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492 5.
Атақлы ағартыушы Қалпы Айымботов
орфографиямызға сн ләслепкн ҳзрнв танлаўдан баслаи, м;з*
дениятьшыздын усы бүгинги дорежесвне шекем салмақлы үлес қосқаи кәп қырлы талант ийеси еди- Жз*
на мадениятгын тунғыш қарлығашынын бири болга('
ол галаба саўатсыг Х8яқъш саўатлгшлырыў ушъи
доўяр пени талап етсе орыилаўға қулшынды. Биринши «Нгеделер саўатыиаи» қәзирги фундаменталь илимий мийнетлсрге шекем, ләс.чепки саўатсызларды саўгтландырыўлап бүгтгги илйм докторларыи жетилди*
риўге шскем онын үлеси жоқ деў қыйьж. Ол вз м?ҳолипде республика мадеипятына актер жетиспесс—ак
тер, журкалист жстиспесе— журналист, мугаллим жстиеиесе— му галл им. ос кс ри& ка д р ж етис песе—әекер ик
кадр. дилмаш жстиспесе дилмаш болып бергеи устәзлардап. Ал қарақалппқ фомьклоркстикасыньж қәлкп.тесяў тарийхъш Қал.тг.г Айымбеговгын гвортесгвслык
тардирииеи ажыратып қарзў мүмкик емес. Бул тараўда ол халық
дүрдаиаларын ен дэслепки
жыйнаўшыдан нлим докторы, профессор дәрсжесньчөсип жетисти. бир нешшс идим каилидатларын, плим
иокюрлэрын тэярдэўгн бэсюылыҳ етти.
Би.з буг>ш
ол тереткеи квп санлы мнннеттсн өмиринин хор жыллары шыққан «Қый.лы-қыйлы қылўалар», «Өтмиштси
слеелгр», «Халық данадығъп» атлы үш китабын азы*
кем қысқарты<'лар менеи но>ср[*низге усынып отыр*
мыз. Буннан сиз автономиялы республикамыздын отызшш?ы жылләрыц, халықтын социаллық рауаи<ланыү
жолларын. моденнятымыздын, эдебнятымыздьщ қыйын
сокпақдарьш, борииеп де бетср. бүгингн жаслар биле
бермойтуғып, қйрақалпақ хал^ынын умытылып бара*
тырған салт—дәстүрлерйн, этникалық
тамзнларьш
жәқсы нәрс аласыэ. Кятап звторлын сехсея жьшык
торқалы тойына «Қарақәлпақстан» баспасы коллок
тпвшшн саугасы.
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ХА Л Ы Қ ДАН АЛЫ ҒЬГ
Көп әгир;1ер тарийхына ике болран қарақалиақ хал*
қы өз ?урмыс-тиришилигинин картииасы сыпатында
түрли жанрда бай әдебият мнйрасьш дөреткен. Олар:
салт*ләстүр, мийнет жырлары, халық ертеклери менен
иақыл-мақаллары, батырлық дәстаилар жоне де тапыл
атырган халық қосықлары боладът.
Қарақалпақ фольклорынын одебият таныў илимннде
сөз болыўы көп жыллық дәўярди өз ишине алады.
Аўы.з сдебиятты изертлеў иси Қарақалпақстанда совет
влзсты орнағаииан кейин қызыў қолға алынып, мәмлекетлик жумыс болып қойылды. Аўыз әдебиятынын
түрли үлгилери баспа сөзде жәрияланды, оқыў орывларътдз сабақ болып оқылды. Илим-изертлеў ислери
апарылды. Ал, сонғы жыллары қдрақәлгтақ аўыз әдебилтып изертлеў ислери бойыншз бир қятар монографиялық жумыслар меиеи диссертаииялар жазылды.
* Буган мысал ушын Н. Даўқараевтын» И. Сагитоатыа,
Қ, Мақсетовтьиқ А. Кәримовтын, Ә. Алисвтии, Н . Камалонтыш Ә. Тәжкмуратовтык илимкй мкйнетлерин
атаи өтиўге болады.
Қарақалпақ халқы түрли тарийхый себеплер менен
өзинин жзйләўы менен қыслаўын таслап көшип ўдтаниан, жерден, суўдан, күи користен айрылсз да олар
ө з й н и н руўхый азығы болған, жылағанда
жубаиатугып, тарыққанда толғанатуғьш, қапаланса кеўкл көтерип қуўанатуғын аўыз әдебиятъш айгып жырлап өзи
меиеи бирге ала жүрген.
Халықтыц аўыз әдебиятьтп заманнан-заманға* атадап-балаға алып келиўши, халық дөретпелерин ядлап
оны ези жасаған заман тилегине бейимлеп қайта ислеп
халықтын аўыз-екн соз өнерин сейлеп, айтып-жырлап
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бериўщи, бул өнерге өзинин емирин сарп қылыўшы,
халықтыа жыршылары: жыраў м.енен бақсылары, қыссахан менен шайырлары, ертекши менен қосықшылары
болады.
Қарақалдақ халқы материаллық күн-көрис, мадсиият тарыйхыида көп халықлар* менен қарым-қатнас
арқалы бир*биринен үйренеди. Дослық, бнрлик арқалы
мәденняты менен әдебияты көркейип, байып отырады.
Мнне усындай жоллар менен қарақалпақ аўыз эдебнятыиын түрли жаирлары өсип өнгеи.
Бундай қарым-қатнаслар узақ жылларды өз ишине
алады, Орта Азия халықларынын қарым-қатнасы, бай*
ланысы туўралы «Орта Азия ҳәм Қазақстан әдебнятынык тарийхы»нда былай деп көрсетеди: «Орта Азия
халықларынын барлығынык дослық тамыры узақ жыллардақ бери даўам етип келгеп. Олар ҳәзирги Тәжикстан, Түркменстаи, Қазақстан, Қыргызстан, Қарақалиақстаи менен Өзбекстаинын мәкаиында шет ел басқыншыларына бирликте соққы бсрип отырған... Олар
батырлар дәстаныи ҳәм қыялый ертеклер дөреткен»?.
Аўыз әдебнитын көп изертлсгсп атақлы илнмплз
В . М . Жирмуиский: «Түрк тиллес халықлардын өз-ара
араласыў нәтнйхсесинде халықлардык пайда болыўы»
туўралы:
«Орта Азиядағы түрки тнллес халықлар өзбеклер.
қазақлар. қырғызлар, қарақалпақлар, түркменлер тил
бнрлнги, этникалық, мәденият қатнасығы, езинин тарийхый емнр жағдайы бойыиша көп заманлардан бери
бнр-бнри менен қатнасып отырғаа, түрк тиллес квшпели қаўымлар Орта Азия далаларында түрли дәўир
бойынша тарап келген, халықлардын пайда болыў, биригиў працесси өз-ара араласып келген»2 деп жазады.
Қарақалпақлардық жыршылық өнсри туўралы қазақ халқынық атақлы илимпазы Шохан Уалиханов
өзиниқ «Қазақ халық поэзнясынын формалары ҳаққыяда» деғен мийиетлеринде қарақалпақлар туўралы
легенданы мынадай деп жориялаған: «Қосық дүньяны
саяхатлап' жүрип, бир күни Сырдәрьянын аргы бойынИстория литератур народов Средней
Азин и Каэахстан»
М. 1830, « р , 112.
1 Ж и р м у н с к и Й М, «Сказание об Алпамыше и богатырскад
гказха», М. 1960, стр. 8.
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дағы қарақалпақлардын жазлаўында қонақ болады,
Бурын ьез көрип қулақ еснтпеген бул қояақтын келгени ҳаққындағы хабар жән-жаққа оқтай ушып, тез тарайды. Бул бахытлы аўылға саисыз көп қарақалпақ
жыйиалады, Олар кешкн геўгим тусер түспестен-ақ
баслап, тан сарғайып атқанша, қосықты шаршап уйқыға жатқанша, бул әжайып қонақты тынлап отьгрған.
Хошҳаўаз қонағынык айтып берген мын-мынлаған
гурринлерин, қосықларын, қыссаларыи ҳәм тарийхый
қодийселеркн сансыз қарақалпақлар
ядыида сақлайды»1.
Қарақалпақ халық жыршылары—қарақалпақ аўыз
әдебияты менен жазба әдебиятын байланыстырыўшы,
көркем сөз шеберлерн, Мине сонлықтан қарақалпақ
жазба әдебиятыньщ басланыўынық қонсы халықлардан»
ярный өзбек, тәжик халықларынан айырмасы
бар. Өзбек, тәжик халқыиын жазба одебияты өзиник ески
классикалық әдебияты тийкарында есип-өнген болса,
ал қарақалпақ жазба одебияты өзинин аўыз одебияты
тийкарыида осип-өнди.
Өйткени қарақалпақ әдебият классиклери Жнйен
жыраў, Ьердақ бақсы, Өтеш шайыр болып аталыўы,
ал және ҳәзирги халық шайырларынын өзинин шығармаларын дзўысқа салып айтыўы буған дәлил бола
алады. Бул жөиннде Орта Азня одебиятын изертлеўши
И . Богданова былай деп жазады:
сҚзй бир одебият, мысалы, өзбек яки тожик әдебияты онын мнллий традициясыкда жазба әдебиятъь
иыц ығбалында X IX ҳәм X X әсирдин басларыкдағы
демократ әдебияттын тәсирннде өскен болса, ал басқа
бир әдебият мәселен, қырғыз, яки қарақалпақ әдебняты оньш одебият болып қэлиплесиўинде, онын басланғыш дәўнри аўыз одебияты традициясы ҳәм ақыилық
трашшчясыныц тәжирийбесипеи ғана баслана алады»*.
Бул жагданды халық шайырларыиын шыгармаларынан анық көриўге болады. Олар өткендеги халық
шайырларынын үлгисинде қосық жазыўы менен қатар,
өз Гп^армаларын ҳәзирги күнде де халық жыршыла-1
2
1 Ч.
поээии,
2 М.
Азкн н

Ч. Валиханов. том—1 « 0 формах
казахской народной
стр. 196, Издательство АН. Каз, С С Р. Алма-ата, 1961.
И. Б о г д а мо в а, Исторня литератур народов СреднеЙ
Гаэахстана. М . 1960 стр. 12.
7
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ры ш гш ы и д а даўысқа сильш оқыл бередн. Бундай
көркем сөздн, даўысқа, намаға салып оқыў. айтыў,
жырлаў тек халық жыршыларыпа ғана тән. Халық
шзйырларынын ез ишғармаларын лаўысқа салып оқыў и сларлын халық жыршылары екениннн бир дәлийли.
Сонлықтан
қарақалпақ әдебнятынын тарийхыи
изертлегенде жазба әдебиятыиан бурыи жыршылық
традициясына да кеўнл аўдарыў керек.
Қарақалпақ халық жыршыларынык жырлағаи жыры, айтқао қосығы опыц шерткеи сазына қарап, жыраў менеи бақсылар болыд бөлинеди, олардын репертуарлары бир-бнрннен айрылып турады.
Халық жыршыларынык ен ески заманлардан берп
киятырған бирииши турн жыраў болады. Онык шер*
тетуғыи әсбабы қобыз, жырлантуғын репертуары ке*
билес* * батырлар ҳаққыида дәстаклар,
тарийхый
жырлар ҳәм толғаўлзр—термелср болады.
Халық иипшле қосық аптыўшыларлып екипши турк
—бақськтар. Онын шертетуғъш осбабы дуўтар. Қарақал*
пақлар арасыида бақсышылық жыраўларға қарагапда
соклаў тараған болса керек. Халиқ жыршылярынык
бақсылық өнери ески Хорезм мәдениятынан, қонсы
озбек, түркмен халықлары меиен қарым-қатиас арцалы
пайда болгаиын дәлнллеўши факторлар байқалады.
Бутан нзертлеўдин барысыида мәлим болған дәлийллеримнзди исенимли түрде өз гезегинде келтиртт етсмип.
Бақсылардык реиертуарлары батырлық ҳаққьшда
дәстанлар менеп бир қатарда сүйиўшилик ҳаққында
дәстанлар ҳәм сүйиўшялик жырлары болады. Бул жағығган алып қараганда қарақалпак бақсыларынын релеэгуарльры Хорезмдеги езбек, түркмсн халықларынын баксыларыиан айырмашылығы жоқ деген мошши
аилатпайды. Олар өз оригиналлығы, миллий колоритлылығы менен айрықшаланып отырады.
Қзрақалпақ халық шайырларынын тагы бир түрк
Қыссаханлар, Шайырлар, Қосықшылар. Булар езлеринин жырлайтугын қосық-жырларыя қолына саз осбабыи алмастан, өзннин даўысы менен халық алдьпгда
айтып бередя.
Қарақалпақ халық жыршыларьшыл аўыз әдебиятын
жырлаўы ҳәм сазсыз айтып орынлаўы еки түрли болады. Олардын биреўи үйренип алған сөзип айтыў ме-
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ь*ен ғапа шекленеди. Ал екиншн вир тури уйренип
алған репертуарын заман тилегйне қарап хөркемликке
көтернп, оны жетилдирип» қайтадан ислеп игығып. толықтырып жырлайды. Бундай жыршыларды онын тыклаўшыларьз жақсы қабыл цылады. Олардын жырлаған
репертуары узақ өмнр сүреди. Ондай жыраўлар халық
алдында улкен ҳурметкс ерисип отырады. Бул нәрсе
көбииесе жыршыт?ын талаитына ғәрезди. Ашығын айтқапдә, бақсылардын басым кепшнлиги кем саўат> ҳәт*
теки саўатсыз да болған. Сонлықтан дз көркем шыгарманы халыққа унатып айтып бере билнўде талант*
лылыҳ керек.
Халық жырпзыларынын ншинен өз ядыиан шығарып
сөз дөретиўшилер де болды. Жыршылардьгн бул түри
шайырлар деп аталады. Олардыа шығармалары жазбя
әдебияты менен байланыслы, Сонда аўыз эдебияттын
раўажланыў традициялық үлгиси анық керипип оты*
рады. Өйткени. аўыз әлебиятынын жазыў әдебнятынап
айрылатуғьш толыл атырған айырмашылықлары бар,
олар мыналардап ибарат:
Аўыз әдебияты квп әсирлерди басыман кеширнп
көл өзгернслерге ушыраған болады. Онда сол шығармада өзинин болып өткеп дэўирлерннин, ҳор заманнын
«басқан тамғасыжыи изи қалып отырады. Заманнанзаманга, жыршы мепен жыршьшын қолъша тусип түр*
ли өггериске ушырап, шығармаиы одепки доретиўшинин аты умытылып, жалпы халық мүлкинс айлаиып ке*
теди... Ҳәр заманныи жыршыларьтын оз улес қосыўы
арқалы узайып, кенейип» жстилип отырады.
Халық жыршылары аўыз әдебиягьи? жырлап ай г
қанда өз заманынын сахва елери. музыка внери менен
жыршылық өнерин халық жыршыларьшын бир өэи
ғана атқарады, ол өиерге-өнер қосып, аўыз адебияты*
ныи түрли жанрлары пайда боладьт.
Аўыз әдебнятьт бурын баспа сөз арқалы емес> жыр*
шылардыи жырлаўы арқалы тараган. Буны жетилдирип отырыўшы халық жыршылары. Әдебияттыи қосық
қурылысы да көбипесе қосық қурылысыгый метрикатурн менен айтылыўында да жазыў әдебиятынан айырмасы көринип отырады. Қарақалпақ жазыў әдебияты*
нын қосык қурылысы кебинесе силлабика буўын қосық
қур ш ы ш н а ийе болып келеди. Ертедегн гурк қосық
қурылыгыиыц дәстүрлерин сақлаў жаҳларыпан да.
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аўыз әдебкяттын жазба әдебиягтан айырмашылыш
көринил отырады.
Қарақалпақ хальгқ намалары жыршылардык жырлайтуғын жыры ыенен ҳәм атақлы айтқыш жыршылардын аты менен кебинше тығыз байлаиысып отырады.
Халық намалары ҳаҳқьшда
халық аўзында
толып
атырған тарийхый мағлыўматлар бар. Аўыз әдебияты
менен музыкалық фольклорын қоса сез қылған мақул,
өйткени, аўыз әдебияты менеи музыкалық фолъклор
органккалық жақтан тығыз байланысқан.
Қарақалпақ халық деретпелери ҳезирги совет едебиятымыздын тырнақтасы болды ҳәм онын байыўыиа
материаллар береди. Яәстанлар пьеса болып сахнала*
сып, драматургиямызды байыггы. Халық намалары ҳәзиргн музыка өнеримизге негиз болып отыр.
Қарақалпақ халық жыршылары жыраў, бақсы қыссахап, қосықшы ҳәм шайырларынын узақ жыллар сез
дөретиўшилик хызмет қылыўы арқалы әдебияты*
мыздын турақлы үлгиси— айырым едебият жанрла*
ры пайдз болды. Олардын қай биреўи халық өмириие
керексиз болып шығып қалса, ал басым көпшилигн
ҳәзиргн күнге дейин өмйр сүрип княтыр. Ҳезирги емнр
сурип киятырған аўыз едебиятынын түрли жанрлары:
батырлар жыры сүйиўшилик дәстанлар, тарийхый жырлар, толғаўлар, ертеклер, нақыл-мақаллар, мақтаўлар,
мнйнет жырлары ҳазкргн заман совет адебнятымыэдын
түрли жэкрларынын өсиўине пегиз—саға болды,
Халық дөретпесин изертлеў бүгинги күнгн әдебият
таныў жуыысынАа ен еҳмнйетлн нстна бири болып,
соииалистлик мәдениятымызды байытып, барлық совет
мәдениятына ез үлесин қосады. Қарақалпақ халқьшын
тарийхы менен аўыз әдебияты жеиинде көп ғана рус
илимпазларынын жәие басқа да илимпазлардын изертлеў апарыўы үлкен әҳмийетке ийе болды. Тюрколог*
Пэтербург университетниин профессоры П . М . Мелноранский ез шәкирти И , А. Беляевты қарақалпақлар
арасына жиберип, оғаи қарақаллақ аўыз әдебиятын
жазыў жумысыи тапсырыўы, Беляез қарақалпақлар
арасына келип қарақалпақ аўыз әяебиятыпын көп үлгилернн жазып алып, оныц ишинен «Қоблаи* дәстанын Тәнкрберген деген жыраўдан жазып алыл баспа,
сеэ&е дағазалаўы бунын айқын дәлили. Башқырт халқынаи шыққан атақлы изертлеўши, Орта Азня халық*
?о
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ларьшын аўыз әдебиятьш жыйкап
бастырыўда көп
мийнет еткен Абиўбәкяр Ахмеджаи улы Диваевтын да
қарақалпақ жыраўы Жийемурат айтқан «А л п ам ы о
дәстанычын вариаитын жааып алдырып, бастырып шығарыўы, және де басқа көп санлы рус илкмпазларынын қаракалпақ аўыз әдебняты туўралы изертлеўдеги
жәрдеми бурыннан киятырған халықлар дослығынын
иәтийжеск болып есапдакады.
Халық деретпесип уйренип, оны даўамлап, дәстүрин
раўажлаидырып, өз үлеснн қосып, өз халқына хызмет
қылғап халық жыршысыкын бир түри—халық шайырлары деп аталады.
Халық шайырлары бурынғы шайырлардын
аўыз
әдебиятынык жақсы традпциядарын даўам қылғаны
мепеп олардын шығармаЛарынык түри қәм мазмуны
анағурлым айырылып турады, Бул жөнииде аўыз здебнятын квп нзертлеген Мухтар Әўезов бурынғы традкциянын ҳәр жана заманға сәйкес өзгеркп турыўы
туўралы мынадай пикир айтқан еди:
«Жомийетлик алмасыў нәтинжесннле қәм халықтын
миллий характериннн өсиўи арқалы заман өтиўи менен
миллйй траднциялардын гейбир траднцнялары жоғалады. Көркем енерди дөретиўшилердин новаторлық нзлениўи аркалы традкция байып отырады. Ж аиа трали*
ция пайда болады, Бириккен традиция пайда болып,
бурыиғы квркем өиердин негизннде жанарып оты*
рады*.1
Революциядан бурынғы халық шайырларынын әдебият дөретиўлеги традициясы сонғы замаилары даўам
етил келди. Мысалы: әдебияттыц мақтаў» тарийхый
жыр, тағы басқа жанрлары буған дәлил. А л, гейбир
одебият жанрлары яғный әдебияттын айтыс жанры,
Сурын актив жанр болғап меиен сонғы заманда бираз
халық шайырлары тэрепинен даўам етилсе де сонынан
еснп-еке алмады. Мысалы шайыр менен шайыр антысыў: биреўднн байлыгын, байрақтан озьш келген жүйрик атын мақтаўшылық* салт-дәстур жырлары пүткиллей қалып кетти.
Халқымызлын мәденнят тарнйхындағы аўыз эдебиятын керегимизге жумсаў әқмийетли нслерднн бири.
Олардын блзге қалдырғаи мийрасы мәдекиятымыздын
* Ә ў е э о в М. С . Мыслн разпыл лет, Алма-Ата, 1961, стр. 18.
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сағасы болса, ҳәзирги жазыў әдебиятымыздагы поэма,
роман. драма жакрлары бурынғы тарийхый жыр, мақ*
таў қусағам жанрлардын элементи сыпатыида.
Халық ертеклеринде дәстанлардағы ертекшилер ме*
нен жыраўлардын айтатуғыи «Насыр» деи аталатугын
дәстанлардыц қара сез тури әдебиятымыздын деслепкн
проза жанрынын пайда болыў сағасы.
Халықтыц салт дәстурлердеги жуўаплар, айтыслар,
той баслаўлар, яр-яр айтыўлар соған усаған халық
дәстүрлери драма менен сахиа өнеринин дәслепки сағасы сыпатыида десек болады.
Мине, жоқарыда айтылған керкем өнерднн түрли
жанрлары халық тәрелинен дөретилген узақ дәўирлер
даўамында исленип жетилгеп болып, жана заманымыз
ушын бай азық, түўесилмес ғәзийпе береди. Бул ғә*
зийнени толық пайдалапыў ушын үйреннў керек. Ҳәзирги күиде қарақалпақлар басқа халықлар менен қарым-қатнас арқалы олардыц мәденият табысларынап
пайдаланып, үйреиип өз мздениятыи байытып киятыр*
ғанын жасыра алмаймыз. Бул социалистлик Уатапы
мызда халықдар дослығынын гүўасы.
Қарым-қаткасқа совет даўкрииде кутә қолайлы жак*
данлар туўды. Барлық совет халқынын бир-бирипс
болған дослық жәрдеми арқалы С С С Р да жасағап
барлық халықлардын әдебият пенен моденият табыслары бир*бирин толықтырып социалистлик қурылысқа
хызмет кылып отыр. Халық деретпелерип изертлеў
совет заманында қолға алынды. Бүгингп күнн қарақалпақ халқы қозирги халықтын талабыиа муўапық
жана мазмуидағы жана әдебнятқа, жана сахна, музы*
ка өнеръ—театрға ийе. С С С Р да жасагак барлық ха*
лықлардын әлебият пенен мәденияттағы табыслары
бир-бирине уласып, социалистлик миллетлерднн туўысқанлық катнасы жалпы интернационаллық характерге
ийе екенлиги туўрады сөз етилгеи партиямыздыц X X I!
съездинии программасында:
«Социалистлик миллеттин осиў тарийхы, тәжирий*
беси миллетлик форманын бир орында тоқтап қалмай,
ал онын түриниц өзгериўии, жетилиўин, өз*ара бирбирн меиен жақынласыўын көрсетти. Барлық совет
миллетлериие бнрдей болғап интернациопаллық моденият есип баратыр. Ҳор миллеттин гозиГжесиниц дө*
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ретпелери интернациоиаллық
огыр.1

характерге

ийе болыл

I БӨЛИМ
С А Л Т -Д Ә С Т Ү Р Ж Ы Р Л А Р Ь !
Салтдәстүр жырлары деп, халықтык салты, дәстүр:;
чекен байланыслы қосық—жырларды айтамыз. Олет*
(ендеги халық өмирииин саўлеси ҳәм дүиьяға көз қарасы. Өзии қоршап алғаи тэбийгый ҳәрекетлерден
ҳэррапыўға жордем қылады деп түсинип, адамлар
турди ииаиым, сыйыиыў, табыныў жырларыи дөреткеи.
Зуғаи; Бодик, Гүлапсак, Қамшылаў, Жин—әрўақ ша*
ш р ы ў —^ўырыўларды емлеў жырлары киреди.
Салг-дэстүр жырларынын бир түри, келии түсир*
генде, кыз узатқандагы айтылатуғын ҳәўжар, ток баслаў, бег ашар,жырлары болып аталады. Және деадам*
дар жебир көргснде. басыпа елим, қайгы түскенде,
ази жасаған заманнын тенсизлигиие иаразылықтан
дэреген жырлар мун-шер жырлары болып аталады.
Бул жырларға; жоқлаў, сынсыў, кеўил айтыў, есктти*
тиў қусаган жыр қосық^ар киредя. Ж ас баллар ойып
ойнағанда позтикзлық қосықлар айтып ойнаған салт*
дәстүр жырлары а^лкалы халықтын зтиографиясы, әдет*
үрпн, тарийхы ҳаққында толып атырған мағлыўмат*
дзрды билиўге болады.
Ҳэўжар. Той баслаў. Ҳоўжар яки «яр*яр> тойда
соллектив болып* жыр жьфлағаида, той баслағанда
'кырлаиғтп. «Ҳәўжар» менен «яр-яр» океўи бир сөз.
Түрк тиллес халықлардын «Ж » меисп сөйлсўшилери
хҲәўжар* дегеи, «й » менеп сөйлеўшилери «яр-яр» деген. Ҳоўжар айтыўды бурыи «Өлеқ» депте атаған.
Қарақалпақ халық легендаларыида «Той баааап,
^лек аГпты» деген сез ушырасады. Шьшында да тойды
баслаўшк термелес, яки өлен қосық қурылысында
бзслайлы, қарақалпақ тилинде ө.пен сөзн сонғы замаи1 Программа Қ11СС, прйнятий ка Х Х И съезде К П С С . Стеио;>афнческнй отчст, Полнтиздат, М ., 1963, том 3. стр 314,
13
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лары актив қоллапылмайды, бул твк қазақ, өзбек тилинде сақланғап.
Тойды қосық айтып баслағанда ол қосығын айтып
болғаннан кейин онык қасында бирнеше қыз-жнгнтлер
«ҳаўжар», «яр-яр> деп нақыратын қайтарады. Олколлектив 1урде айтылған хорға усап турады. Той Оаслаўды кәсип қылып жүрген айырым сез шеберлери де
болғаи. Тойды баслаўшы өзиниц уйреиип алған той
баслаў қосығын айтып, және оған өзинин шайьтршылыгын қосып тойдын болып атырган жағдайыи көпке
тусиндирип, той бериўшини көтермелеп
мақтайды.
Ҳәўжар айтыўдыи халық дәстанларында изн көринеди.
Маселен, Алпамыс дәстаныкдағы Гулшин шоры менеп
Қултайдын ҳәўжар айтысыўы халық салт жырларынык сәўлелениўи болады. Ҳәўж ар қосыгыиыи улгилери
мынадай болып келеди:
Жылама үкем, жылама,
Той сскнкн яр-яр,
Тоқсан баслы щ орда,
Үн сеиики яр-яр.
Багда бедеў киснеиди,
Ат болдым деп яр*яр.
Узатқан қыа жылайды,
Жат болдым деп яр-яр.

Той баелап, ҳәўжар айтып, жыр жырлап, көпщиликке ойын саўық көрсеткен сөз шебери өзинин поэтикалық сөзге усталығына қарап сөйлеген сөзин айтқан
қосығын ҳәр мухамға дөнднрнп, жыйылған кәптн аўзына қаратады.
Той баслаўшынын қосығын қуўатлап көтермелеп,
«ҳәўжар* деп айтқан жаслардын хош ҳаўаз даўыслары жыйылғап көпти өзиие тартып, ҳәзирги’ замак сахпа
өнерике усап келеди. Халық дәстүри бойыиша «бақсы
байрақ> тағы да басқа сыйлықлар қатарында той баслаўшы да той бериўшиден сыйлықлар алған.
Бет ашар. Бет ашарды шайыр адам> сөзге шебср
қосықшылар баслайды. Бет ашар екн турли болады.
Бириншиси <айтым», екиншнси «бет ашар». Бет ашардын айтым түри келиншек ел шетине келип аўыл
арасы менеи жүрнп киятырғанда келиншек келгенин,
тойдыа болатуғынын халыққа дағаза етиў ретикде
айтады. Бул «айтымнын» улгисн мынадай болады:

www.ziyouz.com kutubxonasi

Келиишек келди кериннз,
Көримлигнн бсрицаа,
Ала ғула деаецнз,
Атш) айтып қоймацыэ.

Жан,а киятырғаи келиншек көп қызлардын ката;>ында қатарласып жүрип, босағадан үйге кирердс
қольа! босағаға, соп манлайына тийгизип, ийилип тэжим береди.
Уйдин он жағына шымылдық тутып, келиншек ҳэм
қызлар сонда орналастырылады. Келиншектин бетине
щ орамал тутылады. Күн батқаннан тан атцанша үЙге
кнм кнрсе шықса қызлзр менен бнрге, орпыкан турыпогырыў дәетур болған, 15ул нәрсе сол аўылдыц адамларын сыйлағаилықтын белгиси.
Ертенине жуўмақланар алдында келиншектнн беган ашыўшы тайьш болады. Бет ашар қосы ш басланады. О й ҳәр қосыгынын артыида «оғап берин бир
солем, б>ған берин бир сәлем» деп, шүберектиц ушы
байлавғаь қолыидағы сырықтын ушыи жоқары көтереди. Сол ўақыгга жана түскеи келпишектнп бегажары көриыеди. Келиншек басын нйип тәжим етедн.
□ ет ашар қосыгы көпшиликти ен алдын бурын елдиц
акасы, опнан кейин үйдин ийеси менеп таиыстырады,
Ел ағасыиа:
Елгирн тошшк жағасы,
Дуйыи журттық ағасы.
, , . дегеа қайыағаи,
Огбн бернд бир салем,

Қайын атасына:
Ақ орданын нйеси,
Ийнипде бәр мәллеси,
. 4 4 . деген қайын
Оған берин бир сэлеы.

атан,

Қайыи енеснне:
Кошкенде к»шти баслаған,
Жаўлығын қыя таслаған,
. . . .
деген қайын енен,
Оған бсриц бир сәлем.

Бет ашарды айтыўшы ж ана түскен келиишекке ези
жасаған замаинын тәртибин үйретеди, кейин ата ме13
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пен қайып енеге, тнйген куйеукне хызмет қылыўдыа
керек екени түсиндиреди, «мынгйым» тәртиили бол>
дейди.
Т>Л1»)Птын аўуы ашық леп,
Қурт урлама колнишек,
Өзнм жатьш байына,
Тур*турла ма келиншак.

Ж анз түскен келиншекке шурт минез бол>/а, қонсы'
қобаға жайлы бол, минезин сынық минайым бол, халыққа хызмет ст деп үйретеди:
Үй артынан мал келсе,

Бақанлаыа кш'нише&,

Бақакыады сыидырып,
Қақаилама кслипшек.

Бет ашардын сонғы жақлары келиншекке аўьтл
адамларын таныстырыўдан ибарач болады. Бет ашады айтыўшы бул ўақлары аўыл адамларынын мшзеэқулқына қаран, онын мүше қурылысына қарай юкорлық тымсаллар айтады. Саран, сүтхор адамларға:
Шийдин түбии қайыгая,
Тсап пенеи байыған,
дегеи қайваған,
Оган бернк бнр сәлем.

Мушеси кишн адамларға:
Пошша торгаИ мүшели,
К.абырғасы үш еля,
; . деген қайнаган,
©$ан бернк бир сәлем.

Кесе

сары адамларға:
Уйықлап жатқан перидей,
Ийден шыққан теридей,
. . . деген қайнгғак,
Оған бернн бнр сәлем.

Бет пшар питкеннеи кейик келиншектин бегнндеги
орамал ашылады. Келиншек үй хызметине араласЕ
баслайди. Бақсы-жыраў айттырыў, гүрес тутыў, коклар ойиаў ойын-тамашалары даўам ете береди.
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Бэдик. Дәстур салт • жырларынын бири «Бәдик»
болып аталады, бул салт жыры ец ески салтлардан
болып есалланады.
Адамлар қосықтыи күши менен денесине бәдик жарасы (аегреняя оспа) шыққап баланы емлемекши болғап. Аўырғаи баланы кун батардын алдында ортаға
жатқары^ қойып коллектив'болып қосық айтқаи. Бәдик жырларында адамлардын отқа табыныўшылық
даўирин кериўге болады. Бәднк гулапсап жырларыныи
үлгиси тәмендегише болады.
Бәдик ала,
Бәдикти көшире көр, «алла тала»,
Изнцнен жиберермен отлу шалз,
Бәдик қурғур
Қәйсринде туради кәдик қурғыр,
Отырайып аегенде ашпа турғыр,
Қуўғырдамга жығылып мойиы сынғыр.
Көш оэдик, кош бәдик, сайларға көш,
Асуў-есуў бийик таўларгз көш,
Оннан жайлаў таппасан. меи айтайын
Қон айдап жылқы саүгам байларта кеш.

Пөднк дәстүр жырынын бир тури «Гулапсан» болып
аталғаи. Адамлар жыр, қосық арқалы аўырыўды емлеўге болады деп түсингеи.
Бесик жыры. Бесик жыры, яки бала жубатыў дәстүр жырларынын бири. Апалар өз баласыка қуўанышьг
мепеп сүйннишии поэтикәлық сөз арқалы жыр айтып
жубатады, беснк тербетеди. Бесик жырларын бала
жубатыўда қолланыўдык үлкен әқмийети бар. Себеби
баланын дене тәрбиясына қлм балянын музыкаға болган қәбилетин өстириўге жордемлеседи, Ҳоййиў қосықлардын мынадай үлгилери бар:
Қарағым ыепин жзсында,
Жасыл макпал басыкда,
Әшекейли ақ отаў,
Лгасыныч қасында.

Бескктеги баланы тербетнп 'кубптқдппе1"'-ттды тплП
қатарлар жмрлакм**

Пөпек қыл|ш {бййй ч:
17
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Оўысқаинын қуйрығын,
Сакпан қылып берейнн.

Ана ез баласьш сүйип. балаға болган
мынадай ҳатарлар менен билднреди:

муҳаббатын

АйканаАын аппағым.

Қозы жүни қалпзғьш,
Журт сүймесе сүймеснн,
Өзинннн сүйген аппағым.

Ярамазан. Қарақалпақ салт жырларыпын бири
<ярамазан> деп аталады. Бул ярамазан ислам дини*
ник тәснриидеги адамлар бнр айлық ораза туткаида
айдын басында, ортасында ҳәм аяғыида айтылады.
Салт жырларынын ишинде ярамазан қосықлары халиқ
дәстүринен қалып кетти.
Ярамэзанды кэсип қылған бурынғы аамаида адамлар қасына бир неше жасларды топлап алып басқа
урыўдын еллерине барып жана тускен келчншектин,
яки уйинде ер жеткен қызы бар уйдяи тусына келнп
ат үстинде турып ярамазан баслайтуғын болған. Яра*
мазаншы яэамазаннын төрт қатарын айтып болғаннан
кейик қасындағылар коллектип болып хор менен ярамазан баслаўшыны қуўатлаған. Булардын жыры сах*
надағы хорға усап кетедн. Ярамазаниык қосық улгилери мына төмендегише болып келедк.
Мыиа? үйдин есигк ербснеди,
Төрннде алтын беснк тербенедн.
Ярамазан айтҳанға ио бередн.
Н а қ ы р а т ы:
Әрн-шэри . . .
♦
,
Мынаў үйдия еспгц шапчиақ ғана,
Ииинде бир женгем бар аппақ ғана,
Бвзге орамал түйнп ҳойыпты сақлап ғапа,

,

Нақыраты:
Әри-шорл .

.

.

