликтин, Бахытлылыктын Нурларын
теккек сепкей, баскалардын катарында бизин нөкер жүрекли ақ
кеўил халкымыэ болған, каракалпаклар хәмме менен тен орынга
ийе болып енип-өскей!» деген тилеклер менен, өзимше, тәўекел
етип, тәнхө өзине арнаўлы түрде 99 Нескят айткым келеди.
Бирден: «неге 100 емес?», деп мени кустаны кылма. Билемен,
уллы даналар: «хәр инсан өзинше бир дүнья* дейди. Сонын менен
бирге сол уллы даналар: «ах, бири кем дүнья-ай!» деп өкиниште
билдиреди-ғой. Мен олардан артыкпан ба? Жок! Мен де камсүт
емген бири кемис болып туўылгак, бнр инсанман.
Айналайын Адасым, саган бул хатымды Рамазан айыкда, тутык
пайтымыда жазып отырғаным ушына Ораза тутыўдын әхмийетн
жөнинде аэгана айтайын: пайгамберимиэ Мухаммед әлейхиссалам
үмметлерине: «Сумму тасаххуу1* — яғный, «Ораза тутынлар, саламатг
боласыэяар!» деп ескерткен екен. Усыннан кейин бурында өткен
уллы алламалардын жазып кеткенлерин окжакга, бүгинги шыпакерлеримиз бенен сойлессею е, бәри «Аскдзан гилек кеселликлердин
үйи...*, «хәр бир инсаннын бириншн душпаны — окын аскаэаны»
деп ескертйў менеи. диний саў бенделер хәр жылы бир ай ораза
тутып, асказаннын жумысын регулировка етипте турыўы пайдапы
да екенлигинде көл дэлкллер менен ескертеди.
Диний тағлыйматлар бойынша инсан Ораза тутканда хәркыйлы
өсеклер, өэгелерди сыртынан сайыў, жалган сейлеў, биреўлердин
абрайларын төгиў сыяклы колал хәрекетлерден өэин аўлақ тутпаш
лазым. Бул талаплардын да денсаўлыкка пайдалары көллити исенимли
түрде дәлнлленедн.
Сонын менен бирге, пайгамберимнэ алейгиссалам Рамазан айын:
«I. Дахайы рахмет»; «2. Дахайы мағрифат»; 3. Дахайы читкумминаннар»— аеп үш он күнликке батеди екен. Биринши он күнлиюе
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Тәнритааланын Рахмет есиклери ашшған болып, Ораза тугкан кайсы
бенделерине Тәнритааланын нәзери түссе, олар хөр кандай хәсиретли
апатлардак аман болады; екикши ок күнликте, Тәнритаала Ораза
тугкан бенделерининхәр кандай гүналарын кеширедн; Үшинши он
күнликге Тәнритаала Ораза тупсан бенаелерин дозакган азат кылады...
Әдиўли Адасым, айта берсем бул жакгы дүньяда Инсаннын
дурыслы жасаўы ушын тағлыйматлардында, кецеслердинде нзи ада
болмайды. Сол ушын мен енди өзнмдн өзим жүўенлеп, тәнхә сенин
өзине айтпакшы болған мақсетлеримс өтемен:
***
Айналайын сүйиклк Адасым:
1. Кураны Кәримнин 28-сүресиник88-аяшндаескертнлиўинше,
хәр бир тнри бендеге, бнр күни болмаса, бир күни өлим келеди.
Соған дейин тез-тезден өзине-өзин «Киммен?* «Кимге керекпен?
Неге керекпен?» деген сораўлар койып, өзине хәм тынпаўшыға текдей
унайтуғын жуўаплар табыўга тырысып жасаўды умытпа!.
Миллстин Кдракалпак екеник, бул атама бизин ен әўелги бабаларымыздын бәрше түркийзибанларды корғаўшы сак нөкерлер болғаны
ушык, олардын нөкерлигин баскалардан айырып көрсетип турыў
максетинде, хәэирги термин менен айткднда, нөкерлик белги
сыпатында, басларына Кдра (Удлы) калпак кийгизилгени себепли,
акыбетнкде, миллеткн КДРАКАЛПАК деп аталғанын хеш кашан
есиннен шығарма. Каракаппаклығыцды мактаныш тут. Уллы Әмнр
Темур айткандай мкллетинниц дәртине дәрман бояыў бас ўаэыйпан
екенлигин хеш кашан есиннен шығарма!
2. Хор сапары «Мен»индн ойланып айт. Хэр «Мен»инде өэинхәм
миллетин бириккен болады. Бкл, миллепщ аз санлы болғаны менен,
сеннц тнлин менен бнр түбирлес 26 миллст тили бар. Олардын бәри ен
әзедден бир ата-ананын перзентлери. Усы 26 түркий тиллеслероин
арасышш Әэбекстан Презкденгинин «Өзбекстаннын келсшегн Каракаллакстаннын келешеги, ал Кдракалпакстаннын келешеги Өэбекстакнын келешеги» деген тастыйыклаўшы анықдамасына исенил жаса!
Жәнеойланхдмисен.хэрбнртуркийпицксинсаннынкшкшегисенин
келешегин, сенин келешегин хәр туркийтиллес инсаннын кеяешега!
3. Ен эўеле өзинди өж н түсинбесец, өз миллетинли де, бвскаларды
да жетерли түсинбейсен. Хеш бир искс ойланбай кол урма. Адамзат
фонынаа өзинниц, миллетинниндал орынларын, анға жүрер жошарын, хукыкларын үйренип, түсинип, оларды қорғап, халкын ушын
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Ўатанын ушын хызметлер етиўге бәрха таяр болып, керек болса,
жанынды бериўге таяр болып жаса!
4. Ҳәр инсан, өзинше, бир жулдыз. Ҳәр миллет, өзннш е, бир
шок жулдыз. Демек, с?н де жулдыэсан, халкыц — каракалпақлар
саны жағынан аэлаў болсада шок жулдыз!! Сол шок жулдыздын
айналаға көбирек нур шашыўы ушын ол өзиндей шок*шок жулдыздан ғәрезли екенин уыытпа. Әллекандай куш бул жулдызларды
бүркемекши болса, оларға соккы бериўге бәрхд таяр бол!
Ертенги күниыиз қәртәреплеме абат болады деп ойласан да, көп
ерий бермс, Тәнритааладан бөтен хешким ертеқги күн кандай
болатуғы-нын аныкбилмейди.
5. Халқыннын саны аз болғаны, қәлбинди гибиртиклегседе, онын
баскдлар катарыкан бүгингн ийелегеп орны ушын налынба, таласла.
Халыкгын орны инсаняарынын улыўма билиминен, өз-ара бирлигикен, кенпейиллигинеи, мийнеткешлигинен, дүньяны кайсындай дэрежеде үйренип, сүйип түсингенинен ғәрезли. Ҳәм елицдн хәм
дүньяны тендей бахалап сүйиўши бол!
Ким өзгеге шукыр каэса, оғанөзидетүсетуғынын, кимбиреўге
карсы кылыш көтерсе, акыбетинде оньш өзи қылыштан өледи деген
халыклар даналығын есиннен шыкпасын.
6. Ҳөр инсаннын кәлби Тәнрктааланын кулпы астында. Ҳөр бир
инсаннын қәлиб кулпын ашып сөйлесиў гилтлери бәрше инсанларға
тец бөлистирилип берилген. Ким менен сөилеспекши болсанда,
онын кәлбин дурыс ашатуғын гилтти сол инсаннын өэинен ямаса
баскаларлан емес, өўеле өэикнен иале. Неше халыктын тилин билсен,
сонша сандағы халыкгын да көлиб кулыпларын ашатуғын гилтлерге
дс ийе боласан- Үскинин куйылмасын, көрингенге ишки ләртлериндн
актара берме. Унатпаған адамыннын үстинен арзалар токыў — бул
оэинше сырлы жаўъшык, Кнсиге хәр кдндай жаманлыгын сонынла
өзине кайтатуғын бахытсызлык, Дурыс иалесен, дурыслыкты табасан.
7. Инсакды нур демектин мәниси — оныц айналасына мехири,
хэр тәреплеме терек билими, тураклы акыл-закаўаты, өз айналасындағыларға күтә кишипейил дәрежедеги мүнәсибети. Ҳеш кашан
күншил, кызғаншакболма. «Кызғаншакхәм күншнл ата-аналардан
бир жыныстағы перзентлер туўыла береди» деген де рәўият бар.
Бул рәўиятқа исениў де, исенбеў де өз еркинде. Күншиллер менен
қызғаншаклардын бул дүньяда жаксы жасаў мүддети шекленгек
дәрежеде болатуғыныка да ой жиберип тур. Өзиннен досларынды
кашырып алмаў ушын бәрха кеширимли бол.
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8. Билип кой, Тәнритаала әдил, ол сени я мкллетинди дүньянын
хеш бир инсанынан, хеш бир миллетннен кем я артык укышты кылып
жаратпаған. Лекин, дүньянын козине түсиў — хәр бир инсаннын,
миллетинин өз-ара беюсем аўыэ бирлигине, хэртәреплеме раўажланган
билимине, туракды калиплескен акыл-эакаўатына байланыслы.
9. Набада билимде, илимде, күште жокары орынға көтерилсен
«Мен жокарьшаман!» деп көкирегине урма. Тәнритаала еситкиш,
көргиш, кәпелимде онын ғәзебине ушырап калыўын итимал. Бул
дүньяда лушпансыз инсан жок. Барлык шараятларда сабырлы бол.
Сен хаккында әллеким жаман пикир айтса, сен онын өзике барып
мисли лосларын киби сөйлесиўге тырыс, уттырмайсан.
10. «Тәкритааланы биз хеш кашан көрмегенбиз. Ол кайерде?
Неге билмеймиз?» деген гүманлы ой басына келмесин. Мәселен,
самаллы көресен бе? Көрмейсен. Сонда да ол дүбелейге айналса,
жайлар кулайтуғынын, тенизлер менен океанлар өз шенберине
сыймай асып-тасып кететуғынын көз алдына келтир...
Сулайман пайгамбердин инсанларга айткан мынадай ескерггиўин
умытпа: «сен, мәселен: ананнын карнында дем алыў ағзаларын,
сүйеклерин, калай, кайдан пайда болып атырганын билмегенин киби,
гүллән нәрсени жаратыўшы Күдирети күшлиник ислерин-әм
билмейсен*. Сол ушын дүньяныц сырларын хөмме тәрепинен
тынымсыз үйрениўден, жалыкпа өмирден өзине кен-кен гуэарлар
излеўаен шаршама. Акыл менен, парасат пенен излесснтабасан.
11. Ө м и р х ак ы й к атл ы к л ар м е н ен ғәр р ем л н к л ер д ен и б ар ат.
С оларды к арасы нда ж асал туры п, ким м ен сн , кайсы м иллеттин адамы
м енен ж олы ғы ссанда, оны е эи к н ен ксм ойламайтуғы н акы ллы инсан
д еп би л, саған н елер керек б о л са, о ған д а м и сяи сон д ай норселер
кереклигин уғын. К нм менен кары м -катнас кы лсан да, мүнәсибетлерин
әд н л болсы н . С ен и н едилли ги н м и ллеги ц н нн әдиллиги е к е к н к бнл!
12. Ғ әр езси зли к хәм ғәр еэл к л и к ж өн ин де оғы ры терен н ен о й л ан ы п п и к и р ж үргиэ. И н сан хаўа р ай ы н ан д а , күн н ен д е , ту н н ен д е,
консы -кобалары нан д а, ел и н и н басш ы лары нан д а, дос-яранлары нан
д а , х этте, е э ш ан арағы н ы н х әр б и р а ғзасы н ан д а ғәрезл и болганы
ян л ы , е з м әм лекети дөреткен эан -н ы зам лары нан д а ғерезли. Бундай
ғер езл и л и кти ү н сч э ку л лы к д е п түсинбс! Б ундай ғер еэл и л и к —
б и р л и ктн н , ам ан л ы ю ы н , ж аксы ж асаўды н ти й кары .
13. К өпш кликке унаган н ерсен и я х әд и й секи б и р ө зн н бн йкарлам а. К еп ти ж ам анлаған б о л ас а к . Х алкы м ы з: «К өпти ж ам анлаған
к ем и ў си э калады » д еп б и й к а р ға а й т п а ға н . Б азы о й л ар ы н и ске
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асырылмағаны ушын да аллекимлерге гийне саклаўды үрдис етпе.
Орынсыэ гийне өзинннн жолына өзин таслағак шенгел. Саған
жақсылыккылғаи инсанға карыэоарсан. Карызларынды бәрхатөлеп
турыўды сстен шығарма.
14.
Кимге жольоссанда биркнши салем бериўои инсанлыкўазыйпам
дел бил. Босағанды атлаған иксан « т г е душпанын болса да, оған
хүрметли орын бер. Ортаға аўкат койшғанда, мийманыннан бурын
табакка кол урма. Билип кой, адамлар арасында мәкгиге бийгүнә
акыллы ямаса мәнтиге гуналы акылсыз инсан да болмайды- Ким менен
жолдас болсан да оны биринши болып взин түснниўге талашшн!
1$. Жекке жүрип дана атанғаннан, көпшилик пенен ладан атансан
да өкинбе. Өтиш теги уллы-уллы даналардык нәсиятларына сүйениў
менен, көп жағдайда хэснретлерде куўанышлар, ал куўанышларда
хәсиретлердс болатуғынын умытпа. Ойланып жаса!
16. Ата-анана мүнәсибетлерин айрыкша мехирли болсын. Атаанана мүнәсибетлернн какдай болса, взин картайған гезлеринде
перэеитлериннсн соны квресен. Бил — инсанларбартарилигинде —
өли, инсанлар бар — өлсе де тири. Хеш кашан өлмеўде инсаннын
тәнхә өэинен ғәрезди
17. Әллеким сораў берсс, жуўал кайтармаў жарамаслык, мәденкятсыалык. Көэ бенен көрип, тожирийбеде сынап билгенлерине сүйенбей, тск кулакларына исенип жуўап бериўши болма. Хәр сөзин
тастай салмаклы, куяштай нурлы болсын. Набада бахытсыэлыкка
әкелетуғынын сезсенде, хакыйкатлыктан тнксинбе, безбе.
18. Досларынды, таныс-бнлислеринди үйине мийманлыкка
шакырсан, оларға, өз шанарағыннын ағзаларына болған мехриннин,
ен кеминде, 101 пайызы дәрежесинде мехир менен хызмет кыл.
Инсанға ен жокары байлык хәм куўат тек ғана ден-саўлығы
емес, оған ен садыкдослары да. Досларсыз инсан кен шөлистанда
өскен бир дака камыс. Сокдай камыска айланып кдлма.