,

,

,

Мун-шер қосықлары
Қосықшылардын репертуарында мун*шер қосықдары өткен дәўирде улкен орын алған, Муц-шер қосықда-

Т8
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ры аўвд әдебиятынын ншивде ез алдына тармақ болып қәлиплескен. Адамлардын өмирине түрлн себеплер
менен, сырттаи келген жаўдын қысымынан; жерден,
суўдан, маканнан айрылғанда, халықтын сүйген уллары елдн басқарғаи басшы% елдн жаўдвп қорғаған
батырлар дүньядан қайтқанда оған ел-журт қыйланытт,
ишнндеги мун-шерин қосық пенен билднрген. Муншер жырлары: хошласыў» еситтириў, кеўил айтыў,
сынсыўлардан ибарат болады.
Дәстанларда батыр жаўға атланғанда, узаққа сапар
шсгер алаында ата-анасы, ҳаялы менен бирге туўған
ханалас қарындасы менеи хошласарда мун-шер жырлары ушырасып отырады. Батырдык ели-журты менеи
хошласыўлары батырлар дәстанында озиниц изин
қалдырған.
Мун-шер жырларынын жоқлаў түри оғада бурыннан
бар. Буны «Гөруғлы> дәстаныида сез етилгеиинен көриўге болады. Гөруғлы ози өлмей туркп ҳаялларына
«мен өлгенде қәйтип жоқлайсыз»—дегенде
Ағаюнис перн
Шоадлн белдсн ат қашырдын изи жоқ,
Қырық жигитке шүлен бердш дузы жоқ.
Көруғлыныц улы түўе қыэы жоқ,
Дүньядәп бнй лерэент өткен султаныч.—

деп жоқлаў айтыўы, жоқлаўдын ескиден киятырған
дәстүр екенин билдиреди.
Қарақалпақ аўыз элебиятыттда да мун-шер жырларынын жоқлаў тури халық дәстүрлеринде беккем орын
алган. Жоқлаў айтыўды кэсип қылып жүрген айырым
ҳаяллар болған. Қарақзлпақлар арасында өлген жерге жоқлаў айтыўшы ҳаялларды шақыртып жоқлаў
айттырыў дәстүри сонғы заманларға дейин даўам етип
келди, Я(оқлаўда атағы елге жайылған халыққа кеп
жақсылық көрсеткен ер азаматтын ерлиги, елге қылғак хызмети сез етилели.
Еситтириў, кеўил айтыў
Аўыз әдебиятыныи мук-шер жырларынып бир түри
<еситтириў> кеўил айтыў (жубатыў) болып аталады.
Адамнын басына аўыр жағдай туўыл ағайян туўғанларынан бгреў өлгенде өлим түскен адамға кеўил айтып
жубатыў ушын псатнкалш{ сезлер айтылады. Бул қа19
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тар. «ормында қалған оналар» «ылақ мацырап суў кешер*, «зтаи өлсе де, атанды кврген өлмесип> қусаған
нақыл сөзлер менен басына қайғы түскем адамға ақыл
айтып жубатады. Атасы елген балаға атаннын жолын
қуў, атаннын қылған исин даўам қыл деп* тәселле
береди. Бул тэселле бериў мынадай қатарлар меиен
-бериледи
Ака өлнп қызм қалса,
Тдсеги шанда қалмайды
Лтан. влип бота қа.тса,
Жүгн жолда қалмайдьс.
Ата »лип бала қалса.
Елди жаўға бермейдн

Кеўил антыўшы кеўил айтқанда халық *ақыл>мақалларып толық пайдалапып отырады.
Сынсыў—Өткен дәўирдеги қарақалпақ қызлары
тезсизлик емирге заманға наразы болып қәлегеп адамыиа емес, малға сатылып қәлемегеи адамына баратырғаида муц-шерин айтып. сыисып қосық айтқан:
Лтамды нәйлейин дүньяға қызған,
Бяхытымлы нэйленин жаыанға сызған.

4

деп ез мупын шағады. Тенсиз замаиды жырлаған қарақалпак қызларынын өткен дәўирдеги сынсыў қосықларынын үлгилеринен мысаллар келтирейик:
Әўелҳа дүиьяға шықтым қ уз болыи.
Бағларда ашылгаи қызыя гүл болып,
Жетергс жетпескс ендп сөз болыи.
Исим колиспесе жыламайын ба?
Өикрнм «тер жарасыҳсыз жаз к«6к,
Бағлардағм қазал урган гүл киби
Мэнн ертнл жнбердиалер гүн кнбн.
Гүн орнына кеттнм жмламайын ба?

Аза-аиам ҳарамады жаиыма.

Неке қыйғап модла қалды қанмма,
Лўам тукли гүржи келди жанымэ.
Кызыл гүлдей едим солдым әрманлм.
Қьйғь? қысты сыймай турман қаиама,
М»ннсн солем айтын атам панама.
Барып айтык ақ сүт берген анамэ.
Қылил гүлдей едим солдым ормаилы.
20
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Лўыз одсбиятьшын мун-шер қосықларынын жоқлаў
турнн айырым шайырлар ариаўлы шыгарма цылып
ж:*зғаи. Ол аўыз әлебиятында ескн қосық болын, қо*
сықшылар тәрепинеи айтылып жүрген . Мысалы:
«Әўезжан>> «Дәўлет» усаған арнаўлы жоқлаў қосықлары ел аўзына тарап кеткен,
Өткен асирде Кегейли арнасыиын мурабы Дәўлет
дегеи адам елгеиде шайырлар айырым жоқлаўг жазкаи:
Доўлет кетти Ксгейлинн жаралап,
Торы атыныи төрт аягми тагалап,
Тоққыт болыс жылаўында ағалап,
Дуиьядан әрманлы кеткен Дәўаетссн.
Л.оўлет влип ҳэмме адам қыйналды,
Жиназана бесжүз адам жыниа.тды,
Пуқаралар жер шуқылаиып ойланды,
Дуньялаи орчанлы өткен Доўлстсен.

Бердақ шуйыр өлгендеги Өтеш шайырдык «Бердақ
олгеиде» шыгармасы аўыз одебиятыныц онык жоқлаўынын хллык шайырларыпын шыгармасыгдагы халық
достүркнаи сәўлеси болып есапланады.
Аўыз одебиятындағы өли үстиидс ҳаяллардын айтатуғыи мук-шер жоқлаў қосықлары бул бир ҳаялдын
гана муны емес, жалпы халық муцы болып есаплаиад*>:. Қатыалардыц жоқдаў айтыўы, қызлардын сыксыўы бунып бори вткендеги халық емириник картинасы.
Аўыз адебиятынын жоқлаў түри бойынша рус халқындағы жоқләў айтыўдын сьщ сезимин, жәмийетлик
мзнисий ашып айтқап рус халқынык атақлы жыршысы
гарры ксмпир Федосееваньш жоқлаў айтып отырған
қосығын тьиш п М. Горький былай деп жазады:
«Өзипик аўыр ҳалын жырлап айтқан зар, рус хал*
қынык зары қандай. Шайыр ҳаялдын аўзынан шыққан
мун сопдай аўыр шер қуятугын сыяқлы. Анық рус
халқынын памасы менен айтылған мун жүрегнне соншалық жақын таныслығы мепен дәртке салғандай болады... Федосееванын жүреги борқулла рус халқыкыи
гүрсинген ыупына толған. Жетпис жыл даўамьшда ол
қосық антым зарлағаггда рустык еки измасы менеи
өмиринип аўыр ҳзлии жырлағаи... рустыц намасып,
рчстын тарайхы сыпатыида хат бялмеген кемпир Фелосееаа сапсыз кеп қосықлар түрикде, өзиник ядыида
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сақлайды, Қосыкларыньш зары-халықтын эары екенин
ол кеп оқымыслы адамлардаи артық түсинеди»1.
Қарақалпақ халқынык өткеидеги аянышлы омири
тскеязлик заман жарлы халықтын қызларыиын кал
орнына сатылыўы туўралы сынсыў қосықлары» ер азаматтын елге қылгаи жақсылықлары ҳаққындағы жоқлаў, мун-шер қосықлары аўыз одебиятта үлкен орын
кйелейдн. Олар тынлаўшылардын жүрегинин шерин
қайнатып, заманды түсиниўге жәрдемлесип отырады.
Әўезжая. Қарақалпақстаннын Хожели қаласьшда
Әўезжан хожа дегеи бас болыл, 1916-жылы Хнйўанын
ханы Әспаядиярға қарсы ҳәрекет қылады. Усы ханға
қарси ҳәрекети ушип России патшаскнын генералы
Галкин ханныи сораўы бойынша Әўезжан хожа ыекен
он адамды асып еVптиргет1, . Хийўанын ханы Әспандияр
Рус латшадығынын қойгап адамы еди. Бул ўақыяға
адамлар наразы болып қосьгқ шығарып жырлар дөреткем. Бул қосық «Әўезжаи» болып зталып, қосықшылар
төпепинеи намасы мепен сонғы замапларга шекем айтылып келди. Әўезжан қосығьшыц үлгиси темендегише:
Әўезжан влипти цайда қоялы,
Ғәзнйиехапйын аўзын оялы,
Қарасына дал бедеўди соялы,
Арзыў-арман мекен елгек Әўезжак.
Әўетжаилын сгяп кеткеи таллары.
Қынын боллы балларынын ҳаллары,
Басқаға буйырды жыйған маллэры,
Арзыў орман менон өлген Әўезжан,

Хошласыу
Мун-шер жырларынын бири хошласыў болып аталады. Мун-шер жырларыиын хошласыў тури өткеидеги
халық өмиринде аўыз одебиятында орыз алған.
Батырлар жаўға атланғаида, жери менен» ата-аналары менен, ата-аналар баласы менег? хошласыўлар
халық дәстанларында көп ушырасып стырады.
А л , сонғы з а м а н л а р д а са л т -д әст у р ж ы р л а р ы н д а гы
қы з у за т ы ў д а ғы қы зл ар ды у за т қ а н д а ғы сы н сы ў ж ы р л ар ы н қ а ла х о ш л а с ы ў ж ы р л а р ы у ш ы р аса д ы .
'М .. Г о р ь к и й ссч. 30-том, М. 1952. ток—23, стр,—234.
1 Қарақ. Непесов Г. Из исторкн хорезмской революции 1920-^
Ш 4 гг. Ташкснт. (962, стр. 59—60—61.
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Хошласыў жырларында көбннше батырдыа болған
еапарынак аман қайтыў тилеги свз етиледи. Хошласыўларында: «Хош ендн» «Аман барып саў келгейсен»,
<Көрискенше хош еиди>, «Кернскенше аман бол» деген т-радндиясы содғы заманларда даўам қылғанын
Аяпберген шайырдын 1925-жылы шығарған «Асанжа*
ным амги бол» шыгармасыиап&а кориўге болады,
Әжипияз шайырдын «Бозатаў» шығармасы да «Хош
амап бол, биздегг қалдыц Возагаў»-*-деген қатарлэр
менен айтылып отырады.
II— БӨ Л И М
Ж АЧД АРЫ ҚОСЫ Қ , М И ЯН ЕТ Ж Ы РЛАРЫ
Қарақалпақ аўыз әдебнятында жайдары қосық мийнет жырлары көлемли орын алады. Көпшилик бир
жерге кыйланғаида, кеўил көтериў ойын-саўықларды,
адамлар коллектиа болыл, яки жекке мийнет қылғанда
ислеген жумысын жециллетиў мийнет қылғанда аўыр
мийнетти жеккллегнў ушын, у з щ жолды қысқартыў
ушын жайдары қосық мийнет жырларын жырлаған.
Жайдары қосықты квпшилик айтады. мийнег адамла*
чыныа ишннде қосық айтпайтугын адам аз болады.
Жайдары қосықлар аз қатарлардан туралы. Жайдары
қосықта айтыўшылар жайдары қосықтап басқа да
халық шайырларыкыа шығармаларынан у-5ЙНД«лердй
де айтг береди. Мине усындай жоллар менен халық
шайырлпрыиын қай бир қатарлары жайдары қосықларға да айланып кетеди. Буған Әжииияздын «Бозатаў» шығармасынын«Бозатаў дегенин әжеп биржайды,
қызлары садлаиған, еллери байды>, «Бозатаў дегенин
әжеп жай екен, урықлары ат отыға сай екен» дегенқатарлар дәдил бола алады. Бул қатарлар «Бозатаўда»
жоқ.
Жайдары қосық адамлардын кун көрис өмиринен
ояын қуўаныў, күйиниў, онын күткен әрманлары лирякэлық қатарлар менен жырланыл отырады, Жайдары
қосық, мийиет, жырлары халық көпшилигине көп тарағак аўыз ж бнятынын бай жанры болады.
Балдлар ойыны
Ойын-саўық жырлары балалар ойыны болып аталады, Балалар коллектив болып ойын ойяағанда, ба-
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обыныныц ге?«бнреўи поэтиколыц қосықда[ \:с
«еи «ткарылады,
Еалалар ләллемпек ойывын ойнаганда еки тәрегке
бөлннип, сзўал-жуўаплар менен хабарласады:
—Пәлеипек
—Полкитеп
—Ец кншкененин аты ким?
—■'Өзиц кергеи... жаи...

Балалар цатарласып қол усласып
ойинын ойпағанда:

«ҳәкке қайдг*

—Ҳәкке қайдз?
—Уксында,
—Не қылып атыр?
—Кесте тигнп атыр.
—Кестесй қандай?
—Алақандай.
—Дәрўаааинын а>*зы қаннаи?
—Өте бересен нунндп,..

Вялятяр оГшньшдя яйтылятуғын келемли «Тулки*
шск», «Әўеле мен, дүўелемен» ойыиларындсгы^аГт;латуғыо қатарлар балаларды лоэтикалық сөзди ядлаўга, дурыс сөйлеўге үйретеди.
Ҳа түйелер түйслер,
Дүэын қайда түнелер?
—Балқан таўдын басында,
Бзлық онпар тусында.

Балалардын «ғайын-ғайын» «кейлегимди жуўып
бер», «Қуўыршақ» ойьптлары балаларды мийнет қн*
лыўғя Шақьтральт,
Мысалы*
Қуўырикагым еди жараган
Басын ҳаГ|ўапқаслап орағаи
Қуўыршагыма шытак тақтым
Оннайын дсп үйден шықтым...

деген қатарлар қыз балаларға кийкм тигиў мийпегерин уйретиўден ибарат болады.
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СӘЛЕМ
Батыр туўған елден узақ жерлерде жүргенде елии
сл тыпғзиде келген-кеткенин ел-журтын сорағандағы,
қай биреўлер кун кернстин түрли себеплери менеи
уззқ жерлерге талап нзлепкетип елнн сағынып шыг-арғаа қосығы «С^лем». «Сәлем дегейсиз»» «Амаи ба* Оолып келеди, аўыз әдебиятында бул «Солем» яки (солем хат) болып қолиплескеп. Сәлемиин қосық үлгнмыяэдай, болып келеди.
Квкт«н ушқан
Хабарин бер.
Қ ймыс басын
Барсан бкзиц

бөлек-бөлск тырналар
бнзик еллер аманба>
қмнсан қәлем дсгсйсец.
ярга сэлем дегейсен,

Әлчинияз нгайырдыи €лин сағынып:
Ҳ*й, шопаи, бергил хабер
Жсйында еллер аманба?

Қарақалпақ аўыз әдебаятында «Сәлем хат» түряьна оныи традиииялары сонғы жылларда даўач қылҒ2г.!ы уллы Ўатандарлық Урыс жылларындағы дө;»егеи:
* А я I м ма к иIIгснл ер им са у ырд ы .

Оауыр кпАген аяқларым ауырди.
Гослнтдльл! жатқан бизин жанаиляр,
Жа&ып жибер кдйсрлерин аўырды,—

дсген қатарлардан көрииеди.
Ш Ө Г И Р КӨЛ,
Өткеп замаплары Шөгир көл дегеп көлдин етегянв
егип еккеи. Булардын еккен егини пиеией-ақ егииин
суў алыг кеткеп. Суўға кеткеи егинин үйрек*тер жүзип
келип жеген. Миис бундай ўақыиларга арнальш, қосық деретилгеи. Бул қосықтыц үлгиси төмендегише
болыл келсди.
Атызымнмц шел.юринде жагармап,
Өрдек керсем пацқылдатып атарман,
Услап альзп шар баэарға сагарман,
Ийшалла байлармак сени Шегнр кел.
Шегнр келднц бнр сагаеы қылтамақ,
Баўырайындя пйиайды екеи қурт-шабақ.
Суўға кетксн бес жуз смрайлм қабақ,'
Ийшалла байлармап сени Шегкр кйл.
25
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АЛА ҒА РҒА .
Жарлы адамлар балық аўлағанда. мал бацқанда
егии еккенде, мийнет етиўге далаға шықцанда түете
жейтуғын. нанын белбеўине түйип кететуғын болган.
Нанын ала ғарға алып цашып кеткенде, буған ьтзасы
кедка, бул ўацыяны қосық етин жырлаған:
Ала ғарға нанымды алды,
Дпарыгт салмара салды,
Жарты наннан шерек қалды,
Не қылармая ғарга сенн.
Ғарға ушар қыясына,
М олла ж ада р сы яеътна
Өзн-ақ келер уясына,
Не қыдайьш ғарға сени,

Ш ОПЫ Р

жынғыл

Бул косыц адамлар отын шапцанда, томар цопяргапда, ол аўыр мийнетти умытыў ушын айтылзды.
Жол үстинде шопыр жынғыл,
Балта тнйсе шолаиалы.
Қол тиймеген нәўше жынғы,
Қол ткйгенде доланады.

Ж Ү У Е Р И ЕКТИ М
Адамлар дийханшылык қылғандд еккетг егинлпщ
шығысына цуўанып, сол арқалы өз муҳаббатыи жырлайдн. Вундай жайдары қосықлардын түрлерн көп;
Жүўерн ектим кейдир менен аралас,
Бнр яр туггым орта бойлы қара қас,
Журт айта.ты сешш ярын қара деп,
Қара қөм болса қнпжи маржаи гралас.

Мийнет жырларыи. бир парасы егинди цорығанда,
егяиин қуслар жегепде оны қорып жүрип, қосық айтады. Бундай мийиет жырлары қустыа атлар менен байлапысмп отырады.
Өнге қус ушса да ушпайды торғай,
Торғайдын баласьш жыланлар сорғай
г-лиие» айрылған днйўана болған,
Жеринен айрылган бнйгана болгай

26

www.ziyouz.com kutubxonasi

БО Л САМ
Бул қосық қызлар менеи ойнап-кулиўди әрман ет*
кен жаслар тәрепинен қоеық қылыкып айтылады:
Менин езкм кийик фолсам,
Қара таўдан бнйик болсам,
Қыз ийирер ийик болсам,
Тусаханда турмасбедим.

Ш ОМ АНАИ
Өткеи әскрде ҳәзирги Шоманай массивинде едат
болып халық егин еккен. Шоманай деген арна қазылған. Халық легендаларында Шомаиай деген қыз каналды қазған қазыўшыларға суў қайнатып хызмвт
қылған дейди. Шоманай арнасы қазыльш болғаннан
ксйип, б);л қазылғаи арнаға сол қыздыд атын «Шомапай> деп қойған дейди.
Б йзин аўыл Шомакайдын бойында,
Бизге бир қыршымдай түйлек жнберсин.
Лтасы-енеси қыйланса егер,
Үш бөлип өзинин пайын жнбереии.

ТАУЫ П АЛ.
5ул жайдары қосыклардыи жана түрлерине киреди,
Бул қосық бир шуўмақтан турса да халық аўзынаа
түспей кептеп бери айтылып киятыр.
Аркамызда Қусхананьтк таўы бар,
Бдҳәр брлса сона, шыбьан жауы бар,
Адам бнлмес ақбаслықта жатырмыз,
Керек болсам өзид излетт таўьгп ал,

Т Е Р Й С АҒАР
Бул қосьтқ көл етегин жайлаган адамлардьш пншен, қамыс органда айтатуғыи мийнет жырларыныщ
бнр түри болады.
Тернс ағардыя көлн қуррай қалықды,
Жолбарыслар ақырып алды жанымды,
Қорыққанымиаи ескегимдн есе алмай,
Жий алмадым қойнымдағы канымды.

ас
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ҚЫЗЛАР қосы ғы
Қызлар суў алыўға қабақ арқалап баратырганда
даўыс қосып қосық айтады. Бул қосықтьш үлгиси иынадай:
Жүрнн қызлар суў бойына барайық,
Суўға кслген кемешиг.ш кврейик,
Жақсы болса жолдас к.ылып алайық
Жамаи болса суўға ийтерип салаПық.

Бул миинет жырлары турақлы үдгпде айырым размерде, буны қызлар жумыс устипде мийнет қылып
атырып жирлайды. Қосықтып жалпы мазмуньжда өткендеги тенсизлик замандағы царакалпақ қызларыпыа
орманы сөз етиледи. Қосықтын хор қатарыпда қызлардык аслеп отырған жумысы қосылып жь-рланады.
Буидай қосьгқлардыд үлгилери төмепдегише болып
келеди:
Шарық ийирип, ийири колым талыпты,
Мсннн айтгам қол саидықта қалыпты,
Журттын айналары қоллы қолында,
лМеник айпам серпилзнлық жолыпла.
Шарық ийнрнл солып алдмм нйикке
Яр келди деп жуўырып шық(ым бийкннс
Жаман скеи яр сагынган женгежзн,
Ишим толды қыса мснсн күйиккс,

Қырқ жигит ойыны.
БӘЙИТ
Лўыз эдсбиятыпын. бойит түри қарақалпақларға
шығыс халықларыкыц әдебиятынан киргеп. Бойит қосықшылардын репертуарларыиан орьш алған. Бәйит
қырқ жнгиг ойьшларыида әйтылған. Қырқ жкгит
ойынлары соиғы заманлар «аға бий» ойыны болыл
аталып иеткеп. Қарақалпақлардын ески достүрлериндс
дәсталлардагы батырлардын қасындағы қырқ жигитиие еликлеп, сол ойын формасыиа айлавған. Бул
қырқ жигйг ойьшы бурьшғы батырлар заманыван
киятырған қарақалпақлардын ески дзстүри, Қырқ
жигитойыны яки «Аға бнй» ойьшында Қырқ жигиттиц
басшысы аға бий өзшшн қырқ жнгитпие гезек пенен
бойит айтыўды буйырады. Ага бий өзипин буйрығын өзиний жасаўылы арқальз орынлатады. Отырьтелг28
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да бэййт айта алмағанлзрга аға б«й түрли жаза*
лар Оереди ол жазалардын еқ аўыры, поэтикалық сөзге
свлекет жигнттин қасын* еки жасаўыл қосыл, басыня
ат дорба кнйгнзип үйме-үй дуз соратыл жибереди.
Мине усындай жазалардал қорцып қырц жигит бир
неше қатар бәйитти ядлаўға можбур боладьг.
Қарақзллақ қырқ жигит ойынларыида бәйит қосықларьшын улгилери төмендегии^е болыл келеди:
*

Бэйит бойит бақия,
Басында мақттал тақня,
Бизлер бокиг актқзкда,
Қизлар қасын қақия.
Көк гана кептер емеспсқ
К ундс*кундс келмеге,
Айда-жылда бир келииаен,
Ақ жүзиоди көрмеге.

Аўыз
әдебиятынын бэйит түриқарақалпакларга*.
Хорезм
езбеклерипин аўыз әдебиятыиап кирип, қара*
қалпақлардын қырқ жигит ойынында айтылатукын*
репертуарларында сонгы заманларда беккем орын алтан. Бунда ески өзбек тилипин нормасы сәчлаиғал.
ҚЫ З М И Н А Й Ы М
Қыз Чинайым қосығы арнаўлы лирикалы қосықлардын бири. Қызлар сүйгел ашығы келгенде уйықлапатыргав қызды қосық певен оятпақшы болып қосық
айгады. Ол қосы қтыл улгпсн мынъ төмендегише:
Қыз м и н й й ы м уйқын
гти,
.Я.мбасына гнлтин батты,
Келген ярын суўыққа қатты,
Оян енди, қыз манайым.
Тан шолпаньа тууар болды,
Окен. бизда қуўар болды,
Келген ярын қайтар болды,
Оян ендн қ ш Мкнайым.

БИЛЕЗИ ГИМ
Қыз суў бойынля суўға шомылып атырғаида қыздьщ суў жағасына қойып ксткев билезигин жигит ал-
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ғавда
билезигин сорап қосық айтады. Арнаўды
қосықгын бул турин қыздын өзи ғана жырламай Жи*
гитте қыздын қосығыиа жуўап береди.
«Билезигим» қосығы аўыз эдебияттағы дәсме-дэс
айтысқа, дуэтке уқсайды. Бул қосықтық улгиси мынадай:
Қыэ—
С у ў бойына барғах жнгнг,

Суўға нэзер салған жнгит,
Билезиктн алгаи жйгит ,
Алсан бергнл билезкгии,

Л<ИГИт—
Су? бойьша барганым жоқ,
Суўра нәзер салғаным жоқ,
Билезнктн алғаным жоқ,
Алғак бәрснн билезкктн.

III—БӨЛИМ
ЕРТЕКЛЕР.
Қарацалпақ халық ертеклери қарақалпақ аўыз зде'бнятынық күтә бай, көлемлн жанрьгн қурайды.
Әснрлер бойы халық двреткеи соз ғазнасы ертех—
сртедеги халық өмирипик айнасы. Кеп ертеклердиқ
■ мязмуяынан ҳәр қыйлы заманларда адамлардық қалай
жасаған өмир-тиришилиги^г, халықтын арзыў-зрманларын кериўге болады. Нн ески эаманлары халықтыи ойөриси темеи болып, адамлар тобияттын сырларын билмеген. Усындай ҳәр қыйлы дәўирлер ертеклер арқалы
көринеди. Бир жақсы жери ертеклердин қайсы бирин
дльп! қарамайық, оныд реализми— адам өмири, адамиын
тәбнят пенен гүреси* ҳадал мийнеттин ҳәрқаадай қыйыншылықлар устннен женисинен ибараг болып отырады.
Халық дөреткен ертеклер улкен еки белнмге бөлинеди.
Бириншнсн: қиялый-фантастикалық ертеклер, ал
екиншиси: турмысқа байланыслы ергеклер.
Фантастикалық ертеклер ез-ара екиге бәлинедн.
Онык бирн, қиялый ертеклер, ал екиншиси, ҳайўаклар
ҳаққыидағы ертеклер.
зо
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Турмысқа байланыслы ертекдер, адамлардык өмкрнпдеги күнделикли ушырасатугын ўақыялар мепен
ҳәрекетлер, халықлар тарийхына байлаиыслы легеидалар, аўыз әдебяятындағм әдебий тип болып кеткен
Жнйренше шешен, Асан қайғы қусаған йнгимелерден
ибарат.
Қыялый ертеклер.
Адам тәбияттыи сырларыи тусинип жетиглей тәбнят*
ты қүдирет деп түсинип, көп ертеклер дөреткен. Бәри
бир ол қиялый болса да, адамлар күы көриўди женнллетиўди, тәбият сырыи билиўди әрман егкен идеяға
қурылған. Мысалы, адамлар; отсыз тамақ пнссе екен,
алысты көрсек екен, жан-жаныўарлар адамғз хьгзмет
етсе екен, аспанға ушсзқ екен дегенди әрман етеди.
Ол даўнрдегн өмнр сүрген адамлър табияттын стнхиясын, өзяне Толылған жаўды қыял арқалы затларлык
жәрдеми арқалы жепил қуўанган. Ертеклердегн адзмнын душланы айдарқа, дэў, өрт, суў алаты тағы басқалао болғая, Адамларды усындай аппаттан қутқаратуғын затлар—жан тас, сүймурық, қанатлы тулпар* ушқыш гилем, тағы басқа қәсийетли затлар болады.
Адамлар тәбияттын сырын билигт оны өзинин күн
көрисине хызмет еттириўди оғада ертеден өрман еткеалиги малим. КыялыР^ ергеклер буиы толық тастыйқлайды.
Лдамзат жәмийетиннн ертедеги қыял-арманлары
босҳа кетледи. Ҳәзирги заманларда адаылар өзн-ақ тәбияттын бермесин тартып алып атыр. Илим менеп техникаяын барлық жетиекенликлери адамнын мәпи ушын
хызмет етип отыр.
Ҳайўанлар ҳаққындағы ертеклер
Ҳайўанлар ҳаққындағы ертеклер де қыялый-фантас*
тикалық ертеклерге кяредн. Бул топардағы ертеклерден адамлардын тәбиятқа үстем бола баслағаннан кеДин ҳайўанларлы да услап бэғыидырып, олзрдык күшин өз керегине жумсай баслағанын аклаймыз. Ҳайўанлар ҳаққындағы ертеклерде ҳайўанлар адамдай сейлсйдя. Ер жигиттин қол-қанаты, жан досты болыл есапланған атқа тил питеди, тоты қус сөйлейди, сондай-ақ ҳзр
31

www.ziyouz.com kutubxonasi

«бнр ҳайўанлар керекли жсринде адамға дослық жәрдем
хөрсетеди. Бнрақ ертеклерде усындай пайдалы ҳайўан^
лар менен бир қатардә қарама-қарсы образлары да ио
леиип шығылады. Ҳәрбкр жабайы жыртқыш ҳайўанлар
адамга душпан ретинде сүўретлепеди. Ҳәр қайсысына
вз алдына характер бернледи. Мысалы жолбарыс тек
ҳара куштин ийеси иадан, қасқыр сезге көибейтуғын
ежет, түлкн меиен сағал сум уй ҳайўанлары мнйпеткеш» жуўас, анцаў бирақ дурыслық ушыи гуресетуғын
болып көрсетиледи. Мысалы: түйе—сада, егиз—мийпеткеш. ешек—мийнет суймейтуғыи ҳайяр болып сүўретленни отырады.
Ҳайўанлар ҳаққындагы ертеклерде барлық ўақыя
адамлардык минез қулқынын түрли образларыи бериў
ушып оиы тымсал-мысал ретинде дөретиў ушы» сүўретленеди. Ҳайўанлар ҳаққьшдағы ертеклерди адамлардыд қыялый дөретпелери деп түсннемиз.
Турмысқа байланыслы ертеклер
Турмысқа байлаиыслы ертеклср қыялый ертеклерден
сон пайда болған. Қыялый ертеклерде геронлар—иерсопажлар қыялый затлар болса, ал турмысқа байланыслы ертеклерде тийкарғы унамлы персонажлар мийнегкеш адамлар: дийхап, жалшы, шопанлар болып келеди.
Бул ертеклерде унамсыз геройлар мийнет адамларьшьщ душпаилары: хан, қазы мупты, нйшаи, молла*
лар болады. Турмысқа байлаиыслы ертеклерде алам
образлары жақсы ислеигеи болып онын композициясы
шебер қурылады. Т а ш бнр кеўил аўдарарлық иәрсс
бул, ертеклердип басланыўы менек тамам болыўы көпшнлигкндс турақльқ таяр үлгиде айтылады. Бул нәрсе
ески қарақалггақ дәстаиларыныи дәстури болып есагн
лаиады. Ертеклер мепен дастанлар бир-бирине усыидай
тореплери мекен байланыслы, уқсап отырады.
Ертеклердин басланыўы «бир бар екеи, бир жоқ
скеп, кемпир меиен ғарры болыпты. Бир кисиннк үнх
баласы болыпты.,. күнлерде бир күн»... мине усыган
усаган басланыўлардая ибарат. Ал ертектиц ақыры «соуТ
кеткеннен кетип... барып жетип... мақсет мурадыпа
жетилтн... Ел абадаи болып, қой үстине боз торгай
жумыртқалап, жесир қатыи мын қой айдапты... оянып
кетсем түсим екея...—дегея турақлы таяр үлгилер меиен
тамамлапып отырады.

432
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Турмысқа байланыслы ертеклерде устем класс ўәкиллерин әшкаралап, шыи мийиег адамларьш тапқыр,
ақыллы қылып көрсетип, өз душпаныныц устинен жециске ернстиреди,
Бул ертеклер арқалы халықтын гөзлеген арзыў-әрмаилары: ел жаўгершиликтеи аман болса екен, ел-журт
тоқ-абадан болса екен, ата балаға, бала атаға мнйнр*
бан болса екеи, адамлар ҳадал мийнети менен куи кв|ь
се екен, ел бийлегенлер әднл болса екен, қара пухарадаи басшы болса екен?—дегенлерден ибарат.
Легендалар
Халық ертеклеринин бир түри—легеида болып аталады. Легендаларды тарийхқа байланыслы ертек-әцгимелер десск те болады. Халықтын, жердин тарийхына,
жоне тарийхта болғаи айырым адамлардыц тарийхынл
Ояйланыслы аўыз еки айтылған ертек сөзлер қарақал*
лақ халқында оғада кеп, Мысалы: Гулдирсип ҳаққында, Султаны шанжар ҳаққында, Төктиц таўы ҳаққында,
Айдос бий, Ерназар бий, Ережеп тентек ҳаққында ле*
хендалар ҳам тағы басқалар,
Халық аўзындағы айтылып журге}] легендалар тек
ертек болып сейленип ғана қоймай, тарийхый ўақыялар
ҳом шын болған ўақыяиын дөгерегинде айтылады. Мысалы: халық қарақалпақ легендаларында Айдос бинди
жаманлайды. Ёрназар ала кезди (Ерназар қолдаўлыны)
мақтайды, шынында да тарийхый документлерде қарақарақалпақлардын өткен тарийхый өмиринде Айдос бий
унамсыз ал Ерназар унамлы роль атқарған. Ҳақыйқа*
тында да халық легендалары халқымыздын өткен өмиринде больш өткен тарийхый ўақыяларды изертлеўго,
билнўге үлкен жәрдемши маглыўмат бередн.
Жийренше шешен сезлери
Халық ертеклеринин бир тури шешенлер сөзи болып есаплапады. Жийренше шешен ҳаққындағы легехь
далар, онын шешенлик сөзлера қазақ, қарақалпақ тағы
да басқ2 түрки халықларға ортақ.
Тарийхта Жийренше дегеи адамнын болғаны туўралы мағлыўмат жоқ. Жийренше халық легендаларындағы тип (персонаж) халық Жийренше шешен образы
3-535
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ярқалы пухара—халықтық әрманыи, хапға қарсыльь
гын билдиредр.
Ханиық қасындағы басқа ўәзирлерден гере Жийрен1иенид даналығы басым болады. Ал басца ўәзирлер
Жийренше шешенге қарағанда ақылсыз етил көрсетиледи.
Халықтыц көпшилиги Жийренше арқалы өзигшк армап менеи тилегии сейлейди.
Бнз буннан халық өз ертеклери арқаль: Жийреише
шешен типнн жасап, оиы ханньщ қасына пуқара халықтыц әрманын ойларыи батырлық, шешенлик пенен
билдирип айтыў ушык жнберген ўәккли екеннн кәремиз.
Асан қайғы.
Аўыз мебнятыггдагы аныз—легевдаларда кол ушырасзтуғын ертектин, бири «Асан қайгы» созлери деп
аталадД
Асан йайғы сөзлери қарақлпақлардан гөре қазақутар арасында көп тарағаи.
Асая қайғы—деген адам тарийхта болмаған. Ол
әдебияттағы тип. Усы персонаж арқалы халық «Елжурт қалай күн кередп қоныс қайда, жай қайда? Халықтын жағдайы қалай болады?!> деген проблемалық
моселени ортаға шыгарып отырады.
Ертеклерде Асанды қаиша қа йғы ш ш дел көрсеткен
менен онық қайғысыпда халықтыц кйгилиги ушып данялық ойлар жатады. Жуўмақлап айтқанда Асаиныц
қайғысы халық өмирин жақсылаўдық илажы болып
есаггланады,
Хож * Насыратдин.
Түрк тяллес халықларда Хожа Насыратдшпищ күлдирги сәзлери дегеи анекдотлар көп тарағая. ХожаНасырагдин сөзлери қарақалпац аўыз әдебиятына қоцсы халықлардан; әзербайжан, өзбек халықларынан келип кирген. Қарақалпақ аўыз әдебиятыида Хожа Насыратдкя легендалары көпшиликтин сүйип тыцлайтуғын жапры Хожа Иасыратдинде Жийренше шешен,
Асан қайғы қусаған пухара ха.аықтын ў&кили ретииде
әдебияттағы тип,
Хожа Иасыратдин өзинин тапқырлығы арқалы үс34
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тем класс ўәкиллерин, жәмийет өмирнндегн минези жат
жексурын адамларды женёди. Қарақалпаҳлар арасында
Хожа Насыратдинкин күлдирги «щгимелерине байланысли Өмирбек лацқы, Доспазар солақай қусағаи әдебий типлер пайда болғаи, Өмирбек лаққыиын күлдирги
ацгимелери -арқали о«ын сэзлеритщ тапқырлығи арқалы халқымыз Хийўа ханьшын жаўызлығьш, молла-ийшанлардыц жат минезии ҳам шығымсыз байлардын
сүтхорлығып ошкаралайды.
Жумбақ.