19. Динлердин арасындағы тарыслар әзелден-ак барлығына карамастан, бир дин ушын Тәнритаалаға өзинниц садыклығынды билдириў максетикде баска диндегилерге карсы колыца жарак алсан, өз
дининеде бийхүрмстлигин. Биреўди сүйсек, онын динин дс сүй.
Душпанынды бәрха андыўға әдетленбе, тез шаршайтуғын халға түсесен.
Калбин алағадалыкка берилсе, пайтамберимиз Мухаммед алейхнссаламнын хадислерин, Шығыстын уллы даналарынын нәсиэтларын,
халкымыэдын накыл-макалларын таўып окыўға кирис.
20. Адамзат ушын илим-хикметлердин, дана рәўиятлардын, әўелс
Шығыста пайда болып, оннан сондүньятатаралғанына, исенгин келсе,
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Шығыс пенен Батыс Уллы ойшылларынын жазып калдырған китапларын излеп, салыстырып окы. Излегеникаи сөэсиэ табасан.
21. Ж әмәәгге көп сөйлеп мактаншакха айналыўдан корык. Ал,
төнха өэин әлле. кандай кубылыска я бир китапка кескик баха
берместен алдын, мынаў рәўиятгы есле: Туракнын адкл патшаларыкан
бири бир жола әлле кайсы китапты асыра макгағанды да, асыра
жаманлағанды да бир зннданға салдырыпты. Сонда: «Әй, уллы патша
неге букдай кылдыкыз?» деген ўөзирнне ол: «екеўн де баскаларға
баха бериўднн мәдениятын үйренсин» депти.
22. Жолдасын, консын кайсы миллеттек болса, өэин де соларға
бейимлесип жасасан, олар да саған, сенин миллетине бейимлеседи.
Өэ үмитинин кулы баскалардын да кулына айланады. Хәр кдндай
жана ис басларда абайла, алды менен басыннын ишиндс ислеп алып
хәрекетке кирис.
23. Шетедлерге саяхат шлғанында өзимди, халкымды таньггайын
деген нийетге орынсыз көп сөйлеп, еле писпеген сайыз ойларын менен
өзинди хәм халкыкды кемситип алма. Өэин кемситседе, өэ халкын
кемситип сөйлеген иксанды унататуғын инсан болмайды. Себеби, хәр
миллетгик абрайы онын хәр бир агаасыкын абрайы, данкы, хәр бнр
инсаннын абрайы, данкы онын миллстинин абройы, данкы.
24. Ҳеш ким ериспеген данкка ернсиўднн де вз усылы, өз есиги,
өз гилти, өз бахасы бар. Оларды дурыс таба бклиў күтә мүшккяли.
Кандай дәрежеге жетнўди күсесек хешмндай мүшкилден сескенбей
ҳәрекет кыл. Ен ансат усыллар менен ерисилген данк самаллы күни
ушырылған пэтпелектин демде көзлерден ғайып болатуғыны киби.
Ансатданк излеме.
2$. Бир кисини баскарыў пүтин халыкш баскарыўдан кыйынырак
геэлери болады. Ким менен жолдас болсанда, нслессецде, оны ез
халкынын ўәкили деп тусиниўге хәрекет кып. Ҳәр исинде, хәр
нийетмкде, биринши нәўбетте, өз халкына болған мухзббетин үстсмлик кылса, хештене уттырмайсан. Набада басшы лаўазымға көтерилсен, айналандағы душланларын квэабаға досларына айналатуғылығына итибар кыл.
26. Бир исти баслайжак болсан, сол ис әўелиндс саған ансаттай
түйилседе, кыйын деген исеним менен, ал баслайжак исин әўелинде
кыйындай болып түйнлсе, оны ансат деген исеннм менен басласан,
мақретке жетиўин оиша коп мүшкнл әкелмейди.
27. Өз өмириме, әўладларыыа пайдалы деген исеним менен
миллетинди өзгертмў — халкынды сапластырыўға каратылген саткын492
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лык. Хошаметлерге Өерклип те өз мшшетинои өзгертиў — бул өз
миллетиннин устине өзин жаўызлык нийст пенен өзин таслаған бомба!
Өзин бомба асгында калсан да халкыннын үстине бомба түсирме.
28. Аспан менен Жер аралығы Тәнритаалақын пүткил жанзатлардын тирклиги ушын пайда еткен кен отаўы. Бул отаўда күтилмеген
әламатлар жүз берсе, бул К,үдирети күшлинин ез күдиретн деп тек
баклаўшы, рәхәт излеўши болмай хәр кандай әламатка карсы биринши гуресиўши бол!. Бәри бир аяк астында жатырғой деп кара жерди,
топыракты корлама. Оған бүгин болмаса ертен, әбден кешиксен
арғы күни өзин де кирип кврпе қылып жамылып жатасан.
29. Тәнритааланын инабаты менен ек сонғы пайда болған дин
Ислам. Кураны кәримде атлары аталған 25 пайғамбердин хәр бнри
Тәцритааланын кнсаниятка жиберген елшилери. Олар жетик үйренилсе, адамзатты бир уғымға келтариўдин имканиятларына жоялар
табылыўы итималоан аўлак смеслигине исек. Усындай имканиятларды иэлеў дүнья халыклары катарында, сенин де, халкыннын да бас
ўаэыйпасы екенин кәлбиннен шығарма.
30. Он жағындағы консынды он ийнним, шеп жағындағы
консынды шеп ийнним, жаўырынын караған торептеги қоцсынды
өэ жаўырыным, жүзин кзрайтуғын тәрептеги консынды бет алпетнм,
деген меҳир менен катнас кыл. Сонда, олар сени де өзлеринин баслы
мүшелеринин бири киби есаплал, саған, сенин шанарағына сүйиниш
пенен кчпайтуғынына исен.
31. Бул кен дүньяоа халкык ушын мын мәртебе даналык ислер
кылсан да аз, ал бир мәртсбе ладанлык ис кылсан да көп. Халкынды
умытыў — өзинди умытыў. Өзинпи умытыўдд халқынды умьпыў екекин
бил. Ўатанына мухаббет хәрбир инсан ушын ен жокары инсанлык
пазыйлет, ал хакыйкатлыкка мухаббет Тәцритаалаға мухаббст...
32. Инсаннын өмири, баэда алакднындағы суў кобиги янлы, базда
тан алдындағы жулдыз янлы бир демде-ак кезден ғайып болады.
Көзлерден ғайып болғакыкша, өзинди, туўыскан-туўғанларынды,
халкынды бәркулла сүйип жаса.
33. Өмирге кднша бийпөрўа карасан, бахытсызлык хәм өлим
сени сонша тез табады. Бахытсызлыкта, өлимде жас танламайды.
Набаоа аспанда узак ушыўға усыллар тапсанда, жолларым тегас
деп пәнткумар кдлма. Аспанда да тегис жол жо|с
- 34. Өэин пәк болсак, ек болмаса, бир нәпакти өзине жакын
тутыўға ыкласлан, сонда сен онын харамы нийетлерин өзицнин
пәклигик менен жуўып, дүнышан бир нәпокти кемейтиўин итимал.
Нәпәк инсанлардан жәрдем сорама, ол сени де нәпәкликке сүйрейди.
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35. Баскддарды кемснтиў есабынан өзинди мактаыа. Өэгелерди
кемситип сени макгаўшыларғада исене берме. Устаэыц саган «нурлы
бол» дссе злекгр лампочкасына айнал дегени емес. Адамнын нуры
бнлимннде, ўәдеге опадарлығында, айкаласындағыларға мекирли
мүнәсибетлфикае.
36. Жылан минезли адамларды дүзелер деген дәме менен таза сүт
берер алдьшан, сүпщ көзинше-ақзәхэрге айналатутынынада ой жуўырт.
Пайгамберимиз Мухаммед алейхиссалам хөдислеринде айтылғанындай «жалын отынды күлге айналдырғаны киби, күншиллик
өэиндеги гүллән жақсы нийетлерди күлге айналдырады. Күншил
болма. Күншиллер менен досласпа да.
37. Таныс-билислеринниц тәнхэ езине жакпайтуғын минезкулыкларын, артық-аспай мал-дүньясын сейлеген сезлернннин
өэегине айнашрыўға тырысыў жапсакды кесел янлы әдетине айлакбасын. Набада сондай жапсақды наўхаска шатылсанда, шанарағыц
ағзаларына жуктырыўға хәрекет етпе. Айналандағы жаксылар жас
кишн болсада, слардан үлги алып жасаў хэр кандай жапсағынушын,
бийпул дәри-дармақ.
38. Гейпараяар өзлерине жаксылык кылғанларды емес, өзлери
кимге жаксылык кылғанын аўзынан түсирмей маюанып жүроои.
Сен ондайлардан болма. Баскалардыксаған кылған жаманлыкларын,
өэиннин баскаларға кылған жаксылыкларынды умытып жаса ал,
өзикниц баскаларға кылған жаманлыкларынды өзгенин саган кылған
жаксылыкларын умытпай жаса.
Инсаннын жүреги гейде тас киби беюсем, гейде гүл киби нәзик.
Кдйсындай инсан менен мүнөснбетте болсанда абайлап сейлесиўге
талаплан.
39. Өзиннин жаман кылўаларынды әўеле өзин түсинбесен өзине
өзин жаманлык кылған боласан. Биреўди орынсыз ғарғасан, гарғыс
әўеле өзинди урады. Хужданыкды жоғалтыў хәр кәдемде сүрнигип
жығылатуғын кеселге гириптар болыў.
Инсан тәбиятында вируслары бар кесел — кызганшаклык, өзгеге
исенбеўшклик. Бмл,бундай кесел канша тамақжесенде аздырады.
Данккумарлык еми жок кесел. Оннан саклансан хүрмегге болйсан!
40. Жака басламаларын белгили дәрежеде әййемги дэўирлердин
басламаларына усаса хаўлыкпа. Хәр жана әўлад өзинен бурыкғылардын шәкирти. Устаздан озыў бас нийетикеде айланса, Сени хеш бир
устаэ айыпламайды.
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41. Тәнритаала инсан сезимлерин әэслинде бийнуксан жаратаоы.
Нуксанлы болыў, кесел табыў, сон өзинли калай тутыўына байла*
кыслы. Басшылык лаўазымда өзинин үстемлигин уэак саклаўды
нийет еткен инсан кем-кем данк деген кеселге тап болады. Данк
кесели ен аўыр кесел. Сақ бол. Жокары лаўаэымоа ислесен айналанлағыларға, кол зстындағыларға емес, өзине үстемлик кылыўға тырыс.
42. Өз нийетлериннин дурыслығына исенсен, көлшнликкс
араласыўына болады, еғер өзине өзицннн гүманларын пайда болса,
көпшиликке косылмағанын мақул. Сонда адамлар арасында сенин
орнын саклаўлы турады.
43. Билими, илнми, ақылы кемис басшы өз атына болған
мактаўларды кем-кем күшейткенше асығып, кол астындағы дурыс
сөзли пәк кнсанларды куўдалаў жолына түседи. Бул да озикше кесел.
Бул кеселден жырақ болыў хәр басшы инсаннык оз колында ехенин
бил. Аласканларды дурыс жалға салсан мәртсен, данасан.
44. Бул шексиз кец әлеыде асығы алшылаған карны токяаряан,
кәммағаллар көп екенлигин сеэинип, олардынсанын ен болмаса, бир
адамға азайтыў нийетинле ис кылсан да, айнапана керекли хом пайоалы
инсансак. Бил, жақсынын кенеси пал, жаманнын кенеси зәҳәр!
Хешкдшан умьгпта, буп дүнья сенсиэ де, менсиз де даўам ете берсди.
45. Душпанын менен гүресте суўык курал кодланыўға тырыссан,
адамлыктан хайўанга айланғанын. Адамныц хайўанға айланганы нағыз
хайўанлардын өэлеринек де жаўызырак хайўан болдды.
46. Кдс душпанынды аяп, оган жаксылык кылыў-өзиннин ертекине жаманлык кылыў екенин де, ал душпаным болса керек деген
шала түсиник пенен әллекимге жаманлыклар ислей бериў-әм өэикнин
ертенине жаманлык екенин билип жүр. Ж әне билип кой: Тилдин
гнлти тил. Тил хәркандай кылыштан кескир.
47. Халкын, онын тарийхы сенин фундаментиц. Онын кайерлер
менен байлакысканынтсрентускнип, абайлап изертлеўден бас тартпа.
Сенинмиллий мәмлекетиннин төрт тәрепиндеги терт консы мәмлекетлер жылдын төрт мәўсими киби көринсе де, керегенде сенин
мәмлекетинди, ўатанынды көтерип турган фундаментгин төрт тирепбердиси екенин де естен шығарып, элле-биреўлерине зәлелли ислер
кылма.
48. Алдына кандай кәдем тасласан да, сол жолдан кейинине
ертели-кеш кайтыўыктийислиги жөнинде де ойлан. Ал ашыклык
(мухаббет) жолында максетине жете алмасан, айырым дәстанларға
еликлсп, жаныкдслыкетпе. Базы дәстанлар айырым кыяппазлардык
кыялларынын нәтийжеси.
49$
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49 Досларыннын сырларын да өз сырларыц киби пинхдмы саклаў
өзине хурмстти кушейтсои. Достына тез ғаэепленбе, өкпелеме, өкпелстпе. Күни-күни келгенде хадойкый бир дос бәрше туўысканларын
бнрлесил кылалмайтуғын жаксылыкларды кыла алатуғык лайтлар
аа болады. Сөйтсе де акылсыз достыка кенес берсен, жағаннан
алатушнык да билил кой!
50. Көпшилик жүрип баратырғам жолдыкбәршеси де тен дәрежеде
жаксылыкка әкеле бермейтуган жағдайлар болатуғыны жөнинде
ойланыўға хәрекет кыл. Алдыцда кен гүзар жатырса да, онык кай
шетмнен жүриўди бил. Жаман менен жолдас бодмаўға тырыс. Жаман
деген ат ленен узак жасағанша жаксы деген ат пенен олнп кеткек
абэал екенин умытпа;
51. Тәнритаала инсанғатил бергенде, оны тислер деген днйўал
менен коршап, сыртынан ерин деп аталған дәрўаэа курған. Олардан
дурыс пайдаланыўда сабырлылык саклай бклсец, хүрметке сазаўарсан,
болмаса басыц балеге калатуғынын да хеш кашан умытпа.
52. Коркаклык-әм иксанкын рехкмсизянгнкен дәрек. Коркаклыкка жол койып, оны езгелер алдында мойынлаўдан кысынсан,
өзнннин адам перэентн екенлигнне де гүман оятасан.