7Ь 'V

Қарақаллақ аўыз адебинтында жумбақтын ориы үлкси, Ол жас вспиримлерднк ой-өрисин кенейтиўге жордемлеседи. Дегеректеги тобият қубылысларык, қорекетти» затларды билиўиие, жасырыи астарлы сез бепен,
уқсатыў, салыстырыўлар арқалы турмыеты үйреииўге
жордемлеседн.
«Жумбақ» сөзн ойлагаи ойды жасырыў дегеи меиисхе ийе,
Жумбақты балалар да, үлкенлер де айтысады. Жумбақтын, екк қатарлы гейде терт қатарлы ҳәм оннан да
квк қатарлары ушырайды.
Мысалы:
Ербегейде сербегей,
Ҳәргиз үйге кирмегей?
Бул ке?
Жумбақ қыз-жигит айтысларында да, жуўап-дәстүр
айтысларында да актив қолланылған. Жумбақ қосықлардын шешимии табыў ушын, сол табылған шешнмдн
қосық пенен жуўап қайтарып айтыў ушын ш.айырлық,
шешеилик талап етиледи. Бул тәрепинен жумбақлар
жаслардық ой-өрнсин, сөз шеберлнгин арттырады.
Оларды тапқырлыққа үйретеди.
Әбубэкир менен Қулымбет шайырлардык Мәўлик
пенен Сейфил Ғабнт Мәжитовлердин. айтыслары жумбақ арқалы саўал бериў ҳом оны>1 жуўабын таўып қосық пенеп жуўап қайтарыў айтыслары еди.
Аўыз әдебиятыныц жумбақ тури бизии заманымызда да әҳмийетин жоғалтқан жоц. Ҳәзирги заман жасвспиримлеринин ойын осириў ушыи, өиер-билимге ум30
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тылыўы ушьш, дүньяиы бнлиў ушыи жумбадлар үлкси
әҳмнйетке ийе.
Ж АНЫ ЛТПАШ .
Жаадлтпаш ҳарақаллақ аўыз здебиятыиын улкел
тараўы. Балалар дурыс сөйлеў мақсетинде жанылтпаш
айтысқак. Жағшлтпаш балаиыя тилин жаглыҳгырады.
Сөзлерди жақылмай айтыўға үйретедн. Жанылтпаш
аўыз әдебиятынык басқа түрлерине қарағаида балалар
реиертуарлары сыпатында кеқнен орын алған.
Жанылтпашлар ҳәзирги дэўирде де халық аўзыгсан
жыйналып, изертленбекте, Балалардын тнлнн жатлықтырыўда, ойын өстнриўде жақылтпашлар үлкен әҳмийетке ийе.
V I БӨЛИМ.
Н А Қ Ы Л -М А Қ А Л Л А Р , Т Е Р М Е Л Е Р
Халықтын сөйлеў тнлинде көп қолланылатуғын, тужурымлы ҳом кен ойды билдиретуғьш, коллектив то*
решшен дөретилген, айырым дилўарлзр-шешенлер тәрепнкегс исленген коркем сөз өнерит н бир түри нақыл-мақалалар деп аталады,
Атадан-балаға зш зин т -ззм ан ға өтнп келгенликтен
нақыл-мақалаларды «аталар сөзи» деп те атаўка болады.
Ыақылдыя айырмашылығы көп қатардан қуралады,
ал мақал еки яки бир қатардан туратурын нзқыллып
бел имшеси болады.
Сөйлеўши өз сөзине мақалды ретин таўып қосып
отырады. Қайбир пикир айтылмай қалғанда да тынлаўшьшын ези мақалдын айтылмай қалған хсағын ези уйғарып түсиаеди.
Нақыл менеа мақалдык арасында айырма тек бнри
уаыи бкри қыска зйтылыўунда. Егеўи—«Йақыл-мақал»
болып айтылып, қоса изертленеди.
Нақзглдын жоне бир қэснйети, кап халықларда бирбирине уқсап ортақ болады, ал мақал көбинше сол жасап отырған хальгқгын езтшнн өмири турмысына, территориясына байлаиыста дөрей береди.
Зб
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Мысалы:
йҚоищар Оолар чозыиын
Мақлайлары дөн болар,
Адам болар жкгнттнқ
Етек-жеқн ]«ек болар».

қусаған нақыллар көп қоқысыхалықларда да ушырасады. Ал территория, күн^керис тирщилигине банлаиыслы
қарақалпақ халқынын өзине тән мақалларды мыиадай
қатарлардан көрнўге болады:
<Әкец мурап болганша,
Жерин ой болсьш»

«Жсрдн сурсеқ гуз с*р,

Гүз гурмесед ж\?з сүр»

4

қ. т. б.
Бул мақаллар қарақалпақлардын Хорезмге көшип
келип, днйханшыдық пенен шуғылланып, отырықшылыққа айланғавяан кейип пайда болғаи болса керек.
Ал бул мақал көшпели, шарўашылық пеиен күн көрген халықлар ушын түсиниксиз болып шығады. Мәселен, Ерназар қоддаўлы өзи баслаған халық кетерилисинде сатқыншыларға айтқан:
«Меннен қалып бир қап тары ишерсен» деген мақалы тек қарақалпақ халқынын өзи ушын туснникли,
ал басқа халықлар ушын түсиниксиз.
Нақыллар көп әсирлер бойы өмир сурип, халық аўзында айтылады. Гейбиреўлери халық сейлеў тилинен
ш ы р ы п қалады,
ал қай биреўлери дәўир талабына
сәйкес басқа мәннске ийе болып отырады.
Мысалы:
«Аўзы қыйсық болсада,
Байдық улы еейлесин»

деген мақал ҳәзирги дәўирде басқа мәииске ийе.
Мақаллардын гейпаралары
астарлы идиомалық
мәниске ийе болып отырады.
Мақалды көбикесе өз сөзине шешен адамлар қосып
сәйлеиди, Онда «екеи» «деген> «қусаған» сөзлер «менен> с ө з и п й н жапсарыи «дәнекерлеп» бнриктирип
отырады.
Иақыл менен мақалалар аўыз ә^ебиятыльщ басқа
97,
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жанрларыиа араласып келнп, шығармаиыи ўақыяларын күшейтип ямаса ойды теревдетнп отырады. Батыр*
лар дәстанында иақыл-мақаллар өз орнында:
сБатыр анқаў ер гөдек», «Сабыр туби сары алтын»
тағыда басқа нақыл-мақаллар айтылып отырады.
Халықгыя өткеадеги дөреткен сез байлығы—нақылмақалларыиын бүгинги әдебнй тилде, тзлим-торбияда
оҳмийети оғада үлкен. Ҳозирги совет жазыўшылары
күшли образды жасаўда, әдеОий тилди өткирлестнриўде өз шығармаларында нақыл-мақалларды қолланып
жүр. Демек, бурынғы дөретилген пақыл-мақаллар қззирги совет жазыўшыларьшык дереткеи көркем өдебиятындағы образды, әдебий тнлнмйэдн байытып отырады.
ТЕРМ Е
Жыраўлар узақ дәстанларды баслар алдыпда толып
атырғаи нақыл сөзлер, үгит-нәсият, тэлим-тәрбия жцрларыи жырланды. Бул жыр стерме» деп аталады.
Өзинин көлемние қарай термелер еки түрге бөлинеди. Халыққа үгит-носият толим-тәрбия беретуғьпг,
көлемн жағынан қысқа түри тек стерме» деп аталса,
белгили бир ўақьгяны жырлайтуғыг; уэақ түри «толғаў>
деп те аталады. Жыраў термесииик толғаў түрин яғный
тарийхта аты бар адамлар туўралы пайда болған шығармаларды «тарийхый жыр> деп атасақ та болады.
Өйткени жыраўлар өз толғаўларында көбинесе тарийхый ўақыяларды жыр>тайды, Жыраўлар бурынлары
дәстанға түсемен дегеише тек терме менен голғаўларды гака жырлайтуғыя еди. Сонғы жылларье релертуарын кенейтиў ушын жыраўлардын, бақсылардын.
жырлайтуғын кнриспе сөзинеи Мақтымқулынын «Биримде билмеднм жақсы, жаманды», Бердақ шанырдып
«АЙдос бий» атлы тарийхый жырыи ҳом тағы сол
сыяқлы жырларды жырлап жүргеиин көремиз. Бул
жағдайлар жыраўлардын өз репертуарын көбейгиўдеги
жаналыгы. Жьграўлар бақсылар жырлайтуғығг тер\гесинии қысқа түрин емес, узын түрин гана жырлайды.
Жыраўлар қолыпа крбыз алып шерте баслағанианақ қобыздын. намасыпа қарап, жыраў қайсы термени
айтатуғынын тынлаўшылар билип отырады. Өйткенй,
ҳер бир термеге бурыкнан киятырғаи айырым қобыа
38
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памалары бар. Епди бнз жьтраў репертуарыиын бнр
түри болған ?ермелерден бир иеше мысаллар келтнрейик:
БОЛСАЦ
> ^

Пийрнм Патма Зәўренщ,
Аныц көшкикде болсақ,
Асаи менеи Үсенииқ,
Аныа ураны болсан.
Гөруғлыдай мэртлердиц
Қолларға пнйрм болсац*
Бул термеде атақлы аты шыққан ерлерге хызмет
қылыў керек, деген әрманды нацыл сезлер арқали
жырламақшы ҳам аты шыкқан ерлерге хызмет қылсан, мәртебен бнйик болады дегендн айтпақшы болады.
БОЛСА

> 4
*

Ҳор гия гуллер ашылар,
Басында данасы болса,
Хожаны хожа дейдилер,
Дастурханда иаиы болса.
дегек салыстырма-тенеўлер ҳзр нәрсе өзинин жарасығы менеп болады деген мақсетти айтпақшы болады.
Және елге хожа басшы болсан елди сыйла, халықтыц
тамағып тойғыз, әдиллик деп соны айтады деген мақсетти айтпақшы болады. Термелерднн тағы бир айырмашылыры жырдыл ҳәр шуўмақла$ы (куплетлери)
өмирдна ҳэр тәрелине кетнп, мәнисн ҳәр қыйлы болыв отырады, бирақ қосық қурылысыиын тури бир
түрли болады, мәниси ҳәр тәреплеме болып отырады.
Мине сонлықтан жыраўлардын жырУ
чайтуғын жьфынын бул туринии «терме» деп аталыўынында себеби
сонда, сэзди ҳ$р жерден терип айтқанлықтаи «терме»—
деп атаган. Термелердин көпшилиги нақыл-ақыл-нәсият сөзлерден қуралған болады.
Термелердин қосық қурылысы силлабика түринде
қурылады. Мысал келтиремиз:

ч -х.

Нар п ’ркирел турғанда,
Үлек келе адмас қасыиа,
Ер жигиттиц басынан,
39
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Даўдети найтып күнинде,
*Цамшь) ткйер басына.
йар гүркиремей нәйлесин,
Алдыная мая өткен соц,
Ер жыламай нәйлесии,
влшр зая өткен сок*
Бул терыелерден қарақалпақ халқыныи еткен за^анлары көшпели болып өмир кеашргенин, окыа көш*
кенде көлигинин түйе болғанын билиўге боладо. Лл
қайбир термелерде ислам дини ҳаққыида свз етилип,
диний характерге ийе болып келеди. Термениа буидай түрлеринде диний тәсирлерде сезиледи,
Мычда ҳаққа қул болғаннын,
Анын жәннет жайы бардур.
13еш күя ойнап кулгенлердиц,
Снйнесииин дагы бардур,
зкыраўлардын термелеринин басым кепшнлнгн адамға
мипеэ қулықтык иормаларыи үйретеди, жақсы адам
болыў керек деп нәсиятлайды. Адамлардын жәмииет
күн керииисннде қандай болыў керек, не пайдалы, и е
лайдасыз жақсы турмыс қурыў ушып неден қашыў
керек, неге жаитасыў керек деген сөзлер меиен айтып
нәсият береди.
Ндргенля жерден қш в я са н ,
Сағыс хызмет ун бслмас
Атасы жаман қандсй ды.
Намақтағы малдай ды.
Еисси жамаи қакдай ды,
Дәрьяға салған салдай ды,
Жақсы менен дус болсақ,
Басьгқа к ү н л е р туўғанда.
Достым деп жылао бәрғаЪда,

Жақсы сөэил бир айтыл,
Қапа кеўлнн шадлайды.
Жамаи менен дус богсац,
Басықа саўда түскендс.
Достым деп зкылап бярганда.
Зәлели тнйер маған Деп,
Өзиннқ басын қорғайды,
Қурьг тил менеи алдаёдь;...

Ертеде дереген термелердин көпшилигинеи ата-бабаларымыздын бурыилары көшпели емиринин картннасы көринеди, Олар ушыи қайсы көлнк қай саўыи
пайдалы болғанын айтзды. Усындай термелер арқалы
сол дәўирдин омир картинасын көремиз.
...Көлик алсан түйеии ал.
Дарқар туўған жәнўар,
Қиялай көшсен мунайтпас,
Саўын десек бийеяи ал,
40
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Ар^асы куш баўры сут,
Силпи туспей суу алмас...
Өткендеги жаўгершилик кеп болғаи заманда жаўға
атлаиған батырлардық артында қалған арыўьшын қандай болыўы кереклиги термелерде былай сез етиледи:
Ҳаял алсач арыўды ал,
Табағойсак жақсыны ал,
Узаққа сапар еткенде,
Келместсй жергс кеткенде,
Кара шашы жайыўлы

Жылап қалса кейнинде,
Жақсы болса алғанын,
Вала шаға хор болмас
Жаман болса алғанык,
Бир бәлеге қалганьщ.

Екн затты салыетырыў, жақсы менен жаманнык
парқын айырып, заттьт артықмашлығын бнлдириў тср*
мелерде квп ушырайды, «Бар» деген термеден мысал келтирейик:
Ат аяғы тиПмеген,
Ақ қайырщақ суўда бар,
Лашын суққар илмеген,
Пари путкн қуў да бар.
Алмасқа бермес ара бар,

Ханға бермес қара бар.
Бийге бермес тере бар,
Нарға бер.мес мая бәр,
Атқа бермес қунан бар.

Термелерди жырлап отырғаи жыраў басқа түрлк
термеге өткенде белгили иркилис жасамайды. Ол тек
қобызыкык потин, намасыи өзгертип, тағы бир тсрмени баСуТай береди:
Шағала келмей жаз болмас,
Жағыка жетпей ер толмас,
Шаппасан бедеў сыиалмас,
Ойланбай сөзлер айтылмас,
Озелги дуцшан ел болмас,
Ктекти кесип жен болмас,
^умды ийлесеқ нан болмас,
Жақсы адамда кек болмас,
Жамац адам тек болмас,
Ози болган жаманды,
Снрэ н(2 қсы деп болмас.

Ийт териси ий болмас.
Жалғыа аға»ш үй болмас,
Гилен сам-сам жыйналып,
Ақылы толык бнй болмас.
Дара койдыц терисн.
Сабынлаа жуўсақ агармас.
Бир ағарған сақалыд
Екннши қайтыл қараймас.
Өтирнктен сөз болмас,
Үпилдирнк без болмас.

Бул келтирген мысалымыз «Болмас» деген термс.
Булардын қосық қурылысы уйқасып келген менеп
оныц қәр қатарында здамға ақыл-нәсият бериўши терен мәкиси бар.
Термелердин ишинде «Жаман» деген терме огада
характерли. Онык мазмуны адамды -тәрбиялаўдын ул4\
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гнли жолын үйретеди. Турмыстын ыеше бир пайдалы
тәжирийбесин көрсетеди.
Бир дегенде не жаман.
Асыраўсыз есиен ул жаман.
]?араўсыз өскен ^ыз жаман.
Екн дегеиде не жаман,
Найта шапкан жаў жамаи,
Цайтып келгеи кыз жаман,
Акш а жузде дак жаман,
Ашылып жаўган күн жаман,
Үзилиспеген даў жаман,
Атлан-а тла \\ деге нде,

Елеўсиз келген жаў жаман,
Екилик шьщқан сез жаман.
Ү ш дегеиде ие жаман,
Үшкүлсиз пишкен тон жаман.
Минерине ат таппай.
Пияда қалгаи со.п жамаи.
Ақылсыз болса ул жамән,
Беринен де беглсрим,
Жоқшылык деген сол жамаи.

I

4

Термелер адамларға жақсы этиканы уйретеди.
Кийим-кеншек кийиўдин тәртиби, ааамға не жарасады ккйим кийиўге қандай мүше керек, ҳор нәрсе өзпиин жарасьтғы менеи болыўы керек дегеп этиканын
пормаларын сез етеди. Бундай болып жырланату•гьш термепиц бир түрип жыраўлар «Не пайда» деп
жырләйды.
Түймедей басьщ болмаса,
•Соўкеле салмақ не пайда.
!{олац шашын болмаса,
Шашбаў тадпак не пайда,
Нобака мурныц болмаса,
Әребек салмақ не пайда,
А қ билегин болмаса,
Алты жерден кас койып,
Билезик салмақ -не пайда.

А ға иииқ болмаса,
Арға шаппач не пайда.
Жан күйерин болмасл.
Ш аўға шаппак не пайда.
Достурхапда нанын болмага,
Мантанбақтан не пайда.
Хан болғаннан не пайда
Халыкқа әдил болмаса.

Қуры мақтаныўдып керексизлиги адамға мақтаишақлық жат нәрсе деп жырланған терменкн биэ тури
«Дерз> деп аталады. Бунда адамнын жарамсыз қәснйетин тымсал меген шебер әшкаралайды:
...Ийтелги қус мақ-анса,
Ийтсиз қоян алдык дер,
Батыр
жигнт ма^таиса,
Туўьш шаншып жықтым дер.

Есер жигит мақтанса.
Тебелести салдым дср.
Мерекениц ишинде.
Бир тенелттп қалдым дер.

.л. •

Жыраў термелерннгт гсйлараларыпда жуўмақлаўшы қатардын ахыры «дан» меяен питип отырады:
...Е к и жақсы бас носса,
Ныл отпейди арадан.
Еки жаман бас қосса,
Қол кетпейди жагадан.
Мал жыйнасан кой жыйи?

Қольш кеглес шарадан.
Ийт асырасац сыртланнаи,
НоЙды бермес қорадан,
Бәдбахыт жигит бий болса»
Аўзы айрылмас парадан...

* 4'
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Адамнык өмира не менеи қызық болады, қаидай
кәсип арқалы күн көргенде жақсы болады, косиптин» баланық өмири ушын қандай қызықлы екенк
ҳаққында жырланатукыи қарақалпақ термелеринрщ
ахыры «өкинбес» болып питип отырады. Мысалы:
„.Томага баўы сом алтын,
уйгынлар салғаи өкинбес,
Катлкавда куўьтп жеткендей,
Бедсўлер микген екиибес.

Суйриктей аппақ билекли,
Арыулар суйгси екинбес,
Адамзаттьщ мийўеси.
Иерзентлер сүйген өкинбес..*

Бурынғы заманда өткен әдилсиз патшалар, мийримсиз адамлар туўралы, көп мал жыйпап раҳатын
көре алмай кеткен Қарунбай қусағап сүтхор адамлар
қаққыгдагы термелср, «қарацлар» болып жырланады.
Залым болма, әдил бол, шьгғымсыз болма сақый бол
дегсннен ибарат ойларды билдиреди.
Патша болсач қарадлар,
Рәшит пенеп Арунға.
Г>ай болсацлар қарақлар,
Найырсыз еткен Қаруиға,
Көрип жолдас болмацлар,
Реҳимсиз залымга.

Термелердин гей бир түри «деменлер» болып келеди. Бу]?да еЛлЯи бийлеген бий әднл болса елин жаўга
бермесе: қолында дүнья малы, азық-аўқаты болған
адамлар аш-арықты сыйласа, бундай адамлар жәмийет
ишинде қәсийетли адамлар демекши болады.
Нарды қалый демецгер.
Соранып барған адамньщ
1-;айтарып қол&тн қақпаса.
Бийди қалый демеқлер,
Клин жаўға бермесе.

Ҳәрекеттик, батырлықтыц, қорқақлықтык бирликтиц белгнсин салыстыргандағы терменин бир түри
«Белгиси» болып келеди.
А ла қайыс ат минсе,
Қыдырыспанық белгиси
Жалад аяқ жалақ бас,
Пухараиыц белгиси,
Пух араға ку л ген л е р,
Кергенсизлик белгнси

Ж уй рикли кт 11ц бе лгиси,
Дуишаннан тилин тартпаса,
Қорқақльщтық белгися,
Кы наб ыка н суў ыр ь: п
Қылыщын алып шаппаса,
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Адам ҳәрекетивде* не пайдасыз, не пайдалы екеи*
лигин табиягтий пайдалы қубылыслары соз етилетугин
терменин бнр түри «Болмаса» дегем сеэ бенен питип
отырады.
Куры созден пайда я:оқ,
Айтарға сбзи болмаса»
Көа ақылдан пайда жоц
Сабыр қарары болмаса.
Патшалычтан пайда жоч,
Лухарани дүзеткен,

Әдил ныэам болмаса,
Шешенлнктея пайда «гоқ,
Кейпинле сезн болмаса
Көп жамгырдан пайда жоқ,
Жаўдырап шалқып көк осип,
Куяшы, жазы болмаса

Жыраў термелеринип мазмуны бир больш, жуўмақлаўшы сөз ахыры «мас» болып келип те отырзды.
Бекире ойнар ақ теқяз,
Журт жыйналып бөгссе,
Агысынан тонтамас.
Жақсы менен дос болсақ.
Сыртьщнаи жүрип датламас.

Ишинде сумлық сақламас.
Нақыл-мақал еки сөз,
Унамаса халыққа,
Ядында ҳош бир сан^амас.

Жнраўлардын термелерпииц бир түрк «озар» болып келеди. Бур термеде толып атырған ой-пикир
бар, адам өмири бир қәлипте тура бермейди, адамллрдын турмысын жақсылаў ушьш болғаи гүрес жолыпда
оньщ ҳәрекети, аўҳалы өзгеоип отырады .дегеи ойды
билдиреди.
Тәл бсргспдс тай озгр,
Табаны қыаса ат озар,
Ханлар қачЯЫП бий ззар,
Ақ ордалар жоғальш.

Ылайдаи салған там ооар.
Лаўлап еснен бай терекген,
Шақасып кескен күникд;.
Кыйсайып оскен тал ^зар.

Айырым термелер адамлар арасындагы қатнасықларды тәбийғый қубылыслар менен контраст қойыў арқалы сүўретлеўди мақсет етип қояды. «Төмендеги <Жү*
рер» деген термеден биз усыны көремиз:
Әўел баслап Ай журер.
Ай соқыиан Күи жүпер.
Кун кейнннен қалайық.
Асқар, асқар таў жүрер.
Ол таўлардык кейнинен,
Дәрья толы суў журер.

Со~т дарьяны жағалап,
'Аәцирбергеп бой ясүрер.
Ол байларды сағалап.
Қыста көлик болар деп.
Жәзда саўыи болар дегт,
Жарлы пақыр сор жүрср.

Жыраўлардын бул термесн ец ески заманкан бери
киятыргап терме болыўы керек.
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Бунда астрономтлық элементлер ҳақнындағы халықтын әййемги туснииклери бар. Ал терменин сонғы
катарларынан көшпели дәўир ушын характерли қубылысларды да көремиз.
«Деседи> дегеп термеден бурьшгы царақалпақ аўылынын сыртқы көринисии көремиэ. Жыраўлар сол көринистеги айырым белғйлер арқалы аўылда жасаўшы
адамлардыд экоиомикалық жағдайларыныи бирн*биринен ларқыи анырып береди. Байдыц үйк жарлынып
уйиие, ердиа уйи бардын уйине усамайды. Атадан ба*
лаға өтип киятырғав уй тигиў дЪстүрин айтып, халқымыздыи узақ өтмишииен, атнографиясыкаи жақсы мағлыўмат береди^
Тәбледе бедеў нөриисс.
Ерднк үйн деседн. *
Цәтептс нары бар болса,
Вардық үйи деседи.
Оқ жацта о:аў көриисе,
Улдық үйқ. деседи,
Шел йсадта отаў н ө р н п се ,
Дыздын
үйи деседи.

Жарти ылашық көрпксе.
Ексе егин питпеген.
Мкйнети бастан кетпегса.
Жазлай тзлқац табысы.
Цыс азыққа жетпегсн.
Ийнипе
тартқан шапаиы,
Диаесйне жетпеген,
Сордын үйи 'деседи.

Жырйўлардын дәстанды баслар алдындағы жырлайтуғын'термелери қысқаша мине усылардан ибарат.
Аўыз әдебиятыиык терме т^ри кеп жыраўлардын
қайТа ислеўи толықтырыўы арқалы ҳәр тареплеме ж'етистирилТен. Нәтийжеде терме өз алдьша жанр болып
қәлиплескен.
Термелер көплегеп халық шайырларыниц шығарма дөретиўине үлгн болып хызмет атқарған.
Өтксп эснрдегн халық шайирларыиын ғана емес,
соқғы ўақытлардағы халық шайырларыныи шығарма*
ларында да терме традициясыныц кем-кемнен раўаж^танып жака мазмуиға байланыслы жана формага нйе
болып кқятырғаны көринеди.
Жыраў термелери ҳәзнргк күдлерде де өз актуаллыгын жойытқан жоқ. Ол ез тынлаўшыларьша үлкеп
тзсир етеди, эстетикалық торбия береди. Себеби, термелерде айтылғаи ақыл.сезлер, адамлардыя бай турмыс
тожирийбесинен дерегеи. Оиык ен жақсы үлгилери
ҳәзнрги бизин заманымызда үлкен қызығыўшылық ту\^дырады. Оны халық аўзынав жыйнап, китап етип шы*
ғарылып отыр.
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у^БӨ Л И М
АЙТЫ СЛАР
Қарақалпақ аўыз әдебиятындағы айтыс қыссахаплардын айтатуғын репертуарларыпан беккем орын алран жанрдын бири. Айтыс: шешенлер айтысы, қыз жигит айтысы (жуўап), шайырлар айтысы болып бөлинеди. Поэтикалық сез бенен сез жарыстырып айтысты
жэсип қылып журген айырым профессиональ адамлар
болған. Айырым шешен адамлар шешенлнк сез күши
мепен даў питкерген, той баслаған, жәпжеллескен екк
елди жарастырған. Булар сөз еперин сүйгеи дилўар
адамлар болған.
Сез шебери шешенлер халық дөретпелерийия барлық түринен, әснресе, иақыл-мақаллардан, халық қосықларынап шебер пайдалаиған. Сол арқалы езлерииик сөз шеберлнгин жетистирип отырған. Халық өмириник езгериўи менен шешенлик сөз жарастырыў кемкем басца формаға еткен сон қалып кеткен. Қарақалпақларда халық мәдениятыныц сол бурьшгы дәўирдеги талабына ылайық өз заманьт ушып керек болған.
Халық легендаларыидагы Жийреише шешенлер еткендеги шешеллердин тили болады. Айтыс дәстүр қосықларын белгили тюрколог профессор С , Е. Малов
жоқары баҳалап былай дейдн;
«Айтыс—шайырлык онердиц жарысьт. ол халыц
шырармасыныц медеииятын көтереди>
Ж УУАП.
Қыз-жигитлердин поэтикалық айгысы, жуўап айтысыў балыи аталкп, 'өткен эамаиләры жуўап айтысыўды
кәсип қылып жургеи айырым шешеп жигитлер, дилўар
қызлар болған. Бирақ булардын гейпараларынын атларЫ менен айтыслары ■ хат жүзине түспегеплйКтеи жоғалып кеткен. Тек олар ҳаққында ҳәм гейпара айтыстын
мазмуны, қосық текстлерп ҳаққында халық аўзында1
1 С , Е . М а л о в , К истории казахского ' “лзыка ‘ «Извес*
тия> Ан С С С Р , отделенпе литературы и яэыка, 1941, ,N«3
стр. 100.
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легейдалар гапа сақланған. Ж уўап айтысыўд1>1 ядта
сақлаў қыйын болған, өйткенн жуўап айтысыў сол
жердеги жағдайға, ҳәрекетке, айтысып отырған адамлардын минез-қулқы, олардын сын-сымбагы менен тығыз байланысқан. 4
— Халық легенда^арында езипип дилуар шешеили*
ги арқалы «Хийўалы қйз». «Меҳтар қыз» дегеи, сөзден
жеқилмейтуғып қызлар\5олған—дейди. Ол легендалардан мысаллар келтирейик;
Үш жигит Хийўалы? қыз бенеи жуўап айтысып,
женип қайтыў ушып қыздын үйиие келедн. Жигитлер
үйднн ок қапталына жайласып отырғапнап кейии қызды сыиаў ушын-сөз баслайды. Қызлар үйдии төриидс
отыргап екен, *
—Арғы қыздын бергиси
Берги қыздық арғысы,
Терде отырғак терт қатын:
Хийуалысы қайсысы?—
депти жнгитлер.
Сөз баслағаи ортада отырған жигиттин мойнына
байлағаи орамалы бар екен, Қарап отырып, Хийўалы
қь» жигитлерге;
—Арғы жигиттия бергиси
Берги жигитттич арғысы
Жақсы болатуғын тазынық
Мойнында болады қаргысы—
дептн.
Халық легендаларында Меқтар қыз туўралы былай
делинеди. «Меҳтар қыз» қарақадпақлардық. қалмдқ
урыўыиап екеп, Ол далада бузаў бағып жүреди екеи.
Бир күнн жолдап өтип баратырса, жақыилан киятырған көп жигитлерди көреди. Олардын алдыиан кесип
өтией, тартип сақлап турады. Бирақ жигитлер өте бернқ-—деп рухсат береди. Сомда Меҳтар қыз:
—Сыйыр-сыйыр сыйырдьт
Сыйыр мурнын жыйырды.
Өтпейик деп тур едик.
Қуда ба.ча буйыраы.
■ч

—делти.
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Жигнтлер:

— Сиэ қайсы урыўдан боласыэ? деа
саўал берипти.
Меҳтар қыз: — Урыўымызды сорасан, қалмақ дейдк,
Шешемизди сорас$н, далбақ дейди
Үйимизде қойма^ды,
Әке шешемиз, Яал бақ, дейди—деати,
/
Ж уўап үш түрли болады: Ҳсай жуўап, рухсат бериў
жуўабы, айтыс жуўабы. Ж ?й жуўаплар тек сөз арасьшда нақыл сөз түринде уЯгырасып отырады.
Ал рухсат бериў жуўабы қызлардын отырыспасыиыд үстине жнгитлер келсе, яки отырған жигитлердин
үстине қыэлар келсе, отырыспа тарқарда сонғы келгенлер рухсат сорайды. Рухсат поэтикалиқ соэ бенен
берилиўн тийис. Гейбир жағдайларда екн тәреп рухсатты жыраўдан соргйтуғыи жағдайлар да болады. Онда
жыраў жырдын кейнинен:
Бул жумысты ҳөмме бизге тапсырса,
Барық қызлар бизден жуўап Әллияр,
деп жыраў қобызына қосып бирнеше қатарларды жырлап, отырыспаға келгенлерге рухсат береди. Ал қызлардық жигитлерге рухсат бериў жуўабынын үлгиси
төмендегише болып келеди:
Жууапка жуўагт,
Бнй жуўагща пе жуўап.
Бас басыка жуўап жоқ,
Ҳомменпзгс бир жу57ап.
Мине усыидай рухсат бериў жуўабыиа қайыл болмаған тәрепн илйп сөзлер сөйлейди. Онын ақыры айтыс жуўапқа айланып кетип, днлўар қызлар менен
шайыр жигитлер айтысқа туседн. Еки жақтын жуўабыйларыпын айтыс жуўап үлгиси мынадай болып келеди:
Астымызга тоседиц
Гилем емес, алапга
Қудашалар сөйлеқиз,
Бнр майдап болсын тамаша.
Мерекени узаққа созып айтысқысы келгеи қьшлар
жйгитлердеп кетиўге рухсат сорағанда, жуўапты жум*
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бақ қылып бередн, Ол жуўаптық үлгилеря мыпадай
болып келеди:
Қ ы з:

— Бир жуўагт бар қыаыл гүл,
Бир жуўап бар бүлбил,
Бир жуўап бар дүлдил,
Қайсысын қәлесек қуда бала өзин бил,

Ж н г и т л е р : Қарындасым» қолыма алып ийискеп жү*
рермен.
Гүл деген жуўабьщызды береғойын дегеиде:
Қыз:

.

Бүлбилди алсақ кетерсен,
Дүлдүлди алсақ жетерсен,
Қәлеп алған қызыл гүлнц,
Солып қалса нетерсеғи—дейдн.

Бундай айтыс узаққа созылады. Поэтикалық сездин арасында қара сөзлер де араласып отырады. Бул
айтыслзрға көбинесе шайырлар қатнасады,
Ш АЙ Ы РЛАР АЙТЫ СЫ .

Аўыэ адебнятынык айтыс жанрынын еқ көлемли
түри—‘Шайырлар айтысы болады. Шайырлар антысы
кыссахаилардык ен бирииши репертуары болып есапланып келген, Қыссаханлар қысса оқып болғаниан кейнн шайырлардьщ айтысларын оцыл береди, Бул айтысқа тамашагөйлер қатты қызыққан,
X IX өсирдегн қарақалпақ шайырларынын өдебияттын айтыс жанрыи жазбағаны жоқ десек те болады.
Бурынғы аўыз әдебнягындағы басланған аитыс жап~
рын шайырлар күтә жоқары көтерип шығармалар дөреткен, Бул айтыслар Әжинияз бенеи қазақ қызы Ме- ‘
қештин айтысы, Бердақ пеиен Өтеш шайырдыц айтысы, Қулымбет шайыр менен қазақ ақыны Әбиўбэкирдин айтысы, Сейфил Ғабнт пеиен (Сапура деген қыздык аты менен) Мәўликтип айтысы (1913), Аяпберген
меиен Мәтеи шайырдын айтысы, Садық шайыр меиек
Рам (Арзы улы) шайырдын айтысы (1923).
Өткеи дәўирде аўыз әдебнятыиын айтыс жанры өз
4 —535
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заманы ушын үлкен эхмнйетке нйе бол=ан. Квплеген
белгнля қарақалпақ шайырлары ез-ара ангысқа түскен.
Қыссаханлар олардын шаГшрлық айтысларын халық
арасьшда таратын, нропагандалап жургеи. Өтеш шайыр мепен Бердақтын айтысы халық арасына кен тараган. Бердақ мүйтеи урыўын балық аўлаўдаи басқа-'
ны билмейдн—деп, ойып-долкек етеди, қосық шығарсды. Мүйтен урыўынаи шыққан Өтен! шайырдыц Бердақ пепен айтысыўына сол себепши болады. Бердақтыд
мүйтенлерге дәлкек қылып жазгап қосыгынын үт*'.*
дисинен мысал келтирейик:
Мүйтен дегеи халыц болар,
Уўлағаяы балыч болар,
М\Итея билмейди ҳарыиы
Егип ишиейди тарыиы.
Шортаи балықтыц қарыны,
Пыишыцшц қыкы мүйтеи.
Өтеш шайыр оған «Қимге сьш тағасак дуўтар қушақ*
лап, егер сенин урыўын жақсы болғакда (1856 ж) Нрназар қолдәулыны өз атайыплары влтирермеди», деп
қосық пенен жуўап қайтарады. Реалист шайыр Бердақ
бул ҳақыйқатлық сөзге жуўан айта алмай, «мен женилдиМч дайы, обнаи едим», деп жуўаи қайтарады,
Өткендеги шайырлардыд айтысларынан адамлар
менеи адам, урыўлар менен урыўлар арасындагы талас-тартыслар квринип турады. Әдебилттағы айтыс
жаиры 63 дзўкри ушын әқмийетли жанр болғанлықтаи
әдебият тарийхы ушын қай бнр шайырлардыц айтысына бираз тоқтап өтемнз.
КУЛЫМБЕТ ШАЯЫЬ.
(1852— 1912)
Қарақалпақ әдебияты тарийхында Қулымбеттиц ай*
тысын «Қумымбет шайыр менеп Әбиўбәкир молланыц
айтысқаяы» деп атайды. Бул айтыс шайырлар айтысы
сыпатында бирииши мәртебе 1905-жылы баспа сезде
басылып шықты. Бирақ бул айтыстъш аты әдебият тарийхында елеге шекем аталмай киятыр. Айтыс «Әдебяят қазақия (яки) Лбиўбэкир моллаиыд сезлери қа60
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эақ тилииде екиаши жыза (яғиый екииши шақа) әўел
мэртебе басылыў нашири яғиый басыўшы Негматжан
Нсгматуллин, Орский 1905. «Қазанда> деген ат пенеи
басылып ишққан».
Әбнўбәкир молла менеи қарақалпақ шайыр Қулымбеттин сәлем хат арқалы айтысыўы айтыстын китапта
шығыўы Қулымбеттик белгили шайыр болғанын дәлиллейди. Қарақалпақлар арасылда «Қулымбет қарақалпақтыи әдиўли шайыры, қосық айтса жайылмаган айылы> деген халық аўзьшда гүрриц сақланган. Қулымбет
шайырдын айтысы 224 қатар қосықтан ибарат, Бирақ
онын өмир баяны туўралы толық мағлыўмат жоқ, Шығармасынын басылып шыққаи ўақтына ҳәм шығармадағы гейпара мағлыўматларға қарағанда ол X IX әсирдиц екннши ярымында өмир сүргеп.
Қулымбеттин шығармасы қазақ тилинде жазылған.
Ол өзнкин айтысып отырған шайырына еляклеп қазақша жаэған болса керек. Ол ўақыттағы қай бир шайырлар ески өзбек якн қазақ тилинде жазған, сол мода
болған. Мысалы Әжиаияздыц кеп шығармалары (ески
өзбек) Чагатай тилннде жазылған болса, ал Ожннияз
Қыз Мекеш пенен айтысқанда қазақ тилинде айтысады.
Бул жағдай ол замаида қарақалпақ әдебий тила
қәлиллеспегенинен болған. Қарақалпақ шайыры Қулымбет пенеи қазақ шайыры Әбиўбәкир менен сәлем
хат формасында дослық жагдаиын%а айтысыўлары екн
халықтык бир*бнрнне қарым-қатнасын керсетеди. Шығарманын мазмуньша қарағанда Қулымбет Қарақалпақстаннын Қоқырат әтирапын жайлаған адам болған.
Әбнўбәкир Орынбор әтирапында Қобда сууыиын бойыи жайлаған қазақтын Кердери деген урыўанын адамы болған. Қулымбет шайыр сезии былай баслайды:
Ҳүрметлн сәлем жазаман,
Әбиўбөкир моллаға,
Кситилген қулақтан,
Бүлбилдкн даўысы қалама,
Ккмлер ашык болады.

Ор мандағы ғарғаға.
Бәрин саган айтайын,
Жыйнаған сөзим толады.
Пар огиз жеккеи арбаға.

Демек Қулымбет шайыр ези қосық жазыў менен қатар,
халықтын аўыз әдебиятын жыйпап жүргенде адам
болған» Қулымбет шайыр Әбиўбәкирди былай тәриплейди.
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Есигемеи сол жақта,
Орыибор деген қала бар.
Вир жагында >>аланьш
Кердери меиен тама бар.
Оя кердерн мәканы,

Сары Цобда деген сала бар.
Кердерннин нтлинде
Әбн>'бәкир дегеи бала бар.
Визин жақта хабары.
Горуғлы бек пеиеи барабар,

деп Қулымбет Хорезм менен Орынбор арасындағы жод
қатнас туўралы, сол замандағы кәрўан жоллары «Табан жол», «Изим жол> ҳәу тағы да басқа географн*лық атамалар туўралы айтады.
Табан, Иэим арқалы
Амаиатты тапсырдым.
Жолламамды ала бер,
Урьтқ затым қаракалпақ,
Өзим атым Цудымбет,
Хош болықыз ағалар,—'
деп Қулымбет өзин таныстырып ж ақағы жоллар арқалы жол кәрўаилар менен сәлем хат хснбергенин хабарлайды. Әбнўбәкир Қультмбетке ж азғаи сәлем хатында
«Қарақалпақлар үлкен берик кийедн» дейди деп дәл*
кеклеп қосық пенен сәлем хат жибереди. Сонда Клглымбет шайыр оғаи екнншн 'жазган хатьшда;
Болады бизиц халықтыц улкен берки,
Болады жаўырыиыида улкен керкп,
Кийеди жаз ыссыда келеқке ушьш,
Қыстыц күии кпйседе барды сркн.
Әбнўбәкир Қульгмбетке қарақалпагутардыц қаиддй скенин ие косип қылатуғыиьш айтыўды сорап қосық жа*
зады.
Кзи сзлем КУ-^ьшбеттей қарақалпак
Екеўмиз туўысласпыз дннге ортзқ
Каидайын сизиц журттын билс алмадым.
Моллалары коп келеди ти.ти жалпак.
Сорайын қарақалпақ кнм болады,
Кашпа журт хорезм-нин айиаласы,
Енестен арғы атамыэ берман к^рап.
Кайсы урығы болады ез«еи ел агасы.
Қулымбет шайыр буған жуўабында өзншш 60 жас*
та екени туўралы хабарландырады. Эбиўбэкир Қулымбеттен жасы киши болғағг. Ен дәслепки Қулымбеттиц
жазғаи хатыка Әбиўбэкирден бес жыЛлТаи кейин ж-у*
'/ап келедн. Оннап сон Кулымбет Обиўбокирдки сора62
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ған сораўларыиа жуўап бернп, тағы сәлем хат жазады;
Сейлеймен 29 ҳэрип пенея,
Тилимиз Бен ажарлы жалпақ емес,
Бар болса бизде берик сизде тумақ,
Жыртыққа тесин күлген өнтек емес.
Айлана бир айлык жол хорезмниқ,
Казақ—қарақашщ сағасы бир.
Қулымбет соқғы жазған қосығьшда жер ш тқаларьц
дарья, көллер туўралы, өзи билген турли халықлар:
езбек, туркмен, қазақ, қырғыз, естек жәпе басқа халықлар туўралы мағл^ўматлар анлатып ж уўап жазады, Сезинин ен сонында:
Ағацыэ оқыма^ап надан шығар.
Егерде бнле ғойсам ықлым жүзин,
Сорағаи жуўаиларык тамам шығар.
Алпысқа жасъш кслдя жаиа жетип,
Қулымбет әлләҳий Уаглам ағақ шығар.
деп қосыгыи питкередп.
Әби\бзкир аўыз әдебиятында үлкен ориы бар қазақ шайыры екени мәлим. Әбнўбокирднн қатар молласы меиен айтысқан шьғармасы ҳәм тагы басқа ақылносият қосықлары қарақалпақ ншине кениен тараған.
Қарақалпақ халық шайырлары Аббаз бенен Садық
шайырлар өзлерииин ж ас ўақытларыида «Әбнўбәкир
меиеи ноғай молласыиын айтысын» ел аралап, бәсқа
айтыслар қатарыпда халыққа оқып бе.рип журген.
Олар Қулымбет шайыр менен Әбнўбәкирдии де айтысларыи оқыған.
Қулымбет шайырдыц қосықлары өдебият ҳэм тнл
тарнйхы ушын улкен матернал береди. Қарақалпақ
шьйырларыиыц иш иш е зйтыс қосығы баспа сөзде басылып шыққан бнринши шарыр Әжинияз болса, Қулымбет екиншн болып есапланады.
СЕИФИЛГӘБИТ ПЕНЕН ҚАЗЫ МӘУЛИКТИН АИТЫСЫ
(1913)
1913— 14-жыллар арасында шайыр СейфилғәбитМожитов Таллық дөрьясынын бойыиаи Шымбай қаласыидағы атақлы шайыр Қазы Мәўликке Сапиўра деген
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қыздын аты менея сәлем хат арқалы қосық жазып жибереди. Ол қосыгын былай деп баслайды:
1 5 азы Мәўлик тарипинди еситип,
Ғайбана дослық из\ар әйледим,
Дослыҳ раҳаты маццам болсыл деп,
Внр леше саўалым таяр әйледим,
18 и:ась:мда толып мәУсимим,
Неше саа! екея еткен айямым,
Вәрисии билмеге ҳумар әйледим.
Паний адам нүнде неше дем алур
Саат дакиқага нешшеден келур;

деп арнфметикадан көбейтиў саўалларып береди. Сейфилгәбиттин жибергеп хатына Қазы Мәўлнк көп ўақьпқа дейин жуўап қайтармайды, барыўшы келнўшилердеп Қазы Мәўлик «ол бнр көлде мал бағып жүрген
қыз шығар», деп. айтады. Буны еситнп Сейфнлгэбит
екинши рет:
Сәпиўараиьт кел ишииен изледиқ,
Сен ҳәм ез жолына барабер енди.
деп қосы1угар жгзып жнбереди. Оннан кейнн Қазы
Мәўлик буны жазғаи шайыр Сейфилрабит екепки билип, оныи сорағаи сораўларына қосық пенеп жуўап
жазадьь Жумбақ пенен берилген есап сораўларын шешип, жуўаи қайтарады ҳәм өткендеги әдебнят класх:иклерние еликлеп «Сэпиўра» деген- свзди әлиппе тәртнбине салыи қосық қылады. Ол дәўирде шайырлар
ушып адам атларыныц ҳәр бир ҳариплеринен әлиппе
тәртиби бойынша қосық жазыў, қосықта жумбақ берии ҳәм жумбақты қосық тартнби менен шешиў шеберлнк болып есапланган. Мәўлик шайыр әлиппе тәртиби менен Сәпаўра дегеи сезди:
Сабырық «саг» алсак сана кериндн.
Пракчл <пе» алсаҳ: нала көринди,
деп баслагт, арпфметикалық артгырыў жолы менез*
жумбақты шешедн. Ол қосығы былай баслаиады.
Ая дилбар саўалыцнын жуўабы,
Ҳәм он; сен еситип тэкирар әйла.
Хата болды я билмедим есабын,
Қатасы не болар не мухтар әйле,
Инсандьз ииткандыц ҳали демегил
54
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Сөзлемек ҳәр кимниқ ҳәлн демегнл 1
Шнгнн данасын салы демегнл,
Зергерге зер тапып қарыйдар өйла»
Бизди ҳайраа етти жылдық узагы,
Өзиқди билдирип бизге бар өйла.
Бул еки шайырдып айтыслары онша терец ыазмунға
ийе болмаса да, қыссаханлар өз репертуарларында қосық ретииде оқып жүрди.
АЯПБЕРГБН МЕНЕН МӘТЕН ШАНЫРДЫЦ АЙТЫСЫ
Қарақалпақстанныи Қонырат қаласыныц арқа торепинде жасаған Мзтен шайыр ҳол сынасыў ушыи Аяпбергенге дәлкек қылып қосық жзяяды. Ол ез қосығығыида Аяпбергеннин урыўларып жамаилайды. Буған
ызасы келгеи Аяпбергеи шайыр Мәтепге қосық пенеи
жуўап қайтарады. Реалист шайыр Аяпбергеп Мәтенниц
орынсыз сөзлериие өткир тил мекен соққы береди. Ол
қосықтыц үлгилери темендегише:
Айгыссац кел бери қандай күшиц бар
Шайыр бодсан меивд лтенсн ие исин бар,
3\1ец сағап пе қылдым иеден өшиқ бар,
Айыбым жоқ дегсшщ жалгап емес пс?
Бүлген елге бүкир бала табылып.
Ат^а ерип бадҳасыл ябы шабылып.
Асмаиыў 5Ж1ик«нн асты ҳапылып,
Метен күртнк шайыр болгаи емес пе.
Жнгит болсан жамандама слатты,
Сеи бнлмейсеқ әдеп иепея уяттм,
Жаманлапса)\ ап1 амай.чы—қыятты,
Ҳаслымыз бир қарақалпақ емес пе.
деп Аяпбергеп жуўап қайтарды. Аяпбергеигиц бул айтысы қыссахап қосықшылар, тәрепииен көпшнлик алдында оқылып, кеанен тарап кетксн. Онпаи кейин Мәте»
қосық жазыўды қойғап дейди.
САДЫҚ ШАИЫР МБЫЕН РАМ ШАЙЫРДЫЦ АЙТЫСЫ
(1928)
Қарақалпақстаннын «Жзна базар», «Аяқ ҳәўли» дегт
аталатуғып жерде ҳәзирги Кегейдн районьнда Садық
шайыр менен Рам шайырдын аты көпке белгили болады. Кепшилик бул екеўин шайырлығы арқалы айтыстырмақшы болады. Бирақ булар айтысыўды қоле55
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ыейди. Бир тойда Рам шайырға жигитлер ғыжақ берип
Садық пенен айтысатуғын сөзин қағазга жаздырып
тайынлатып отырады. Садық тойға хабарсыз Рам шайырдыд үстиие келеди.
Бурыннан тайкнлаиып отырган Рам шайыр сез басла11ды , Кепшиднк айтыи атырган бақсы-жыраўды
қойып, шайырлар айтысына жыйналысады. Сол ўақытта Рам шайырдын қай бнр дәлкек етип кемситип айтқан сөзлернне шыдамай Садық шайыр импровизаторлық пенен айтысқа кириседи. Ол былай басланады:
ч

Кегейлиден шычтын жақа базарга,
1{араз беиен жуўаэларды жазарга,
Өэшии уксатып Худайназарға,
Әлемге ла« урып кедген усайсақ.
Гам гнайыр бнзиқ менен жарыспа.
Огиз болса сыймас едиқ арысқа,
Тасын ат үст»не мннднқ шәқкийип,
Тойдыц гшегиндей турсақ ҳәқкийип.
Бул айтыста Садық шайыр устем шығады. Садықтық
берген жуўабы қыссахаилар тәрепинен кепке тарап
кетеди.
Әдебияттағы айтыс жамрынын яғный шайырлар айтысынын соцы Рам шайыр менен Садық шайырдын
ч1Йтысы десек болады, Шайырлардын әдебияттағы айтыс жанры өткенде актив жанр болса да бизин ҳәзйрги
заманымызда өсип-өне алмады.
Шайырлардын айтыс жаирын ҳеш кнмнин зейнине
тиймсйтугын етип сахналастырыў мақсетинде соцғы замаилары қарақалпақ совет драмат>гргиясыныи негизии
салыўшылардын Зири драматург Әбдирамаи Өтепоз
«Жездежан» деген айтыс жазып сахпаластырды. Ол
қосықтық үлгиси мынадай.
1>ыэ:

—Хабар бер ҳалықиан сөйле жайықнан,
Ыагар киятырсац аўыл тағы қнан.
Ҳал жағдайыц қалай болдм жездежан.

Шигит:

Сорама балдызым бақтым қэрады,
Апақнаж айрылып бағрым жанады,
Ишим куйип оггай жанып барады,
Сол себептец делбе Оолдым балдызым,

Әбдираманныц бул айтысыиап
56
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кейии қарақалпяқ

одебиятында антыс жанры ушыраспады. Бул жанр етнендегн халық жыршыларынын қыссаханлардын репертуарынан күд!лн орын алгаи жанр болған.
VI БӨЛИМ
ТАРЫ ЙХЫ Й Ж Ы РЛАР
Қарақалпақ аўыз әдебиятыида тарийхый жырлар
жыра>глардын узақ жыллар даўамындз өз репертуарларында жкрлаўы, қайта исдеўи арқялы ж а ,!р бо^ып
қалиплескен.
Қарақалпақ хальтқ жыршыларынын барлығыныи
репертуарларында да тарийхый жыр гезлеседи, Ҳәр
жыраўдық жырлайтугын тарийхый мшрлары қәр
қийлы.
Тарийхый жырлар халықтыц басынан өткен тарийхый ўақыяларға қурылады, тарийхый жыр болып
аталыўынык себеби де сониап. Олар халық жыршылат>ы торепинеи ҳәр замаплардан бери жыр болып жырлаиып келген. Соилықтам «жыр» сөзии, қосып, «Тарийхый жыр» деп атаўга болады.
Қарақалпақ аўыз әдебиятынын тарийхый жыр жанры қысқаша мымалардан ибг.рат: қарақалпақлардыи
Едил, Жанық дорьясынын бонынан бүлгиншиликке уишрап, сол жерлерди таслап, Түркстаиға—Ж ана дәрьяга
кешкеии туўралы жырланған тарийхый жырды «Ормамбет «бийдиц толғаўы» дейдн. Ал қарақалпақлардын Түркстанпан бүлип, Хорезм ойлатына көш ш ж
туўралы Жийен жыраў деретип жырлаған жырдын
атын «Посқан ел» толғаўы дейди.
Хорезмге, Әмиўдәрьяныц бойына көшнп келгеннен
кейинги қарақалпац халқыныц басынан кешкен түрли
ўақыялар жырланған тарийхый жырлар мыналар:Әжинияздын «Бозатаў» шығармасы, Бердақ шайырдыа
«Айдос баба» «Ерназар бий», «Амангелди» шығармалары. Қарақалпақ халқыныц пайда болыў тарийхыиан,
оныи урыўларынын келип шығыўы ҳаққыида оғада
бай матерпал беретуғын Бердақ шайырдыц «Шежире»
деп аталатуғын тэрнйхый жыры болып есаплаиады.
Қарақалпақ аўыз әдебиятыпыц тарийхый жыр жаиры сонғы заманлары өмир сүрген халық шайырларыныц шығармаларына да өз тасирин тийгизди. Бул тра5?
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диция бүгинги күнде де даўам етип киятыр. Мысалы,
Сыдық шайырдын «Заман», «Ақ қапшық» Әбдиқәдир
шайырдық «Қыз кеткен» Аяпберген шайырдын «Бола
баслады», ҳәзирги атақлы халық шайырлары Аббаз
шайырдьщ «Ақ богет», «Әмиўдәрья», «Халықты темир
я*олға шақырыў», Садық шайырдық «Даўыт көл» усаган тарийхый жырлары халық жыршыларынын тарнйхый жырьшын үлгисинде жазылған, оларда тарийхый
ўақыялар сөз етяледи,
Жоқарыда айтылған тарийхый жырлар халық жыригыл ары—жыраўлардын, бақсылардын, қыссаханлардын релертуарларьшда кеннен орын алған. Сол зйтылған тарнйхый жырлардын ишииен жыраўлар релертуарларында мыналарды толық кериўге болады. «Ормамбеттин толғаўы», «Посқан ел», «Шежире», «Айдос ба- к
ба» ал басқа тарийхый жырлар жыраўлар репертуарларына кирмеген, Жоне бир характерли нәр*
се Әжииияздын «Бозатаў» шығармасы тек бақсылар
тәрепинен ғана зйтылады. Тарийхый жырлардық ба*
сым көпшилиги қыссаханлар тәрешшен айтылады.
Ормамбет бийдиқ толғаўы. Қарақалпақ жыраўларынын ишииде Ормамбет бийдин толғаўын жырлама*
ған жыраў болмзгаи. Бунда сыртқы жаўдын қысқысы*
на шыдамай елдиа бүлгиншиликке ушырағаны туўралы сез етиледи. Бул толғаў қарақалпзқ халқьшын аўыз
одебиятыкда неше осирлерден бери халық аўызында
укытцлыастах жырланып келген.
X V I әсирдин ақырында қалмақ басқыншыларынын
қысқысына шыдамай қәрақалпақлар Едил, Жайық дә*
рьяларынын бойларынап, (Ж ака дорьяга) Түркстанға
көщип посқаи. Усы тзрийхый ўақыя Ормамбет бийдиц
тОчТғаўыида жырланады. Жыраўлар оны зарлы нама
ыенен қобызға қосып жырлайды. Жыраўлардық қобыз
намасында «Ормамбеттин толғаўы» деген нама да бар.
Бул толғаўдьщ үдгисин халық дәстанларыидағы елижуртынан айырылган батырлардын ели менен хошласқан жерлериндеги муқлы жырлардан көриўге болады.
Мысалы:
Аган куйеў болған жср,
Енец келин болган жср,
Шитшп сэлем бер\-сн жер,
Елч халқыц шад болыл.

Но бир дәўран сүрген жер.
Сец аиаДан туўған жер
Ссн кеткснде еливди,
Ж аўлар шапты минекей.
*Қоблсн>.
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Дәстан толғаўларыиын усы үни Ормамоет бин то.тғаўында таркйхый ўақыялар менен халқымыздық тарийхы меиен тығыз байланысып жанғырады. Қарақалпақ аўыз әдебиятын изертлеўши марҳум Н . Дәўқараеа
Ормамбет бий толраўындағы тағы басқа көп ғана қарақалдақ дастанларнндагы
«ноғайлы» деген атама
туўралы былай деп жазады:
«Алтын Орда ханлығы қулағаикак кейин X V I—
X V I әсирлерде көп қабиле урыўлар өз-ара аўқам'
жасасқак.
Бул аўқамньш аты «ноғайлы» болып аталған.
Сол дәўирде ҳәзирги қарақалпақлардык атабабалары ноғайлылардын сиясий урыў бирлеспелеринин қатарында болғаиы мөлим. Сол ўақытта «иоғайлы» деген соз урыўлардын барлық
аўқамьшыц жалпы аты болғап»1.
Қарақалпақ жыраўларынық жырлайтуғьш Ормамбет бий толгаўы ханы Ормамбет бий өлгеннен кейшг
ноғайлы аўқамыыын тарал, бас-басына көшиўи жөниидеги тарийхый ўақыяларды сөз етеди. Ноғайлы сези қарақалпақ дзстанларьжык биразыида «Ноғандық тольғ
журтында», «Аз иогайлы елинде» болып басланады.
Ноғайлы сөзиннн қазақ дәстанларында ушырасатуғыны ҳаққында М . 0 . Әўезов былай деп жазады».
«Батырдыц дәслепки вариантлары қазақ хадқынык урыўларынын зтяикалық негизи пайда
болған дәўирде дорейди. Ол дәўирде олар Алтьш
Орда Қырым ханлығынын составьшда болғап,.
күтә көп тараған ноғайлы деген жалпы ат пенеи аталып жүрген»2.
Жеие иоғайлы аўқамныц пытыраўы, қалмақ басқын*
шыларыньш ноғайларға
тогтьглғаньг ҳаққыкда В. М .
Жирмунский былай дейди.
«X V II әсирдин баш нда қалмақлардын топылыўы күшейдн. Қалмақлар Волга дәрьясынын аяғына шекем топылып келди. Жайық пенен Волганын арасында ноғайлардық жайлаўын басып алды. Сол. жердеги көшпели но-*5
1 Н . Д а у к а р а е в . «Очерки ло истории дореволюдионкой каракалпакской литературы», Ташкент, 1959, С1р , 68,.

5 М. 0. А у е з о в . Леснзз стелей. 1941 ?, стр. 1?,
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ғайлардыи баразыи өзине бағындырды. Үлкен
ноғайлар орласыньш пүткиллей қулаўында бул
ўақыя шешиўши роль тутты. X V III әсирдия
басыида қазақларға атланыс баслады»1.
Қалмақлардын қазақларға болған бул топылыс дәўири қазақларда «Ақ табаи шубырынды> деп аталғаи,
Ал сол дзўкрдеги бүлгиншилик қарақалпақ халқын ын
да басына түскен. Ол ўақыялар жыраўлардын жырында «Ормамбет бийдин толғаўы» деп жырланады. Миие
бул дәўир жөнинде қарақалпақ тарийхы бойынша көп
юертлеген, профессор П . П . Иванов былай деп жаза*
ды:
«Ноғайлар үлесиник бирлескен түрде Орта
Азняға көшиў жағдайларында олар бөлек болып көшип, ониая кейкн қазақ урыўларьша
қосылып оиын менен бирлесип душпанға қарсы
ҳәрекет қылыўы керек еди.., Бул қазақларға
қосылыў проиеси X V I әсирдия ақырында атақлыноғай хзны Ормамбет елгеннен кейин күшей
ди... Ноғайлар әзизлегеннен кейин қалмақлар
түслик батысқа жылысты. Бул жердеги ноғайларды бурын өзине бағындырған еди... Булар*
дығ1 бир қатар үлеслери Үргеич, Хийўа тәрепке
жылысты2,
Профессор Иванов қарақалпақлардын X V I—X V III
әсирлерде ноғайлар менен территория тәрепинен жақыи больпқ содынзн ноғайлы аўқамьгна киргени туўралы жазады. X V I әсирдид ақырыпда Орта^ Азняда усы
«қарақалпақ> деп аталған халықтын пайда болғанын
айта келип, қалмақлардын топылысынын нәтийжесинде
Хийўа, Ургеич тәрепине кошкен ноғайлар бирлеспелеринин бир топар қәўнмлери уеы ҳәзирги қарақалпақлар болыўы керек деген пикирди айтады.
Ноғайлар ҳәм онын ханы (мырзасы) Ормамбет ҳаққында қарақалпақтын тарийхы менеи этнографиясын
көп изертлеген ялимпаз Т. А, Жданко;
«Ноғайлар мырзасы Орыс бий ҳәм Ормамбет ҳере' В. М. Ж и р м у н с к и Сказание об Алпамыше н богатырская сказка, Москва, 1960. стр 46.
3 П. П. И в а н о в . Очеркй по нсторин каракалпаков, материалы по исгорин каракалпаков,
Москва—Ленингоал
1935 г. стр. 30— 31.
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кетлери X V I әснрдин екиншн ярымына жатады... Иоғайлар мырзасы Ормамбеттии аты усы дәўирдеги X V I
-әсирдиқ ахыры рус докумеитлеринде ушырасады. 1874*
жылы Әмиўдәрья экспедициясьша қатиасқаи Л . Соболевке Шымбайга жақын жерде турыўшьг қарақалпақ
бийи Ережеп қарақалпацлардьш өмири қәм ноғайлар
ҳаққында, ҳәзирги қарақалпақлардыц бурып ноғайлы
болып аталғапы туўралы маглыўматларды сөйлеп береди>1—дейди,
«Ормамбет бий толғаўы> былай болып басланады:
А ртыў-арты ў таўлард аи,

Лса көтт нәп иоғай,

Едил менен Жайыҳтан,
Жабыла кешти кеп ноғай.
Ормамбет бий өлгенде,
Он сан ноғай бүлгенде.

Ор ма мбеттей бийл ерден,
Ул ҳал.чады қыэ калды,
Алғыр қустьщ пәнжеси,
Үш
қызыныи генжеси,
Сарыша сулыў дер еди,..

Ноғайлыиын бийлеринин кенескеии толға>гда мынадай қатарлар меиеи соз етиледи:
Ноғайлыньщ елинде,
Цодели ескен қариясы,
Жигерли өскен ж н г т и ,
Жыйналып кедес етеди,

Кене^тен сон ноғайлынын бийлери Ормамбеттин
қызы Сарышанын алдыиа келип, бул бүлгиншиликтиц
иләжы не болады, не қылыў керек, деп мәсләҳәт сорайды. Бийлердиц Сарышадан кеқес сорағаны толғаў*
да мыпадай қатарлар менен бериледи:
Гәўҳардаа
туўған гшяқсақ
С е Iгбейтуғ ын шыраҳсаI;.
Ҳасылдан ҳалған әўладсақ,
Жақсыдан қалған зуриядеақ
Кеқесиқ болса бер дейди.

Толғаўда ел көшердеги Сарыша сулыўдын сөзлери
мыпадай қатарлар меиен бериледи.
Ормамбет бийдйқ сол қызы,
Улдай көрген муцлысы,
Боз ИН1 еидей бозлады,
1 Т. А . Ж д а н к о. Каракалпаки Хорезмского оазиса, Трудь: Хорезмской экспедиции, Москва, 1962 стр. 483—484.
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Ноғайлым деп жылады, Квзннид жзсьш буладьи
Сарыша сулыўдын, буд муны ели-жер>шен айрылғаг?
халықтыи муны, Барған жерде де бул халыққа тыньш
жоқлығьш, турмысыныи аўыр болатуғынлығын Сары*
ша алдан болжайды. Толгаўда ноғайлылар аўқамынын
жайлаған, көшкен жерн туўралн географиялық т ?~
лыўматлар бернлип, жер атларыиын аты аталады:
Саоазбанлы сары тау
Тоўне ханнын журты еди,
Қопан деген уллы журт,
Ислам ханнын журты сди,
Б-’| журтьаднан айрылыл,
Етиклн су? нешерсен.
Кайынлы ескек есерсец.

Вул көшкекнсн көщерсед,
Туркстанға барарсак.
Оннан монан табалмай.
Оннаида арман көшерсен.
Мийримснз акчая ЖайҳукЫлаЙлы суўыя йшерсец.

•Ноғайлылардьщ Едил дәрьясыныи бойынйн Түркстан*
ға келип, онда да турып мәкэн ете алмай, Жайхуи дә*
рьясынын бойына көшетуғынын айта келил, Сарыша
сулыў болажақ өмирдт! машақатын:
Ағаштан болар уйнқиз.
Шатлаўын болар шийиниз.
Коргеясиз болар бийнииз
Цаэандай ҳайнар мийициа...—
деп баяилайды.
Ели-журтын таслап, душпанлардыц жобирянен по*
сыл келген елге ел бийлеўшилеринин орнатқаи аўыр
тәртнби, аўыр салғырты мынадай қатарлар меиен бери*
леди:
«Салғыртым> деп бир алар,
«Зәкәтим» деп бир алао,
«Тнй пулым> дел тагы алар,
<Арцаньш» деп бес аяар,
«Жер майым> деп тағы алар,
Жылыьа сени бес шабар,
Бее щапкаида нек калар?
Толғаўдағыдай Сарыша сулыў халық атыкан сөйлесин-сөйлемесин, бул тарийхый жырда халықтын әрманы, көргеи хорлығы, мук зары суўретлеведи, Сарышанын сози меиен бериледи. Ормамбет бий, Сарыша тарийхта белгили адамлар. Бәрииек де бурын бул тарий*
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хый ўақыянык халық жыршылары тәрепинен узақ жыллар даўамыида жырланып, усы күнге шекем келип
жеткеии бнзин ушыи әҳмиаетли.
«Посқан ел». Жнйен жыраўдын «Посқан ел> атлы
тарийшй жыры откендеги қарақалпақ жыраўларыиын
реиертуарынан кеннен орын алгаи шыгарма. X V III
әсирдин ортасында өмир сүрген қарақалпақ жыраўьт
Жийен жыраў ТағаЙ улы бул тарийхый жырды шығарган, бул да қарақалпақлардыи Туркстаинан бүлип,
Хорезмге посыл келиўи туўралы сөз кетеди.
Жийен жыраў қаққыидағы, онын өмирбаякы туўралы болған мағлыўмачлардьш барлығы дерлик халық
аўзынан жазып алынған, аўызша айтылған мағлыўматларга суйеиип жазылғаи пикирлерден ибарат. Жийен
жыраў қарақалпақлардын мүйтеи урыўы, абыз тийресинен оолады. Жийен жыраў женинде Өтеш шабырдын
Бердақ шайыр меиен айтысқаида:
Атым Өтеш бабам аты Жийенди,
Халықца сөзи улгн болғаи емес пе?
деп Жийен ҳаққында мағлыўмат береди.
Жийен жыраўдыц Туркстатшан Хорезмге «Посқан
ел» туўралы қалдыргап мағлыўматлары илим жүзинде биринши мәртебе 1939-жылдан баслап белгили болды, баспа сәзлерде дәгазаланды. Жийен жыраўдын
бул шығармасып одебият изертлеўшилер «қосық>,
«поэма» деп атап келди. Бул толгаўды «тарийхый жыр»
деп атаған дурыс болады. «Посқан ел» толғаўынын
жыраўлардын репертуарларында халық өз аўзьжда
ҳәзирги заманға шекем умытиай сақлап келиўи, онын
халық турмысы менен тығыз байланысқан, халықтын
арзыў-әрманып жырлаған қунлы шығарма екенин
дәлиллейди.
«Посқан ел» толғаўы жыраў-термелеринин қосық
үлгиснндс жазылған, сонлықтан бул шығарманы тарийхый жырдын толғаў түри деп атағаи орынлы, Ал
Жийен жыраўдыц озин шайыр деп атамай, жыраў деп
атаган
дурыс болады. Ол «Қобызымды қушақлап»
деген сөзди бир неше рет қайталап, өзинигь жыраў
екснлигин долиллейди. Шығармаларыиыд қосық қурылысьг, крбызы хрм жыраў болып аталыўы онын нағыз
халық жыршысы—жыраў болғанына толық дәлил бола алады. Оны жы^^аў деп атағаи менен жазба адебия-
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тьшыц ўәкили емес деген тусиник шықпайды. Жийен
жыраў қарақалпац жазба әдебнятыньщ ўакили ҳәм
оны оаслаўшылардыц бири болады. Ояын жыраўлар
тәрепикен жырланған бул толғаўында жазба әдебиятына тән болғаи айырым сюжетлик қурылысты, персонажларды көриўге болады. Өткен әсирдеги қарақалпақ шайырларынын кебиси хат саўат таныған адамлар
болған. Олардын шығармалары жазба түрдэ дөретклип, шайырдын өзи тзрепинен аўыз еки таратылғаи. Өз
шығармаларын өзн жазып, халыққа өзи жырлап бергенликтен, оларды жазба одебиятынын ўәкнли деў ме;
нен қатар халық жыршылары деп те атай аламыз.
Қарақалпақларда жазба әдебнят халық шайырллрьтнан басланады. Х ат таныған шойырлардын даптерпнен оиын өз шығармаларын өзгелерде кешнрип ядла*
ды. Бул кәрада жазба әдебнят пенен баспасөзди ша*
тастырмаў керек, булардын екеўи еки турли нәрсе.
Бурын
қарақалпақларда жазыў-сызыў болмағап
дсген қәте пикирлер орыи алып княтыр. Қарақалпақларда хат жазыў енери бо>пған. Еасқа елдер менеи дузилетуғын шәрт-намалзр, қазы хатлар, сәлеы хатлар
ўзкил намалар, өиер-кәсип рсалалар.ы, қыссалар, араб
ҳәрнбинде қолдан жазыльтп, қолдан кеширилип жургем.
Усыған сүйене отырып «{1осқан ел> ди де қолдан жазылған деп айта аламыз.
Жийен жыраўдын «Посқан ел> толғаўы қарақалпақлардын бурын Туркстанды мәкән еткеии туўралы
сез етедн. Қазақ аўыз әдебиятыи кеп изертлеген ияим*
паз Е . Исмаилов сол дәўирде Туркстанда Жийеи деген жыраўдын болғаны туўралы хабарлайды.
,
«Қазақтын да белгили батырлар жьгрын еи аўели
Жийеп, Ш алагез, Сыпыра жыраў сыяқлы жыра^дар
шығарыл таратса керек»'.
Миие усыған қарағанда Жнйеи жыраў Туркстандағы қаэақлар ҳәм қарақалпақлар арасьииа атақлы
жыраў болып аталып жүргеп.
Жийеи жыраўдын. «Посқан ел> толғаўы қарақалпақ халқыныц тарнйхынан бай мағлыўмат беретуғып
кутә баҳалы материал, әдебияттык тарнйхый жырлар
жанрыньщ ен көлемли шығармаларынын бнрн болып
есапланады. Ол өзиннц мазмупын көп жыллар даўа*
’ Е. И с м а и л о в «Ақындар» Алматы, 1956, 44-бет.
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мында жоғалтпай келген. «Посқан ел> тарийхый жыры
—толраўы қарақалпақ халқынын өткендеги аўыр турмыс жағдайыи көрсететуғыи айна сыяқлы болып сезиледи. Жийен азапты халық пенен бирге көрген, халық пенен бирге посқап. Толгаўдағы барлық болғаи
ўақыянын ишннде болған, Өз халқынық өмирин жақсы
билген ол халықты ата мәконын таслап көшиўге ие
нәрсе мәжбүр еткенин былай ториплейди!
«Ата журты Түристан.
Онда да даяи етпеди,
Он екн айда тапқаиы,
Кыс азыкка жетпеди.
Кэмтар болды суўлары,
Ексс егин питпеди.
Жаўгершнлик көп болды.
Жийен жыраў қарақалпақлардыа Хорезмге қарал
көшкендеги көлик таба алмай пайыў-пияда қыя-шөлде
қыйналғап аш хадықтын керген азабын оз шығармасында толық бере билгеи. Бул жағдайлар «Посқан ел»
де былай сүўретленеди:
Жасы қайтқан ғаррылар.
БүгилгеИ бели аналар,
Кошкен кешке ере алмай,
Жолда қалды биразы.

Бүлгиншилик бул болды,

Карақалпақ посқан ел,
Хорезмге жетнўге.
Ҳәммелери буўды бел?

Жийеп жыраўдық бул шығармасыида тек бүлгиншилик себеплери, жол азаплары гана емес, географиялық атамалар да айтылып отырылады. Буида жазба
әдебиятқа тән болған айырым сюжеттиқ, композициянын басламалары көрштеди. Автордыц өзи шығарманық лирикалық геройы байлардыц зорлығы менеи узатылған Минайым да шығармапыц белгили геройы сыпатыида көзге түседи.
Жийен айырым персонажларды да сөйлетеди. Шырарманын еқ ақырында автор дийдилегеи мақсетиие
жетеди. Жетим қыз Минайымды қутқарып алады. Бул
узын толғаўдық ахыры мынадай қатарлар менен тамамланады:
Коз жиберип қарасақ,
Минайым атлы жетнм қыз,
Кийиптн жа^сы кийимди,
Колга алып жарақты,
Белии беккем буўыптьг,
Уткендегн өтлерин,

Душпанлардан алыпты.
Дупшанныи гүли солғай деп
Катарласып жол тарттық,
Душпаниаи алып өшлерин,
Жетим қьгз жеттн муратқа.