Өзин-ози хадден тыс жаксы кврип, өзиц аса акыллы санайтуғынлар, көбинесе, сумлыклылар екенин уғынып жаса. Акыллы дос
жаннын рөхәти, ақылсыз дос жаныцнын апаты екенине ойлар
жуўыртып жаса.
53. Набада бир мәкеменн баскарыў лийкини саған исенилсе,
адоыка жекке арзы менен келген хәр бир инсанды толык тыклвмай,
жуўмак шығарма. Әлле кимник кайтыс болғаны хәм және биреўдин
тойы жөнинде бир ўакытга хабар келсе де, сабырлылығынды саклап
шешим кыл. Инсан еки ирет кайтыс болмайтуғынын сстен шыгарма.
Әййемгн Кьггай фкпософларынан бири Шян Яннын (390-338)
«халык саўатсыз кдлса, басшысынын изине көэсиэлик пенен ере
бередн», деген пикирин де еслеп, тынык ойлан. Кдра басыннын
гамы ушын оэ жәмәәтин баскадардан белинил калмасын. Ҳар исте
жәмәотикди айыплаўдан кашык бол. Кемшиликлеринди бетине
айтканлардын бори душпанын емес.
54. Әлле кимник колында сипсе кврип, оны снпсекеш, екмнши
биреўдик колындадуўтар көрип, оны сазекде десен, кәтегериказ
болыўы итимал, ал үшинши биреўдин жаксы бир сөз айткдкын
еситип, оны бирдек-акданышпан деп бнлсен, бирден кэтелесесен.
Кнсини квбирек тынламай, ол туўралы жуўмак шығарма.
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55. Дуишаныннан өш алғын Кйлсе. онын өзине усаўга шрысып бақ.
Кдлтығына кирип сени макгағанларшн бәри бирдей дос болмаслығынада пәм жуўыртып жасаған макул.
56. Тәнритаала сенннкалбикде, өэин менен бирге жасайаы. Оны
хеш кашан ахдаўта тырыспа. Ол кәхарленсе, сени төрк еткенкн
сеэбей-ак каласан. Қаябнккен Тәнритаала кетсе, албыракпал руўхый
кеселғе шатылып калыўын сөэсиэ. Фиэикалык жактан саў болсаноа,
руўхый кеселлик хәм өэнне, хәм айналана ен аўыр, емсиэ мусаллат.
57. Ол дүньянын жоннетинен дәметсен, бул дүньянын кол рәхәт*
леринен ўаз кешиўине туўра келеди. Бул дүньяда кеселге даўа табылсада ладаклыккд даўа табыў көп машакатлы. Қандай машакатлар
шексекде жетимлерди жубатыў кәрине айлансын. Инсап пенен
жасаўға әдетлен.
58. Устазыныц дәрежесине жеткен шәкирт ғана устаэын дурыс
түсинеди. Бүгинги дүнья алымлары кен хәм терец билнмге ерискелн
Шығыстын клим-билимясри еалеринин устаэы болғанлығын тән
алады. Усыған карап, «мен Шығыс адамыман!». аеп кекирегине
урма. Шығыстын таза даналығына дак түсиресен.
59.
«Не гүналар кылсан, оларш сон лүэетемен» деген ойлар менен
жасаў, сени хурметли ғарры-тыкка екелмейди. Хвр бир исинди басларда
еэиц еле картаятуғынынды да есинае тут.
60. Әдалатсыэ басшынын мириўбетинен пайдаланыў адалатсыз
инсанлардын иси. Хәркимге исене бериўди өзине әдет қылыў да
инсанды акыллы керсетпейди. Ө з емир жолында кимге, кимлерге
исениўди билип жасасан кайғы хәсиретлерин күтә кем болады.
61. Ким сенин жөрдемин аркалы өз душпанларынан өш алса,
бир күни сол адам, сенин душпанларын аркалы, өзикнен де еш
алыўы итималдан атас емеслигин де умыт па.
Ҳәр дайым дос-яраятарыннын кимлигин дурыс аныклаў жолыноа
мийнет етиўдсн кдшпа, жаяыкла. Тынымсыз мийнетсени эеригиўден,
мүтәжликтен, хәр қыйлы кумарпазлықка берилиўден аман саклайды.
62. Төнритаалаға канша демикде шын кеўлин менен исенсен, ол
сени сонш8 демлерге кайғы-ғамнан кутқарады. Баска демлерицде
өэине, досларына, халкына сүйенил хареютлер кыл. Ғыйбатлык
щяма. Ғыйбшсваяержаюнлц)ьи 1үўетуўысктларь(ннанааайыраяы.
63. Пнкир айтыў ушын кандай минберге шықсанда, аўеяе тынлаўшылар оениц усынысоарынды мяяйьппнд иске асыра алатуғынын
есвпқа алып усьжыслар кыл. Гейде мени хәмме тынык тыцралы
десен менменлик. Менменлик — мисли еми табылыўы кыйын кесел
зэ-т. Г,1« ^ ц н ! ■
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киби, сени тез майырып, тез катардан шығарады. Бәрхә орынлы
сөйлеп үйрен. Орынлы сөз окганда өткир болааы.
64. Кдпбин кен болса, саған пүткил жәхән — Ўатан. Инсан өз
кәлбине пүткил жәхәнди сыйдырсд да, сол кен жәхән инсаннын
бир ғана надурыс ҳәм гуманлы ксин өз ишике сыйдыра алмайды.
Гүманшыллык та, акыллылык та жас танламайлы, лаўазым танламайды. Абайлы бол.
65.
Тәнритаалакыкөзи биреў болатура, хәр инсанды бир-бирине
усамайтуғын минез-кулыкга жаратып, хәр қайсысынын нслери
бойынша дурыс бахалап я куўаныш, я ләрт береди. Ата-ана да е з
перзентлери ушын мисли Тәнритаала. Олар да хәр перэентин бирбиринде тәкирарланбайтуғын минез-кулыклар да тәрбиялайлы.
Билип кой, перэенгглеринин надурыс нслери ушык биринши нәўбегге
ата-анасы айыплы.
66. Диннй тәғлийматларға карағанда Адам топыракган, ал ИблнсШайтан оттан жаратылған. Бул тәғлийматтын исенимлилигине бас
себеп, адам, хакыйкаттак да, ен сонында өзтопырағына араласады.
Ал Иблис-Шайтан тирнлер арасындағы алаўыаяык отына айланады.
Бир екинишлнси — айырым аоамлар топыраққа араласатутъжынан
коркып па, тезирек Иблис-Шайтанғаайланыўғатырысып жасайды.
УсындаЙ болыўдан саклан.
67. Ким өз ата-анасын, халкын хүрмет кылса, баскалардыкда
сондай кылыкдарына, езлеринше, дурыс түсинип, оларды да хүрметлейдн. Сенде сондай инсанлардан бол.
Арбанын бир дегершик пенен жүре алмайтуғынына пәмин жетсе,
өмирлик костарынды каралама, оған исенип жаса. Себеби ол арбаннык екинши, дегершиги.
68. Жанын дененди биротала тәрк еткенше Ўатанынды сүйиўден
жалыкпа. Ўатанынды тек онын кец калеми, аскан байлыклары, Ўатанынды саклаў ушын болған бәрше гүреслерде, хөтге урысларда
женимпаз батырлыкпарынын көплиги ушын ғана емес, хакыйкый
ата-журтын, бас паналар мәканын, ал, өлсен, сени өзиник ыссы
баўырына басар ана-жерин болғаны ушын сүй.
69. Мархумды табьггга кетерип баратырғанларды көрсен, өзиннин
де сол халға түсетуғынынды еслеп, токта, жол бер. Мархум ушын
канша жыласан да, онык орнына дүньяға енди келетуғын инсан сол
мархумнан акыллы болады, деген исеннм менен өэинди тез жубат.
70. Өмир жолын узак жасағанын менен емес, сонғыларға калдырған ибратлы ислерин менен бахаланады.
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Жак тынышлығынды саклайман деп өмиринди куўанышлы
тойларсыз, байрамсыз өткериў — шаршаған гезинде дем алатугын
тоюаў орынлары жокузын-шубай жоллардан кетип баратырғанын
киби көринетуғынын да еслеп кой.
71. Инсанға баслы еки кемшилик тән. Олардын бириншиси,
өллекимнин өлгенин еситсе, өзине дүнья кекейинкиреген секилли
еркинрек сеэиниўи, етанш иси, өзи еле түсинбейтуғын нәрсесине
шынтлап исенетуғындай түр көрсетиўи.
72. Инсан бул дүньяға жаланаш келеди, ал, ол өлсе, тирилер
онын бул дүньяны гүллентиў жолындағы бәрше мийнетлеринин хакысына тек он еки метр ак бөз таўып орайды да, топыракка араластырады. Хәгге сан-санаксыз дүнья-маллы болсан да, бул дүньяда денеке
оралған сол ак бозден зыят хештене алып кетпейсен. Изинде калып,
сени орайтуғын бөз излейтуғынларды алдаў есабынан дүнья-мал жыйнаўға харекет етпе.
73. Сени көп биймаза халға салып, жан-тәнинди көп тыпыршылататуғын нәрсе — баскалардын өзин хаккындағы қыялларын билиўге
умтылыўыц. Билип кой, Тәнритаалаға шүкирликте, нәпретге бир
аўыэдан шығады. Сонын менен бирге, бир булаюан ашшы суў
гезеклесип шыкпайтуғынын да пәмлеп жаса.
74. Эрамыздын биринши әсиринде өткен Якуб пайғамбер адамларға «Сизлер ертен не болатуғынынызды билмей жасайсыэ. Сонда
сизлердин өмириниз не болғаны?» деген сораў койып, өзи «Инсаннын
өмири — азғана ўакыт көзге көринип жоғалатуғын пуў» депти. Бул
жөнинде сен де ойлап хәрекетлер кылғанын жөн.
75. Бизин эрамыздын 46—127-жыллары аралығында жасап кеткен
Әййемги грек жаэыўшысы Плутарх: «Греклсрде ақыллылар свйлейди,
ладанлар жумыс қылады...» деген екен. Плутархтык заманынан сенин
заманыннын айырмалары жөнинде ара-тура ойланып көр. Сенинде
уллы Плутархты тәкирарлаўына туўры келсе, еле заманын айтарлыктай өзгермегени. Заманын дурыс жолға салыў хәрбир инсаннын
баслы ўазыйпасы екенин умытпа.
76. «Досларым көп, душпанларым аз» деп макганыўдан ямаса
«досларым аз, душпакларым көл» деп налыныўдан алдын көбирек
ойлансан, досларыннын да, душпанларыннында саны сенин төнхә
ақылыкнан гөре, колындағы бар байлығынды калай пайдаланыўыннан ғөрезли екенин уғынасан.
77. Кисини теэ картайтатуғын хәм кеселге шататуғын баслы нәрсе
каммағаллығын емес, хәтге дүнья-малын асып-тасып атырса да, вз
499
www.ziyouz.com kutubxonasi

заманьща тәнхә көз-карасларынлы ашыкайта алмаўшылык. Айырым
надурыс нслерин ушын лорьмага юмалсан, сшин зан-нызамларьш смсс,
өзинди айыпла. Ҳәр күнги тыныш өмирин ушын тәўбе кылыл тур.
78. БаЙлығына исенил: «картайсам, еэиме алтыннан, гүмистен
хаса соктыраман» деп маюанба. Хәркандай шараятғада саған баслы
сүйениш хасаларын — нзинде калатуғын перзентлерин, досларын,
консы-кобаларыц, бирге ислескен жәмәәтин, хаякык...
79. Адасыў, алжасыў хәммеге де тән өмир кубылысы болған
менен, алымлар менен басшыпардын алжасығы өз алдына: олар көп
жағдайларда охтерн мепен де шеклепбей, маюанып айпсан сөзлерине,
халықкаберген ўаделерине исенил изине ергенлерди де алжастырады.
80. Өз жүгинди өзин алға тарта беретуғын халда болсан, кызғаншақларға көп кеўнл бөле берместен, алдына кдрап жүре бергенин
пайдалырак. Ал өзиншс, көп ойланып өзин өзине акзалпы көркнсенде.
бундай акылына исенбе. Тәнритаала хаккында, өз жакынларын
хакқында оклансан, оларға исенип хэрекет қыл.
81. Ким саған қоркынышлы кө^жнсе, бил, онын өзи де айнапасынан
да, сеннекде коркып жасайды. Кррюлканлардын бәри батыр емес,
корыккднлардын дд барлығы коркдқ емес. Бул дүнья коркаклар менен
батырл^шынсыкакмайданы.Солсьшакмайданындабәршехэрекестерин
сенин ки?*тигинди аныкпайды. Илая коркаклардан болмагайсан
82. Бурын өзин ислел көрмегек бир нәрсени ислей билсен, бул
сенин шеберпипғн. Ал бурын ойламағанларынды ойлайтуғын дәрежеге жетсен, өмирден тәжирийбелеринник, билиминнин артканы.
83. Ўактынды жоғалтыў — бахасы белгкли кымбат затынды жоғалтыўдан аўыр. Оннан да аўырлары — акылынды, билиминди, өзгелерге
ясениминди жоғалтыў. Сак бол! «Саклыкта корлык жок» дейди
халкымыз.
84. Керекли жағдайларда тийисли орынларға алғыслар айтып,
саўға кылыўды умытқанын — өзиннин өзиндей адамлар арасында
жасайтуғынынды да умытканын. Өзгелерден хәмме ислерге жуўапкерлик талап ете бериў — баада өзиннин нелерге жуўапкерлигинди
естен шығарыў екенинде умытпа.
85. Кмялларыцды иске асыра алмасан да көп хәсирет шекпе:
бнлип кой, инсан кыялы дүньядағы ен ушкыр кус, оны куўып
жетиў хәммегеде анса~ка түспейди... Акылсызлар арасында акыллы
көрингеннен акыллылар арасында акылсыз көринген абзалырак.
Өмирден күтиў, үмитлениў, бас-аяксызтүйнлседе, көп албыраклама, асыкла, нийетлерин дүзиў болса, хак нийетлер менен ислер
жүргизсен акыры жетесен.
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86. Әлле кайсы достыннын өмирден кеткенин еситсен де,
албыраклап, өзинди жоғалтпа. Изинде сендей садық, хадап нийетли
аослары, перзектлери, калган бслса, онын еле өлмегенн деген түсиник
пенен өмирден кеткрн достыка хыэметлер ш л . Жас әўладларына
жәрдем колынды бср.