5—53^
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Қарақалпақ әдебиятыяық тарийхый жыр жанры
соқғы замакдағы халық шайырларынық творчестволарында да тийкарғы орынды ийеледи. Олар халқынық басынан өткен тарийхый ўақыялар, аўыр тарнйхый жағдайларды суўретлеп көрсететуғыи тарнйхый
жырлар дөрегти. Тарийхый жырларды дереткен шайырлардын көпшилиги өз жырын өзи даўысқа салыи
халық ортасында айтып жүретуғын еди. Бул бириншиден 2Кийен жыраўдан қалған үлги болса, екнншиден
жыраў, жыршы цусаған қосықшы ҳәм қыссаханларды
пайда етти. Қыссаханлардық халық арасында айтқан
тарийхый жырлары ҳәм онын тарийхый әҳмнйети ҳаққында қарақалпақ таркйхын көп изертлегеи П , П ,
Иванов былай дейди:
«Ондай шығармалардьщ баҳалылығы мынадан ибарат: олар халықтық басынап кеширген ўақыялардық әҳмнйетиие халықтық өзиниқ
көз-қарасьш көрсетеди. Ҳәм солай егип Хийўанын сарай тарийхшыларыиыц бизге мәлим
рәсмий түрдеғи сьгнамалы қурғақ ҳәм тенден'
циялы жазылған хабарларына күтә әҳмийетли
ал бир қатар
жағдайларда ҳәтте керек
болғап өзгерислерди де киргизеди»1.
Демек қарақалпақ халық шайырлары болған жағдайға езиннк кез қарасын халық тилегии бнлдиретуғын тарийхқа матерйаллар береди. Бизиқ бир қатац
әдебиятшы тарийхшыларымыз шайырлардын тарийхый ўақыяларына арнап жазғаи қосықларын позма
деп
атап
келди.
Ол
шығармаларды
поэма
дегеннен гери тарийхый жыр деп атаған дурыс болар
еди. Өйкени ол иоэманын характерштеи бөлек турады.
Халық шайырлары тарийхый жырды өзи жазып, өз
аўзы менек оқып берген. Бул жырлар соқғы замаидағы әдебиятымыздық еснўине
поема жанрымыздын
пайда болып раўажланыўына тнйкар болды десек дурыс болады.
X X есирдин басларында емир сүрген халық шайырлары ези жасаған доўирден «з шығармаларыида тарийхый нзлер қалдыр^ы. Бнринши жержүзилкк урыстыд салдарыпан қарақалпақ халқынық басьша аўыр
П. П. И в а н о в . «Новые даяные о наракалпаках>, „<Советское востоковеденке». 1945. М. Л. том, 11—79,
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күнлер туўды. Әмиўдәръянын суўынық турақлы ақ*
паўы т&сиринен Жап-арналарда суў болмай, жер шө*
листанға айналды, халық егии еге алмай ашаршылықка ушырады. 1914-жылдан кейнн халықтын басыкаи
кешкен ўақыйғаларды халық аўзында «Ашаршылық
жылы», «Тырыспай жылы», «Атшоқай жылы», «Ақ
қапшық жылы», «Ояз өлген жыл», «Жаугершилик
жыл», «Қамал жыллары», «Мәрдикар жыллары» деп
атайды.
Миие усы дәўирде жасағаи халық шайырлары шығармалар дөретип қыссаханлық роль атқарғаи гей•Тгара шайыр қыссаханларға тоқтап етсмиз. Олар тек
тярикхый жьтрдьт жязып ғяня қоймай, қысқа қосықларда жазған. Өз қосығын көпшиликке оқып берген. Демек, булардын репертуарлары қысса китап, тарийхый
жырлар майда қосықлардан ибарат болған,
СЫДЬЩ ШАЙЫР
(1857— 1917)
Сыдық шайыр қысса оқыйтуғын хош ҳаўаз, тойтам аш ал арда ир килместен қосықты ядт ан шығ а рып
айта беретуғын адам болғаи. Сыдық ша:гар Тоқпан
улы қарақзлпақлардын қокырат урыўынап, уйғыр, тнй*
рсскнея (Абст-нәкис) болады. Опыгт әкеси медресе пит*
керген молла больш, бала оқытқан адам болған,
Қарақалпақ дәстүрииде бурын оқыған адамнын балларын мақсым деп ятаў дәстүр болған сонлықтан Сыдық шайырды халық—Сыдық мақсым деп атап жүрген. Сыдьғқ мақсым Хожели қаласында Уснатдии аҳуинын медресесинде оқып бидим алғаи. Сыдықтын екеси Тоқпаниын Абдулла, Сейтжаи, Н\7рымбет, Сыдық
дегеп төрт баласы болады. Сыдық 4—Ь ы шықкаида
әкеси Тоқпан өлип Сътдық туўысқан агасы Нурымбеттиц тәрбиясында болады.
Сыдық шайырдын туўыгт өскен жери Әмиўдәрьяныд туслик тәрепи Сарай көл, Найман аўыл деген жер
болады. Хнйўа ханы қол астында күи көриў қыйын болып Әмиўдәрьяныд арқасына көшип келип Қарасыйрақ жаптыд аяғы Есбай ақ мақғыт деген аўылға кейип қоныс басады. (Ол ҳәзирги Кегейли районынын
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арқа гәреплери болады). О л саз қуйы, бес қуйы деген
етеклерине барып балықхпыльщ қылады. Ол өмири*
кАц сонғы жыллары Бекимбет деген байдап ярым танап
жер сатып алып жер егип дийқаншылық етеди, Сыдық
шайыр ж ас ўағында Хожели қаласыида медреседе оқып
жургенде қысса китапларыи кепшилике оқып бере
баслаған еди. Кебинесе ол оида-мунда көшип журген
деўирде малсыз-муликсна, жерсиз-суўсыз емир сурген
де онық күн кериси кепке қысса оқыл бериў болғаи,
Ол 59нғы жыллары ез ядынан шығарып қосық жазатуғмн болған. Ҳәзирги халық шайыры Садық Нурымбетов Сыдық шайырдын туўысқаны болып есапланады.
Садық шайырдын едебиятқа қызығыўына ағасы
Сыдықтын тәсири тийген. Сыдық шайырдын шығармалары ен биринши мөртебе Төрткул қаласында «Қарақдлпақ халқы творчествосы» деген китапта басылып
шықты,
Сыдық шайыр жоқарыда айтылран аўыр-аўыр халық басынаи кешкен емирди жазып ҳэм айтып, заманнық карткнасын көрсете алған адам. Қарақалпақлардыц 1773-жыльг бир тэрепи Россия қол астына, бир
тәрепи Хийўа қол астына екиге б©лш$геадеги ел бийлеў төртиби туўралы өзинин «Заман> деген шығармасын былай деп .жазады,

кфл

«Журтымыа еки бөлинди,Пухара тозып бүлинди,
Кими қармаққа илинди,
Нйшанлар кәтқуда болдьз.

Гилеқ бузылған дусласцан,
Залымлар ме-неи басқоснан,
Гедейлерден жырақ қашқан,
Бир еламат за ш н болды.

Сыдық шайыр хан қол астында ел бийлеў тәртибин
айта келиа, Россия қол астындағы сол замандағы ҳәкимлердиц ел бийлеўин де өз шығармасын да сүўретлейди;
. ,
^ -ч- л
Қорьщ болды бийкар тоғай,
Бажбаклары болды бийжай,
Бирн кедер теремен деп,

Қоржынықды көремен деп,
А зрыны кеп замаи болды;

.1913— 14-жыллары Қарақалпақстанньщ Шымбай әтираплары суўсыз болып халық ашаршылыққа ушырайды. Патша ҳүкимети халық ашаршылыққа ушыраған-
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яан кейин келер жылғы пахтапьш зүрәэтинен пахта
алыўға несийеге халыққа ун береди. Бул ун Россиядан қапшыққа салынып келеди. Бул жылды халық
ашаршылық «ақ қапшық» жылы деп ат береди. Мине сол жылғы ашаршылыққа арнағаи Сыдық шайырдын «Ақ қапшық» деген шығармасы көпшиликке тарап кетедн,
Ж үўери писпеди бэри көк болды,
Ерте еккен тары зордаы сек болды,
>Йаз жы&шьът кьгс басынан жеп болды,
Халы қ эптада болған жылы «ак қапшык>.:
ИСарма суйьщ болды түйири болмады,
Сол ж ы л р ы д ә н е д е ү й и р б о л м а д ы .
Адамлар сып сыйдам бүйири болмады»
Күн-күннен узайыя кеттк лранлар.

Сыдық шайыр сол ашлық заманда адамлар өлмее
аўқат ушын шоқай қазып қумлықтағы жабайы өскен
қызыл тарыны жыйнап ишил адамлардын көрген азабын ®з көзи менен керген.
Бул «Ақ қапшық» жылынан кейнн елде аўырыўшы*
лық найда болып, бул жылларды тырыспай деп атағак,
Мине усы жағдайлардын ҳемыеси Сыдық шайырдыц
шығармаларында сү^ретленди.
ӨБДИҚӘДИР .
(1870—1928)
^бднқәдир шайыр қарақалпақлардын мәнжүўли
урыўынан болып Шымбай қаласынын әтирапы «Ларбойы» деген жерде мәкәи етип өмир сүрген. Ол ески
мектепте оқып хат таныған адам болған. Киши-гирим
қосықлар жазған. Сол 1914-жылдарғы халық суўсыз,
ашаршылыққа ушырап қыйналған заманды өзинин
шығармалары арқалы сүўретлеп қалдырған. Сол ўақыттағы ел бийлеген ҳәкимлер Шымбай әтирапына суў
өкелиў ушын е.тге белдар салып, Қыз кеткен каналын
қаздырыўдын ҳәрекетине кириседи. Қызкеткеи арнасынын сағасын ҳәзирги Тақия таштын тусынан Қыз
кеткен деген жерден алмақшы болды.
Уааққа созылған ашлық, аш-ептада халық ушын
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Қыз кеткен арнасын қазыў кутә қыйынға тускен. Техннка жоқ, жарлы халыҳтын қолында дурыслы бели де
болмаған. Миие усы болғам тарийхый ўақыяны адам
елип, халық қырылғаи аўыр жағдайды Әбдйқәдир шайыр «Қыз кеткен» деген тарийхый жырында толық
көрсеткен, Ө з шығармасын өзи қыссаханлық қылып
оқып берген, Бул шығарманы басқа қыссаханлар да
көширип злып, халық алдында оқып жургеи.
Кызкеткеи арнасын баслаўдан иәтийже болмаған.
Қыз кеткеннин сағасынлағы тасты қопарып аламан де*
генше егис мәўсими етип кеткен. Бурынғы ашлықтын.
орнына ашаршылық тағы да кушейип ел әптада болған.
Әбдиқодир шайырдын бул «Қыз кеткеп» деп аталғғн
тарийхый жыры 84 қатардан нбарат. Бул шығармаиы
1934-жылы ҳәзирги Аббаз шайырдыц қыссаханлық пеиен оқып жүрген жеринен өз аўзынан жазып алынды.
Әбдиқәдирдиқ «Қыз кеткен» шығармасынан мыиадай қатарларды келтнрейик;
Шөл болды Шымбай қаласы,
Иығлады сағир, баласы,
Вул қуданын бир бәлеси,
Пуқара косын жегеалмай,
Жүўери, қаўаша егеалмай,
Жапларына-н суў табалмай,
Нан табы:1 ар гүмаа болды.
Ҳокнмлер дәм палды салды.

Әнжиралға қағаэ салды,
Кыз кеткеннен саға салды,
Буныц суўы гуман болды.
Алынбады саға тасы.
Бул да адамзаттьщ басы,
Белдарлардын наны, асы,
Булар қатьтп зая болды.

Әбднқодир бул аўыр қазыўға ©зи қатнасып, халық
емирин өз көэи менен керип жазған. Ал бирақ бул
қосық хат жүзиие түскеише түрли айтыўшылар тәрепннен өзгертилген турде қолға түсти. Сонда да Қыз
кеткен ариасын қазып, жерге суў жеткизиўдиқ талабында болған халықтын ҳақыйқат гүреси, ондағы кыйыншылықлар бул шығармадан аиық көрииеди.
Қарақалпақ халқынын Қыз кеткен арнасын қазып
өз халқдоп абат е7яў әрманы тек Совет власты тусын*
да ғана иске асты. Совет заманында жана техника менен арна қазылып, Қарақалпақстаинын арқа районларын суў менен абат егти,
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М РАКАЛ ПАК^Ж Ы РАҒЛ АРЫ Н ЬЩ

И сН Е А Л О ! И Я -Ш Е Ж И Р Е К ЕСТРСЙ

V II Б Ө Л И М
Ж Ы РАУЛАР
Жыраў—қолына қобыз алып халықтын өдебий мийрасы болған, дәстанларды, тарийхый жырларды жырлап, жыйылған көпке тамаша бериўши, өз заманыиьт
арзыў әрманын айтыўшы, қобызға қосып аўыз әде*
бияттыи үлгилерин: нақыл, ақыл сөзлер, толғаў термелерди пропагандалаўшы сөз шебери, талаит ийеси>
хош ҳаўазлы сәзенде,
Қарақалпақ халқында жыраў үлкен ҳүрметке ийе
болған. Олар халық пепен бирге болып, халықтын улы
менен қызларыиын ўатанды, елди қорғаўдағы ерлик
ислерин көрхем сез бенен тәриплеген. Өзинен кейиги шокирт қалдырыў оларға дәстүр болғаи,
Қарақалпақларда жыраўшылық өнери бақсыларға,
қыссахаплар менен шайЕу>ларға қарағанда бурын пайда болып, халық леиен оирге есирлер бойы емир сүрген,
Қарақалпақ жыраўларынын шертетуғын есбабы
«қобыз> ол ен ески музыка әсбабы, қобыз есбабы бурыи басқа халықларда да болған. Мәселен, Қобыз бурын Укранна халықларында да болып, ол «Кобзарж
деп аталған. Кейинирек бул әсбаптын орнын көп тарлы «Баидура» деген есбап басқаи. Украинада қобыэ
есбабы жоғалған менен кобыз деген сөз жоғалмаған.
Қобыз бенен халықтыи өмир тиришилигии жырлаған
жыршыны яки шайырды украинлылар «Кобаар» деп
атаған. Уллы шайыр Т, Г г Шевченконы украинлар ҳезнр кобзар деп атайды.
X V II әснрде жасаған музыка изертлеўшн Дарвиш
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Алидиқ айтыўына қарағанда бир түрли тамбурра ийв
болғак қобыа күтә өййемги ккструмект. Оны «музыка*
нык теориясын жаксы уйренип алған, X IV осирдиц
белгили музыканты Сүлтан Уваистиқ ваманында қол*
ланды» деп көрсетедиг,
Қарақалпақ жыраўларында бул өсбап ҳаққыкда
мыаадай легеидалар сақланған, Есемурат жыраў
иек Қыяс жьграў былай дейди:
«Қобыздын пири Корқыт ата ҳәм Дийўанайы бурық
деп еснтемиз, Визлерден бурынғы өткен жыраўлар
былай деп әпсана қылатуғын еди, Қорқыт ата ағаштаи
қобыз ислеп саз шертнўди орман етипти. Көп ағашларды жонып ҳолек болса да, ислеген қобызынаи натийже шығара алмапты. Қорқыт атанық қобыз жоиып
отырғанын шайтанлар корип, Қорқыт, атадан қобызынды көрсет десе, Қорқыт ата шайтанлардап жасырыг.ты. Оннан кейик Қорқыт ата тоғайдан шығып кететуғын кисиге қусап жасырынып барып, екинши жолдан буққышлап барып, шайтанлардын сөзнн тықлаяты. Шайтэплзр Қорқыт ата туўралы былай деп отыр
екен: «Қорқыт ата күтэ өжайып исти баслаған екен,
бирақ ахырына жеткере алмапты, Егерде тоғайдағы
доцыз сүйхеиип қуўраган жигилдик жкйденин ағашынан қобызды жонса, оннан тостаған шығарса, онық
тостаранын бақыраўық туйениц бас териси менен қап*
ласа, оған киснеўик аттық қуйрығынан алып қыл тақса, қумлақта, таўда өсетуғын сасық қурайдын шнресинен (шайырыиан) жақсы қылдық астынан көтерип
туратуғын гөне қабақтан жонып тийек салса, жудә
шыққыш осбап болған болар еди. «Қорқыт ата шайтанлардыц бул сөзин еснтип изинеп ғырра қайтып,
шайтанлардын айтқапыидай қылъш ^обызын ислегеи
екен, түрли памаға шертилетуғыи саз әсбабы, жүдэ
жақсы қобыз болыпты, Қорқыт ата қобызды ҳәртүрли
намаға салып шертип жүре берипти. Мнне сол сол
екен Қорқыт ата қобыздын лири болыпты...»
Жыраў сөзи түрк тиллес халықлардыц ен ескидеи
киятырғаи сөзи. Өзбек халқынық атақлы шайыры Лутфий (1411) днн, <Гул ва Навруз» деген дөстанындд
жы|>аў деген сөз ушырасады.
.. 1
А к б а р о в . ^арақалпач
кент, 1959, 17*бет,

халык наяалары. Таш73
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Ираьлар сафу сақаялар гуландам,
Тобуқчилар сабуқ рухи диларам1.
(Жыраўлар киршиктей таза, сахый—арақ қуйыўшы
?5*ял гүл бәдеили Табықшылар—хызмет қылыўшылардын аяғы жеқил ҳәм сулыў).
Ж ыраў сөзин өзбек әдебиятынык классигк Наўа*
йынық шығармаларында да ушыратыўға боладьп
Соҳий май таты? цуйғыл сүзни,

Хон и>1 >илтойиға еткур узнй,
Зафмай жом орағар гул дилкаштур,
Тустуған ишира нимнз ҳәм ҳуштур.
Эй йираў сен ҳом эшикни курчуз,
Етурон бнрла улзгғ нрпи туог.
(Сақый кшимлнк қуйганда сезди төк, таза ишимлик
каса ишинде болса кеўнл хош болады, тостаған ишийдеги қымыз ҳөм кеўилди шад етеди, Жыраў сен көр*
сет «Етуғап» саз әсбапы менен уллы жырды дуз).
Қазақ аўызеки әдебиятыи изертлеўши Е. Йсмаилов
қазақ аўыз әдебияты бойынша мийнетинде жыраў сөаиниқ пайда болыўы туўралы былай деп жазады:
«Қазақтын гөне аўыз әдебияты нусқаларында жыраў қазақта ақындықтык ен гөне түри болған уқсайды... Жыраў деген сөздиц төркнни жыр-ыр жырлаў
дегеи сөздеи шыққаиы сөзсиз»8
Жыраў дегек сөздин шығыў кегкзк жыр-жырлаў.
Жыраў сөзлериииқ пайда болыўы туўралы, овык шығыў негизн «жыр> түбир сезинен келип шыққакы туўралы өткен осирдеги илим ийелери Н . И . Ильминский1
*4*,

1 Л у т ф н й , «Гул ва Навруз», Өзбек өдебияты т. 1 стр.
Ташкент, 1959, 463 бет.
* Н а в о и . Сахипа.ма. Хазноинул маонин, Ташкент, 1960,
698-бет.
* Е. И с м а и л о в . , <Акыидар>, Алма*ата, 1956, 39— 4 0
бетлер.
4 Н. И. И л ь м и н с к и й , Материалы к изучекию кирги>
ского наречья, Казань, 1861 г. стр. 138.
74

www.ziyouz.com kutubxonasi

в. В. Радлов\ И, И . Будаков*, Ч . Ч . Валихаиов\ мин#
булардық бэри де, жыр жырлаў сөзи менен байланыста екенин айтады. Қарақалпақларда «кимнин жерия *
жерлесен, сонык жырын жырларсан> деген нақыл бар,
Жыраў сөзиинқ жыр жырлаўдан дөреген сез екенш
сеасиз.
Өзбек жыршыларыиын бурынғы зсбабы қобыз оолса да, сонғы заманлары басқа әсбаплар мепен алма*
сып, өзбек саз әсбаплары байығап, «қобыз әсбабы>
Өзбекстапнын қайбир жерлеринде ҳәзир изи ғана бар,
Бул ҳәмуқобыз ҳәм жыраў ҳаққында ески езбек әдебияты нусҳаларында ушырасады. Жыр сези туўралы
«Чингиз нама»дабылай делииген: «Теииз буға ол күн
с&ҳәр ўақытыдин қобыз сухбат тутып ирди сазандалари ибаға қомсап йираўлары йирлар ердилар ва ғаўға ва нишадалари бар ирди. (яғный, тециз буғада сәҳәр ўақтычан турып сәўбет қылып еди сазенделери
саэ шертип жыраўлары жыр жырлап атыр еди ҳәм
гаўға ҳәм шақақ урған шадлықлары бар еди),
Өткен әсирдеги өзбек шайыры Хайдар Хорезмийдин 1404— 1414-жьгллары
жазған «Муҳаббатиама»
деген шығармасыкда қобыз дегеи сөзди ушыратамызг
ол былай деп жазады.
Туркий Зуҳуридур ачуяда бу күн.
Бошла улуғ йирбилан туркана ун,
Турк сурудиии тузок бирла туз,
Яхши аелғу била кукла кубуз4.
(демек, түркше бугин пайда болған уллы жыр менея
түрк даўысы менен басла сазды жақсылап дүзеп қобыв шерт).
1912-жыллары Стамбулда шығатуғын миллий изертлеўлер 1 атлы жыйяақтын төртишпи сан 38-бетинде
тюрк әдебиятын изертлеўши Копрнлизаде Мухаммед

В, В. Р а д л о в. С.товарь тюркских наречий. Опыт слоеаря тюрксғих наречии I Т, IX. 1911, СПБ, 120 —121.
1 Сравнительный словарь турко—татарских наречии. Соо
тавил М. Будаков, 1859, СПБ. Т, стр, 435.
8 Сочииение Ч, Ч. Валиханова: СПБ, 1904, стр 227.
4 Х а й д а р Х о р е з м и й «Махзанул—Асрор» езбек әдебняти, т. I Ташкент 1959, 202 бет.
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Фуад—Анатолий Турк халықларында бурын сазеидо
жыршылары гуўральг олардыц басқаша характерде
болғаны туўралы жазады. Олар халық мәпин ейтқаны
ушын олардын даўысы ҳайўан даўысларыка усайды
деп кемситкеп, бурын басқа аўырыўларды емлеўши
меиисииде болган.
Урыс-саўашларда жыраўлар жаўынгерлердин ал*
дыида бо;1Ып олардын рухын көтарген. Келешектн бол*
жаўда үлкеп орын тутқан. Бул жыршыларды п«ггшалар өз сарайында услап жырларын тьщлаған. Бақсылар-бәшир (мырза, секретарь, катип) ўазыйпаларында
«тқарған, олар астроном, дштий мунажжим болып, дин
ийеси, дигг жолбасшысы ўазыйпасын да атқарған.
Олардык сазы қобыз болған. Қобыз туўралы легенда*
лар бар деп жазады. Бул қобиз әсбабы туўрали профессор А . К. Баровков, «Бурыплары қазақ* жыршыла*
рыныи қыл тағылған қобыз әсбабы болған» ;?ейди8.
Демек, бул қобыз ҳәм жыраўшылық өнери ен айемги заманлардаи бери барлық халықларда болған, қарақалпақ халҳында да көи заманлардап бери халық
пеиен бирге жасап киятырран жолдасы болған. XI
әсирдеги жазыў естелигин жазып қалдырған Махмуд
Қашқарндын «Түрк сәалер деваны» китабында қобыа
сези ушырайды. Махмуд Қашқаридыц ески түрк халықяарынын жазыў естелиги туўралы мийнетин ҳәзирги
езбек тилине аўдарған С . М . Муталибов өзинин жоқарыда аты көрсетилген китаптағы ескертиўинде: «Қобыз
урып, шертилетуғын әсбапларынық бири болып түрк
халықларында бурыннан белгилн ен ески әсбап. Бул
әсбаптын ким тәрепинен ҳәм қалай пайда болғаиы
ҳаққында халық ишинде нақыллар да пайда болғаи,
Оны халыққа «рухи гиза» деп жоқары баҳалағаилықтан, Әбиў Али нбн Сииага байлаиыстырып қояды,
Деванн лугатта бул сөздин көп рет қайта тәкирарланыўы бул әсбаптыц көп таралғанлығынап дерек береди> дейди8,
Сондай-ақ қобыздын пири Қорқыт ата туўралы то*
лып атырған легендалар орта әсирдеги Огузлардын1

1 А. К. Б а р о в к о в .
Вопросы ивучеиия зпоса народов
СССР, 1958, стр. 66.
I Девани лугатит турк. Ташкеит, 1961, стр 2 273 бет.
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ен үлкен дәстанлар естелиги болғаи «Қорқыт ата» китабыида оғада бай материаллар сөйленеди1.
Қарақалпақ жыраўларыиын саз әсбабы қобызлык
өзине тән шертклиуине қарай намалары бар. Ол ҳәзирги қврақалпақ намаларыиан айрықшаланып турады.
Қобыз намаларынын атларын атап, шайыр И . Юсупов
қосық жазған еди. Қосық 1957-жылы Қурбанбай жыраўдын 80 жасқа шыққаи юбилей тойына арнап жазылды. Қосықта қобыз сазынын бурынғы гөие дүньядан бери’ халық пенен бирге өмир сүрип киятырған
халықлық музыка әсбабы екенлиги сез етнледи»,
Жақла қобыз әсирлердвд гуўасы,
Қарақалпан сазларынық с&ғасы.
}\айтҳан ғаздай гаққылдаран үниқе,
Ш адльщ қурғап ж т а турмыс дуньясы.

Немсеп летип ? аррылардық ийегшс.
«Посқан ел> ди толғап өтти Жийениқ,
Әсирлердиқ аўыр шерин арқалап
Гуқыл апгып, жаўыр болған тийегиқ.
«Келте зибан» гүрмеўиқе келмеди,
«Уллы зибан» бахыт таппай шөлледи,
<Жортыўлыда> елдиц жогын жоқлагаи,
Батырлардық ат туягьтн серледи.
«Шербейтиқ» шерлн жақдай аҳ згрып,
«Кез айдыиық» қуўаиышқа шақырыг,
Халық ғазабы толып тасса сендеги,
<Айға шаптьтн» арысландай ақырып,
Жацла қобыз, сол тапсырган мййрасық,
Халық емириник шежиресия, айнасын,
Бүгин бизге жердемлесер жалықпай,
Гүллситиўде жақа турмыс дүньясык.3
ХАЛЫҚ ЖЫРШЫЛАРЫНЬЩ ШӘКИРТ
ТАЯРЛАУ ЖОЛЛАРЫ
Өткендеги қарақалпақ халқынын дәстуринде халық
жыршылгрыиық шәкирт таярлаўлар ҳәр түрлн болған. Сонын ишннде жыраўлардын шәкнрт таярлаў
жоллары бир қанша өзиншеликке ийе.1
1 Книга моего деда Коркута, М—Л. 1962 стр. 113. 149,
1ӨЗ. 166, 167.
* И. Ю с у п о в . «Ку» шығыс жолаўшысьша» Некис.
77,
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Жыраўшылық өиерге талпыиған адамлар атақлы,
айтқыш жыраўларға шәкнрт болыўды әрман еткен,
Жыраўлар мине усыкдай инталы адамлардан еа дегерегине шәкирт топлағаи.
Жыраўлар шәкиртиие өз сөзин бирден уйретпеген,
устазы ел аралап жыраўшылық цылғаида жана келген шәкирт оыын изине ерип, устазына хызмет қылып
жүрген: жыраўдьщ атын баққаи, атын ертлеп берген,
ол жырлағапда сөзии танлаған. Бул процесс узақ
жыллар даўам еткен. Жыраў бос ўақытлары өзинин
жырлаған достаиыныи мазмунын шәкиртнне сөйлеп
берген. Өзинид устазға қалай шәкирт болғапын устаздан сөзди қалай уйренгенин гәп еткен. Өзи устазы ҳәм
басқа да жыраўлар ҳаққындағы қобыз қәм қобыз намалары туўралы таралған аныз, ертеклерди өз шәкир*
тине сөйлеп берген. Бул нәрсе шәкирттин устазға дегеп сый ҳүрметип асыратуғын болған. Шәкирт устаздын үй-хожалық хызметлеринде атқарған.
Арадап жыллар өткеинен кейин жыраў болажақ
шәкиртиие қобыз дүзеттирген, я болмаса әлии кеткен
устазлардап қалған мийрас қобызын сыйлыққа берген.
Шәкиртке мийрас қобызды тапсырыў үлкен салтанат
пенен адамлар алдында етегуғын болған. Бул нәрсе
шәкирттиц өмириндеги еа қуўанышлы ўақыя болып
есаплакған. Енди устаз оған қобыз шертиўдн үйрете
баслаған. Киши-гирим той-тамашаларда дәстанлардыь
қызықлы жерлеринен үзипдилер айттырғаи, қысқа
терме, толғаўлар жырлатқац, Сейтип бирнеше сынақтан өткениен кейин, шәкиртин жырлатып көрип, сынап, таярлаи болғаянан кейин, устаз өз шәкартине айтьтўғя пухсат бергеи. Соғал шекем арадан жиллар өтнўине қарамастан өзинше айтыўға рухсат етпеген.
Қарақалпақ бақсысы менен қыссаханлардын шәкирт
таярлаў жолларыда жыраўлардыи шәкирт таярлаўына
уқсайдьқ бирақ бир аз айырмасы бар.
Бақсылар өзигшц болажақ шәкиртиниц саз шертиў
уқьгбына қарайды, сазеиделигин тексерип көреди, Бақсы өз шокиртиниқ сазенделик уқыбын сынап көргеннен
кейин, бурынғы гөяе дәстүр бойынша шөкирттин қолы*
на дуўтар берлп, елсиз узақ жердеги жолдық ашасьжда түпеўди буйырады. Шәкирт сол барған жолдын
ашасында түнеп, оиыц түсине бақсы, сазенде болатугыиы аян бергеннен кейин, қайтып кедип устазыпа
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түснн жорытады. Буидай гөне дәстүрди ҳәзирги баҳсы*
лар қоллагбайды. Буған зыянлы дәстүр деп қараў керек. Бизин заманда устаз өз шәкиртин тсйларға ертип барадьг, өзн дастан айтқанда шәкнрт жанапайға
дуўтар шертеди, бир кеше жыллардан кейин устаздан
рухсат алып, өз алдына бақсы болыў дәрежесиие жетиседи.
ҚАРАҚАЛПАК ЖЫРАЎЛАРЫ
Қарақалпақ жыраўлары ҳаққында маглыўматлар
оғада аз. Әйткени, жыраўлардын өмири туўралы болған мағлыўматлэр усы ўақытқа дейин аз жазылған.
Тарийхый архивлерде олар ҳаққындағы мағлыўматлар
аз ушырасады. Бул жумыс бойынша ис күтә кеш басланды. Қарақалпақларда
жыраўшылық өнери көп
осирлердеп бери бар. Жыраўлар күтә кеп болған, бирақ олардын өмирлери хат жүзике туспегенликтен
кебиси ўмытылғаи. Олардьш биразыиын легеидаларда
ғана аты аталады, мысалы: Алтын орда, ноғайлы замаиьгнда дерегегг Едкге №стакып&а С оппаслы Сыпыра
хсыраўды «көп жасағаи ғарры, ол кутә ғарры болранлықтан жағын орамал менен тацып қояды екен>—деп
ақыз етеди ҳәм оны болажақты болжай билетуғын да*
на ретинде сыпатлайды.
Бурында еткен кеплеген атақлы, айтқыш жыраўлардық аты өзи жырлаған жыраў намаларьшда қалыа
келген: атқарғаи намалары солардьщ аты менен аталып ол жыраўлардын бурын болғаиым дәлиллейди.
Мысалы, «Ёрман толғаўы» «Дүйсенбай» «Айтыўар»
камасы, «Дилим» намасы, «Субай», «Аўдан жыраў»
памалары. Мине, булардын бэри өткендеги жыраў атлары екеки сөзсиз. Жыраўлар ҳаққындағы көплегеи
мағлыўматларды көргениен-билгеннен, еситкенлерден,
ҳезирги бар жыраўлардан жыйнаўга туўра келеди.
днди бнз гейпара қарақалпақ жыраўлары ҳаққьшда сез етемиз.
Шанқай жыраў 1814—1884) (Шацкет) , Ш аацайжыраў туўралы толық мағлыўматлар қолда жоқ. Гейбир
айтылған мағлыўматларға қарагаида онын шын аты Досмухаммед. яки Досымбет. Ол қарақалпақлардык манғыт урыўы, оймаўыт тийресинеи болған дейди. Онык
мәкән еткен жерлери Бухара әтирапы, Нурата таўла-
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рьшыц етеклери, ҳәзирги Қеииыек районыиын зтнрагь
лары болған. Гейпара мағлыўматларда Шанқай жы*
раўды ондағы өзбеклер «Шанкөт» деп атаған дейди,
бунын булай агалыўы тан қаларлық нәрсе емес, Қонсы
халықлар гейбир атамаларды өзинин сөйлеў тилнне
бейимлеп алады. Шацқай жыраў дәстан айтыў менен
қатас өзи қось:қ жазатуғын шайыр да болған дейди,
шапқай жыраў Нуратадағы қарақалпақлардыц ҳом
өзбеклердин ортақ жыраўы болған, өзбеклер оны «бақши» деп атаған. Опық мынадай қосығы халық тилииде
сақланғаи:
Меняқ атым Шанкай бацсы,
1>ир сеэнм бар саздян жзксы.

Мениқ ҳөўжим сонда келер,

Татлы болса кнмннн асы.

Гейбир әқгимелерде бухаралы Халмурат жыраўды
Шанқай жыраўдыц баласы дейди. Ол жерлерди мөкөн
еткен қарақалпақлар менеи езбек бақсылары бир*бири
менен репертуар алмасып турған, Ол жердеги дәстан
айтқан жыраўлар «бақши» болып аталады. Олардыц
бурынғы саз әсбабы қобыз болып, ал соқғы заыанлар*
да қобыздық орнын домбыра өсбабы басқан болыўы
тийис, өйткени, Өзбекстаннын гейбир жерлеринде қо*
быз еле де ушырайды,
Бул жердеги Бухара, Самарқанд әтирапындағы өз
бек, қарақалпақ жыраўларыныц репертуарлары биригип кеткеп. Бухара әтирапьшдағы жыраўлардын жырлайтуғып редертуарынан Қурбанбай жыраў «Шийрин
ҳәм Шекер», «Ер Зийўар» дәстаиьг қусаған дәстанларды Бухарадағы жыраўлардан үйренип қайтып, Хорезм
өзбеклери ҳәм қарақалпақлар арасына келип жырлап
таратты.
Самарқанд ҳәм Бухара әтирапындағы езбек, қарақалпақ жыраўларыпын бурында болып келген қарымқатнаслары туўралы мәселелер айырым изертлеўди
керек қылады.
_ Хорезмдеги өзбеклер қарақалпақ жыраўларын елеге дейин «бақши» дейди. Хорезмдеги өзбек бақшила*
рынын айтатуғын репертуарларын қарақалпақ жыраўлары емес, ал қарақалпақ бақсылары қолына дуўтар
алып айтады. Хорезмдеги өзбек, түркмен бақшилары
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иенек қарақалпақ бақсыларьшын репертуарлары бнр.
Қара-қалпақ бақсылары бақсылық өнерде лорегмге
келгеннен кейин үнренгеп, қарақалпақлардкқ бурынғь.
жыраўшылық епериниц үстиие бақсылық өнери қосылып искусствосы байыған. Жыраўшылық қобыз шер*
тиў стадиясын өзбеклер бурын өткеи. Крбыз әсбабы
өзбеклерде бурын болған, ҳэзир күтә сийрек ушыраса
ды, қобыздыц орнына домбыра және басқа саз әсбап*
лары шертпледи.
Бухарада өткен Шаккөт жыраў менен қарақалпақлар арасыкдағы Шанқай жыраў екеўи бир адам, Қара*
қалпақ жыраўларынын шертетуғын қобыз намаларынын
ишинде «Шанқай намасы» деген қобыз намасы елеге де*
йнн сақланған, Бухарадағы, Самарқандағы жыраўлардыд өэ*ара байлаиысынын болғаны сөзснз.
Жийемурат жыраў (1836— 1908). Жийемурат жыраў Бекмухаммед улы өткен X I X әсирдиц екинши жартысында ен атақлы жыраўлардын бири болған. Ол
Қарақалпақстаинық Төрткүл, Шорахан этирапыида
өмир сүргеи. Жийемурат жыраў қарақалпақлардын
қытай урыўынын қайшылы тийресинен болады. Онын
түўылған ҳәм елген жыллары туўралы ыағлыўмат
Қурбанбай жыраўдыц айтыўы бойынша алынды.
Қурбанбайдын айтыўьшша ол «Төрткүлдеги .Сейтимуратбай дегенге дийқан жүрген> дейди.
Жийемурат жыраўдын жырлағаи «Алпамыс» дәстаныныц қарақалпақ версиясы Жийемурат жыраў варианты болып аўыз әдебиятын изерлеўшилер арасында кептеи бери сөз болып киятыр, Жийемураттын
жырлаған «Алпамыс» дәстаны Орта Азия әдебнятыгшн
атақлы жыйнаўшысы Әбиўбәкир Ахмеджанович Ди*
наев Әмяўдәрья отделениесииен сәлем хат арқалы
жаздырып алып, Ташкент қаласында араб әлнпбесн
мепен бастырып шығарады. Алпамыстық Жийемурат
жыраў жкрлағап усы варианты 1925— 1930-жыллар
арасында қазақтын «Батырлар жыры» жыйнақларында
бир неше рет дағазаланады.
«Алпамыстын» Жийемурат жырлаған варийттыАлпамыстын биринши атланыўьшан, яғный бир бөлимнен
ғана ибарат. Бизиц ойымызша бул биринши белими
дәстаннын негизи болыўға тийис, ал қарақалпақ тилин5-7536
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деги «Алпамыс»тыц екшши атлаяысы, яғяый екянши
бөянми Жийемураттан сонғы жыраўлар тәреликен тольгқтырылған.
«Алпамыс»тын биринши бөлиминен/ урыўлар арасындағы талас-тартыслар, халықтын көшпели дәўирдеги өмири, мал жайлаған өрислери, кешггели дэўирдеги урыўлық қатнаслар анық көрипеди.
«Алпамыстын> екинши бөлимиие кәрўан, қассап,
хат жазыў, аншылық, дийқаншылық қусаған халық
өмириидеги жана хожалық ислерииин сәўлеси көри*
неди. Сонлықтан да биз дәстаинын екинши бөлимин
жыраўлар тәрепинен толықтырылғак, қайта ислепген
дей аламыз.
Жийемурат жыраў тек достан жырлаўшы ғана
емес, ол шайыр да болған. Қарақалпақ (Ьольклорыи
нзертлеўшилер эзинин мийнетлерииде, )Кийемурат
жыраўды: «импровизатор Жийемурат Бекмухаммедов»
дел атайды.
Жийемурат кыраў өзи жырлаған «Алпамыс» дөстанынын ахырына, мыиадай мағлыўматты қосық ленен
қосып дәстанын тамамлайды;
Алма башлы жасыл сона,
Ҳөўдектин; көлинде яқшы,
Дә«ндан саллы зуҳри пышац,
Бетлердиц белинде яқшы.
Ҳәр ким елннде яқшы,
Епзн ҳәм ершаде яқшы.
«Алпамыс» ты яздырыпты,

Жийемураттын тилинде яқпп
Ярға болсац беш күга ашық
Соншеии яқшы дейдк.
Сазға келтирди бул бақшы.
Бул гәплердн айгып турған,
Бекмухамед уғлы Жлйемурат бақшы.