Жамак ислеринди хәм кылыкпарынды, сон жаксы ислерин менен
жаўып жоғалта билсен, айналакдағылар ушын бултлар арасынынан
шыккан жулдыз киби көзге түсесен
87. Әлле кайсы ерли-зайыплар жөнинде «Олардын мухаббети
бир-биринеп аспан мепеп жерлей кашык» деместен алдын, аспан
менен жер озелден Тәщзитааланык өзи косып жараткан жупты екенин, дүньядағы сен сезген, көрген бәрше өмир қубылыслары сол
аспан менен жерднн перзентлери екенлигин еслеп ал.
88. Ойланылмаган кишипейиллик — устсызлық пенен тартыншаклықтын арасындағы кубылыс.
Өзинди бахьплы сезинип жасайын дссен, өмирдин гүллән әўметлерине кдйыл бол. Тәнхә өзине жақпай, бирак баскдларға жағатуғын
ислерди кдралама..
89. Бизин эрамыздан бурын 428-347 жыллардд жасаған
Аристотель: «Платон (384-322) маган дос, бирак хакыйкатлык маған
онкан да жакын хәм исеннмлирек» деген екен. Досларык жөнинде
ойласац я ушырассан Арисготельдин усы гәпиндееснне түсир. Сонда
кем кателесесен.
90. Жалатайлыкшн бас белгиси алле кимге мнннетдаршылығыцды умьггқан болып көриниўге тырысыў. Әййемги уллы юнон данышпанларынан бири Фолес (625-547): «Мен, биринши, хайўан емес,
адам болып жаратылғаным ушын, екинши, хдял емес сркек болып
туўьгоаным ушын, үшкнши, жабайы емес, адамлар арасында туўылганым ушын Жаратқанға миннетдарман» деген екен. Усы гәпти тезтезяды натүсириптур. Бул даналыктан жуўмақшығарыўдын ерки
өзинде. Инсан өзинин еркинлиги менен гейое бахьплы, гейде бахьгтсыз. Барлық ғәп оз еркинлигинои еркин баскара билиўивде.
91. Бөтен сллерде саларларыноа көрген-билгенлеринди е з елиндегилер менен салысшрып, олароын арасынан мнллетушын ен бахалыларын өз миллетикнин омир кубылысларына енгизиўге акыл жумсаў,
баслы нийетлериннин әўел1илеринен болсын.
92. Бийтапланып төсекте жатканында: «паяенше, төленше кеўливдк сорап келмейди» деп өкпелеўден бурын, сол паленше, таленше
аўырғанда мен барғанба едим деп, өзин сораў бер. Кеселин жанына
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баткдн геыеринде сыртга езлеринше күлнсип жүргенлерди еситсен,
гөэебетленбе. Өэин бир нәрсеге ерисе ахмасан, сол нәрсеге ерискенлерди көрсен, ишиннен күйинбе. Бул аддамшы, тураксыэ дүньядан
бнр-бирине дал усас кубылысларды да, инсанларды да таплайсан.
93. Биртәўликтикярымы жакты, ярымы каранғылыкекенине,
ал онын сәўлеси хәрбир инсаннык минеэ-кулкында болатуғынына
пәм жуўыртсанда, өзинше көп жумбаклароы шеше аласан.
Әдил хәм адалатлы инсанды туўысканыннан артык кәдирле.
Кимге болсада ашыў үстннде ўәде берме, мәслик халда ғаэепке
берилме.
94. Шекленген дәрсжеде билимли, биракорынлы-орыксыз свйлей
беретуғынлар, билими кен, бирақ бар билимине кәнәәт етпей көпшиликтин алдында сөйлеўге коп кызыксынбайтуғынларға карағанла
данклырак болса, оларға еэинше күйинип, хәсирет шекпе. Бундай
иллетлер заманнын емсс, баэы акылы сайыз адамлардын озлери
дореткен идлетлер. Адамлар гүллән дөретхен унамсыэ оламатларды
адамлар сапластыра алатуғынына толык исенип жаса.
95. Жакында бкреў маған сырнығып: «Балаларымнын эаманға
сай билимли, акыллы адамлар болыўы ушын тежесгириў менен окыттым. Ойлағаныма еристим. Сол себепли көшемизде абырайлы ата
саналып, той-садакдлардатөрге отырғызылатуғын болған едим. Ал
жан консымозининбалаларынөзўакгындадурыслыокытыўғаитибар
бсрмсй, маллар баюырып, от-шөп, кдтык-сүтсаттырып, жыйнаған
пулларына базардан арзан затларды сатып алдырып, кымбатлаў
сатыўға үйреткен еди. Жакыннан бери көшемиздин той-садакаларында шл жан крцсым абырайлы ата санадып, отырыспаларымызда
төрге шығарылыў менен, мен есикте калдым» деди. Оған дурыслы
жуўап таппадым. XXI әсир перэенти болған Адасым, алдына ким
сырнығып келсе д е, Өөлмей тынлал хом онын гоплеринен өзикше
жуўмак таўып терен хәм дурыс кенес бериўге талаплан. Бул ушын
о з әсиринди терен хәм хәр тәреплеме түсиннўте, келеси оснрге ой
жиберкп жасаўға адетпен.
96. Өмир кыска деп налына берме. Аты-хаўазалары бурынғы
әсирлерден бизин эаманымызғо жетил келген, көшелерге атлары
койылып, бюстьлери орнатылған инсаклардын омир жолларына
сликлеп ислср кылсан, сенинде солар киби узакжасаўык итималдан
кашык болмас. Ал усындай нийетти естен шығармай, тек атым
калсын, көшеме атым койылсын, деп ғана ислср кылсан, алжасыўын
да соэсиэ.
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97. Кайсы душпаныннан еш алып үлгермеген болсан, ол женинде
өз перэентлерике тнгислик биллирме. Сокла тирилер арасында шынжырма-шыкжыр да$ам ететуғын душланлыклар және биреўге кемейип ғана калмай, перэентлериннин мойнывдағы жүклерин де жекнллетип, әсириннин машкалаларын да азайтыўга үлес коскан боласан.
98. Нәбада жаэыўшы болыў неснп етсе, калбин хәр тереплеме
кек хәм күтилмеген гүтшән сәтсиаликлерте де таяр болсын. Жаэыўшыман деп хэр кимкен нллет излей берместен, аты-хаўаэалары дүньяга
мәлим сөз шеберлеринин жазғанларын көп окып, хер тереплеме
үйренип, бирак олардын хеш кайсысына еликлемей, кдйталамай
шығармалар дөретсен, китап окыўшыларынын саны аз каракалпаклардак болсан да, көп санлы оқыўшыларға ийе миллетлердин тиллерине аўдарылып басылыў ушын саган да имканият есиклери еэөзинек кен-кен ашыла баслайды. Биракта, «талантгын 99 пайызы
мийнет» деген гәп бар. Керисинше, мийнетиннин 99 пайыэы талант
болса, окнандз бахыглысак. Кдйсындай дөрегаўшилик кәсипте болсан
да, талантыка ылайык мийнеткеш бол, мактаншакпыктан каш.
Кемшнлигикдн айгканларга екпелемс, калбинди кентут. Баскалардын түўе, өзиннин жиберген кетеликлсрикнен де үйрен.
99. Уллы немецшайыры Иоганн Гете (1749-1832) е з теғдийринс
сүйенип айтканындай: «Адам жекке ислеген гезлеринае тек еэи менен
өзи калса, кыйын». Кдлбин базда тэкхэ өзине тийисли куўанышка
ямаса ҳәсиретке толып кетсе, оларды айтып сырласкдндай шын дос
таппасан, дым үндемей ғана «Күнделик дәптер» жүргиз де, кәлбице
сыймаған пишрлерицди сол күнделик соя дәптерине жаэыл койыўға
әдетлен. Сокда қәлбин жениллеседи. Кэлби жецил адам кеп аўырмайды. Саў адам дурыс ойлайды. Дурыс ойлар езинди хәм досларынды ғана емес, хәгге халкынды жаксылыкларга жетелейди. Инсанга
халкы менен тен аяк косып алға барыўдан артык бахыт жок!!
• • •
Әдиўли Адасым! Меник тенхэ еэине гана айтыўға нийетлекген
бул кенеслерим өзимнин, емир жолыноа жибсрген кеп-көп кетеликлеримнин натийжелери. Солай болсадабул нәсиятларым XXI әсирде
тежирийбели, хәртәреплсме акыллы, билимли болып ержеткен сени
хәм сенин тенлеслеринди, кэнеәтлендирмейтуғынында билемен.
Себсби адамэат бинә болғалы ата әўлад өзинен сонғыларга иәсиятлар
айгыўды мнллий дәсгүрге айнаддырған. Ким калай кабыл етсе, ерки
өзинае, албетге!
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Ендм ойланыл саған Өугмн айткдн насиятлардағы квл шаплыкдарым. үстяршнликлерйм, ссиме түскен сайын, «Әй, Талепберген
Кдйылберпнм, өзин де, акылын дд жүз емес 99 пайыэ, мын емес
999 пайыэ дарежеснндеги адам болсан керек*аў!» дел жанбасымды
■ шымшыйман... Илажым не, вЗ калбимнин буйрығын хаэдым.
Өйткенн, хәр инсан өз кәлбиник кулы ғой. Сокда мен кнмнен
артыжлан?!
Айналайын Адасьш! Саған косылып кммлер мекн айыплап үсгнмнен күлсе де ыкгыяры, бирақ ждзғанларымды окыўға сен я олар ўахыт
ажыратсакыз, )@р бириниэге: «Рахмет! Жасаған әсириниз скзлерди де,
бәрше каракалпак халкын да тек бахытлы кылғай нлайым!» деўден
баскаайтарымхок. Хош!XXII вснргедейинсаўболғайсанАпасым!
Сүйикли адасым? Саған нәсиятларымды хәзнрше жуўмаклаў
менен Кураны Кәримнин пәтня сүресии вўеле арэбша, сонынан,
сеэбе сөз, дегендей каракалпакша твкнрарламайман:
•Бисмаляахмр Рахмйтир Раяшм, Ал-х& чдумш ачл Раббия Алаамийн,
ар-Раҳманир Рахийм, Малики кўмиддийн, Ийлко наьбуду ўа ийяка
нает ағийн, Иядинас сиронюл Мусаииаш, Сиратал-лазийна апам т а
аяайхим, Ғайрия мағзуўби алайҳим яаяаз-заллийин/ Омин!»
•Мехрибан ҳәм Реҳимли Алланын оты менен! Бврше мақтаўлар
Пүткил алемниқ порўордигари, Мехрибан, Рахрмли ҳвм Жаза күниниц
ийеси Алла саған мүнесип! Саған ғана сыйынамыз ҳәм Сеннен ғана
медет сораймыз, Бизлерди сондай туўры ж олға баслай бер, Тәқҳе
Сениқ жарылқаўдорықа ерискенлердиқ жолы болсын, Сениқ ғаэебице
ушырвйтуғынлардық ҳвм одасқанлардық жолы болмасын/ Аўмийин!*
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ТӨРТИНШИ БӨЛИМ
Т. Кдйыпбергсвоктия баш шыгармжляры бойывша анпрлер
*Биз киммиҳ балсада базы 9дст~
лершн унататуғын болсак, онық сал
шна-қулкывзимиздедебйрбмған»
Вильлм Шекспир ( 1564- 1616)

«КАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ДЕПУГАТ...»
...30-апрельде (1989-ж.) Съеаоде (СССР халыхдепутатллрыкын)
ен жокяры дәрежедегм драмалых жағдайлар жүз берди. Кдрашдпакстан АССР-ынан депупгг Кдйыпбергенов свзге шышп, Арал бойяарынын аўыр хдсиретлери жөнинае айпы. Бул хәсирет өэинин узақка
соэылған аўыр акыбетлеринин масштабы бойынша сонғы гезяери
пүткил дүньяда жүз бернп атырган ен хэсиретли катастрофалар менен
тен. «Суў жетпей курыа атырган Арал тенизиннн бурынғы
эквхторынан Кзрахалпакстаннын. Хореэм хәм Ташаўыз уалаитларыкын егислик жсрлеринин хәр бнр гектарына саыая менен, жыл сайын
540 килопямм дуэ араласклн куы келип куйылкакта. Кдракднпакстаннын хәр гектар жерине күн сайык тонналап куйылатуғын
гербишшлеряен, песпоошлероен, эахаряи хиыикатлароан алакдндай
жеринде тазалаўга илнм еле хәрекет етпей атыр. Сол себепли Арал
бойларынын халыклары тәбийий емес, ал Ар&л кдтастрофасынын
акыбетинен пайда болган хөр кыйлы кубылыслар нәтийжесинде
ксселяерге тап болмакта хам сол кеселликлерден өлим таппакта.
Жанадан туўылган нарестелер ярасында алле кайсы мүиклерн кемислер кебеймскте. Медиикналыктексериўден өткекдераин үштсн бирн
дерямк суэек, асказан кессли (рак), гепатит кеселн менен аўырату*
ғынлығы аныкланкы. Кеселле^нин копшнлит баяаяц). Шыпакерлер
аналарга балаларын емиэбеўди ескертип крйыпты...» Оратор әне
усылардм баян етаў менен бирге жәие былай деди:
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«БИРИНШИ: Халыкдепутатларынан айрыкша күшке ийе топар
дүзиўди съездден талап етемен (этген, бул талап баска да кеп ғана
талаплар катарында нске аспай калды).
ЕКИНШИ: Бизде пахта егисиник квлемин тезлик пенен кыскдртыў керек. Пахта менен саўда кылыў-бизин үлкемиз ушын ез халкынынден саўлыклары менен саўда кылыў янлы кубылыс. Сол ушын
Арал бойларын экатогиялык апашылык эонасы депдапшлап, Аралға
жәрдем ушын пүткил дүкья жәмийетшилигнне шакырык сапыў керек.
Әттен, кэзирше, Арал бойлары дүньадан жасырын территория»,
Съезддеги бул шығып сөйлеў — Өзбекстаннын ен арка Сибирь
халыкларынык хам Чернобыль акы бетинде пайда болған
катастрофаларға яғный хаўаны химия, металлургия шығындылары
себебинен зәхәрлеген ен аўыр халатлар менен тец дәрежедеги аўыр
хэсирет екени жөникдеги шығып сөйлеўлер катарында болды...
Академик АНДРЕЙ САХАРОВ
•Москва, Горький, далее еезде, С'ъеэд*
дегеи ат аенен • Знамя» журналынын
М 10,1991-ж ш гы самында басылғам
Күмделиклеринем.
«*«
ҚӘДИРДАН БИРАДАРЫ М !

Хэр шйлы себеплф менен сеннн «Каракдтпак дәстаны*нды толык
окып шығыўға хеш ўакыт таба алмай жүрер едим. Акыры, кеше
ғана китабынды акырына шекем окып рэхэтлендим. Расын айтсам,
кейинги жылларда. әсиресс, өзим ислеп атырған пайытларда тэғдир
инам еткен өмирдин хәр бир микутын кэстерлеўге, хэтге китап
окыўдан да өзимди тыйыўға хөрекет етип атырман. Нәэеринде, эзик
де тап сондай тәшўиште жүрген болсан керек.
Бизин жасымызға жеткен адамлар (кәтелеспесем, келеси жылы
сен де 70 жаска шығасан) көбирек жумыс ислеўди кэлсйди. Соған
карамастан сенин «тастыкгай» трилогиянаы окып шыюым. Окығанда
да күтә кыэығып. шынын айтсам, рәхэтлснил окыдым. Авторға,
яғный саған, каракалпаклардын үш әсирлик (ХУП-Х1Х әсирлер)
тарийхын кэркемлик жактан исенимли хэм күшли сөўлелендириў
несип еткенин көрип, куўанып кеттим. Трилогияда сәўлеленген
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халык аэ саклы болса да, терек тарийхы хәм тамырлары бар, усы
күнге шекем өзинин теклигин, пүтинлигин, тәкирарланбайтуғыи
миллий тулғасьш саклап калған.
Мен еэ турыысымла көолеген тарийхый романларды окыганман.
Көпшилик тарийхый шығармалароа шетедлн кслгинди баскыншылар
ямасахүкимдарлардушпан келбёгинде сәўлеленеди. Сенин «Дәстан*
ында болса пүткиллей баска көринислерди көрднм. Бунда халык
(Маман бий, Айдос баба да, Ерназар алакөз де, баскалар да) өзге
миллет хөм руў ўәюстлеркк душпан деп бнлмейди. Керисинше, душпанлар жанында болады. Олар сеник менен бир тилде сейлеседи,
кебннесе, конш отаўда жасайды. Ә п ен , бундай халат бәрше түркийтиллес халыкларға тән. Буны тарийх та тастыйыклайды. Әййемги
битиклерде түркийтиллес халыклардын бир-бирине карсы турғаны,
бир-бирине жаўласканы хаккында хөдден зыят мысаллар бар. Ол
бизин бабаларымышы кемситиў ямаса тарийхымызды надурыс
бахалаў ушын тийкар болмаслығы лазым. Егер олар бир-бнриник
мысалында өалсрин, пикирлерин, каналасларын көргенинде хәм тәк
алғанында еди, XX әсирде бизге бир-бири менен тынымсыз жаўласа*
туғын жигирмадан аслам түркий ткллес халыклар ханлығы мийрас
болып к&тмас еш . Онын үстике, түрклер, салжукийлер өз ыкгыярла*
ры менен Ўатанынан, яғный Тураннан бас алыл кеттмс еди. Өйтпепенде усы жерде, яғный ата маканы болған, Елроаэиянын киндигикое
Россия, Кытай, Хиндстак, Иран менен биймәлел бой жарыстыра
алатуғын уллы бир мәмлекетке тийкар салған болар еди.
Көп мәртебе тәкирарланған алаўызлык хәм жаўыэлыкгын тийкарғы себеби, менинше, руўшыллык, бкр-бирин тән алмаўшылык
нәтийжесинде жүз берген. Трилогияда сәўлелендирген — мислк
көрнлмеген хөсиретлер соннан ибарат, халык хәм онын жол басшылары бир-бирин түсиниўди кәлемейди, өз-ара тил табыса алмайды.
Акыбетинде Маман бий, Айдос баба, Ерназар алакөз сыяклы
халыкшн жол баслаўшылары оз руўласлары торепинен влтирнледн.
Менинше, Твлепбсрген, бундай хәсиретлсрди философиялыкталлаў
бабында, сен инсаный хәм адеп-И1фамлылык квэкарасынан, мын мәргебе
хдксац. Буны пүтхнт жәхән тарийхы көрсетип турыпты. Ўатан сүйиўши
жол басшы менен озин «халык» дсп атаўға даўагер болған аламан
арасындағы түсинбеўшилнк, кобинесе, коркынышлы кайғы менен
жуўмактанады. Бундай гүрестин биймәнкпигик каракалпаклардык
руўхый басшысы Мурат шайык биримши болып анлап жетеди. Шын
монисинде. халыктын руўхый атасы, ўатан сүйиўши болган н1яйцг
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руў жол басшыларынын келте пэмлиги себеппи оларды хеш кашан
келисимге келтире алмаАоы. Келисимге имкантабаалмаган, илажсыэ
калған Мурат шайык хәр кандай дин терепинен үзил-кесил кддаған
етилген, көшпелилер арасында көэ көрип, кулак есигреген жазага өзин
гириптар етеди, өз жанына каслык етеди. Өзин кудыкқа таслап
өлтиреди, кудыкты да харамлай-ды. Руўласларынын аюиаклығын
көрмеў ушын дәслсп ал өз квзлерин ойып алдды. Онын досты Оразаи
батыр болса, бир-бирине жаўласкан каиалас руўласларын жарастыра
алмағакынан сон найлаж улы Маманнын орнына өзин курбан етеди
хәм усылайынша оры нсы з жаўыэлыкка шех қоймакшы бсшаш.
Ески шышс данышпакларынын айтыўынша, ец дәслеп инсаниягка тэн болған жаксылыкты да, жаўызлыкгы да хәр бир адам еэинен
излеўи керек. Соннан кейин ғана өзлигинен келип шыккан х&лда
өз үалкынынтүл ыәнисин излеўи хвм түсиниўи лазим. Әйне усындай
таллаў тийкарында көп катламлы «Дәстан* курмлған. Неэеримде
трилогиянын күш- күдирети де, руўхый кадир-кымбаты да ане сонда.
Мен тенеўди, эсиресе тарийхый тенеўди жаман көремен. Себеби
тенеўлер еткинши, сияснй ямаса идеалогиялык коньюктураны
сүўретлейди. Лекин, Маман бий жаўынгерлернн баскарып гүреске
атланған пайытга өз халкынын күдиреги менендушпанға коркыныш
салмакшы болғанында күлкили хәм кайғылы халатка түсип калганын
еслетнп өтпекшимен: Ол артьша кайырылады да, изине срип киятырған сегиз шабандозды көреди... Бары-жоғы сегизаоам! Соныкушын
ол өз халкына пана болатутын уллы ханлыкларды, патшалыкларды,
досларын излейди. Ҳәтге усы максетте Петербургка, Елиэавета
Петровнанын алдына барып корғаныў хәм ғамхорлык хаккында
шәртнама дүзип келеди. Жарлык алып ол Ўатанына кайтады: енди
онын кеўли бәлент, себеби онын иэинде 8 нөкер емсс, ал уллы хәм
шексиэ орыс империясы турғандай. Күтилмегенде, кишкене ғана
коксы ханлык Маман бийдин журтына бастырып киреди. Бирак
Россиядан ўөде етилген мәдет келмейди. Лебиэди хәмме нөрседен
жокары коятуғын түркийтиллес перзент және бас ийип Россия
патшасына барыўға арсынаоы хәм өз халкын ертип әййемги ўатаны —
Әмиўдөрьянынтеменгн ағымыка карай кешиўди, азап-акыретлерди
басынан кешириўди абзал көреди. Солай етип, Хорезм кенмслигинде
кэшпелилерден бири болған каракалпак халкы өзинин азелги
ўатанын кайта таўып, окда мэкгиге кдлады.
АЙырым тарийхый тулғаларды, олар хаккында роман дөретилмесе
де, пүткил дүнья биледи. Сек болсан, Төлепберген, өз трнлогиянда
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(«Маман бий әпсанасы*, «Бахытсызлар*, «Түсиниксизлер») еййемги
инсаният тарийхы сокпакларынла атлары өшип баратырған, китап
окыўшыларға усы ўакьггка шекем исми-шериплери нәмалим болған
үш пидәкер каракалпак Маман бнй, Айдос баба, Ернаэар алакеэ
келбетинде уллы бахалырларлын образларын жараттын. Әпенбүганги
Арал хесиретине байланыслы сол бахаоырларвы хетнстрген халыктын емнри кыл үстинде турыпты.
Бул трнлогил үл к н керкем шыгарма болып, ол хакыйкый керкем
енер аламы-колы гүл шебер терепинен — өз халкын айрыкша мехирмухаббет пенен жаксы көретуғын жазыўшынын калби менен
жа|ятылған. Төлепберген, сен орынлаған ўаэыйпа каракалпаклар
ушын да, пүткил түркийтиллес халыклар ушын да, шын менисинде,
бийбахадур.
«Дәстан* жазғанынушын рахмет! Өкинишлиси, хәзирга күнлердеги кыйыншылыклар себепли кепшилик адамлар «Каракалпак
дәстакы ж кайта-кайта окып шығыў имканиятына ийе емес-аў!
Бирсдаряык сәлем менеи
ШЫНҒЫС АЙТМАТОВ
(«Правдо Востока» газетасынан
4-ноябръ 1998-жъи.)
*• *
ҚАРАҚАЛПАҚДӘСТАНЫ

Хер бир халыктын езине мүнесип шайыр-жаэыўшысы бар.
Әэелден сез каоиркн жокары бахалай^угын түркийтиллес халыкларда
болса, не кеп жаэыўшы көп, шайыр оннап да кеп. Лекнн, хәр бир
халыктын сондай әжайып сөз шсберлерн болады, оларды өз халюжын
манлайына питкен мнсли тан жулдыэы десен, арэыйды. Абдулла
Кадирий — өзбек халкынын, Мухтар Әўезов— каэак халкынын,
Шынғыс Айтматов — кырғыз халкынын манлайына куда жарылкап
берген сондай жазыўшылар болып, бүгинги күкде бул уллы исимлерсиз өзбек, казак хәм кырғыз халыкларын көэ алдыка келтириў
кыйын. Өэннинуэактарийхына ийе әййемги Каракалпакхалкынык
кен пешанасына бүгинги күнде тан жулдызындай жарасып турған
жазыўшы Телепберген Кайыпбергеновдур!
Ол езиниц китап окыўшылары жүрегнне алле кашан жол тапкан
шығармалцжн «Каракалпаккыэы», «Каракалпакдестаны», «Кдра-.
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кдлпакнама» деп атапн хам романларынын атларында-ак мнллет
атын үш мәрте тәкирарлайды. Миллет атын үш рет тәкирарлаўыныэдын максети не, деп сораган ааамларға жазыўшы «Кдракалпакнама» роман-эссесинде мынадай роўият пенен жуўап кдйтарады:
«Жср жүэинде адам әўладлары көбейип, хәр кыйлы кәўим кәм
руўларға бөлинип жасай баслағанларында, Аллатаала оларды бирбиринен айырып таныў ушын аўеле көп исимлсрдиндизимин таярлап
алып, жолға раўана болыпты. Кдйсы кәўимге барса, өзикдеги таяр
дизимге бир көз таслап алар екендағы, кор кәўимге ат койып кете
бсрсди ексн. Ҳәр бир кәўимге ат кояроа пәрўардигарға тән гүркирсген
уллы даўыс пенен үш мәртебе: «Сснин атын Инглис! Инглис! Инглис!»
яки «Сеннн атын Өзбек! Өэбек! Өзбек!»...—деп әлемге сситгирнп
жар салар екен. Атын Аллатааланын е з аўзынан еситкенлердин
куўанышы койнына сыймай, кеўиллсри көтсрилип шадлыкта
калаберер екен. Солай стип, Аллатаала ез дизиминдегн хөмме атларын
таўысып кайтып киятырғшда, Әмиў деген дәрьянык тенизге куяр
аяғындағы еки жағасын мәкан стксн бир топар адамларға дусласып
«Әй, Сиалер бас кийимлеринизге кдрап хәэирше Кдракдлпак бола
турынлар!» депти де, олардын атын баскалар киби үш мәртебе
тәкирарлап турмай Аршыалаға кайтып кетипти.
Аллатаала бул халыкшн агын үш мәрте тәкирарпамағаны ушын болса
керек, тарийхый дереклерде олар «Кдракалпак», «Кара палак», «Кдлпак»,
«Кулахи сияк», «Кдрабөриклилер», «Пешенелилер» («Печенсглер»)дегек
сыяклы хәр түрли атлар менен аталып келе беригтти».
Жазыў1шб>стрәўиягтбылайжуўмакпайды.«Ром2кларьщаэткрярда
халкымнын атын үшинши мәрте колланғанымдағы мақсетим: менин
халкыма итибарсызлаў караған Куданык орныка өзим-ак, халкымнын
бкр перзектм сыпатында, пүткил апемге «Кар&калпак», «Кдракалпак»,
«Кдракдтлак», деп үш мәрте бар хаўазым менен жар салыў еди».
Төлепберген Кдйыпбергенов каракалпак халкынын кен манлайына «ғайып берген», бунын үстине, Куда өз кдрыалары орнына
«төлеп берген» жазыўшы. Онын «Кдракалпакләстаны» трилогиясы
Советдүзими даўиринде жаратылып, жанажан Өэбекстанымыэдын
мамлекетлик ғөрезсизлиги шараятында кайта басылып, шығып
атырған («Кдракдлпакнама» ромак-эссесинен кейинги) екинши
калемли эпикалык шығармасы. Бул шығарма, хакыйкатыкда да,
каракдлпак халкынын хам авторынык атын дүньяға таныткан шығарма болды десек кәтелеспеймиз. «Дөстан* ды Мухтар Өўеэовтын «Абай
5)0
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жолы» эпопеясы, Әбдижамил Нурпейсовтын «Клн мекен тер», Санд
Ахмадтын «Уфк» трмлогиялары киби хәм автордын хәм аймаклык
әдебиятьшыааын баслы шығармалары катарына киргиэиў мүмкин.
Тарийхган жаксы малим: көбкнше каракзллаклар кайры м әм л ет тин кол астында, кайсы халырслар менен консы болып жасаў ыкшярына да ийе болмаған. Бул халык әсиримизднн биринши ярымыноа
бурынғы совет мәмлекетн курамында, дәслеп 1924-жылы актономкялы область сыпатында Кдзакстанга, сонынан 1930-жылы Россияға,
1936-жылдан баслап, сн жакын туўысканы өзбек халкына — Өэбекстан Республикасына Автономия Республикасыпатында косылпны
бәршеге аян.
«Кдракалпак дәстаны*нын үш китабында («Маман бнй өпсанасы»,
«Бахытсызлар», «Түсиниксизлер») сүўретленген дәўирлерди (XVIIөсир менен XIX әсирдин биринши ярымы) каракалпаклардын уэак
хам жақын өтмишин көз алдымызға кслтирсек, пүгкил түркийтиллес
халыклардын басынан кеширген руўхый ўакыялар айқын болады.
Хөммемизге де мәлим ўаш я соннан ибарат: түркийгиллес халықлардык тарийхы айнадай тегис емес.