5ул жерде ескертнп айта кететуғып бир норсе, «Алпамыстын» жазып алынған Жийемурат жыраў вариантын А . А . Диваев рус тилине аўдарғанда достанныи
ақырындағы текствд дәслепкн;
Алм а башлы, ягасьтл сона,
Хаўдектин ноликде яқшы,—•

деген еки қатарыпын мәниси натуўры аўдарылған,
«Алка башлы сона» детен үяреклердин бир тури екеяин байқамай буны «алма*—жемис деп түсинген. Ал
«ҳәўдектин көлинде яқшы» дегенде Гөруғлы дәстанындағы «Ҳәўдектин. көли» сөз етилип отьгрганын ескер-
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мей, «Ҳәўдек» дегенди «гедек» «кел» дегевдк «қол> део
тусинген. Сөйтип русшасында;
«Зеленкй сленеиь круглого как яблоко, голубок^го
корошо в руках нграюхцего мальчика» деп жазған^
«Алма ойнаган балаиыц қолыида жақсь;»—деп аўдарып, бир 23 қоте жнберген. Бул бир жағынан қара*
қалпақ тилип толық уйренбегенликтен, ал екинши жағьгнан араб графикасынық сөзди толық бере алмаўынан болғаи болыўы керек.
«Алпамыс» тын Жийемурат жыраў жырлаған.
А* Диваевтын бастырып шығарған бул ваоианты қарақалпақ здебиятыиыц, одебий тклиниц тарнйхына ец
керекли, грамматикалық категориясы жағынан бай
материалларды береди.
Нурабылла жыраў (1862—1922) Нурабылла жыраў
Қаражан улы, қарақалпақтын ец айтқыщ, көп шзкиртлер таярлап қалдырғап атақлы жыраўларыный бири
болған. Нурабылла жыраў қарақалпақлардық Қонырат арысынан, Қандекли урыўынын қурама тийресинек болады. Ол ж ас ўақтында «.Бала жыраў> деп аталған.
Нурабыллла жыраў ен даслеп Қанназар, Қали, Турымбет жыраў дегенлерге шәкирт болғаи, олардан
бираз дәстаилар үйренген. Қарақалпақ жыраўларыныц бурыннан княтырған одети бойынша жыраўшылық енерин теренлетиў ҳәм өзипиц сөзин «пәтўаға»
астырыў ушын ҳақыйқат жыраў атанып қайтыўға
Бухараға (Нуратаға) барады.
Ол кәраға барып Қазақбай жыраўдыц баласы
Қалмурат жыраўға ереди, еки жыл даўамында шәкирт болып, рухсат алып қайтады.
Нурабылла жыраў езинин баласы Есемуратты ен
алты жасынан баслап изиие ертип езиннц жыраўшылық екерин үйретеди. Нурабылла жыраўдьщ жырлайтуғьгн репертуарлары Алпамыс, Қоблан, Шора, Шәрьяр, Едиге дәстанлары болған. Ол толып атырған тарийхый жыр, толғаў термелердн де жырла?ан. Нурабылла жыраўдьщ дәстан айтқанда сүйип айтатуғын
кобыз намалары: Ы ғал, Толғаў, Яр-яр, Жаи-жан
Ҳәй-яр, Сыбай, Шалқар, Тацатар, Яғлыбэ>;әр, Айтыўар, Шадқай, Сыбайдыц үш түри, Ерман толғаўы,
Ормамбет, Қәўжар.
Нурабьщла жыраў езиник жыраўшылық қылған дә83
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'•иринде жигирма төрт шәкиртке жыраўшылық енерин
/йреткен.
Нурабылла қарақалпақлар
арасында жыргўшылықты кекнен таратқан атақлы, сөздик, саздык шебери бодған адам, халық оны оғыры суйгеи, Ол өз әкеси
Қаражаниан үйренген жыраўшылық өнернн баласы
Есемуратқа да уйреткен. Есемурат та ата кәсибин
қуўып, бул зстафетаны 1924-жылы туўылған Әжимурат деген баласына тапсырады, оған жыраўшылық
знерди уйретип жыраў қылып шығарды. Әжимурат ҳәзир Қарақалпақстанныц Қонырат районынын «Хорезм» совхозында турады. !Қиши-гирим тойларда жыржырлап, жыраўшы.чық косипти даўам қылып жүр.
Ерполат жыраў (1861 — 1938). Онын жайлаған мәк«ны Шымблндьщ туслнк тәреян, Кепе аўылы бо.тады. Ол Қарақалпақлар арасында еи атақлы жыраўлардык бирн болған. Ерполаттып өкеси Рәмбердн,
Рәмбердиник әкеси Есемурат. Есемураттын әкеси
байсейит Байсейиттиц ©кеси Қурбан, Курбаниын зкеси
Гемир деген киси болған, 1929-жылы Ёрполат пенен
сейлескеннмизде: «Қарақалпақлардын ески дәстүринте ҳәр ким жети атаға дейин билиўи керек» деп жуўап берди.
Ерполаттык устазы Нурабылла жыраў. Ерполатты
жас ўағьшда Кепе жыраў деп те атаған. Ерполатгын
сүйип жырлаған дәстаны «Ёдиге» болған. Бул «Едиге»
дәстаиы 1929-жылы ҳәм 1934-жылы Ерполат жыраўдық аўзынан жазып алынып, усы мийпеттиц ав^оры
тәрелинен 1937-жылы Москвадағы
Көркем әдебнят
баспасында китап етилип бастырыльш шығарылды
(қарақалпақ тилинде, латын ҳәрибинде) «Едиге» дастанынын Ерполат жырләған
вариантынын мазмуны
Тохтамыс пенен Темнрланнын арасындағы талас-тартыслардан ибарат, достан Тоқтамысты жаманлап* Темнрланды мақтаў тәрепинде болады.
Ерполат Едиге дәстаныя қайта ислеп жетилдирйп
жырлаған. «Едиге»нин Ерполат варианты халық тилимында, Хож а көлинде, Бестөбе деген жерде, Шылпықтын қзра таўында>, деген қарақлпақлардын сонғы
қыттағы жайлаған жер атларын қосып жырлайды. Ерполат Едиге д^станын елиў жыл даўамыида жырлаған.
84
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Қурбанбай жыраў (1876—1958) Қурбаябай жыраў
Тәжибай улы қарақалпақ халқыныц атақлы жыраўк
болып таиылды. Ол Шорахаи әтирапында, жарлы дийқан семьясыида туўылды.
1930-жыллардак баслап,
Төрткүл қаласындағы радиоеситтириў комитетинде,
Абднраман Өтепов баслаған «Тац пуры» труппасында
иследи. Труппанын концерт программаларында Қурбанбай жыраў жыраўшылық пенен иомер атқарды.
Ол жыраўшылық енерип қатты сүйнп, кеп жыллар
дәстанлар үстинде иследи. Өзинеи бурынғы жыраўлардьщ жырлаған жырларын, олардыц айтқан дэстанларын» ғаррылардан еситкеа ертеклерин тәртипке салып,
оны жетилдирип жырлаўга киристн, Қурбапбай жыраў 1930-жыллары айтқыш, атақлы жыраўлар қатарьша қосылган жоқ еди. Вирақ жигирма бес, отыа жыл
даўамында дәстаилар устииде тынбай ислеўи арқалк
алдыцғы қатардағы жыраўлар қатарына қосылды. Қарақалпақ жыраўларыиык дәстан дөретиўшилик исине
өзиник үлесии қосты. Оиыц жырлайтуғын репертуары кепейди, дәстанлары көбейдн қәм басқа жыраўлардаи сонысы менен айрылып турды.
Қурбаибай ж ас балә ўақтыиан-ақ қой бағып күнелткен, Қызыл қумнык ишинде, Сандық таў деген
жерлерде қой бақцан шопанлар менеп бирге жүрдк.
Жаздык узақ күилерииде қойды отлаққа жибернп»
қойшылардық ертек пенеи қосықларын тыцлады, Қурбанбай қатықулақ еди. Қойшылардан тыилаў менен
бирликте оларға да ертек, қосық айтып бериўге шебер
болды. Таланты тасқынлаған
Қурбанбай ел-журтты
көриўди әрман етти. Ол гездеги қарақалпақлар өз түсинигине Нурата таўы, Булынғыр дәрьясыиык бойын,
Самарқандқа қараслы жерлерди, «Бухар» леп атаған.
Қурбанбай сол «Буҳарға» барыўды орман етип қойды
таслап, кәрўанға ерип кетеди. Бул жағданды халық
шайыры Сыдық Нурымбетов Қурбанбай сексен жасқа
шыққан тойында қосық қылып жырлап берди. Ол қосықтан мысаллар келтирейик:
Куи көро алмай күш қуўатыц болса да,
Кемтарлықтан ^йрылмадын сонда да
Шолан жүрип, қойын бағып, бир байдык
Азап корип жобирлендиц қаншама.*
Ясиқдеме алға кәдем басқанын.
Кожац менеи тез арацды ашқаныц
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Қула дүзде бир кәрўаыға илесип,
Койцы таслап Бухараға «ашканыц.
ҚурбанбаЙ жыраўдын өзинин айтыўына қарағанда
Бухараға барып, атақлы Халмурат жыраўға шөкнрт
болран, Оннан көйин Қарақалпақстанға қайтып келнп>
Нурабылла жыраўға шәкирт болып изине ереди.
Мине усындай қарым-қатнаслар арқалы Бухарадары Булынғыр суўынык бойын, Нурата таўларын жайлаған өзбеклер арасында болыгц олардан дастанлар
уйренип алып, Хорезмге қайтып келип, ол дәстанларды жырлай баслайды. Үйренғен дәстанларын к$п жыллар даўамында қайта ислейдн.
Демек, Қурбанбай жыраўдык репертуары екн терептен байыды. Бурынғы қарақалпақлар ишинде айтылып жүрген дәстаилардыц үстине дәстанлар екелип
қосып оны байытады. Қурбанбайдық репертуары Қарақалпақстаинық арқа районларындағы жыраўлардық
репертуарларынан бираз айрылып турады.
Қурбанбай жыраўдыи жырлайтуғын «Қырқ қыз»,
«Ер Зкйўар», «Шийрин Шекер> дәстанлары басқа жыраўлардык репертуарында ушыраспакды. Қарақалггақстаннық арқа районындағы жыраўлардық репертуарлары: «Еднге> «Қоблаи», «А лпам ы о, «Шәрьяр» тағы
соғаи усаған дәстаилар. Қурбанбай жыраўлык репертуарындағы «Бузаман», «Ер Косей>, «Жәхәнша»,
«Илимхан», «Қурбанбек» сыяқлы дәстаилар Қурбанбай жыраў тәрелннеи қайта нслеў стадиясындағы дәстанлар еди, Қурбаибай жыраў Нурабылла жыраўдан
«Қоблан» ҳәм «Алламыс» дәстакьтн үйренди.
Қурбанбай жыраў өмиринин ақырғы жыллары «Твлеп мергеи» дегеи ертекти дәстан қылып қағазға жаздыра басяап еди, бирақ тамамлаўға үлгере алмады.
Қурбанбай жыраўды қарақалпақтын арқа районлары
Қурбанбай жыраў деп атаса, Ш орахан, Тэрткүл атирапындағы өзбеклер Қурбанбай бақшы деп атайды.
Ҳурбаибай жыраўдык ҳәзирги заманды төриплеп,
қосық шығарыў уқыбы да бар еди:
Тәжибай улы Қурбанбай,
Деа атайды атымды,
Ҳаслы яакғыт Доўлетьяр,
Билдирейин затымды.
Буйрығы менен ер Леиин
/уолыма берип қызыл туў

Жақтыл ық^а шығарды.
Қор болып жүргвн қатынды.
Дүньяға Ленин келген сод,
Айырмады беглерим,
Алыс пенен жақынды,
Калдырды қызға қалынды,
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Юатрак гедей кәмбағал-,
Лениниин салган жолыкда.
Аяманыз жанықды.
Таўып айтсан сезиқдя.

Тьщла ғ аж?а мақулды,
Парт шшыц басшысы,
Уллы Л өний ақылды.

Тбре жырау (1879—1944). Төре жыраўдын
Шымбай қаласы менен Тахтакөпнрдин еки аралығыкдағы <Тенге шашқан» дегеи жер.
Бекимбет жыраў
оны «Нурабылланьщ шәкирти болған» дейди. Төре
жыраў «Мәспатша» дәстаны туўралы: «Кенегес Әбдикарим байдын алғай келини Айпарша тама урыўынан.
Лабақбай дегеннин қыаы болған»—дейди.
1934-жылы Шымбай қаласында «Мәспатша» дәстапы Тере жыраўдан жазып алыкды, Тэре жыраў тағы
бир сезинде бул «Мәспатша» достаиыпыц екинши бөлими бар»—деген еди, Ҳақыйқатында да Төре жыраў
«Мәспатшадыц» екипши бөлимин өзи ислеп атырған
еди. Бнрақ ол мәқсетине укете алмай елип кетти. Дәстаннын екипши бөлнмин ол бизге сөйлеп берген еди>
«Маспатша-таўда душпанлар менен урыста жарадар
болады. Айпарша да душпаиларға қарсы қатты саўаш
жүргизеди, Душпанлардан қутылып, Айпарша Мөспатшаны табалмайды. Ол таўда жүрип ул туўады. Баласы
7 жасқа келеди. Енди Айпарша баласын ертип Мәспатшаиын елатына барып, келиншек болып туседн.
Ж арадар болып таўда қалғаи Мәспатша жети жылдан
сон үстилерине жүн шығып кеткен қәлпинде елине қосылады. Торе жыраўдық енди ж азаж ақ варианты
усындай едн.
Өтекияа жыраў. 1883. Өтенияз ж ираў Бейимбет
улы яки Умбет улы қарақалпақ-тар ишимде ҳәзиргя
күнде де жыраўшылық кәсибин даўам етип жүрген
жыраўлардын бири, Өтенияз жыраўдьш устазы Кепе
жцраў Ерполат болған, Өтенияз жыраў Ерполаттан
«Едиге» дәстанып үйренген. Буннан кейин де басқа
жыраўлардан «Ш ора», «Шарьяр» дастанлары менен
термелерди үйренген. Бурыи Өтенияз жыраў Хожели
менеи конырат аралығындағы Қарабайлы деген жерде
турған. Ол жыраўшылық еткп той тамашаларды атқарып жүрген,
Өгнз жыраў (1884-1954). Өгиз жыраў—Хожамберген Нияз улы «Алпамыс» дәстаныи жақсы жырлап
8Т
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қарақалпақлар ишинде еқ атақлы жыраў болып такылған, Өги8 жыраўдык туўылған мәкәны Шымбай
қаласынын
арқасы, Кегейли
арнасьшын
аяғындагы Ҳайшылы деген елат. Ол жыраўшылықты Бекимбет жыраўдан үйренгеи,
Өгиз ншраў 1916-жыллардагы ашаршыльгқта Хо*
резмниц Қызыл. салы деген жерине көшип барып, сонда
ш к аи етеди, Қыпшақ» Макғыт, Гүрлен, Ургенч әтирапларын гезип, кеп жыллар жыраўшылық қылады. Өгиз,
жыраўдьщ жырлаған «Алпамыс» дәстанын Хорезмдеги,
езбеклер, түркменлер, қазақлар ҳом қарақалпақлар
сүйип тыялаған.
Өгиз жыраў 1930-жьглы езипиц бурынғы ата мәканы Кегейли ариасынын аяғьша көшип келип, жыраўшылық өнерип даўам етеди. Өзиииц заманласы Есемурат жыраў, Қыяс жыраўлар менеи жийи-жийи ушырасып турады.
1939-жылы бул үш жыраў сол доўирдеги қарақалпақ жыраўларыны»? ишнидеги ек айтқышлары сыпатында Қарақалпақстаильщ пайтахты Төрткүл қаласына шақырылып, республикалық олимпиадаға қатнастырылды. Сол ушьш Есемурат, Қыяс, Өгиз жыраўлар
Москвадағы халық . творчествосы үйнииц шақырыўы
бойынша Москва қалзсына барып қайтты.
Өгиз жыраў «Алпамыс» дәстанын толық айтатуғын
жыраўлардыц бири Оолып танылды. Мине сонлықтан
«Алпамыс» дәстаны Өгиз жыраўдын аўзынан жазып
алынып, 1937-жылы Москвадағы, көркем әдебият баспасы тәрепинен бастырылып шығарылды. «Алпамыс»
тық бул варианты 1941-жылы Самарқанд қаласында
және бир рет басылып шықты.
Есемурат жыраў. 1893. Есемурат жыраў қарақал•пақлардыц атақлы жыраўы Нурабылла жыраўдын баласы. Есемуратқа жыраўшылық үйреткен устазы—
бзнниц әкеси Иурабылла жыраў. Есемурат он алты
жасқа шығыўдан он бес жыл даўамында әкесияин
изине ерип, саз беиен сеэ үйренди. Әкеси өлгеннен
кейин өз алдына жыраўшылық қылып, ел аралаған.
'Есемурат бурыкғы жыраўлар дәстүри бойынша 1924жылы туўылран Ажимурат деген баласыц шәкирт
есабында жыраў етип шығарды.
88
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Есемуратты «айтқыш жыраўдыц әўлады» деп халыц
цурметлейди хәм о,рын жырын суйип тынлайды. Ёсемурат ел аралағанда «жыраў келди» демен, аўылға
сНурабылланын баласы келди,» деп сол арқалы Нурабыллапын даиқын еске алып отырған, Есемурат жыраўда атанын жолын қуўып халық мүлки, халық қазнасы. халық дәстанларын халыққа жырлап берип жүр^
дк. Ёсемурат жыраўдын жырлайтуғын негиаги репертуары «Едиге», «Алпамыс» «Қоблан», «Шора» дәетанлары.
Есемурат жыраў жыр жырлаў менен бкрлякте,
дәстанды творчестволық жақтан қайта ислеў уқыбына
да ийе, 0 л ески термелердик үлгиси менен ҳәзирги
заманды тәриплейтуғын қосықлар да шығарды. Онық
1939-жылы шығарған қосығы баспа сөзде басылып
шықты. Ол қосықтан үлги келтирейик!
Мәўлсирип ақты дәрьямыз,

Сагаеыя Ленин ашқан соқ
Жағасы байтак ел болды.
Елимиа колхоз болған сон.
Қыяс жыраў. (1903— 1974). Қыяс жыраў Хайратдик
улы Шымбай қаласынын арқа бетиндеги Торғай терск
деген мәкәнда, 1903-жылы жарлы семьясында туўылады. Қыяс жыраў алдында «жақаша» деп аталатурьш
Аббаз шайырдын жазғаи «Артель болып уйымласын»,
«Жолдаслар» деген шығармаларын жыраўлардын терме жолы менен тыцлаўшыларға жырлаи берип жүрдн,
Қыяс жыраў ески мектепте оқып, араб әлипбесииен
хат таныған. Оннан кейин көп жыллар киси есигинде
дийхан болып жүредн. Бираз ер жеткениен кейин
8тақлы жыраўлардын сөзи мепен сазын тынлаўды өрман етеди, Ои тоғыз жасыиа шыққаинан кейин жыраў
болыўдын қәрекетиие кириседи, бирақ жоқшылықтын
салдарынан бул өрмаиып толық орынлай алмайды. Ол
атақлы Пәлеке жыраўға
шәкирт болыўға барады
Бирақ Палеке жыраў буғаи устаз болыўға жарамайды. Бул гезде Палеке
жыраў күтә қартайғаи адам
екен.
Қыяс жьграў онпан кейин Шымбайдын арқа тәрепинде «Ақ қала» деген моканда жасайтуғын Бекмура?
жыраўға шәкирт болып изине ереди. Бул доўирд®Бекмурат жыраўдыи да қартайған ўақты екен.’ Қар-
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гайған, соқыр болып көздем қалған жыраўды жетелеп,
ери-бери жүрсе де, өзиник ойлағап әрманын орынлай
алмайды. Соннан сок Әбдирасуўли жыраўға (1867—
1943) шәкирт болыўды қәлейдн. Абдирасүўли жыраў
кай тойға барса, Қыяс та изииеи излеп барып, оныя
жырлағап дәстанып тыклайды.
Арадан жыллар өткенен кейин Шымбай, Кегейли
этирапларында Қыяс жыраў ел гезип, киши-гирим
тойларда жыраўшылық қылып жырлай баслайды.
1930— 1933-жыллары Қыяс жыраў Шымбай қаласын
дағы районлық халық билимлепдириў бөлнминия қа*
сынан шөлкемлескен ҳәўескерлер кружогиме келап қосылып сахналарда қобыз шертип, жыр жырлайды,
1939-жылы Қыяс жыраў, Есемурат жыраў, Өгнз жы*
раў үшеўн Москвада болып өткен олимпиядаға қатнасты, Өзбексташшн лайтахты Ташкент қаласына бир
неше сапар келнп, қобыз шертип, жыр жырлап, көпшиликтн так қалдырды,
1956-жылы Ташкент қаласында болып өткен <Алпамыс» дөстаиына ариалған регионал илимий жыйналысқа қатнасты,
онда аўыз әдебиятын изертлеўши
илимпазлар Москва, Ленинград қалаларыиыи, Азербайжан, Қазақстан, Армения ҳәм т, б. республикалардын делегатлары алдында Қыяс жыраў қобыз шертип,
жыр жырлал берди. Жыраў дәрежесине еристи. Онын
жырлаған дәстанларынык көпшклиги өз. аўзынан жазып алыиып, китап етип шығарылды;
Қыястық жырлайгуғын дәстанлары «Алпамыс»,
«Мәспатша» ҳәм Шәрьяр, жыраў терминлери менеи
халық шайырларыныц дөреткен дөретпелери. Дәстаи
үйрениўде Қыяс жыраўдын басқа жыраўлардан айырыасы бар. О л үйренетуғыи дәстанын ески араб әлипбеси менен шала-саўат түринде хатқа жазып алады. Оннан кейин үйде бир ези отырып қолына қобыз алыл,
жазған қағазына қарап жырлайды. Қыястан бурынғы
еткен жыраўлардын барлығы да саўатсыэ болып,
уйреиген дәстанларын хатқа жазбай ядтан үйренген,
Ал Қьгяс жыраўдын шала да болса хат таныўы онын
дәстан үйрениўин гезлеткен.
Қыяс жыраў қарақаллақ халқынык ҳәзнрги күнде
сүйнп тынлайтуғын жыраўы, ол 1960-жылы Москва
қаласында болып өткен шығысты нзертлеўшилердин
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пүткил дүиьялық X X V коигрессиае халық жыршысь?
ретииде қатнасты. Қобыз шертип жмр жырлады.
Қыяс жыраў ядтан қосық жазы ў уқыбына даийееди.
Онын «Қобыз термелерия» 1966*жылы «Қарақалпақстан» баспасы айырым кнтап етип басып шығардк.
Қыяс жыраў бурынғы өткен жыраўлардын ўакили десекте болады. Ол өзкнен бурынғы жыраўлар ҳаққмнда
көп легендаларды билген,
көп жыраўлар менен бир
неше жерлерде бирге жүрген, көпшилигин көзи менен
көрген. Өзинен үлкен жыраўлардан көп сөзлер, ертеклр тынлагаи, Қыяс жыыраў дилўар, қатықулақ адамлардаи болып есапланады. О л өзипин устазлары туўраллы еситкеп көп әпсаиаарын сейлеп берген.
Қыяс жыраў дәстапларды, қобыз намаларыи жаз*
дырып әдебий, мәдений мийрасларды изертлеўге көп
жардемин
тийгизген.
Қыяс Хайратдинов өзинин
айтқан дәстанларынык хэм қарақалпақ м&дениятын
раўажландырыўға қосқаи үлкен үлесинин арқасьшда
халық ишинде улкен ҳ\*рметке ийе болды.
V III — Б Ө Л И М
ДӘСТАНЛАР
Дәстаи, яғный батырлар ҳаққында ертек қарақалпақ жыраўларыпыц той-тамашаларда жырлайтуғын
пегизги репертуары. «Дәстан» дегеп қарақалпақ тилине қонсы халықлар арқалы соц кирген парсы сөзи, Бурын жыраўлар оны «дәстак» демей, «ертек» деп ата?ан, ол қарақалпақларда
айтатуғы?! репертуарлар
«дәстаи» болып аталған. Мысалы: «Гөруғлы» «Юсип
Ахмед», «Қырмандзлн» дәстанлары деп журнтиледи.
Халықтын той-тамашасында жырлатыў, бақсы айттырыў қатар жүргенликтен соц бул еки жыршылардын
да репертуеры «дәстан» болып аталып кеткен. «Дәстан» қарақалпақ тилине синип кеткен сөз болғаилықтан бул жумыста да «дәстан» деп атап жүргиземиз.
Жыраўлар репертуарындағы батырлар ҳаққындағь*
дәстанлар бақсылар дәстаиынан пүткиллей басқаша.
Ж ыраўлар релертуарында сүйиўшилик дзстаиы бол*
майды, батырлар жыры гана жырлапады.
9 ;.
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Батырлар дәстаиыкда қарақалпақ халқыныа өткендеги көшпели дәўириндеги өмири, урыўлық қатнас,
семья, тарийхый-этиографиялық жағдай, ха.лықтын
дәстүри, турмысы, дүньяға көз-қарасы ашық көрииип
отырады.
Бақсылар айтатуғыч дәотанлар қарақалпақларда
соц пайда болғанлықтаи, қарақалпақ бақсылары оған
айта қалғандай өзгерис киргизе алмагаи. Тек ғана
дәстанныц ишиндеги «насьгр» деп аталатуғып қара сөзинде қарақалпақлардыи қәзирги сойлеў тилишш нормасы бираз сезиледи. Дәстан айтқанда бурын Орте
Азиядағы көп халықлардын әдебий тили болған чагатай тилииин яғный ески өзбек тилиниц нормасьгн сақлап айтыў барлық бақсылар ушьш модаға айналып
кеткен. Хорезмдегп түркмеп бақсылары арқалы кирген «Гөруғлы» дәстаиларынык турли шақапларын
қарақалпақ бақсылары айтқанда, түркмен сөзлери де
ушырасады.
Қарақалпақ бақсылары қонсы халықлардан үйренгеп дәстанларына иама жағынаи бираз өзгерис киргизип, өзлестире билген. Ал оныц қосығыныц тил жағына айта қалғандай езгерис киргнзбеген,
Жыраўлар жырлайтуғын батырлар дәстакы к©шпели дәўир, урыўльгқ қатнас, халықтық күн көрнси
төрт түлик мал сез етиледи, бирақ тийкарғы орынды
гурес, батырлық урыс, жесир, жер суў, жайлаў ушын
таласлар тутады. Ал бақсылардын дәстаиында ба?
бақша, лалазар шәмен гүллер, сайраған бүлбиллер,
хаи сарайларыныц салтанаты, сүйиўшилик қосықлары
бо-лады. Буқдағы бас герой кебинше ©ткир сез күшн
ҳәм ҳийле менен өз мәқсетине жетедн. Мысалы: қарақалпақ бақсылары айтатуғын «Гөрурлы» дәстанынын
түрли шақапларында дәстанныц бас геройы Гөруғлы
урысы гүрестеи гөре ҳийлекерлнк, тапқырдық аенеи
орып алып отырады, Дөстаилар өзиниц бай иамалары,
сюжет қурылысларынын шеберлиги арқалы қарақаллақ халқында үлкен ҳүрметке ийе. Қарақалпақ бақсыларынын, дәстан репертуарларынық Хорезмдеги езбек,
туркмен бақсыларынын айтатуғын репертуарларынан
кескин айырмасы жоқ десе де болады. Қарақалпақ
жыраўлары меиеи бақсыларыныц ец бир характерли
жери—биринин репертуарын бири жырламайды, бириниц намасын бири шертпейди, ал сонғы ўақьгтлары
В2

www.ziyouz.com kutubxonasi

гей бир жыраўлар бақсы камаларьт қсбызға с&лып
шертнп жүр, ол тек жақында ғаиа пайда болған болыўы мүмкин, бул жағдай бурьщ ҳеш ушыраспаған.
Қараҳалпаҳ дәстаклары ҳақҳьшда бир қатар изертлеў ислери экүргизилди, бунда А. К. Воровковтын
В . М. Жирмунскийдиқ, Н . Дәўқараевтьш К. Мәқсетоатық, И . Сағыйтовтын қарақалпақ дәстаилары ҳаққындары жумысларын көрсетиўге болады. Биз бул жумыста қарақалпақ дастанларына қысқаша характеристика
берип өтиў менен ғаяа шекленемиз.
Жыраўлар репертуарларыидағн батьгрлар дәстанын узақ жыллар даўамында қарақалпақ жыраўларынан тыцладық, олардан еситкенимиз бойыиша қарақал'пақ дәсгакларын кзертлеўшилерге жәрдем бериў мақсетинде қайсы нәреелерге кеўкл аўдарыў керек екенлиги туўралы бираз мағлыўмат берйўди мақул таптық.
Халық жырщыларыньщ барлық дәўирдеги репертуарлары бкр-бири менеи органикалық жақтан байланысып отырады. Ҳәр репертуар өзипин, пайда болған
дәўнринен сонғы дәўирлерге өтип, бири меиеи бири
араласып, халықтын жыршылық өнершг өсирген. Қарақалпақ дәстанлары қарақаллақ халқынық көп заманлардаи бери жолдас болып киятырған рухий азығьг, халық өмирнниц айнасы, халықтын өткен ©миринен
толып атырған мағлыўмат беретуғын тарийхый сөз
байлығы. Қарақалпақ жыраўлары тамашагейлер жыйиалғанша терме, толғаў, тарнйхый жырлар, уғит-яәсийҳат созлерди айтып болып, оннан кейии узақ дәстанды
орьшлаўға атланады.
Ж ыраў дәстаи баслар алдында өз репертуарындадағы дәстанды халыққа жөриялайды. Олардыи тынлағысы келген дәстанды жырлайды. Жыраўды тынлаўшылардық
ишииде кепти көрген, айтқышларды тыалаған жасы үлкен сыншылар да болды. Егерде жыраў жырлап отырран дәетанын бузып, бурынғы
үлгиден шыққан жағдайда жанағы сыишылар жыраўдьг жолға салыгг огырады, лпгне сонльщтан ҳәр бир
жыраў езинии жырлаған репертуарынын жуўапкери
сыпатында ; қарайды. Жыр.аў халық тилеги, халық
өмиринен шыққан жагдайда «пәленше жыраўдын сөзи қурысыи, пәтиўаға басылмағаи» деп наразылығын
бнлдиреди. Жыраўдын ҳақыйқат сыншысы онык тынлаўшылары.
93
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Сонғы жйллары қарақалпақ дәстанларынын түрлн
зариаитлары китап больш басылып шықты. Бул баспаларыкда жыраўлардын бурынғы жырлап жүрген
дәстанынын үлгнсинен шыгыўшылық, сөзди орынсыз
өзгертиўшилик, жақадан сөз қосыўшылық ушырасады. Еқ дөслеп қарақалпақ дзстанларын баспаға бериў
мәселесин қолға алған дәўирдс қайсы вариапттьг
бастырыў исине таярлықлар жүргизилди. Бул көп
ғаррылар менен, кэп жыраўлар менен ойласып, қарақалпақ халқына белгили болған атақлы айтқыш жыраўлардан ҳәм атақлы әйтқышлардын шәкиртлерннен
дәстан жазып алыўдан басланды. Ерполат жыраўдан «Едиге» дәстапьш, Есемурат жыраўдан «Қоблан»
дәстапыи, Өгиз—Хожгмбергеи жыраўдаи «Ална.мыс»
дәстанын жазьщ алып бастырыў мақул табылады.
Шыныкда да бул жыряўлар атағы хальщқа жайылғаи
айтқыш жыраўлардьш шәкиртлери еди. Бул дәстанлар
басылып шығыўдан-ақ халық копшилиги торепмнен
мақулланды. Оны сүйии оқыды.
Қарақалпақ халық жырщьгларынын жырлайтуғын
дэотанларын дәўирлерге бөлнў иси еле бир қәлипке
түсип изертленген жоқ. Шыиында бул фольклористкада қыйын мәселелердкн бири. Өйткени бул репертуарлар неше әсирлерди басынаи кеширгенликтен, түрли
айтқышлар тәрепинен өзгертилгеиликтеи олардан ҳөр
заманнын өмир тнлеги көршгеди, географиялық жерсуў атлары қосылады, айырым қатарлар бир достаннан
екинши дәстанға антқышлар тәрепииен қосылып отырады, мине бул жяғда&лар дэстанныи ләўирии белгилеўде изертлеўшини адастырыўға алып келеди, сонда
да дәстаннык дәслепки дереў дәўиринин негизги изин
көриўге болады. Мипе, усыған сүйеие отырып, халық
жыршыларынын репертуарындағы дәстанлардык дөрелиўии шамадан мынадай дәўирлерге бөлиўге болзды,
1. Ен ески дәўир («Шорьяр»)
2. Печеяег-қыптақ дәўири яғиый 11—12 осир
(«Қобдан»).
3. Алтын орда дәўири яғиый 13— 15 әсир («Едиге»,
«Шора», «Иуратдин»),
4. Қонырат— Байсыи дәўири яғный 15— 16 әскр
(«Алпамыс*, «Мәспатша»)
5. Бухара—Булынғыр дәўнри яғкый 16— 17- есир
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(«Қырқ қыз,»
«Бозуғлан>, «Шийрин-Шекер», «Ер
Зийўар»),
6.
Қарақалпақ халық жыршыларьшын яғный бақсы*
қыссахан ҳәм шайырларынын
шыгармалары менен
репертуарлары 17—20 әсирлерди өз ишине алып, бул
дәўир Хорезм дәўири дел аталады.
Буғаи бақсылар айтатуғын «Ю суф—Ахмед», «Ғврип-ашық» дәстанлары мекеи «Гөруғлы» дәстаиларынын барлық шақабы, қыссаханлар оқыйтуғын «ЮсуфЗилийха», «Ҳүрли—Зафраи» тағы да басқа шығыс әдебиятыньщ қысса китаплары ҳәм қарақалпақ халық шайырларынын шығармалары репертуарлары киреди,
Қарақалпақ жыраўлары жырлайтуғын дәстанлар
туўралы қысқаша мьпталар:
и Ерполат жыраў жырлаған «Едиге» дәстаны.
Алтын Орда қулағаннан, кейин қарақалпақлар «Норайлы» деп аталған урыўлар аўқамьшын составында болған дәўирдеги иайда болғаи әдебий мнйрасы. Бул
«Ноғайлы» дәстаяларынын бири болған. «Едигенин»
даўамы регинде қазақ жыраўлары «Орақ Мамай» ҳәм
«Қарасай Қазый» ды айтадьт.
«Едиге» дәстаныньтн қарақалпақ верснясында негизинеи «Темирлан менен Тоқтамыс ханнын арасындағы
талас-тартыс» сөз етиледи. Дәстаи Темирланнық тәрепинде болады.
Қарақалпақларда «Едиге» дәстанын көбиише жасы
қайтқан ғаррылар тынлайды. «Едиге» дәстаны қарақалпақлар арасында үлкен ҳүрметке ий#: бул ҳаққында
толып атырған легендалар Сар; «Жыраў «Едиге» дәстанын жырласа қайғылы болғаилықтан күн де қайғырып жаўады екен»—дейди. Қарақалпақлардын; ат бағыў еалтында, ат шаншыўдаи аўырса, шаншыў тийген
атты шаўып, терлетип, шортли түрде жерди қазыи топырақ үйип «Едигежин мазары деп аўырған атты айландырады, Бул ески дини ииапымлардыц қалдығы.
*Едиге» дәстанында
таўып айтқан ақыл овзлер,
нақыллар, адамды күйиндирип, сүйиндирип тыцлаўға
мәжбүр қылатуғын лирикалық қатарлар кеп ушырасады. Бул дәстанда Нуратдин жоғалған атасын ивлегенде
жолда көрген аўыр азаплар мынадай қахарлар менеи
-бераледи:
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Едил қайда ел кайда,
Жайын Найда, суў найда,
Жалан аяк сорлыға
Тикенекснз жол қайда.
деп суўретленеди. Едиге мекен Нуратдин душпанкык
жәбиринен ел журтынан безип кеткеп Едигениа қаялынын Едиге меяен Нуратдинди жоқлаған аяньгшлы
қатарлары:
Едилдин кара суўлары,
Толықсыриекен ымықта.
Жайықкя к е т н екн нар,
Лйналармекен жуўықта,
Бул д^станда батырдыд жолда керген азабы, узақ
жоллар, сол замандағы жол қ&тнаслгрыиляғы аўыр
жағдайлар мынадай қатарлар меиен бериледи:
Дәрья тасиьш, суў толқын,
Өте алмадым таяўлап,
А үыл алыс, жер шалгай
Н<ете алмадым жаяўлап.
Нуратднн аўыр азаплар шегип, атасын излеп таўып
ллғанда екеўнник упшрасқандағы атанын балаға, ба«
ланын атаға болған мийирманлығы мынадай теқеўлер
менен салыстырылып берилгепг
Нуратдин.

еЕдиге»

Ман-ман басқан ман баскап,
Төрт аяғыя тен басқан,
Оркешлерин кай басқан,
Шуўдаларьтн иган басқан.
Кара иарым жойылттым.
Өристен қойлар қайтқаида,
Қой жамырап келгенде,
Сорлы акақды табаалмай:
Хәр саўлықты бяр туртип,
Маныраи жүргеи қошантай,
Қозьтм ба санн сся дейдп.