Пайғамберимиз Мухаммед саялаллаху алайхиссалам өзинин хадисннде: «Түркийлер сизге тиймесе, сиэ де оларға тиймен» (Усман
Туран, «Түркий халыклар мафкурасы» китабынан), деген екен. Көп
жағдайларда түркийтиллеслерге хеш ким тиймесе де, олардын ишки
руўлары хәм кәўимлери бир-биринен үетинлик етиў ушын тынымсыз
гүрес алып барған (баэда атасына карсы балалары, бзтпа кокалдашлар
бир-бирине карсы курал көтерген). Нәтийжеде түркийтиллес халыклардын бир тутас миллет сыпатында кәлиплесиўн созылып кетеди.
Бүгннги күни дүньяда 300 мнллион әтнрапында түркийтиллес
миллетлер әўладлары бар. Олар, тийкарынан, бир халык болса да,
жигирмадан аслам ғәрезсиз мәмлскет болып жасайаы, өз-ара
байланыслары да хәўес етерликтей дәрежеде емес (усы мәкисте
хурметли Презнденгимиз Ислам ӘбдиғаниевичтинбасЯамасы менен
бғф катартүркийтиллес мәмлекетлер ортасында «Мәкгклик дослык»
туўралы шәртнамаларға кол койылғаны хәм «Түркстан—улыўмалык
үйимиз» ураны менен ийгиликли ислер әмелғе асырылып атырғанын
айтыўға болады. Тарийхтан бир мысал келтиретуғын болсак, XIV
әсирде ел-журтым деп жанып жасаған уллы сәркарда Әмир Темур
дүзген түркий салтанаттын тәғдирнне не болды? Бир әсирден сон
майда-майда халыкларға болинип кетги. Жазыўшы тап усьшдай
каракалпак халкынын тәгаирин адебий усыл мснеи тәрийплсп береви.
$11
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Мине, «Кэракалпак дәстаны* нда вэ миллетинмн тарийх сахнасындағы орны ушын уялы свркараа Әмир Темур ўәсшпхцш тийкарында
ис алып барған пракалпакел бвсшылары Маман бий, Айдос баба,
Ерназар алаквмфдин тэғдири менен танысар екенбмз, олардьщ хәр
бири ел-журтгын бүтннги хәм келешектегн ғәрехиалнги ушын жанларын да пкдв етнўге таяр турған кахарманлар екенлигине исенемнз. Өкинишлнси, бирикши нвўбетте, ишки келиспеўшиликлер,
руўлар арасындағы жвкжедлерге шек койыў ушын өз ыюыяры менен
алнмге де разы болған Оразан батыр хәм өзиннк терен бнлимн,
дана, өмирш ец нвсиятларын елге жайса да, руўлар арасындағы
даўларды тиктата алмаган, акыбетинде бундай наланлыкларды кайтадан көриўди кәлемегенлнктен вэ көэлерин ези ойған Мурат
шайықгын өмир жоплары аўлавлар ушын нбрат бола алады. Буннан
тыосары, трилогиядағы хвр бнр обраэ взине тан кайпшанбас, жанлы
сүўретленсди. Олар менектаныскан окыўшы бийпарыккалаалмайды:
гә кахарманлардын тэрепнкде болады, гә өкннишке шүмеди. Сонын
менен бирге, хәр бир кахарман өз дөўиринин нвпесин сездиреди,
сыртқы хәм ишкн кәўнп-кәтерлер анык бояўларда сүўретяенсди.
«Қаракалпак дәстаны* ныкжөне бир взине тэн таманы сонда —
онык үш кнтабы бир үйдин үш есигин еслетеди. Кдйсы еснкген
кирсекиз де биреў-биреўин толыкгырған бвлмелерге хам үй ийелерине дус келесиз. Кдракалпак халкынық руўлары арасындагы ез-ара
жөнжеллер, юнлы саўашларга гүўа боламыз. Халыктын кыйын тэгаирине шеркх боламыэ. Окыўшы болса усылардан еэине тийнсли
жуўмакларды шыгарып алады.
Үшюпалтададанаелбасшыларытзрепинен көтерилген тнйкарғы
мәселе — каракаллаклылардын гәрезсиз бир халык болып бирлесиў
мвселеси. Бул нврселердин әмелге асыўы ансат емес, мисли көрнлмеген твртипсизлик басланааы. Көз алдымыдоа кешкен ўакыяларға
тереннәэертасласак.жаксынийстпсргетосхш 1лыкететуғын сырткы
душланлар жок есабы. Миллеттнн акыллы басшылары, лана уламалар
мвсләхәтлеснп, взлерине кандай да болмасын, сырттаи күшли
сүйенкш , саяманлы гүжимлер кыдырады. Бунын тийкарғы
себеплеринен бнрм-XVIII әсирлин басларышв жунгарлар Түркстанга
басып кирнп, аяўсызлык лекен кыргын баслады. Есалсыз курбанлар
болды. Акыбетннае кеп халыклар ата мәканынан айырылды. Яғный,
олар «Актабан црбырынды» деп атадған поскыншыяык нвтайжесинде
дус кслген таманга бас алып кетти... КдракалпакварДештн кылшаюан
да пана таба алмайды. Мине, усынаай аўыр пайытларла елин сүйген
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Маман бий атнрапыка акыллы иксанларлы топлал, Орыс патшасынак
мөдет сораў ушын атланады. Россия патшасы Маман бий басшылығындағы халык ўәкиллерин кабыл етеди, өтинишлерин орынлаўға
ўөделер береди, хәтте колларына жарлык берип кайтарады. Лекик,
усыннан кейин де Кдракалпақлардын тәғднринде хеш кандай өзгерис
болмайды. Керисинше, хөр төреплеме топылыслар хәўиж алып
кетеди. Усы пайытларда ишки алағатлыкларды басынан кеширил
атырған Россия патшасы ўәдеге опа кылмайды, каракалпакларға
жәрдем етпейди. Тағы да, және бир мәртебе Россия патшасы алдына
бас ийип барыўды ар санаған Маман бий халысты баслап, атабабаларыныи әй й ем т мэканы болған Хорезм таманларға жол алады.
Халык каншама кыйын ашлык, обнгершкликти басынан кеширсе
де, Әмиўдәрьянык Арал тенизине куяр жериндеги әййсмги туўысканларына косылады.
Дәстанкык кейкнги еки китабы каракалпакларлын жана мәканға
коныс баскакын, олардын өмир тарийхык тереннен сүўретлейди.
Жача мәканда Маман бийдин жас шакирти Айдос бий (сонынан
«Айдос баба» атын алады) сәўлеленеди. Айдос бийдин бул гүрестен
гөзлеген максети де Хорезм диярында каракалпаклардын ғәреэсиз
ханлығын тиклеўден ибарат болады. Бунда да жеке мәп, соклығысыўлар, руў басшылары арасында болып өтеди, ишки адаўатлар
күшейип кетсди. Усы пайьгтта тағы да Россиядан жәрдем сораў керек
пе яки Хнйўа ханлығыкын м әдеп те сүйенген халда миллий ханлыкгы
пайда етиў керек пе, деген мәселе үстинде ксскнн гүрес бараш . Бул
маселеде Айдос бий мәдетгм Россиядан күтпей. тили бир, суў
ишстуғын дарьясы хәм де ата-бабалары бир болған Хийўа ханлығынын жардеминен үмидиўар болып, сарайына тез-тез катнап тураоы
Ө з нийетин иске асырыў ушын хәрекст етсди. Өзине карсы болған
руў баслыклары менен айтысады. Ҳаггге душпакларынын жамаклаўлары менен Хнйўа ханлығына карсы турған Бепю, Мыржык исмли
туўыскан инилери менен аразласып, оларды көрмей каяыў дәрежесине барады... Өкнкишлиси руўлар арасында күшейип кеткен
алаўызлыклар себепли Айдос бий гезлеген нийетинс жете алмайды.
Акыбетинде өзи хәм елиннн хәм Хийўа ханлығынын саткыны
сыпатында елтмрмледи. Оны аткосшысы алтирсм.
Кдракалпаклардын тарийхында еки Ерназарбар. Биреўи колдаўлы,
лакабы Алакөз. Бкиншиси кенегес руўыкан, лакзбы Ғрназар кенегес,
үшинши китапта («Түсиниксизлер») Кубла Арал диярында ғәреэсиз
каракаллакханлығын тиклеў ушын гүрес барсада, тийкарғы ўакьмлар
33—Т. ХМыЯйЦмъно*
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ски Ернззар арасындағы карама-карсылыкларды терецкен сүўретлсўгс
бағышланған. Яжый, екинши китаптағы гуреслердаўам етеди. Хош,
Россияддн жәрдем сораў керек пе, яки Хийўа ханлығынан жәрдем
дәм е етиў керек пе? Ақырында Ерназар алакөэ тәрепдарлары
үсгемликке ерисип, өэлери каракалпакханлығын дағазалап жибереяи.
Бундағы көпшиликтин каразылығына себеп болған нәрсе соннан
ибарат: Ерназар алакөздин өзи тахтка отырмай, Шыкғыс хан
заманынан үрдис болып калған өдетке гөре онын әўладынан хан
кетереди. Яғный, Шынғыс хан өўладынан болған Зарлык тере исмли
жигитти каракалпак ханлығынынтахтына отырғызады. Усы себепли
хөтте Ерназар Алакөэдин төрепдарлары да күшли нараэылык
билдиреди. Сондай етип, тағы да «әдалат хәм әдалатсызлык», «пәклик
хәм нәпәклик», «нур хәм каранғылык» арасында гүрес баслакып
кстеди. Акыр акыбетинде Ерказар Алакөз өз тәреооарлары таманынан
өлтириледи. Ханлыккүдирстике ийе бапмаған Зарлыкболса маскара
етиледи, сонынан өлтириледи.
«Дәстан» дағы ўакыялар, кайсы дәўирлерде жүз бергенине
карамастан, окыўшынындыккатын өзине тартып, елин сүйиўшилик
пенен надаклыкгы көзалдымызға елеслетеди.
Кулласы, адамззт өмирикде ушырасатуғын куўаныш хам кайғылар,
жокары адамгершнлик хәм пәскешлик, пидайылыкхәм саткынлык
киби көринислер миллет тәғдири менсн байланыста сүўрстленгенн
ушын авторға миннетдаршылык билдирсек арзыйды. Китапта
сәўлеленген баска да кахарманлардын тәғдирлери хәр бир инсан
ушын, миллет ушын, айрыкша хәзирги халкымыаоын мәмлекетлик
гәрезсизлигине ерискен ўакытларыши ю р биримизге үлкен тарийхый
сабакбояаалады. Мине, усындай сабаклардын ен әхмнйетлиси —
биринши нәўбетте, сыртқы душпанлар емес, миллеттин ишиндеги
алаўызлык, хәр инсаннын өзин-ози анламаслығы себепли жүэегс
шығатуғынынын тарийпи кез алдыннан етеди. «Дәстан» да хакыйкый сүўрети сызылған халыкшн, ел басшыларынынтөғдирлери бизди
ғөрезсиз Өзбекстан мөмлекетин, бул мәмлекеттинбарлыкхалыкларынын тығыз жәмлескенлик пенен ийелеп турған өзине төн хәм өзине
мүнәсип орнын, халкымыздык ғәрезсизлик жолы хәм бул жолда
бизди айдын кәдемлер менек баслап баратырған дана хөм мәрт
Жолбасшымызаын кәдирине жетиўге умтылдырады. Бунын барлығы
хәр тәреплеме жетилискен халык болыўдағы тарийхымыздынашшы
тәжирийбеси сыпатында кунлы пикирлер болыл есапланады.
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«Дәстан* хаккында пнкирлсримди жуўмакластырар екенмен,
еркснз түрде хзэиретн Наўайыньщ төмендеги катарлары ядыма түсти:
Руўхын ж оғаш қан елге руух бериўшу бод,
Наўайы жаман болса, сен жаксы боя.
ЛЕДУЛЛА ЛРИПОВ
Өэбекстан Кахармамы, Өзбекстан
ҳәм КрракДАпакстан халық шайыры.
•Хаяк сўзи* газетасынан

1999-жыя, 9-июнь.

• *•
П Ә К Л И К Ҳ Ә М ҲА Қ Ы Й Қ А ТЛ Ы К КИ ТАБЫ -

(Т.Кайыпбергеноетық *Атамахатлар* китабы туўраяы)
«Атама хатлар» китабы Арал бойларын жағалаған халыклардын
өмнр жолларын айрыкша ләрежеде көркемлик пенен сүўретлеген
хакыйкатлык китабы! Ол күтә шеберлик пенен топланған хатлардан
ибарат. Олардын хәр кайсысы буннан көп әсирлер бурын гүлленген,
әййемнен киятырған, еркинлик сүйген халыкгын бай тарийхына,
мәдениятына, поэзиясына, ен жакынлары түўе алысырактағы консыларынын да айрыкша кызығыўшылыкхәтге кызғаныўшылыксезимлери менен карайтуган кенмәкан хаккында повестьдесе деболады.
Менин достым, иним, Кдракалпакстаннын халык жазыўшысы
Төлепберген Кдйыпбергенов өз ўакгында ен көрнекли, абырайлы,
дана адамлар тәрепинен берилген жокары бахаларға косымша өзнник
көп макалаларын, очерклерин, хатларын, сөзлерин, бираз дәрежеде
толыктырып, бир кәлипке салып, бир атама менен «Атама хатлар*
деп атаған. Бул китап Ташкентгеги Ғафур Ғулам баспасы тәрепинен
өэбек тилинде 1995-жылы басып шығарылды.
Бунда, тийкарынан, халкынын, көбирек Арал тениэинин
хөсиретин көтереди. Бүгинги күнде Арал проблемасы пүткил
жәхөннин дыккатын өзине тартып турыпты. Бундай болыўында
Орайлык Азиякын көплеген алымларынын, жазыўшыларынык,
жәмнйетлих искерлеринин, сонын ишинле Т.Кайыпбергеновтын да
көплеген шығып сөйлеўлери себепкер. Әне, усынык менен-ак бизин
әдебнятымьшын жан сезимлеринен шыккан хаўазлар пүгкил жөхөкге
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сситилди деген сөз. Ғврезсизлик алғаннан сок Өзбекстаннын
басшыла|я>1, бирикши геэекте Президект И. Ә. Каримов, Әмиўдәрьянын хвм Сырдәрьянын Аралға куяр жагаларында жасайтуғын
миллионлаған адамлардыц тәғдирлерин жаксылаўда көп жана басламалар иследи. Бир неше жүзлсген километр трубаларды таўып, Әмиўдәрья менен Сырдәрья аяғында жасайтуғын халыкларға, себеп пенен
Аралға да, душшы суў менен бирликте твбийий газ жеткерип бсриў
мәселелерин квтерди, жерден дурыс хәм өнимли пайдзланыўдын
жолларын иследи... Бирақта, олардын хәммеси, көп жыллар жабайыларша пайдалакылған жерлерге, дәрьяларға, Арал әтирапларынын
тәбият ресурсларыка дыкжат берип, оны бир женге түсириў ислерин
жақсылаўда еле жеткиликли емсс еди. Жазыўшы, әне бул жағдайларды, тәбиятгы өэ көзи менен терсннен көрип жасағаны ушын
күтә терец күйикишлер менен баянлал, ана жеринин тәбиягын, онын
күгә ашынарлы хәсиретине айрықшатерек жан ашьггыўшылык пенек
сүўретлейди.
Бул жағдайларды толық сүўретлеў максетинде автор традициялык,
эписголярлык формалардан көп хәм кен пайдапанады. Ҳәтте,арнаўлы
түрде мархум атасынык атына хат жазыў банеси менен жазыўшы
өзинин халкына мүрәжәт ш лаш . Оған хәмме хдкыйкатлыюы тарийх
пенен хәм бүгинги емкр менен күтә тығыз байланыстырып айталы...
ТариЙх, бүгинги күн менен тығыз байланыста көтерилген гүллан
мәселелер, улыўма адамзатка тийисли хәм тен екенлиги кен масштабта
гәп кылынады.
Тециэ ж эне шелистанлык... Кызыл кум, Кдра кум, Арал тецизи...
Бәри, ески рәўиятлар, әпсаналар, даналыклар, күнпеликли жүз берген
хәдийселер... өэинше тәкирарланбас обраэлар аркалы окыўшынын
көз алдына келеди...
Халыклар ушын хеш кандай кол жетпес бахалы лереклер:
Индиялылар ушын Ганг, Араблар ушын Ефрат хәм Ннл, ал биэгг
болса, Әмиўдәрья хәм Сырдәрья — бул суўы аркалы өмирде даўам
етгириў менен, жерлери абалян өнимлер бернў нэтийжесинде үлкемизди абадан етиўдеги түп сағалар екенлиги көз алдымыэға келсди.
... Хсш канлай сыр емес, Орта Аэиялыкларшн көз алдьша бирленак күтилмеген рехимсизликлерге толы ашшы өмир хакыйкатлығы
басланды... 1991-жыл. «Мен усы жылы ^сол гездеги СССР дын
Президенти М.Горбачевкд хат жазыўға мөжбүр болдым, — дейди
автор, — «Прсэидент, айтыныз, енаи бул хәсиретли ўакыялар ушын
биз кимди судкя бериўимиэ тийис?»— Усы хатта оған былай
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ескертгам де: — Егер мен сиэден бул хатыма дурыслы жуўап алалмасам, онда тәнхә сиэди судка беремен...»
...«Буп хатыма жуўап болмады, — деп өз лнкмрнн даўам етеди
жазыўшы. — Свйтип жүргенде, хайран каларлык кәрамат жүз берди:
СССР дын өэи бирден таркатылды... Мнхаил Горбачев тахттан
айырылды... Ендн мен кимди судкд беремен? Тахтынан кулаған
Презкденгги ме?!...»
Китаптағы хәр бир эпизодтан, хәр бир дналогтан, келтирнлген
хәр бир щ м тадан адамлардын жан сезимлериндеги эәхщшер сыртка
шығып, халыкгын жан сеэимлеринин күйинген хаўазлары кулакка
бәрхо еситилип турады. Жаэыўшы өзинин хаклығына, пәклигине
окыўшыны толык нсендиреди. Биракта бул нәрсе ол ушын женил
ис емес еди. Сонлыкган, ол оэ үлкесинин тарийхыкан, үлквде жасаган
халыклардын омир жолларынан кеп ғана мысадлар келтиреди.
Әсиресе, өмирдин ашшы тереплерин сеўлелендирген бул үлкедеги
менгклнк шелистанлыклар, яғный Кыэыл кум хәм Кара кум менен
өмирдин мәцгнлнк сағасы болган Әмиўдәрья хәм Сырдәрья хаккынддғы притчалар, адамзат өмирине байланыслы келгирилтен әпсаналар
окыўшыны езнне бийпарык калдырмайвы.
Биргезлердеги Аралдын таскын суўлы болып, айналасынаай нуры
киби жалтырал турыўларын, Турксганнын езине тән айы киби зйналага нур шашкан жаркын ай сыпатында болганлығын көркем образлар
аркалы көз алдына көп мәртебе айкын келтиреди. Окыўшыға күтө
түсикикли хлқыйкатлык формасында автор Аралдын кеселленген
хәснретли тарийхынан айрыкша толкынланған халда көп хәсиретли
гәплер жүритеди. Оны усылайыкша терен тәрийплеў аркалы, сонында, мине биэик Ата-Анамыз секилли Аралдын хөсиретли ашшы
тарнйхы, — деп жуўмаклайды автор...
Усылар менен бирге, автор Аралдык хэсиретине бүгинги есирдин
ғана емес, келесн есирдин де хәсиретли екенине оқыўшыны анык
исендирвдн..
Егер биз, жазыўшы айткан бул нәрселерге, яғный тәбиятгын
хәсиретлсрине, өмирдин ашшы тәғдирлери тиришилик екенлигине
бкйтйрык квресак, жокарыда айтылған хәсиретлер келеси XXI әсирдин,
хәпе, акыры, немелим узак мүдаегли хәсиретлерге әквдетуғыны сөзсиз...
...Қыскдсы Т.Кайыпбергеновтык хакыйкғ.тлыкты сәўлелендириўши бул китабы өзинин ашшы хакыйкатлығы хәм пайгамберлик алдан билиўшилнклери, жаксы келешекке умтылыўшылыклары, окыўшыларға, яғный биалерге «алжаспанлар, кеэлериниэди
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ашынлар, алжжгыкларды артка таслаклар, сак болынлар!» дел турған
секилли.
«Арал хәсирети,—деп тастыйыклайды автор,— бул тек өэбеклсрдин
я каракдлпаклардык ғана хәсиретлери смес, улыўма адамзат хәсирети.
Егер Марс жарылса, болмаса, аспаидағы ай тоюап калса, буннан тек
Африка я Австралияны каранғылык басып ғана калмайды... Егер
куяш кайтып көринбей калса, Жер үстинде пүткил әлемде өмир
токтайды...
Аралдын өлими дс дәл усыған усас таклетге. Онын хэсирети тек
Орайлык Аэияда емес, Индияаа, Кьггайда, Азиянын көплеген едлеринде тосирин тийгиэеди!»
Хакыйкый жаэыўшы бәрикен де бурын, халыкгын тили, даналығы. Ол көл нәрсени анык көреди хем ол жөнинде айналаға өэ
ўаюынла жар салады.
Кдракалпак кәсиплесимнин, достымнын, икимнин китабын
окығанымнан сон, автордын пәк, хакыйкый мийнеги, оныкдүньяға
жар салған бэлент хаўазы ушын, хәр бир инсанныкбәрше ислсрде
жуўапкер екенлигине исенанриў мснен, бул жазыўшы ушын менин
де жүрегнмде айрыкша мактаныш сезимлери оянды...
Хамид Гулям

Өэбекстан ха»к жазыўшысы.
(•Голос Уэбексншпа», гаэстасыиан
16-август 1996-жъи).

• • •
Х А Л Ы Қ Л Ы Қ Ҳ И К М Е Т Л Е Р Г У Л Д Ә С ГЕ С И

Мине, сиз атаклы каракалпакжазыўшысы Твлспберген Кдйыпбергеновтын «Кдракдлпакнама» роман-эссеси менен танысгыныэ.
Енди, «Бул кандай шығарма? Улыўма Кдйыпбергенов кдндай
жаэыўшы?» — деген сораўлар үсгинде теренирек ойлап керейик.
Кдйыпбергеновтын өмири хәм талангы менен жакыннан таныс бнр
катарддғы жазыўшы сыпатында мынадай гәптн үлкен исеним менен
айта аэаман: Твлепберген данышпан адам, жаксы соўбетлес, үлкен
жаэыўшы. Бул жазыўшы хәзирги каракалпак проаасынын белгили
ўәкили гана смес. Шынғыс Айтматов, Әбдижамил Нурлейсов, Олжас
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Сулайманов, Абдулла Арипов хам Бердиназар Кудайназаров сыяклы
әййсмги Түркстан хам хаэирги түркийтиллсс халыклар ааебиетынын
уллы ўәкиллеринин бири. Буған, мәселен, жазыўшынын езбек
окьгўшыларына кеннсн таныс «Каракалпакдәстакы* трклогиясы, хөтте
усы шығарманынаты-акайкын мысал бола алады.
Түркий тнллсрдеги адебиятта, сгер мәселеге және де кенирек көзкдраста карасак, удлы Күншығыс әдебиятында дәсганшылык жанры
да узақ тарийхка ийе екенлиги бәршемизге мвлим... Низамий,
Генжаўий, Әмир Ҳысраў, Дехлаўий, Абдурахман ЖамиЙ хам Әлийшер
Наўайынын белгили дәстанларын ким билмейди дейсиз? Физулкйдин
бир ғана «Лэйли Мәжнүн* дәстаны пүгкил алемге ташйды. Булар кол
жазба дәстанлар. «Алпамыс», «Гөруғлы», «Айсулыў», «Ғәрип ашык*
сыяклы бори жүзден артыкхалыкдэсгакларыи айтпайсызба? Сондайак. Наўайынын «Хамса* сы сыяклы бул дәстанлардын көпшнлиги тек
ғана өэбек әдебияты ғэзийнесиндеги дүрданалар емес, улыўматүркий
әдебкягымызоағы айрыкща дурданалараандур.
Жәхән романшылығында жана меюеп жараткан уллы жазыўшымыз Абдулла Кдаирийдин «Өгкен күнлер* романы усы аўызеки хөм
жазба дәстаншылык үлгилернне тийкарланған халда, оларды жаксы бир
мазмун менен байьгпы. Жазыўшыныцөзи шығармакынбасланыўынпа
бул халға нәзик ишара кылып ксгеди. Шығармакыцулыўма чүркийтялес
халыклар тәрепинен өзгеше бир куўаныш пенен күтип алыныўынын
себеплерикек бири ае, кәэеримое, әне усы дәстаншылыкдәстүрлеринае.
шығыс досганы руўхында жазылгәныкдадурТвлепбсрген Кдйыпбергекое болса, XX асир адебиятында ен
даслел пүткил бир халыктын аты «Карақалпак* атына косып дастан
сөэин де үлкек эпик полотнонынулыўма атамасына алып шыкты.
«Кдракалпак дәстаны*н пайда еткен үш роман — «Маман бий
апсанасы*, «Бахытсызлар* хәм «Түсиниксизлер» дик хәр бирине таллаў
жасап отырыўғабул жсрдеэәрүрлнкжокдеп ойлайман. Аты аталған
романлароын да апамасына дыюат аўпарайык Соцаай-ақ,уш романнан
ибарат шығарманын «дәсган» деп аталғаны сыяклы, кишкене бир
әпсананын үлкен романға айландырылыўы бурынғы Советлср
дәўиринде «Бахытсыхтар* хәм «Түсиниксизлер* деген атамалар менен
романлар жаэылыл, жарыкка шығыўы хәм тап усы романлар дүркит — «Кдракалпакдвстаны* СССРдын Мәмлеюлликсыйлығына миясар
болыўы, менин нәзеримде. жүдәдыккаткд ылайыкўакыялареди.
Улыўма, айтажағым сол, Телепберген Кайыпбергенов улыўма
түркийтиллес әдебиятымызда жүдә бай дэстүрлерге ийе еки жанр
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«дәстан» хвм «наманы* өзине төн гүрде жакалап, оларға екинши
өмир бағышлады деп айтыў мүмкин.
Әдебият тарийхында Хореэмийдин «Мухаббатнама»сы, Кайкаўыстык «Кдбуснама* сыкан баслап, тал Мукимийдин «Саяхатнама»
сына шекем азғана нама жаэылмаган. «Нама* деп аталмаса да, жүдә
ктибарга алынып, нама болган шығармалар да аэ емсс...
•Намалар» — әнгимелер түсинигин билдирип гана коймай, бул
сөэдик маганасы кен, «мактуб*, «хат», «арзы хал*, «кеўил айнасы*
сыяклы мәнилерден гана ибарат емес.
Усы көзкарастан алып караганда, «Кдракалпакнама» етлы шығарманын атамасы езине жүдә мүнәсипдур. Шыгармава каракалпак
халкынын халыксыпатындағы миллий келбсти, маденияты, турмыстиришилиш, үрп-адетлерин кәр тәрсплеме ашып сүўретлеўге кдндай
хызмет кврсетиў керек болса, бәри-бәри жәмленип, бир шеттен
әнгиме-гүррин—нама кылынады. Яғный, жазыўшы роман-эссени
взинше бое әнгимеге айландырып жибермейди. Керисинш е.
ишғармага жәмленген әпсана-рәўиятлар, хикметли гәплд>, накыллар,
гүрринлер, өмирбаян, күнаеликдәтер, протоколлардан көшнрмелер,
улыўма, булардын бери де бир караганда, арзымас майда-шүйдслер
көрингенн менен, орны-оркыка колланылғанда, жипкедизилген
маржанга айяанады
«Кдракалпакнама* деп аталган бул жиптеги ен хдсыл дүрданалар—
сөз жок, шығармага жәмлснген, бәри жүзден артык, әпсана-рәўиятлардур. Оларда каракдлпак халкынын келип шығьгўы, тарийхый
тэғлкрн, өзине тән миллий белгмлери, улыўма түркийтнллес халык*
ларга тән болган жүдө исенгишлик, хак кеўиллнлик, мийнеткешлик
сыяклы пазыйлетлери, ағайиншилик, руўлык киби иллетлер тап
суў түбиндеги куяш сәўлесикдей ашык көринип тур.