Дәстаидағы туўған жср, * ўатаггды сағыныўшыльгқ
айтылғаи қатарлар тынлаўшыиы өзиие тартады, батыр
узақ жерде болса да, өзннин туўган жери ядынан
қалмайдьг. Нуратдйн агасьг менен ушарасқанда еджуртын сағынған Едиге баласына:
Едяд дегея аўзьщнаи,
Ноғайды кергөн көзякнен,
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Жайыкты айтцан тилицнен,
Мендей атац айлаисын,
Жалгызым айтқан сеэиннен—дейди
Едиге дәстанаиын қарақалпақ версиясы ғаррылар
бийлик айтқанда, төрелик» ғаррылардып аўзындағы
сөйлейтуғыны, нақылы, айтатуғын ақылы. Бул дәстан
тарийхый ўақыяларды сөйлеўи, тилииин байлығы, сөз
қурылысынын шеберлиги» сөзиииц салмағы арқалы
халмққа жаққан атақлы дәстаплардын бири. Бул дәстаннын қосық қурылысы, даўыс ырғағы, айтш ы ў техникасы, ' поғайлылар
заманында
пайда болған
тарийхын жыр «Ормамбет бийдин,» толғаўына күтә
жақын келедн. «Едиге» дәстаныиын халықлық варианты қарақалпақ халқыныц баҳалы әдебий мийрасларынын бири,
2. Өгнз жыраў жырлаған «Алпамыс» дәстаны.
«Алпамыс» басланғанда «Қоцырат» деп басланады.
«А лпам ы о дәстгпыныа версияларыиа $збек, қазақ
халықлары да ортақ. Бул версиялардын бири-биринен
прииципиаль айырмасы жоқ. Бупын барлығы да «Жийдели Байсыи жеринде «Қоқырат деген елинде» болып
келеди. «Алпам ы о ҳаққьшда изертлеў жумыслары бираз кслеиди. «Алламыс» та айтылғ^н қонырат болып
аталған урыўдын аты қарақалпақларда ҳәзирге шекем
сақланған. Қоқыратлар қарақалпақлардын бир арысы,
өзи бурын көл етегии. жайлаган халық. Олар ҳәзирде
де Арал теқизинкн түслик тәрепи ҳәм Қоқырат әтирапларын мокән етеди. Қоиыратлардық ураны «Ж айылған» деп аталады. Длпамыс қыйын-қыстаў жерлерде «Жайылған» бабадан жәрдем сорап сыйынады.
«Алпамыс» дастанындағы пегизги сөз етилетуғыи нәрсе
урыўлық талас, жесир таласы, жайлаўға таласыў ҳәм
урыўлық қатиаслар, қарақалпақларда. «Алпамыс» дәстанын көбинше жаслар сүйип тықлаған, Қарақалпақ
жыраўларынын ек негизги репертуары Алпамыс дәстакы болады, «Алпамыс» дәстапын билмейгуғын жы*
раўлар жоқ десек те болады. «Алпамыс* дәстаиыиын
дасл^^ки варианты «Алпамыстын» бир атлаиысы менен тамам болған. Ал онын екинши атланысы сонғы
жыраўлар тәрепинен қосылған. «Алпамыс» достаиында
қарақалпақлардын сүйип тынлайтуғын багырлар дәстанынын ен негизгилерипеи болып есапла!!ады.
3. Есемурат жыраў жырлаған «Қоблан» дәстаны.
7—535
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Қарақаллақлардш еи ески замапнан киятырған үлкен
әдебнй мийрасы <Қоблан» дәстаиы, Бул дәстанын шығысына келсек Қобданды қарақалпақлардын қкпшаҳ
урыўынан делияеди, Қоблаи ез урыўыиа қара қыпшац,
оннан кейии таза қыпчақ деп ат қояды. Ал қыпшақ
урыўынын «қарақыпшағьс» деп аталады. Қыпшақлар
қарақалпақларда «оы төрт» урыўынык улкен бир қо*
ўими, Бул жерде «қара» деген жай пухара деген моннге нйе. Олар Қарақалпақстаннын ШымбаЙ отирапып
жайлаған, соныиан отырықшылыққа айналраи, елдин
бири. Қарақалпақ дәстанларында «Алпамыста» қонырат ураны «Жайылған» болса, ал қылшақлар ураиы
«Тоқсаба» болыв аталады, Ал Қоблаи дәстанында бул
уран соқынан «Қызыр Ильяс» деген уран менен алмастырылған.
Қарақалпақ жыраўларынын репертуарындағы Қоблаи дәстаньшда изертлеў ушын бизди кутэ қызықтыратуғын мәселедер ушырасып отырады.
Қарақалпақларда «Қоблан» дәстаны монголлар тәпылысыиан бурын, қарақалпақлар Киевруссиясын, Руссиянын, түслик далаларьгн ҳзм Қара теқнз, Азов текизи далаларын жайлаған дәўирде пайда болған дәстан
болыўы тийис. Бул дәстаннын пайда болыў дерек.тернн
сол мәкеплардаи излеў керек болгяы. X —X II гслрлерде қарақалпақлардын урыў бирлеспелери «черные клобуки» (қара бориклилер) болып аталып, половеилерге
қарсы болғаи урыста рус князьлери гәрепннде болғаны
туўралы рустын әййемги замап жазбаларыида баян
етиледи.
«Қоблан» дастаиыида «Азыўлы» (Азов) «Аштархаи»
тенизя деген географиялық атамалар бир неше рет
қайталанады. Барлық дәстанларға бир характерли
нэрсе, айырым қатарлар, жер атлары, жыраўлар торслннеп турлн дәстанларды жырлағанда бнринеп-бири*
не өтип отырады. Мәселен, «Қоблан»дағы «Самар^анд», «иоғайлы» деген сөзлер соцғы жыршыдар тәрепинен қосылған болыўы тийис.
Дәстанлар қаяша өзгериске ушыраған менен онын
дэслепки пайда болған дэўириндеги негизн керннип
отырады.
Мине сонлықтаи да бул дәстанда географиялық жер атлары Азыўлы қаласы деген сезлер сақланған. Дастанда негнзги дутпан көбиклн болып аталады.
30
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Атақлы рус дэстаны «Игорь атлаяысы туўралы
жыр» деген рус әдебиятыйык жазба естелигиндеги душпан «кобяк» болып аталады. Бул «Көбиклн», «Кобяк»
болып агалған душпаплар бизинше бкр-бири менек
сабақлае болыўы тийис.
Қарақалпақлардыц бул дәўирдеги Киев Руси менеи
болған қарым-қатнас туўралы болган документлерден
мысаллар келтйрейик: бул дәўирде қәзкрги қарақалпақлардын Киев Руссиясы менен қарым-қатнасы қаққында Академик Греков:
Атланысқа черный клобуклар да қатиасты, булар өзиниц тарийхый тәғдирин Кнев Россиясы
мепен кеп ўақытлардаи бсри-ақ байланыстырған еди. Полевецларды бнротала женип шықтк' дейди.
«Игорь атлаиысы туўралы жыр»ды ҳәзирги заман
рус тилине аўдарған Алексей Югов өзиник аўдармасынын тусинигинде сол дәўнрдеги турлн көшпели урыў
бирлеспелеринин атларын айта келип былай денди;
«Топчаклар—бул қәте емес пе екен. Торшаклар
емес пе екеа. «Топчаклар» ҳаққыида Киев заман жазбасынан биз ҳеш нәрсе кермеймиз, бнрақ Киев заман жазбасында қалпзқлар (қара)
бо?!ЫЕ аталған көшпели урыў бнрлеспелернник
толып атырран атлары жазылғаны көринеди.
Бул қаллақлар рус кпязьларынын өлгепине жыдаған, олар рус жери рус князынын ҳүрмегине, -тгамызга басымызды тигиўге таяр болыўға келдик—деген»2.
Игорь атлаиысындағы «топчаклар» «қыпшақлар» болыўы ктимал, Тарийхта ҳзо халықтын
атын басқа бир халық өзиише атайды. Жыллар
өтиў менен урыўлар бирлеснп басқа, бир атаққа ийе болып отырады.
Қарақалпақ двстанларына бир характерли норсе батыр қыйын-қыетаў жағдайларда өзиннн ата-бабаларын
уран қылып шақырып, оған сыйыпады. Сол дәўирдеги1
1 Академик В. Д. Греков, Слово о полку Июреве, Сов.
писатель. 1945 г. ст. 23.
, ’ А л е к с е й Ю г о в Обоснование перевсда, «Слово»
1945 стр. 1 5 2 — 153
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урыў бирлеспелеркнпк ата^бабасына сыйыяыў туўралы
болған әдет Игорь атланысында да сөз етиледй.
Уллы Князь Свитослав тутқынға түскен Исорьдй
қутқарыў ушын лолеведлерге атлаиар алдында өз әскерлерине, оидағы басқа халықлардын да өзине қосылған әскерлерине қарап сөйлегеи шақырық свзияде
майда урыў бирлеспелериниқ ата*бабасына сыйыныўы
туўралы былай дейди:
Татранлар. албарлар,
Геркай тартқак торықл&р,
Булар иалқаи аляай-ақ,
Койъшпа. қаван пышагы,

Бабасына сыйыиыл,
^ыйқыўлап урян шахырып,
Жснип едя жаўларды1

Бундағы татранлар, олверлер, торклар рус каязынык лзшкердернкде басқа тйлде с&йлейтурыи халықлар болады, Торклар рус князларына аўқамлас болған
черный клобуклар (қара борикдер), кғный хәзкргк
қарақаллақлардын бурынғы атлары.
«Игорь атланысы» дөстанындз див (жабайы), Қарақалпақша (доў) болыўы тийис. «Қоблан» дәстаиында
басқа дәстанлардан гере көп душпанлар дәў болып
аталып бир неше мәртебе тәкирарланады. Мысалы,
«Кебикли доў», «Бәке
«Шарықлы дәў»» тағы басқадары. Ал бул дәў сөзи басқа дәстандарда оғада аз
Ўшырасады, Қобландағы Шарықлы доў, Игорь атланнсы туўрады ткыэдағы Ш ару ханға уқсас келеди. Қарақалпақ тилииде сол даўирден қалған, рус тилинен кнрген сөзлерди ушыратыўға болады. Бул жағдай тек
*Қоблан> дастанында ғана смес, «Қоблан» дәстаны
арқалы басқа дәстанларға да өтиўи тийис. «Азыўлы»
(Азов), «Сары таў» (Саратоо) қусаған жер атлары
дәстанда сақланған, және де қарақалпақлардын сөйлеў тилинде телегеи арба (телега),телетин (бузаў тери)
қара туўар (тоеар) қусаған сезлердиц сонғы заманларға дейии сақланып келгенин керемиз. Қарақалпақша телегеп арба туўралы бул еки дәстаинав мысал
келтирёйик; Қарақалпақ дәстаиларыида:
Тедегск арба нсуркесгей,
Тенселмеме еди жериқиз.
1 Алексей Нгерь
1945 стр. 79

Ғз р и п -қ э с е р кел.честей,
Қадағанба еди елнниз.1
<06 осноааянн
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деревода слоза»

«Ит$1>ъ атланысгйида»
Ча.чат кйедан ак КУЎдай,
Р\арақғЫ тундн кап жарып,
Телеген арба шыйкылдап,
Игорьда басдай лашкерин,
Душпанга кетип барады.

Жоқарыда аты көрсетилген «Игорь атлаяысы туўралы ж «р> дегеи хитапта Академик Орлов:
«Черные клобуклар, яғный түрди кешаелк халықлар бир-бирине араласып отырғанык» Қара тециз, Азос далаларында бул халықлардыц
«калдықларыныц», болганы туўралы хябарлайды. Академик Орлоп Юрий Суздальскийдиқ
«.Р уоқа атданыс цылғанда полевецлер менен
сол полевец жериндеги урыўдардыа да қосьзлғаныл айта келип. «Токсаба> деген халықлардын ад атьш атна өтеди.
Ал бул Токсаба қарақалпақлардын қыпшақ урыўыкын ураны болған. Бул жөнинде Бердақ шайыр (1827
— 1900) қарақздпақлардық урыўдары ҳаққындағы
«Шежире> деп аталгая тарийхый жырында қарақалурыўларынын уранларын айта келип қарақалпақлардын қыпшақ урыўыньщ «Токсаба> екеии туўрады
бьглай дейди:
Қыпшақ ҳом жылқы зкыйнады,
НКелмге қулын байлады,
Кымьгз сабасын сайлалы
уран болған екеаЧ
«Қоблаи» дәстзмы меиеи «Игорь атланысы туўралы жыр>дын бир'б«ршде уқсаслығы женинде қарақалпақ двстаяларын кеп изертлегеи Қабыл Моқсетов
мнцадай төхнр көрсетеди:
«Қоблаакык ар-иамыс, куши елге сырттан душпан әкелмеў, душпанды өз орнында қуртыўғз
жумсалады, бул қәсийет руслардык «Игорь
полкы ҳаққыадағы с©з>, дастаныидағы князь
Игорь ҳәрекетлерин еске түснредн, себеби
Кнхзь Йторъ да ез кушин туўған елдиқ ғәрез-1

1 Вердақ

толық

1950, 194—бет.
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:ақлаў ушын сыртқы душпанды де
ориында қуртыўға жумсайды»1
1
сҚоблаи» дәстаиы көркем шығарма, мине сонлықган тарийхта болған барлық ўақыяиы ншиие қамтый
алмайды. Жоқарыда айтылғап дәлиллерге сүйене отырып, б’ул дәстанньщ түпки дәрегии Игорь атланысы
дәўирнндеги жағдайлар менен байлаиыстырып изертлеген мақул болзды. Игорь атланысындағы ушырасатуғын түрк сөзлери, сол дәўирдеги қарақалпақ тилние
кирип усы дәўирге дейин сақлапып келгени тосаттан
болған емес: оны ертедеги қарым қатпастан болған деп
түсиниў керек. «Игорь атланыс туўралы жыр» дәстаныидағы түрк халықларынан кирген сөзлср туўралы
атақлы тюркологлар, атап айтқанда П . М. Мелиораиский ҳәм С. Е. Малов өз мийнетинде көрсеткен еди.
Бул айтылған пикирлерди жәие де толықтырыў
ушын тағы да бнр мысал келтирип өтейик: Рус дәстаны «Игорь атланыс туўралы жыр> ды қазақ тилине
еўдарып, сол аўдармасына жазған түсиннк сезинде
Берхайдар Амапшии былай деп етеди:
<...Татраклар, альберлер, кернай тартқан торклар... Ярославтыи әскерлерипдеги бөтен тилли
халықлар, татранлар (татраны)—Карпаттарн
«татры» дегеп таў дизбегинин қасындағы елдик
адамлары. Ольберлер (ольберы, шелберн) рус
елиие синил кегкен шырыс тухымлас бир майда
урыўлардын адамлары болыўы керек* Кернай
тартқан торклар (торки) рус князьларына аўқамлас «Черные клобуки» ярный қарақалпақ
урыўларыиын (торклардын) адамлары»1 дейди,
Арадан квп есирлер еткендеги сол дөўирдеги халықлар арасыидағы қарым-қятнасты бир ғаяа дәстан
арқалы дэлиллеў қыйын, өйткени, дәстан көркем едебйят, көркем олебияг тарнйх емес. Ал тарнйх болмаса
да өткендеги халықлардыд басьшан кешкен тарийхый
ўақыялар менея қарым-қатнаслар, аўыз әдебяятыныя
к«снйетине ылайық заман картинасынын тамғасы аз да
оолса изик қалдырып әдебиятта саўлеленнп отырады.
сй зл и ги н

Т Қ. М в қ с е т о д «Қоблан* «Совет Қарақалпа:^станы*,
1959, 24—XII.
1 А м а н ш н Н; В. Түсиникяер «Йгорь жорыгь; туўр^
лы жыр» Алма*ага 1951, 54—бет,
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Тарнйггағы айырым ўақыялар, географиялық жер
атлары гезлеседи. Сол замандағы хадықлар арасындағы тил қатнасларын салыстырып изертлеўшнлерге, ар*
хеологиялық» зтнографиялық изертлеўлерге, жалпы
тарнйх илимине аўыэ әдебияты үлкен жзрдемши. А§тордын жоқарыда «Қоблан» менен «Игорь атлаиысы
туўралы жыр» ды салыстырыўдағы келтиргеи пикирн
үзил-кескл пикир емес, әдебиятты изертлеўшилердин
нәзернн аўдарыў ушыи гипотоза ретинде аз да болса
пикнр айтыўды мақул көрдик. Ж оқарада айтылған
мысалларға сүйене отырып, «Қоблан» дәстапы печенег
—қыпшақ дәўирннде пайда болған дәстан деген пикирди айтқымыз келеди.
4.
Қыяс жыраў жырлаган «Мәспатша» дэстакы,
Бул дәстанда Мәспатшаны кенегсс урыўынан делинеди. Қарақалпақларлын ксиегес—маирыт урыўы Бухара
ханлығына қараған дәўнрде пайда болған дастан болыўы тийис. Қарақалпақлардын кенегес—мақғыт урыўлары ҳәзирги қарақалпақстаннын Қегейлн районынын
әтирапларын мәкәп етеди. Қараҳалпақлардын кеиегес
—манғыт урыўы Хорезмге келместея бурыи Бухара
ханлығы қараўында болған. Бул достаида Бухара» Самарқанд етирапларыпдағы жер атлары сөз етиледи.
Қарақалпақлар жоқарыдағы жер атларын Бухара—
деп түсинеди. Онда Булынғыр, Сәрсабиз ҳәм Чирчик
дэрьясы деген жер атлары ушырасып отырады, мипе
сонлықтан бул дәста.ннын шығыў дерегин Бухара ҳем
Самарқанд отирапындағы мәканлар менен байланыстырып изертлеў дурыс болады. Қыяс жыраўдын, жырлап жүрген «Бозуғлаи» дәстаны да сол дәўирде пайда болғаи дәстан болыўы тийис.
Ь. Қулемет жыраў жырлаған «Шәрьяр» дәстаны.
Қарақадпақлардьхн ен ескн заманпан беря киятырған
әдебий мнйрасы «Шәрьяр» дәстаны болып есапланады.
Дестаинын басланыу сюжети барлық халықларға, ортақ. Мысалы, уллы рус жазыўшысы А. С . Пушкин ислеп шыққан Рустык «Салтаи патша ҳаққында ертек»
те, «Мәспатша» қусап басланады. Бул дөстаинын сюжетлик қурылысы қазақлардағы «Мунлық—зарлық»,
«өзбеклердеги «Сахио—қыран» ҳәм «Айпарша» дәстанларына күте уқсас келеди. «Шорьяр» дәстаны сюжетлик қурылысы, композициясы ҳәм сөз шеберлиги
жағыкак жақсы исленген дастан. Қарақалпақ жыраў-
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лары бул дәста:1ды күтә сүйип жырлайды. Бул дәстанды қоцсы халықлардыц достаны меиеп с.алыстыра
лзертлеген мзқул,
в. Қурбанбай жыраў жырлаған репертуарлар ҳаққында. Қурбанбай жыраўдын қарақалпақлардык басқа жыраўларына қарағанда айырмашьгльггы бар. Қурбанбай жыраў қарақалпақ жыраўларына тэн болған
«А лпам ы о, «Қоблан» дәстанларып жырлаў мепен қатар, өзиник ргпертуарыи жана дзстанлар менен байытқаи. Ол қарақалпақлардын атақлы айтқыш жыраўлары Нурбылла жыраў ҳам Әбдкрасули жыраўларға
ерип. ол-ардын репертуарларын үйренген. Ал атақлы
жыраў болып жетнскеннен кейии Бухараға барып,
атақлы айтқыцьбақсыларға шәкирт болып, езбек бақсыларынан көп репертуарлар үйреннп қайтқап. Ол дзслея «Шийряи ҳзм Шекер» <гҲаншайым> дәстагиарын
©з репертуарларына киргнзип, ел ишинде жырлай баслайды. Қурбаибай жыраў өзинин творчестволық өсиўицде «Қырқ қыз». «Ер Зийўар», <Ер Қосай» қусаған дәс*
таилар да дөреттн. «Замаиа», «Буў заман», «Төлеп
мерген>, атлы дәстанларды да ислей баслады. Ол өми*
ринин ахырғы жыллары «Төлеп мергеи» д?»станын
хатқа түсирип питириўге қараған еди. Ол аўыз әде*
бнятынын бай қазнасыи ислеп қалдьгрды. Қурбекбай
жыраўдыц репертуарлары оғада көп, миие сонлықтаи
оныц жырлагаи репертуарын айрықша изертлеў керек
болады. Оиын гейбир репертуарлары Қурбанбай жыраўдын тск озиие тән. Онын бир қатар репертуарлары,
жырлаған дәстанларык царақалпақ жыраўяарынът
басқаларына репертуар болып киргеи жағдайлар
ушыраспайды.
Қурбаибай жыраў қарақалпақлардын атақлы жыраўы, онын репертуарларынын; ищинеи «Қырқ қыз»
дәстаиы квгг \*алықларға тарал, мәлнм болаы. Бул
дәстаи бойынща бираз әдебиятшылар тәрепинен изертлеў ислери апарылды.
Қарақалпақ жыраўларыныц репертуарларыкдағы
*Мэспатша» «Ёр Зийўар». «Шийрин ҳәм Шекер» достанларын Өзбекстанныц Бухара, Самарқанд әгирапьгнын Нурата таўлары, Былунғыр районларындағы езбек, қарақалгақ жыраў бақсыларынын репергуарлары
менен салыстырып изертлеў исин апарыў керек.
Бул аты аталған жерлердеги халық жыршылары*
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кнн, репертуарларыи салыстырыў, иаертлеў кси ез ал*
дына бкр лроблемалыц ис болып есапланады. Мпне,
сонлықтан келешекте бул исти салысгырып, терен
изертлеў гезектеги ўааыйпанық бйри бодады.
ҚАРАҚАЛПАҚ Д Ә СТА Н Л АРЫ Н Д А ҚӨРҚЕМ
Ү Л Г И Қ А Т А РЛ А Р
Қа4>ақалпақ дәстаиларында барлық дәстанлар ушын
характерли болған жырдын тайын қатарлары турақлы, керкем үлги қатарлар
(художествешюй клкше)
деп аталады. Дастаннын басқа орынлары жыраўлар
тәрепинен өзгертилип> узайтылып я қысқартылып ай*
тылса да, турақлы үлгн қатарлар аз өзсерип отырады.
Турақлы үлги қатарларды дәстаннын ишинде өз орнына пайдалапып керек орында қоса билиў жыраўдық
шеберлигине байланыслы. Бул үлги қатардар достаиды қызықлы қылып, көркейтип отырады, тықлаўшыларды қызықтырады.
Жыраў болыўға тайыпланғаклар, яки дәстанды
жырлаўга еликлегенлер, дәстаннан үзинди айтқанлар»
Яғный қосықшылар жыраў болыўга елнклегенде дәстахшық кшиндегн қәлиплескен үлги қатарларды ғапа
а йтады, Жалпы әдебиятқа тэн болған метафора,
эпитет, портрет қусаған күшли тедеўлер, салыстырыўлардын түрлери жыраўлардыд жырыядагы улгили!
қатарлардан ашық көринеди. Бул қатарлар дәстанлардағы көркемлик қосийеттин бири болады.
Жыраўлар бунда кебииесе халық тәрепинеи ысылып жетнлген өткир нақыл сөзлердин терме, үгит-нәсийҳат түркн кеп пайдалапып, езнннн, жырына шеберлеп қосып отырыўға гырысады. Гейбир үлгиля қатарлар бир ғаиа дэстаннык өзине тәп болған жағдайлар
ушырасып отырады. Бундай қатарлар көбинесе дәстанныц бас геройыныд аты менен байланысып айтылады»
!\облая ағам ат берсин деп жибердн,
Дт берсе де тез берскн деп жибердн.
(<Қоблан»)
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Ер Едиге ер еди,
Ел шетине жаў келсе,
Мен барамад дер еди(
*(<Едиге»)
Едигенин ерлнгин сыпатлаў ушын бир қатар жыраўлар тәрепииен дәстаннын ишииде Ед,игенин аты
бастан-аяғына дейин қайталанып отырады, Дәстаннық аты менен байланысқан үлгили қатарларды басқа
дөстаилардан да көриўге болады<
Нәрик улы Шораман,
Мен Казанға бараман,
Мен Қазанға барғанша,
Кар жаўмасын нур жаўсын,
Мен
барған сон»
Кар жаўмастан қан жаўсын.-*'
«Вул «Ер Шора» достанында «Нәрик улы Шораман> деген қатарлар батыр тилинен айтылған болып*
жыраўлар тәрепинен дәстаннын ишинде бир нешше
рег қайталанып отырады.
Бул турақлы үлги қатарларда дәстандағы персонажлардын образы жыршы-айтыўшы тәрепинен жақсы ислениледи. Багьгрдын жаў торепинин палўаны,
яки «Доўи» жыраў тәрепинен қорқынышлы жаў тәригинде сьшатлакып, батыр болса усындай жаўды жеииўи керек, сонда ғана ҳақыйқат батыр болады, халық
мүддесин орынлап, елди жаўдян қорғаған ер боладьг
деп жаўды қорқыиышлы күш қыльщ көрсетип отырады.
Нэтийжеде соны женген батырдық образьг күшейеди.
Қорқынышлы дәўдин образы төмендегише сүўретлеиеди:
Қоллары бар жабадай,
Аяқлары маладай,
Көзлерн бар урадай,
Кулаклары налқандай,
Мурынлары жуп теқгелик қазандай,
Тәқрнден келген бәледей.
Барлық дәстанларда унамсыз образ—мәстан кемпир батырдын қылған нийетине қарсы өсек, патлақам
исти ислеп журедн. Жыраўлар мәстанды тынлаўшы-
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ларға жексурын, жеркенншли етип көрсетеди, онын
жеркенишлн образын жыраў продессинде де оғада
шебер ашып береди. Мәстанныд образы мынадай үл*
қатарлар менен бернледн,
Топпысы тозған,
Арқасы қозған.
Екй днзесй қулағынан озған.
Кезлери мөштей,
Шавдыры тастай
Сай суйеои саўсаған,

Жетпистен артьщ жасаған,
Арқа мойны тырысқан.
Елаты мене*я урысқан,
Дызыл тилкн тыймаған
Келинине сый.маған.. ?

Батырдын анадан туўып, ер жетип, жигит болып,
өсип-өнип, жаўын женип, үйли болып, мурат-мөқсетлериие жетип, үлкен той бергендеги дәўир дзстанлардағы тураклы үлгилер.
Барлық дәстанларда батырдыи атасы мепен анасы
қудайдан бала тиленди. Олардын бала тллегендеги үлгйли қатарлар мынадай болып келедн*
ӘўлиЙеге ат айтты,
Хорасанға кой айтты,
Әўлийе коймай түнедн,
Бир тыриаққа зар болды.
Батырдын дуньяға келгек дәўири бала туўғаидағы
бала туўғызыў салты мынадай үлгилер менен басла*
нады:
Тоғыз ай он күн толғанда
Толғағы пайда болғанда,
Аршадап бацап көмдирди,

Тилладан. щ у е н көмдирди,
Ад жарылкап күн туўдьт,
Ат басыкдай ул туўды.
деп батырды туўыўдан-ақ онын ер жеткеиде де батыр
болатуғынлығын, *ат басъшдай ул туўды» деген қатгарлар арқалы тэриплеп ©теди. Батыр ер жеткеннен
кейии онын сүйген қызына қосыльгўына жаўлар тәрепкнен қарсылықлар, тосқыилықлар болып турады,
дәстандағы талас-тартыслар сол қыз дөгерегннде болады.
Дөслеп батырдын алатуғын қызы үлгили қатарлар
менен сүўретленеди; душиан тәрепинин батыры да бул
қызға талабан болады, Батырдын алатуғын қызы мы•надай қагарлар менен сымбатланып мақталады:
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Аппаг* жугща додақльг,
Тал шыбықтай буралған,
Көргенлерднқ ақылыв алған.
Екк бети гул-гүл жанғаи>
Каршығадай кыялланған.
Аўывла ры оймац тай,
Е ритIлери цаймактайг

Суў

т үбинде қ у и д ы з д ь й ,

Ерте туўып тез батқан,
(•'мири зая нсулдыздай,
Қар үстнне қар жа^ар
Карды керде етин кер,
Қар \хтиие қан тамыр
Қанды көрде бетнн кер.-

Дәстанлардағы аянышлы орынларда ата менен қнаныи балаға болғап мийирманлығы, қыйын жағдайлар
да баланын атаны, атаньш бзланы ойлағанлары, олардын бири-бирине муҳаббаты сөйлейтуғын жерлерде
аўыз әдебиятыныц жетилип исленген еткир терме түри пайдаланылады:
Қаршыга қустық баласы,
Каиыцда болар уясы,
Кайыҳыық басын жел қақса
Р\айгыда болар аиасы,
Жылқышы қустын баласы,
Жылғада болао .уясы,
Жылғанық түбин суу алса,
Жуўыоып шыгар анасы.
Ийтелги қустын баласы,
Шетенде болар уясы,
Шетеи түбин жар нақса,

Кайгырмай ма анасы.
Аагилак қустын баласы
.Жарда болар уясы.
Жар жағалай сел ақса,
Пармана болар анась:.
Шийде болар уясы.
Ший түбине от тнйсз
Пәрмана болар анасы
Аспанга ушса анасы,
Жерге туусер саясы.

Букдай үлги қатарлар дәстанныц бастан аяғына
илесип отырады, Бу/1 үлгили қатарлар жырлағанда
тынлаўшылар ўақыяныи қай жерине келгенин ансат
ғана түсинип отырады. Дәстаялард$?ы қысқа айтылатуғын гейбир үлгили қатарлардын қапдай жағдайда,
қапдай мәниске ийе болып отыратуғынын айта кетиў
керек болады.
Басында бар сәллесн,
Ийнинде бар мәллеси,
Сол ўақлары тайын болды.
Қырқ Шилтер Ғайып Еренлер.

Сол ўақлары тайын болды,.
Жайылған атлы бабасы.
Сол ўақлары тайын болда
Кызыр Ильяс бабасы.

Дегеи қатарлар батырдык басыиа қыйын-қыстаў ис
түскенде, тәбияггап тысқары бир мифке сыйынғанда
айтылады. Көбипес ж аў күшли болғаи жағдайда батырлар бир кәраматлы куш арқалы жаўын жекеди.
Квп дәстанлардг батырды қоллайтуғын пири Ғайып
Ереи Қырқ Шилтер, яки Қызыр ата бодып келеди.
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Лл тек ғана «Ллпамыс» дәстанында Жайылған баба
Алпамысты қоллайтуғып пнри болады,
Баҳар болса таўға шығар меялыш,
Маялышка байлар қойын жаялыш,
Ҳаўа жаўсын айдын көллер ҳөл болсын,
Жылдан-жылға аз дәўлетин мол болсын.
Бул қатарлар биреў менен биреў ушырасқанда, сөйлесиўге сөз баслағаида, бяреўге жақсы нийет тилегенде
сөз басында айтылады. Бул қатарлардан халықтыц не
менен күн көрип, не мснен тиришилик қылғанын ан*
лаўға болады. Жаўын көп ж аўса, малға жайлы болады, халық тоқ болады деп халықтын, шарўашылық пенен күн коргенлигииен дәрек береди.
Ашыў алдьгнда, ақыл соцыкда,
Ерден ердиц ҳаўгш бар,
Батыр ащаў ер годек,
Бул қатарларды жыраў қобызьш шертпей саз даўысқа
салып жырламай қара сөз бенеи мысал ретинде атайды. Булар хан менен хан, бир елдин батыры менеи бир
елдиқ батыры—бири-биринен қәўнп еткенде мысал ретннде айтылады. Батырға гөдек— баладай анқаў болма, ансызда жаў келип қалмасып, анлы бол, алданып
қалма, ешейин нәрсеге ашыўланып қолайсыз исти қылып жүрме, сабыр ықрарлы бол деп кеқес берил отырады,
Мэрт жнгит кирсе саўашқа,
Онын шаншып беснн гөзлер,
Намөртлер ғкрсе майдаиға
Кашатуғын жеоин гезлер.
Бул қатарда саўашларда батыр болыў керек, батыр
болыи жаўдан қайтпасан, жаўды женесен, деп батырға
қошамет айтылады, ал гейбир саўашларда қорқақ
адамлардыц үстинен күлип:
Цапщан кутылар,
Турғак тутылар.
К^йысҳанға берекет,
Калганныд атасына нәлет,—'
деп қорқақларға юмор-сатира ариап отырады,
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Латманат диянен дөкдйрди,
Берҳақ дкнгө кеидирди,
бул қатарлар батнр женип, жеқилген душпанды өэ
дкнинен беадирил, өзиния куши арқалы ©з динине
көндиргенде ҳәм өзинйқ сынннған дикин угиглеген
жағдайда вйтыладьгг
Қара шашьгвдьг дал тебеге туйейин,
Келген жаўга езим жуўап берейиа.
бул қатарлар батырлар дәстанында дәстаннын бас
геройы, якн айырым персояажлар қызлардан болған
хсағдайда, батыр қызлар жаўға мен де атланып сыртқы
жаўды қайтарыўға кемек беремен, деген мәқсегге айтылады,
Атҳа ерди салады,
Айылын беккем шалады,
Ат белине минеди,
Ийнине саўыт кийеди,
Ат қуйрығьз түйеди,
Саўыт кийип сайланып,

Коныраўлы найза чслға'
алып.
Батыр жолға женеэда*
Бул кеткекпек кетедн.
Н\олларр,ы свсбир

етедхқ

Мнне бул қатарлар батыр жаўға атланар алдында*
ғы онын кнйгея ккйима, асьгнған жаў-жарағын сыпатлайтуғын сөалерден ибарат. Батьтрдык жаўға атлаиып
барагьфғандағы сон-соўлатын кушейтиў ушын айтылған,
0 мы раўы с сиктей,

ТЗФадн корсек беснктей,
■ Қызлар қыйған қайшыдай,
Молла жазғац қөлемдей,
Кекили сулыў жэниўар.
деп батыр минген аттық сымбаты сүўретленсе, ол сол
аттык күши менен қуўаты, оныц жүйриклиги мынадай
мақтаўлар менеи бериледн:
Дузетти батыр шабысты,
Дойнаитан шьщқан отларға
Ғаўданлы жерлер алысгь?.
Батыр шаўып йошады.
Бир табенин шадларын
Бир төбеге қосады...
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Батырдын сапарларып сүўретлейтуғын қатарларт
Түлки жүрмес түнейден,
Түнде кетип барады,
Касныр жүрмес қалыцнан,
Карғып өтип барады.
Батырдын баратуғыи жеринин« ханы, окын қаласы, қа*
ланын салтанаты, ханнын отырған тахты мынадай қа*
тарлар менен сүўретленеди:
Алпыс еки әмелдар
Отыз еки моҳирдар.
Алтын тахтьщ үстинде,
Ай балтасы дәстинде..?
Қатты урысларда батыр жаўын жеигенкен кейянги
душпашгьщ бағыныўы, қарсылық қылғапдай адамнын
қалмағаны;
Омма турған көп болды,
Кол кетерген жоқ болды.
деп бериледи. Саўаштын картинасы көп дәстанлар менен қыссаларда «Атылды майдан ишннде, шабылды
майдан ишинде», «Күннин көзн думан болды, топаланнан жаман болды», қусаған қатар мекен бериледн,
бундай қатарларды жыраўлар өз жырыида қосып жиберетуғын жағдайлар да ушырасады. Батырдын анасы
ҳәм атзсы, онын образы дәстаиларда мынадай қатарлар менен бериледи:
Белине буўған потасы.
Ийнине салған ҳалқасы,
Көпткенде көшти баслаған,
Жаўлыгык қыя таслаған...
Ал батырдын анасы баласы туўралы қайғырғапда,
сыртқы жаўға қарсы турғандай меннқ қолымнан келер
нлаж жоқ дегенш
Суўға апарып суўғарайьгн ғазымдьт,
Қартайғаида к«м көтерер назымды,
— болып

келип отырады.

Ал батырдыи

анасынын
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баласына болған мийирманлық сөзлери айтылғакда
әдетте мынадай қатарлар менен бериледи$
Түк уйқысыа терт бөлсен,
Сууыч беснк таянған...
дастанларда еки жақты жарастырыўшы, еки жақты
бир*бири менен қуда қылыўшы жаўшы қызға қуда түскендеги үлгили қатарлар мынадай болып келеди:
Жаўластырмак жаўшьшан
Еллестирмек елшнден,
Сизлер саўыт мен уста:
Сеплемеге келгенмеп ,
Еки моҳмин саўдасын,
Питкермеге келгенмен.