Мысалы, ашығы ушын Аралдын суўын шелеклеп тасыл, тениэ
суўын курытпакшы болган ашык хдқкындағы әпсананы еслеп, онын
негизиндсги «рационал мәни*ни ойлал көрин-' Ашык жигит өзинин
хәрекетлеринин балки нэтийжесиэ екенлигин билер, бирак маликага
ерисиў ушык папианын хәр кандай шәртин де свзсиз орынлаўға
мэжбүр. Тек солай гана емес, шәртти орынлаў мүмкин яеп ойлайды
да! Себеби, адам баласынын нийети қалыслығына сокдай исенеди,
«петша жаман нийетте, жортага усы шәртти алдыма койды» деп
снрә ойламайды. «Аккеўилдин исин кудай ойлайды» дегендей,
рәўиятга ашык жигит тенизди курытып, шәртти орынламаса да,
сондай аккеўкллиги. ксекгишлиги себеп. маликага ерисип, онын
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устине латшалан сыйлыкапып, «каракалпак» атанааы. Лекин, өкинишлиси, өмирдс бундай инсаныйлык паэыйлетлер хөмийше өз
тәғдирин таўа бермейди. Тсренирек ойлал карасаныз, кейинги отыэ
жыл атирапында гап сондай болып келди, мысалы кимдур «Арал
тенизин курытсан, максет-муршына жггесен*дсген шаргжойпмаай,
каракалпақхалкы болса, сондай исенгишлиги, аккеўиллиги себеояи
сыйлыкка ем ес, жоғалтыўға дуўшар болғандай...
Жазыўшы аз халкын усы рәўиятгағы ашык ж ипптин маликаны
суйгениндей суйип, онык хәр бир жоғалтыўына күйнп-күйинип,
хасыл пазыйлетлеринен куўанып, жаман кллетлерине ашынып,
өзинше жүрек сезлерин кағазға төгеди. Каракдлпак халкына бийғереэ
ханлыкдүзиў хукыкын елине алып келген Рахметулла казы менен
байланыслы әпсананы еслен! «Халыкгын жаркык келешегн хакхында
акнийетлер >сылайык»дсп сүт ишил, ант етпекши болған адамлардын
хәммеси үйлеринен сүг емес, суў алып шыкса! Неге бундай болды?
Себеби, олардын хәр бири сокша сүтгик алдында менин бир шөлмек
суўым не болар еди?! Әйтеўир озиме калғаны пайда ғой! деп, тек
«өзим» деген кыяпға бериледи. «Тама-тама көл болады» дегендсй,
хәр кандай халыкгын жаркын келешеги, бийғәрез мәмлекетгин
ертеци усы халыкўдкиллериник нийет-ойларынан, максет-мурадынан касыл боларын олар не билсин! Сонлыкган да халкымыэ
«жаксы нийет — ярым ырыс» — деген шығар...
Шынын мойынлаў керек. Телепберген Кдйыпбергенов халык
аўыэеки адсбкятын биз — өзбек жазыўшылары хөўес кылсак арзыйтуғын дәрежеде, дурысырағы, «мен» деген бир фольклоршы алым
дарежесинде пухта бнледи. Халыкгын хәр бир апсанасы, н аш л макалы, хикметписөзлерин көалерине тспия етмп, абайлап кәсгерлеп,
оларды саралап, жәмлеп, өзинш е тәртипке салып, әжайыл бир
гүлддсте дүэеди. Шығармада биэ — өэбеклерде умытыла баслаған,
лскин кдракдлпахларда сакланып калған, хәзирги дәўнрде жаэба
әдебиятгын мүлкине айланбаган әййемгм туркий хикметлер көплеп
ушырайды. Менин өзнм Түркстанда бар әпсана-рөўиятлар менен
хикметли гэплердин көпшилигин усы роман-эсседе биринши мөрте
ушырвпанымды каюаныш хзм хәўес пенек айпфш неледн. Мөселек,
«Өз аўшыннан шыккан дананык аўыэы сасык болады!» («аўылдағынын аўызы сасык») деген аййемги түркий макдяды алып, мәннсин
ойлап көрин! Неге сондай? Усы макалды жалай түсиниў керек?
Теренирек ойлап карасаныэ, макал өзинин терен манисине каре,
«Алдыннан аккан суўдын көдири жок» макалына усаслаў болып,
онда «Дурыс, даналыкка дана-дә, бирак онын аўызы сасык-тө!»
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дегсндей «тырнак астынан кмр иалеген», яғный кере алмаслык
кесслннс нәзик ишара кылынады
Мине, усындай дана хикметли гәплер жәмленген «Кдракалпакнама» роман-эссесинен айырым баллар «Шаркжулдызы» журналында
басылып шыкканына да, кигал халында еэбек окыўшыларына жетип
барғанына да бираэ жыл болды. Бул дәўир ишинде усы шығарма
хаюсында хәр кыйлы үлкен*киши гәллер айтылды. Кимдур автор
мснен аўдармашыға болар-болмас айып такты, кимдур «бул не жана
алем бе? Лкыры шығармада жана гәптнн өзи жок ғой» — деп
әжепленди... Дурыс, бул гәплерде де жан бар шығар. Лекин, олар,
мснин нәзеримде, мәсслени тек бир тәрсплеме, дәрежеде түсиниў
нәтийжесинде келип шыккан. Гөп сонда, Кдйыпбергенов кырык
жыл даўамында халыкгын хикметлер ғәзийнесинен, туўры, жүдә
ески. әййемги гәплерди жыйыл-терип, олароы е з өмири приэмасынан
өткизип, бир пүгин роман-эссе, яғный, нама түринде келтирип,
кулдасы, кағазға оралған кылып, 1985-жылы взанатилинде китал
халында жарыкка шығарды. Шығарма СССР таркалғанға шекем
рус, казак хәм баска да тиллер кзтары езбек тилине де аўдарылады.
Мине, екди ғәреэсизлик шарапатында усы дәўир инам еткен
шығарманын негизги мәнисин сук квзлерден саклаў ушын
пайдаланылған кағаадан айырсак, колымызоа автордынөэи айгканындай, «колға алса, алғандай, бир мама» шығарманын өзи кәмпитгей
болып турыпты. Нәкримде ен тнйкары да сол! Тийкарм — әййемги
Түркстан адебиятында биринши роман-эссе XX асир түркийтиллес
халыклар әдебиятында болса, аэслепки нама 80-жылларДын
орталарында-ак пайда болды хам ол каракаппак халкы, сол аркдлы
пүткил түркийтиллес халыклардын келбетин, турмыс-тиришилигин,
түсинигин, данышпан келбетик жәхәнге кез-кеэ етип турыпты.
Улыўма, мына нәрсеге катты исенемен; Төлепберген Кдйыпбергеновтын «Кдракалпакнама» роман-эссеси тек ғана автордын талантынын бийик шоккысы емсс, хәэнрги каракаллак романшылығы
ерискен бийиклнк. хәтгеки усы орында, түркийтилпердсги гүляән
аоебюпымыздын елмес леретпелеринин бири болып ка вды.
ӘДИЛ ЯКУВОВ
Өэбекстам халык, ж азыркысы
•Ш аркг баспасы, •Карокалпзкнама*
•штобынан. 1997-жы*.
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АРАЛ ДАЎРЫҚ САЛАДЫ
Жақын аралыкта ғана «Шарк юлдуэи» редакциясына, кара
пәреннен келген, көринисинен әпиўайы ҳәм акыллылығы айкын
көринип турған жигирма жаслар шамасынлағы бир жигит кирип
келген еди. Ол тартыншаклык пенен көристи. Журналдын бас
редакторы Мирмухсин оны оғада жыллы жүзлилик пенен күтип
алды. Жигипин катында ыкшам ғана кол жаэба бар еди... «Беремиз,—
дсди редактор кол жаз&аны бетпе-бет ашыл отырып, — тек ғана
редколегия ағзалары хәм каракалпак тилин жаксы билетуғын
кәнийгелср танысып шығыўы керек».
... Кулласы кол жазба хәммеге макул болды...
М ине, жакын аралыюа ғана болып өткенлей сезнлген бул ўакыядан берли арадан кырык жылдан аслам ўакыт өтипти. Сол жас
жазыўшы бүганлиги: «Уйкысыз түклер», «Бнр суўык тамшы»,
«Муғаллимге рахмет» сыяклы бир неше повестьлср, «Каракалпак
кызы» лсп аталған еки ккталтан куралған үлкен роман, «Маман бий
әпсанасы», «Бахытсышар», «Түсиниксизлер* дсп аталған үлкен калемдеги үш романды ишине алған « Кдракал пак дәстаны» трилогиясы,
«Соцғы хүжим», «Каракалпакнама» сыяклы тулғалы шығармалардын
авторы — белгили жазыўшы!..
Мен бул жерде онык жокарыда атап өтилген шығармалары
хакхында айшп отырмайман. Олар хдккындд баспа свзде өзўакгынлд
көплеген пикирлер айтылған. Олардын барлығы ушын бир өзгешелик
— бул каракалпак халқынын турмысын көркем бояўларда айкын
сәўлеленднриў. Жазыўшы халыкгын мехир-мухаббстине, алғысына
ылайык болды. Жакында Ғафур Ғулам атындағы әдсбият хәм коркем
өнср баспасы тәрспинен басып шығарылған «Бабама хатлар» китабын
оғоип, онда Т.Кдйыпбергсновтын балалык дәўиринсн баслап пайғамбер жасына жегкенге шекемгк басып еткен өмир жолы, каргенкеширгенлери, турмыслык хадийселер хаккындағы ой-пикирлери
оғада түсиникли тил менен баян етилгекиннн гүўасы болдым. Автор
бул шығармасында да «Кдракдлпакнама» эссесинде колланылған
усылды колланады, айтпакшы болған созлерин, мәселелерин әлпе
кашак алемнен отип кеткен бабасына хат жазып, онын руўхына өз
хәснретлерин бнлдириўжолы мекен баян етеди. Жаэыўшы кеўмлсиз
ўакыяларды еслерекен, ишикен езиледи. Өзин кешнре алмайды.
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Бзбасын корғай алмағанлығынан да екинишке бериледи. Шыгарыада
аламды тан калдыратуғын репрсссия жылларынын коркынышлы
квринислерин сәрлелендиретуғын портретлер, рдўиятлар, әпсана
анекдотлар оғада көп. Биз кишкене бир макалада олардыц барлығын
камтыйтуғын дәрежсде кеннен еөз етиў имканиятына ийе емеспиз.
Текте бир тәрепин айрыкша атап өтпекшимен: Жазыўшы олардын
барлығын репрессия жылларыкын аш бети сыпатында экологнялык
мөселеге байланыстырып көрсетсди. Егерде экология бузылмағанда,
егерде «Совет хүкимети» деп ат алған көз байлаўшы колындағы
шыбыкты олай-булай ойиатып турмағакда инсанлар арасында мехирмухаббет те суўымасган, адамлар бири-бирине мийркмскз болмасган,
тәбиятка да усыкшелли дәрежеде инсапсыэлык исленбеген болар
еди. Сол ушында хәзкрги күнде тек ғана каракалпак халкыкын
емес, гтүпсил жер жүзин тошўишке салып отырған Арал машкаласы
да келип шыклаған, хәмме нәрсе өз рети менен өз орныкда болыўы
мүмкин еди.
Әлбетте, щыкармада Арал текизи менен байланыслы мәселелер
оғада кек хәм хәр тәреплеме талланады. Арал тенизикин суўы барған
сайын азайып баратырғаны, усынын нәтийжесинде коршаған
орталыктын эәхәрлскип атырғанлығы, тек ғана адамлар емес, суўда,
даракларда зәхәрленип атырғанлығын исенимли түрде, илимий
мағлыўхшглароан керегикше пайдалана отырып, әпсана хәм тарийхый
хужжетлер аркалы дәлиллеп, тийкарлап гүррин етеди. Автор
шығарманын сонына барып Арал тенизи хәм Кдракдлпак халкынын
басына түскен апатларды сапласгырыў жслында шеккен ыийнетлери
жөнинде былайынша жазады:
«Бир адам айтыўы мүмкин болған гәплерди ашык түрде
хешкимнен айбынбай айтыўға имканиятым болғанша хәрскет етгим,
Бурынғы СССРдын көплеген орайлык газета хәм журналларында
макалалар жаздым, интервьюлер бердим. Оларда ашшы хакыйкатлыкты сол турысында баян еттим. Бурынғы СССР халыкдепутаты
сыпатында, хәр бир КурылтаЙда (Съезде) минберге шығып, Аралга
дыккат бериўди хәм корғаў зәрүрлигнн талал етип, кеўлимлегилерди
ашыктан-ашык айтгым... Минберде турған ўактымда мени коллап|фўатлаў'шылар аэ еместей сезиледи. Биракга чәселе әмелий хөрекетке
келип тирелгенде... М.Горбачев тағыда өзин еситпегенге салды.
Усынысымды даўыскд қойдырмады. Дурыс, кейин ала Сессиялардын
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бирикде айырым хүжжетлер кабыл етилди. Бирак олар ўакытша,
хожа көрсинге, яғный Горбачевтын кеўлиндеги хүжжетлер еди ..*
Усыннан кейин жаэыўшы Япониялағы Киаа көлин саклап
кдлыўға бағышланған форумда қатнасканлығын, ол жерде айткдн
сөэлери «Аралдан алынған үш сабак» атамасы менен баспаоа басылып
шыкканлығын, М онголиядағы Хупсикөлди саклап калыўға
бағышлакған симфоэиумда «ез дәртин айтып эарланғаны», Амернка
Курама Штатларында Арал трагедиясына бағышлап вткерилген
симфознумда да үлкен үмитлер менен катнасып, сөз сөйлегени хәм
баска да көплеген абырайлы орыкларда да Арал хаккында даўрык
садғанлығын өкиннш пенен тнлге алып, сонда да Аралды алатшылыюан саклап калыў бшаарыноа айтарлыктай нлажлар нсенбегенликтен тәшўишке туседи. Әмелге асырыў бираз машкдлалы болған
түрлише жойбарлар бар болсада, нәтийжеси көринбеген соц өкинеди.
Сол ушын ол, хэтгеки, Аралдын мунын айтыў ушын Меккеге Хаж
сапарына да барады...
Шығарманыц тили түсиникли хәм ширели. Бурынырак усы
шыгарма авторынын «Каракалпакнама»сын взбекшелсспфген, адеўир
тджрийбелм аўдармашы Рахнм Атаўлы бул шыгармада да тийкарғы
нусканын стилин толык сакдаўға хәрекет еткен. Баба хәм бабалар
хәм акдыклар (балалар) тилине сай индивидуал тил бояўларын өз
орны менен бериўге ерискен. Сонлыктан да, шығарма кдрақалпакшасында какдай тәсирли хәм еркин болса, өзбекшеде де тап сондай
көркемлик пенен окылады.
М ен «Каракалгтакнама»ны оқыған ўактымда автордын кәр
тәреплсме камалға жеткенлигине, карды да калаўын таўып жаўдыра
алатуғын шебер сөз устасы дәрежесине көтерилс алғанлығын ийман
келтиргек едим. «Атама хатлар» шығармасын окып буған исенимим
тағы да беккемленеди.

Ф.Насршддынов.
Филология илиммриниқ кандидаты
Ташкент (*Аму танги» гаэетасынан.
4-апрель 1997-жыя).
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