Цозы менен саўлықты.
Телимеге келгенмен.
Қолыида гилла сазьл^ды»
Ат кетермес иаэьщды
Айттырьш келдкм қызыгщы-

Батырдык ата-анасы жаў қолына беиде болып түсип,
басына кемлик келгеиде оиын қайрысы:
Лашын едим канатымнан қайрылдым.
Тулпар едим дойнағымнаи майрылдым,
—болып суўретленеди. Батырдын атасы көрген қорлығын айтқанда баласын көргенде:
Ай налайый андызым
Суў түбилде куцдызым.
Белнме буўган қамарым,
Картайгаеда димарым,
— болып келеди. Ал батыр узақ сапарға атланғанда,
көп жыллар шсттс жүргепде озиннн елде қалған баласы ер жеткп, батыр жаўми женип, сағыкып елге
келгенде батырдын баласы меиен ушырасқаиы мынадай қатарлар менен бериледи:
Өристен қойлар кайтқанда
Қой жамырап келгенде,
Ҳар суўлықты бир түртип,
Сорлы ананды табалмай.
Сергиәдан болған,
Цошантайымба един; сен деди.
Узақ сапардан қайтқан батырға киндигинин қаны тамған жери кезине ысық көринип, ели журтын сағынғаилығы мынадай қатарлар меиеп сүўретленеди:
И2
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Атак күйеў болған жер,
Анақ келйи болған жер,
Ийилип сәлем берген жер,
Не бир деўраи сүрген жер.*..'
Қарақалпақ достанларынық «Ноғайлы» деп баслана*
туғын иоғайлы циклында Едил, Жайық дәрьялары сөг>
етилетуғын турақлы қатарлар ушырасады. Көбинесс
бул қатарлар «Еднге» дәстаиында ушырасады. Бул қатарларда батыр елин сағыиғанда, жол жүргепде көргеи
қыйыишылықлары сөз етилип отырады. Ол туўралғ
үлгили қатарлар тәмендегише болып келеди:
Бдлл қайда, ел қайда,
Жайық қайда, жай қайда,
Жалац аяҳ сорлмгя
Тикенексиз жол қайда
Аўыл алыс жер игалғай,
Жете алмадым жаяўлап,

Дәрья таслын, с у ў толқығ
Өте алмадым таяўлап,
Бдклдиц қара суўлары,
Толықсар мекен ьтмьщта.
Жайыцқа кеткеп еки нар.
Айлаиатрма екеи жуўьщта

Бул қатарлар Едил Жайық дәрьясы қусағаи геогра
фиялық жер атлзры менен тығыз байланыслы.
Батырлар узақ жерлерде басына жеккелик келип
кемшнликти көз алдына елеслеткенде, өзнне жәрдемшн жақыи-жуўықтын керек екеилигин сезгенде, күг
туўып, жаўдаи азап, қорлық көргеиде мкпадай улгк
ли қатарлар айтылаы:
Қудайым жаратсақ бешлерди жарат,
Ялғызды яратма ташларды ярат,
Бири өлсе бири келер кашықа,
Жалгыз елсе кимлер келер башыца,
Ғарға қ у зғ ы п ^онар аньгқ лашына^.
Жалрыз өлсе гсим кемер
Еспе қызыл қум көмер,
Ғэрип өлсе ким жуўар,
Абылайсад сел нсуўар.
Батырлзр яки хаилар далада атланыста жүргеиде бир
жерге тоқтап, далаға шатыр қурып, қырқ жигити
менен дем алғанда хан жигитинен, елинеи, пухарасыпан арыз тынлағанда, даладағы жағдайдын кериниси
былай бериледи:
\
Ак шатыр, кек шатыр,
Ак шатырда хан жатыр,
Арзын айтқан айтып атьтр,
Айтпағандар қайтып атыр.
8—536
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Батырлардыд даладагы бнр-биря менен ушырасыгт
урысқаны, таласқаиы, айтысқаны, шабысқаиы теменде*
гндей қатарлар менеп бериледи,
Екк батыр гүрести,
Кошқардайын урысты,Текодейин тврести,
Жағага коллар салысты,
Коламсакча чол салды,
Кол салғанм мол салдьг.
Ели-журты жаўға шабылыл, посқапда батырлардын
©зи ели-журты қыйлангаилығын билдиретуғын қатарлар|
Сея не болдык меннеп соц,
Мев ие болдым сеннен сән,
Елим сен-нен айрылдым,
Журтым сеннен айрылдым.

Ватыр өзинин дәртин, мукын басқаларға сөйлеп бергенде халық нақылларынан гтайдаланып отырады. Ол
мунынды айтқанда тыилағандай, түсингендей мунлас
адамға айтыў керек, түсинбейтуғынға сейлеўивдин кереги жоқ демекши боладьп
Дәртли менен дәртлессен
П^ртин калмай тегилер
Ёнйдәрт пенен дөртлессеш
Кабырғалы қольщ сегилер..#
Ватырлар ағасы, я инисии сағынғаидағы мнйирманлық
мынадай қатарлар менен бериледи:
Таласып емшек емискен,
Тгй қулындай 1 ебискен..т
Дәстанлардағы ўақыяға байланыслы болыў-болмаўьтна
қарамастан гейбир үлгили қатарлар жырланып отыратуғын жағдайларда ушырасады. Булар кебинесе ақыл,
яки тьшсал ретинде айтылады, я болмаса езинин басынан кешкен дәўранын сөйлеў мәқсетинде айтылып
отырадьп
Қарқарам бар бүл басымда шоктән шок,
бунда ез едимде дәўрая сүрднм, абырайлы адам едим,
П4
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қарқара қустыц пәринеп басыма жыға қыстырган едим»
демекши болады. Ж олдас болсак жақсы менен жолдас
бол демекши болса!
Қой семирсе чабырғасы киширер
Жақсы дилбар өлден шарап иширер,
Гуна қылсақ жаксы менөн цыл Гуна
Гунайықды бнр жаратқан кешнрер,—дейдн.
Батыр ез жаўы менеи сөнлескеыде, яки арадағы
шуғыл адамларға ашыў қылғанда, биреўге төселле
бергенде халық нақылын қолланып:
Таўды, тасты жел бузар
Адамаатты соз буаар.^
деп келистирип жибереди.
Ал қолынаи келер исв
жок. жаўдын қуры ашшы сөзине:
Ырылдайсан. қалпайсац,
Айтар сөзиқ таллайсак,-^
деп сөгинип отырады. Батырлар бнр-бири менен жолыққанда, жөн-жөсақ сорасқанда мынадай үлгили қа*
тарлар қобызсыз сөйленеди:
Ашылған бағдыд гулисец
Кай шәмеиник бүлбилисек,
Дәстанлар үлгили қатарлардан басланып, үлгили қа*
тарлар менеи тамам болып отырады. Дестаинын басланыўында жыраў дәстанды баслар алдында қобызын
гә шертнп, гә шертпей жыраў намаларына салмай жы*
йылған тамашагөйлерге дәстаннық басланыўын баян
еткенде:
Бурынғы өткен әйямыида,
Ол заманнық қәдемииде,
усындай батыр өтипти деп баянлап батырдық дүньяға
келиўинен сөз баслайды, Ал батырдын көп атланысларда болып, кел дәўирди басынан кеширип, урыс-саўашларда болып, жаўыи жеқип, әрманына жетип, той*
тамаша бернўи менек дәстанлар тамамланып отырады.
Демек, дәстаннық басланыўы менеи тамам болыўы ту115
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рақлы үлгиге ийе. Батырдын ел-журтыиа берген тойтамашалары мынадай үлгилер менеп бериледи:
Алысьша хат жоалап.
Жақыныка ат жоллап,
Ғ :ги-халқып жыйнай ы
Қырк күи уданы той берди.
1йхыра сырнай тарттырды.
Алтьш чабақ аттырды.
Бос агасын борлатгы

Керегесин тордаттъз
Шанарағын сырлатты.
Ушыға үзик жаптырды.
Мал семизин сойдырды.
Төрткүллеп ошан ойдырдыг
Тойга келген тойшыга
Дарадан табаз қойдырды.

Жоқарыда келтирнлген қатарлар көпшилик дәстан
ушын турақлы қатарлар. Булар кебинесе аўыз әдебия*
тынын майда жанрынан алыиып қосылып отырады. Ал
дәстаннын ишиндеги гейбяр нақыл сөзлер, үлгили қатарлардын олардын көпшилнгине оргақ Оолыўы аўыз
әдебиятынын бир-бирине болгаи қарым-қатиасы болып
есапланады. Фольклордын бул да бир әзгешелнги.
Аўыз әдебиятынын көлемли тури болған дәстанларды
наертлеген жағдайда рнык усындай айырмашылықла*
рына нәзер сала кетиў керек, Дәстандағы турақлы үл*
гилер дәстанды көркейтнў қәсийетине ийе.
1\арақалпақ достанларында қарақаллақ халқынын
өткендеги күн кэриси, турмысы, үрп*әдети, тарийхый
жагдайлары сәўлеленеди. Дәстанлардын барлық же«
ринде туўғам ел, ўатан, батыр, терт түлик мал туўра*
лы сөйленип отырады. Бул қарақалпақлардын көшпели дәўирди бзсынаи кеширгенлигиник гүўасы.
Хан менен ханнын ж аў болғаны халық тилинде
«қардын басын қар алар, ханнын басын хан алар» деп
айтылады. Дзстанларда «Еки қошқардыи басы бир
қазанда писпейди», және «Ердин ердеи қәўпн бар» деген сөзлер көп ушырасады. Демек, бир елди еки адам
бийлемеген екен, Өз бийлигнн арттырыў ушын, устем
болыў ушын бир-бирн менен урысқаи, таласқан. Бундай жағдайлар мына қатарларда аиық көрсетиледи.
Ел үстине ел келсе
Олда ханяын дәўлети,

Ел үстине хая келсе.
Олда хапкыи мийнетя.

Бул хан үстиие хаи келсе арты урыс, қан тегиспе ме*
нен питеди, дегец ойды билдиреди. Мине, сонлықтан
«бий көп болса даў көп болады, хан көп болсг жаў
кеп болады> делинген.
Дәстанларда аға нниниқ көп болыўын, олардын бар*
118
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лигин күсейдн. «Бнрлик барда тнрилик бар», «Атадан
алтаў туўғаннын атқап оғы жоғалмас» болып сөйле*
неди. Ағайин-туўғаннын
көп болыўы әрман етилнп
отырады.
Ел ишиндегя урыўлас ағайинлер бир-бири менен
бийликке тгласып жаўласқан жағдайда да сырттан
жаў шапқанда бирнккен. Мнне сонлықтаи «Ийттнн
аўзы ала болса, бөри келгенде биригеди» деғен на*
қыл қалған.
Егерде биригиў деген халық тилеги болыағанда,
халықлардық жасап халық болыўы мүмкин болмас
еди.
Қарақалпақ дәстанлары халықтын этнографиялық
емирниеи көп мағлыўматлар береди: «Аршадак бақак
кемдирди, тилладаи жүўеи кердирди» дегеи үлгн қатар Қарақалпақларда бурынғы замаида толғатқан
қаялларды қолтығынан
жуўен салып шанараққа
асып қойып бала туўыўына жәрдемлескенде,
Мал сеыизнв сойдырды,
Төрткүллеп ошақ ойдырды,
Касьтндз барған беглерге,
Дарадан таӨақ қойдырдм.
Қарақалпақларда әдетте той-дәстүри}?де аўқат берилсе үш адамға бир табақ тартылады. Егер оннан көбейип кетсе, «қудай урған табаққа бес қол түссин» деген
нақыл айтылады. Бул сүтхор адамларға қаратыльш
айтылғаи нақыл. Дарадан табақ тартыўды әдилликгин, тоқишлықтын, сақыйшылықтыц нышаны деп бил*
геп. Бул жағдай Бердақ шайырдын «Шежиресинде»
Ара, ара, ара қойды,
Хаи хабағын дара койды,—.
делииеди. Қарақалпақлардын сөйлеў тилинде бул жағдай «аўара» деп сөйленеди. Мысалы, дараўара, екеў*
ара, төртеўара тағы басқалар. Батырлардыи жаў-жа*
рағы найза, қалқан, саўыт, сарыжай, қорәмсақ, оқ,
мине усылардын бари де дәстанларда сөз етилип отырады. Батыр жаўды женип, тилеги орынланып, суйгенин алғаннан кейии, той-тамаша береди. Тойдын салтанаты дәстаиларда былай сез етиледи.
11?
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Қырқ күк удай той бердк,
Узағына хат жоллап,
Жақыкына ат жоллап,
Какь!ра сырнаи тарттырды,
Ллтын качбак аттырды.
Дастандағы <алтын қабақ» қәзиргн қабақ Солыўы
тийис, Той-тамашаларда батырлар мергенлигин сынасыў ушын атысып көрген, Буыын. ушын айырым
қабақлар сақланған. Қабақлар көп турса сарғаяды,
Мине сонлықтан «Алтын қабақ» болып аталған шы*
ғар, Қабаққа ош н ткйгизгеилер байрақ алған.
Дәстанларда дәстаннын бас геройы урыста, г\трест«
әдил болады «Агыспақ керек пе, шабыспақ керек пе,
гүреспек керек те»—дел душпаннан сорап алады. Өз
куцгине, өдиллнкке исенген батыр бириншй кәўбетти
душпанға береди. Батырдын әдиллршнн айта келип
«Ақ кеўилдин аты азбайды, тоны тозбайды» деп жыршы өз пикирин айтып өтеди, Әдил адамды көпшнлик
сыйлайды. Мнне сонлықтан да халықтық көпшилигн
әдил батырдын тәрепин алады, Гейбир жақдайларда
душпан тәрепиндеги халық өдил батырдын тәрепине
етеди. Батыр ез әдйллиги менен көпшиликти езкнв
қаратады. Дәстанларда бастаи аяқ әдилликти кусейди, «Қарадан хан болса, арзамызды айтар едик» деген
идея сөйленип отырады, Көпшилик дәстаи қара халықтын жеиип, өдил
заманиын орнаў идеясы менен
тамамланады. Қоблан мәқсетине жетип, ж аў қолына
кеткен малды әкеяитқ ғорип-қәсерге болип береди. Ал
«Алпамыс» дәстанында^
Заман кимнин зашшы,
Әшим кәлдкн замаиы, —*
деп жыршыиын негизги мәқсетн сөйленеди. Ал «Қоблап» достанында тек қыпшақ деп атап қоймай, оны
қара цыпшақ деп атайды. Қарақалпақларда қара деген сөадин мәниси жай пухара деген.
Дәстанлардағы батырдын ләшкери «Қырқ жғгнт»
болып аталады. Бул қырқ болыўы мор емес, бир неше
қырқтын да қуралыўы мүмкин, демек, қырқ жигит
деген сөз батырдық жаиындағы әскерлери деген мәнистн береди, Булар мын болса да, қырқ жигит болып
аталады.
П8
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Жыраўлар репертуарларындағы батырлар дәстаны—
қарақалпақлардын өткендеги тарийхын билдиретуғык
рухий азығы, сөз қазнасы. Қарақалпақ дәстанлары қарақалпақ аўыз әдебиятынын ен көлемли шақабын қу*
райды. Дәстанлардын саны көп, олардық турли вариантлары бар. Дәстанлар көп әсирди басынан кеширген халықтын тарийхый өмиринин айнасы. Елди
сьтртқы лсаўдан сақлаған ерлердин ерлигия жыр қьглған ез заманынын әдебияты, дослық, әдиллик, тыныш*
лық өмирди, бахытты, абаданщылықты әрман қылған
халық тилеги де күтә бай әдебият мийрасы<
#

*
*

Қарақалпақ аўыз здебиятында ҳәзирги халық шайырлары тәрепинен езииен бурынғы өткен халық шайырларынык жақсы традициясын даўам қылыў менен
бирге әдебияттын тарийхый 5.кыр, мақтаў жанры және
дәстаншылкқ жанрынык да аз да болса даўам қылғанын көремиз. Бул жерде Аббаз шайырдын «Баҳадыр» дәстаны туўралы сөз қыламыз.
баҳадыр дәстаны. Қарақалпақ Совег едебиятыньгн
ақсақалы Аббаз
шайыр дәстаншылық жанрыиын
улгиси бойынша «Баҳадыр> атлы дәстан дэретип әдебиятқа үлкен үлес қосты. «Баҳадыр» дәстаиы тарийхый жыр, мун-шер жьтрлары—жоқлаў, терме, мақтаў
иақыл-мақаллардык
бай дидактикалық гүрлерян
ишине қамтып, шеберлик пенен жазылғаи.
Аббаз шайьзр аўыз әдебиятыныц жоқарыда айтылған жанр үлгилерин өткендеги халық шайырларыныц
здебият традициясын даўам. етиў менен шеклепбей,
ҳәзирги жазыў әдебиятыиа тән болган усылда шығарма дөретиў дәрежесине жетисти. Онық шығармаларында түрли персонажлардын характерин ислеп то-*
лық образлар дөретиў иске асты. Аббаз шайыр шеберлик пенен аўыз әдебиятыныи бай дәстүрин жазба
әдебнятқа ушластыра билгеи шайыр, Бул шайырдык
өдебнят доретиўдегя новаторлығы болып есапланады.
Аббаз шайырдыц «Баҳадыр» дәстанынан қарақалпақ халқыаын өткендеги басынан кешкен өмир картинасы ашық көринеди. Ол қарақалпақ халқынын өткендеги аянышлы
өмирин көрсетип, сол аякышлы119
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емирден қутқарған, жақтылыққа шығарған тек ғана
совет власты екенин сүўретлейди.
Дәстан өткен дәўирдегн шьш мнйнеткешлерднй азапакырет шеккенлердин ўәкнли ретинде Аллаиғор деген
жарлы адамныд дүньядаи қайтқан ўақыясынан басланады. Сонда о:ш азалап отырғап ҳаялы Шынаргүл
ҳалыҳ алдында ез муиын шағып, өзннид аўыр ҳалын
айтыл былай дейди:
Не пайда байлардыц бахты болса да,
Хаи менек Султанныц тахты болса да,
Ай күнлер соларға жакты болса да,
Бизди бир нсулдызға аҳыў зар еттк.*
Ж әне Шыняргул ҳостары Аллангор өлгендегп еэшпщ
басыяан кешкен аўыр жағдайды, муқын, шердн мыиадай ҳатарлар менеи сейлеп береди.

Не да^а бар. қысна айлаиған жазыма,
Ким карайды менян аҳыў зарыма,
Шебине шертилген қайғы сазына,
Зулпымды тарҳатып соған тар етти.
Шынаргулдин жеснр аты басланды,
Бир басыма жаҳыклатып аспавды,
Кейниндегй онтэрх жасар Арыслаиды,
Жетим хаиасыиа сазаўар етти.
Шайыр өткендеги аўыз адебнятына тән болған
мун-шер жырларынын бири киси дүиьядан қайгқаида
оныд« тнри ўақтындағы кеширген өмнрин поэтикалық
сөз бенен сөйлеп бер?туғьш шебер айтқышлар арқалы өлгеыди жойлайтуғын жоқлаў мекен Алланғордын
емирнк кёпке оаянлап Щынаргүлге жоқлаў айтқызады,
Жарлылық көп басты, кеттнц тойынбай.
Бул жаман шатпанда бир жан сойылмай,
Ҳәмийше ардабын қайнап қойылмай,
Оуйыҳ больш жарман кетти қостарым,
Боз отаўды гумбирлетип тяге алмай,
Арқырагып арбаға ат жеге алмай,
Туцы.м таўып бир қыйтак жер еге алмай,
Д>'рыс голалмай дорбац кетти қостарым.
Дәстанда Шынаргүл өзнннн қостары Адлангорды жерлеўге шамасы келмей келшнлякке өзинин ҳалын ан-
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тып мунын шағады. Жыйылған квптен жөрдем сораған қатарлар твмеидегкше беркледй;
Карангыда қайғы сазьш
Шерткен менен болар мскеп,
Бир жесярдия мунлы зәрын
Е:иткенлер тынлар мекен.
Шынаргүл жыйылған көпке басыпа түскен аўыр жагдайды айтыў мепев қатар атадан жаслай жетим қалғаи баласы Арысланнын келешегияен үмит қылып халыққа жырлат) сөт ел береди.
Қашан кетер снйне дағы
Арыслаинын зкаслай ўагм.
Жаман шатлаяын шырағы,
Бир дүзелип зканарма екен;

Айтылған создин сабағыи,
Ашыларма екен қабагым,
Мениқ тегилген табагым,
Жоне кайтьш холарма екен.

Шьшаргүлдин сөзнн еситкеи мийнеткеш пухара халық
Шьшаргүлге рэҳими келип жардем береди. Халық
дәстүри бойьшша жарлынык басына аўыр жағдай туўғаида жарлы адамлардык Шынаргүлге қылған жардемин бай тнл менен бере билген. Шынаргүл мнйирмав
ана сыпзтындэ баласы Арысланға ендиги күнимиз қалай болар екен деп жас балаиы сыиап көриў ушын
темендеги сезлердн айтады:
Жаяа еслиридг неўбоҳәр,
Тал шыбынтай бураласақ,
Аиана сал бир иәзер
А қь1 л таппай тубаласан.

Үйинде затыи болмаса,
Минерге атын болмаса,
Верерге асын болмаса,
Енли қәйтип жүреаласан.

Шайыр өз геройын жаслай-ақ ойга зийрек, табанлыг
ақыллы етип көрсетеди. Ж ас Арыслан мунлы болған
аиасынын кеўилин алып, енди маған исене бер, халық
қатары адам боламан, өлген атамдай мал бақпайман,
келешек өмирди қалай қурыў туўралы күн көристин
жол.5арып излеймея, дейди:
Кайғы меяен чапаланба,
Жесирмсн деп шпаланба,
йплас пиьшрге талснба
Ак сүт берген меҳрибаным.
Сшт е меи эдеп сақлайман.

Сдгеа сүтимдп аклайман
Қул ?Ы1\ пе«си а»ал бақпай
ман,
Қурысык менин ата көрим.

Он төрт жасар ж ас Арыслан атам өлип жетям қалдым дегг Агукай майды,
Шайыр ез герэйынын ишкн
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дуньясын, ҳасмл ойларын
әрманьш ашып бередн:

адам болып өмнр сүриў

Астымда мениқ бар болса,
Алпамыстай байпубарым,
Аты шықҳан палуап оолсам,
Внр саялы норўан болсам.

!Келди жигитлнк шамалы,
Барыанлары тар қыналы.
Ала мойнақ шарханалы,
Болса мениц саз дуўтарым.

Шынаргүл өз баласы Арысланға келешекте халық қа*
тарында жүриўдиц жолларыи үйретип, афоризм сөз*
лери менеи ақцл айтады. Ҳэр нэрсенин қәдирин бил,
дейди.
Е.т гезгенди е.т демеген,
Ерип барса кел демеген*
Жазнйрала шөллемеген,
Шараптын қәдирк]] не билснн.
Сондай-ақ,
адам
болсан
адамлар
мемен қатнас, сыйласықлы бол, ҳәдден асып кетпе,—дейди. Ҳәр
нәрсенин қәдирнн бил, ашшы-душшьшы татпағаи,
турмыс азабын көрмеген адам ҳешнәрсеннн қәдирик
билмейди,—дейди:
Ваҳа бермей ац қараға.
Түспей қарангы жырага,
Мүт&ж болмай тас шыраға,^эўҳаодид к&дирин билмес,
IIIа рўашы «ық ойламл*а»!,
Кызыл кумдьг жайламаган.

Каоаколдя жыйнамаған.
Кошчардық қөдирин билмес,
Мақлайына түк питпеген,
Шүллкклеп ағаш гертпегек.
Колы менен көгертпеген,
Мийўеник қодарини Силмес.

Дәсталда Арысланнын ер жетип үйленнўи ҳаққында
сөз болады, шайыр сол замалдағы қыз алыў, қкз бериў, үйлениў, қыз айттырыў, қуда болыў қалын мал
төлеўдик иормалары заманнын урп-одетлери, салты
туўралы болған мағлыўматларды сөйлеп береди, Бурынғы дәстаиларға батыр ер-жигиттиц басыидағы қз*
рама-қарсылық
туўралы сөз етиў тән болса, ал
бул дәстандағы сгожет желиси Арыслаинын үйлениўиндеги тосқынлықлар класслық гүреске ушласады.
Ткйкарғы сөз бай менен жарлы арасындағы таластартыслар туўралы болады. Байлар байлығына малына сүйенсе, ал жарлылар тапқырлық, палўанлық
сезге шеберлик, сазенделик, ақыл ҳам парасат күшине елдиқ, халықтын
ҳадал жол силтеўиие улыўма
адамгершилик күшине исенедн. Ҳешиорсеге уқыгсыз.
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вкесиннк байлыгына нсенге>5 бай баласы Аршқтьпг
образыи шайыр былай бередн;
Оттай үпик сары еди,
ван жылан цабырга,
Вай баласы демесек»
Әйтеўир тирн жал еди,
Баласынын атыя қойгая Аогык деп,
Кыз ясылал жур кллай зорлық тартил деп
Ақылсыз ачмақльгк жағь: тагы бәр.
Бет аўзыяда са? жери жоқ жыртык деп.
Шайыр бул арқалы сол замапнык торгип лэстүриие
қыздын наразы екенин билдиреди. Дастаякый уням*
льг бас геройы Арысланды ҳ&м онын досты Азатты»
олардьгд ЕОртретлерин, мүшелерин, келисиги келген
палўак екенин мьгнадай қатарлар менен сүўретлеп
бергенг
Көк пашшайы гүмбездей,
Еки коэдиц жанары,
Гәўҳардай сочкан әйнектей,
Тәп берип тур гүреске,
Сүнгийтуғын үйректей
Ортаға шьтқты екеўи,
Двстанда упамлы геройдық биреўи Қырмызы ақылғе
аийрек тыянақлы етип керсетиледи. Ал оаын әкеси
Тәжимбет малга қызығып өз теци емес Толыбайдын
баласына қызы Қырмызыйы беряў унзын зорлайды.
Бирақ қыз бай баласын қэлемейдн. Жарлы қызы Қырмызынын портретип мынадай қатарлар менен мақтап
нерсетеди.
Кыадын *ты Кырмызы
Шасенемнин дәл өзи
Еки беттин алмасы,
Багазға кан тамгандай.
Дестаида ҳаял-қызлар тенлигии қорғаў, қызлар вз теанн* қосылса екеи деген ойлар қыэ женгеси Дүрдаианын тилинен айтылады.
Шел жерде шекгелге бүлбкл конар и1.
Кызыл гулге ғарға қонып болар ма,
Конса да қондырған адам оқар ма
Усындай ислерге. күйип жаиамт.
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Қыз әкеси Төжимбеттнн малға қызығып, қызын вз
тенине бермегеиине, ақты-қараны билмегеикне ез қызынын мунлы-зарын тыкламағанына қыз женгеся Дур*
дана нарыйза болады. Тәжнмбеттид ақылсыз адам
екенин мынадай қатарлар менен сыпатлайды:
Сәлем төжимди билмеген, ”
Ҳешбмр сәрдар?а ермеген,
Сөз канинен гул термегеи,
Бкр яатте пз« ладгн екеа.

Иши геўек бос турғайдай.
Нан салмаған дәстурхандай,
Капырықта ыссы урғандай.
деиссн жоқ сабан еке».

Дәстанда Арыслан ҳәм Қырмызы ақыллы, ойлы, зийрек сыпатында керсетилип, олардын бир-бирине болған муҳаббаты иынадаЙ айтыс формасыпда бериледн.
А р ы с л а н:
Мойны бир гез Арзл текиз қуўындай,
Кеўлям таскан Әмиўдәрьянын суўьшдай.
Аўзьшан шыққан дем злтын пўуынаай.
Ләпке ләп нойгандай шййрнн пал керек.
Қ ы р м ы 3 ы:
Сен гоўҳар шам мен ҳәсте болсам,
Сен бо/ентте турып, меп посте болсам,
Вас ншине кнрип шөмев байласам
Мея бағдын ишииде гул десте болсам.
Зулпым тар ойлерем Арыслан болсая,
ЖаЙлаўын болар ем яки газ болсақ.Суўық самал бет-аўзыча тнйдирмеҚ,
Ықласын сонындай, бәҳор жаз болсам.
Шайыр дэстакда той тамашалардағы турмыс садтын, тойдағы гүрес тутыў, ат шабыў, жаслардын ҳайтта-тойда кийетурын кнйнмлери толып атырран той-тамашакын дәстүрлерннен
көп мағлыўматлар берип,
щебер тилмекен сүўретлейдн. Арыслан менен Азат
тойларда гүрес тутып, палўанларды жығады. Булар
басым болғанлықтан тақыр жерден шан шығарып
урыс*қағыс төбелес болады. Жәнжел кдасслык характер алады. Бәрибир халықтын қоллап-қуўатлаўы ар*
қалы Арыслак менен Ааат класслық гүресте женип
шығады. Бнрақ душпанлары Азат пенен Арысланды
қуўдадайды. Қашыўға мәжбүр болады. Олар халықты
паналабды. Шайыр бул жерде шеберлнк пенен ўақыянын желисин кульмннацняға шығарып, оқыўшы124
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ныц дыққатын Уллы Октябрьдиқ атқан танаиа бурады.
Дәстанда Арыслан менеи Азаг Қарақалпақстанда
Совет властынык орнағаи куилеринде совет власты
ушын гүресхен ғайраткер сыпатында керсетиледи.
Шайыр Арыеланнын тялниен жана орнаған жана $аманды, жанэ өмирди совет властыньш тусқен қуяшын
тобият көринисн менен сүўреглейди:
Шөллер гүлге айланта суў келип,
Ғаз тъццылдъп сынсып, суўға цуў недии.
Тигилди ортаға кызыл туў келип.
Желбиреп саясы халыққа түсап тур.
ТсСтырьш Омиўдик сууын шайпалтып,
Шаққай бозлак шалқып суўды ишип тур.
Танландырып дарақларды шайқалтып,
Ган алдында тан самал&г есип тур.
«Баҳадыр>> дестаныныц ендиги жағында Қарақалпақстакда Совег властынын дәслелки күялери ҳәм колхозластырыу дәўири отызыншы жыллардағы халық
емири сөз етиледн.
Аббаз шайырдын «Баҳадыр» дәстаны қарақалпақ
совет фольклорына бай жемис берген көлемли әдебият
мийрасы. Халықтын өмир тарийхын әдебият тили менен сойлеп бергеи дәстан. ЯғныЙ халық емнринин айкасы. Д останшп баслэныўынаь-ақ халықтын еткекдеги өмири көз алдыннан елеслеп өтеди:
^арақалсақ елаяде,
Кеқ салалы жеринде,
Әмиўдарьянық бойшда,
Басыиаи шйиет кетпеген.

Шекпени дизге жетпеген,
Жыламай кү«и кешпеген
Өмиринше жери . жоқ,
Арқаланбай гоцгпеген.-

Аббаз шайырдын бундай сюжетли дәстан деретиўн оиын халық вмирин жақсы үйрекгеник, шайырлық
талантыныц жоқары екенин көрсетеди. Аббаз шайыр
қәрақалпақ аўыз әдебиятынын. еа көлемли жанрынын
бири болған дәстаншылық жанрды усталық пенен бизин заманымызда даўам етип, үлкен творчестволық
мийнети арқалы «Баҳадыр» қусаған күтә керкем дәстанды дөрегти.
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1Х'Б Ө Л И М

БАҚСЫ ЛАР
Қарақалпақ халық жыршыларынын дуўтар шертнп,
қосық айтып, атқаратуғш өнер ййесинин бири бақсы
деп аталады,
Қарақалпақ бақсылары жыраўларға қарағандасон
яайда болған- Бақсылар халқымыз Орта Азияға квшиа
келгенНбн кейин, әсиресе Хорезм ойпатына кзшип келип жайласқаннан сок қарақалиақ-тарға бақсышылық
ҳөнери кеннеп тараған.
Бақсылар өзннин релергуарьқ шертетуғык сазы,
ҳаўазы бойынша жыраўлардан кескин ажыралып турады. Жыраўлар қобыз бепен жырласа, бақськпар дуўтар
шертил қосық айтады. Жыраўды «жырлады» бақсыни
«айтты» дейди, яғный «жыраў жырлаттық»,
«бақсы
айттырггық» деп сөйленеди. Бақсылық қарақалпақларға Орта Лэия халықларыкаи кирген, қарақалпақлар
бақсылықты* Хорезмдеги өзбеклердеи,
түркменлерден
үйренгеп. Бурынкан киятыргап жыраўшылық хенер*
дии үстине бақсь:дық қөиерн қосылып қарақалпақтыи
хврксм қеиерн байыған, жырлайтуғын релертуарлары
кенейген. Халық жыршылары қонсы халықлардан жа*
ка шығармаларды үйрениў менен бир қатарда олар
өзинкқ бурыннан айтып киятырған халық қосықлари
мийнет жырларыи да айтқак, дуўтарына қосьш
оньг
жетилдирип взине бейкмлеп жырлаған- Сөйтнп ез өнерлерии бурынғыдан да асырып бзйытқан- Сонгы замағ1*
лары жыряўды жасы барған кексе адамлар тынласа,
ал бақсыларды жаслар тыплайтуғын болған. Бул жөнянде Қурбанбай жыраў жырлаған «Қырқ қыз» двстанында;
Биреўлер жыраў тынлайды,
Бкреулер гекти жақлайды,
Қызларға жыраў не керек,
Жигвтке жыраў нс керек—
деидя.
Жыраўлар қолына қобыз алып шертнп батырлар жырын жырласа, ал бақсылар қолына дуўтар алып шертип, Геруғлы қусаған батырлар жыры менен «Ғ&рип
ашық» қусаған сүЗнўшилик жырларын антады. Қарақалпақлар бул ҳенерди бақсы десе, қазақлар жырпў
126
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дейди, Қазақ тилииде бақсы аўырыў емлеўши порқан
мәнионые ийе. Өйткени бурында қазақ Оақсылары қобыз шертип эриўақ шақырған.
Бақсы СӨ5И түрк тиллес халықларда бурыннан киятырған ески свз болыўы керек. Бул сөз есхи адебий
нусқал*арда ушырасады. Өзбек
шайыры Лутфнйдйк
«Гүл ва Нзвруз» дастанында;
Янадур қуастым бнр якшьшрдык
Моигол сауатыны билгси бақшылардж1
(Жақсы^ардан ҳэм моигол сазып бнлген бақсылардан
тәмем оар) дейди. Мине бул қатарда бақсы деген сез
ушырайды. Қарақалпақлар арасына бул өнер сон та*
раса да, керкем енердин бнр түри сыпатындя қәлйп лесип, халық арасына тен сикисип кеткен.
Қарақалпақлар арасынан Ақымбет, Муўса, Еденбай
қусағяк
атақлы айтхыш бақсылар шығыл, бақсылық
енердн
жоқарғы бгсқышқа көтерген. Қарақалпақ халқы ески
Хорезм мәденнятын ҳәр тәреплеме үйренип, окнан пайд&ланған, Нотийжеде «Ғэрил ашық»
«Юсуф Ахмет>,
«Гәруғлы» сыяқлы дэстанлардары түрли
шақаплары
қарақалпақ бақсыларынын негизги репертуары болды.
Ваксыларта шәкнр? шырзрыў дәстур болған. Олар
щәкиртти ҳәр тореплеме сынап танлагаинан кейин үйрете баслаған, шәкирти дуўтар шертиўди үйреке баслағакнан кейян оиы той-тамашаларға барғанда изкие
ертип журген» Бақсы дуўтар. шертип қосық
айтқанда
бақсыньш шакирти устазынық қасыпда жанапайға дуў*
тар шерткен. Боляжақ бақсы устаздыд изине
узақ
жыллар ерип жүрип» сөз үйренип, устаздан пәтия алып,
өз алдына бақсылық дәрежесине жеткен.
Қарақалпақ бақсыларынш айтатурын репертуарларрында жьпаўлар жырлайтуғыи батырлар дәстаны болмайды, Бақсылардып релертуарьшда шьгғмс
әдебкятындағы сүниўишплнк дәстаялары менен
«Гөруғлы»
дәстанынын түрлн варнантлары киредн, бақсылардын
айтатуғын қосық жырларында отырықшы
еллердии
өмирнне тәи болған баг, бақша ҳорем қусағаи сөзлер
ушырасып отырады,
Қарацалпақ бақсылары өзиниқ айтатуғын дәста1 Р\>копись

ксллекзяй

восточных рукописей брнтанского нузгя

7314 тр! 113.

127

www.ziyouz.com kutubxonasi

нын баслар алдьшда жыраўлар қусап кирнсгте терме*
лер айтады, бақсылардық термелери жыраўдын термелеринен езгеше Бақсылар кирнспе-термелерипде* кебинше түркмен халқыныд класснги Мақтумқулыныкнасият, ақыл сөздеринен баслгйды. Бурыннап киятырған
бақсылардық дәстүри бойынша Мақтумқулынық сезин
айта билмегеп бақсы, бақсы болын есапланбаған.
Сүйиўшклик дәстанлардын китап болып басылып
шыққанларынын гей биреўлери қыссаханлар репертуарына киргеп, булар гейбир дәстанларды орынлагапда
репсртуарға ортақ болтан. Бақсы айтзтутьш Мақтумқулынын узақ қосықларынан да, жыраўлар термесине
кире баслаў процесси ушырайды. «Мақтумқулыньш»
«биримде билмедим яқшы йямянды» деген шыгармасын жыраўлар тсрмесикик қатарыпа кнрс баслаған жо*
қорыда айтқапбыз. ХГХ.әсирдсги қарақалпақ шайыр*
ларыиыц ишинен Әжинняз шайырдын «Бозатаў» атлы
тарийхый жыры бақсылардын кириспе—термелсрипе]1
беккем орын алган.
Қарақалпақларда бақсышылық өиердиц өсиг раўажланыўынын жолы, сабагы төртеў: Ақымбет бақсы.
Еде!1бай бақсы, туркменлердеи Суйеў бақсы, қарақал*
пақлар мекен көптеп бсрли
өмир сүрип
киягырғам
Лраллы өзбек бақсылары болады, Жоқарыда айтылгап
атақлы айтқышлардын өз-ара репертуар алмасыўы нә*
тийжесинде бақсылардын репертуарлары байыған, өсипөнгеп.
Қарақалпақлардын бақсы нзмалары туўралы сөз
болганда олардын байыўына қоқсы халықлардыц тийгизген жәрдемиг айта кетиў орынлы болады.
Сүйеў
бақсынық намаларын өзлестирип, бақсылық
усылын
қарақалпақ ишинде даўам
етиўши Жапақ
бақсы,
Ақымбет бақсыиык намаларыи даўам етиўши
Муўса
бақсы Есжаи бақсылар болады. Еденбай бақсынық да
намаларыи даўам еттнриўши шәкнртлери болғаг. Хө#
зирги қарақадпақ намаларыеық ищиндеги «Қоныратэ
намасы деп аталып жүрген нама бурыиғы араллы өзбеклер намасынан кирген.
Қарақалпақ бақсылары бурыи тек өзи дуўтар шертип, қосық айтатуғын болған. Ал соқлаў—қоқсы халық'
лардық тәсири менеи қарақалпақ бақсылары қасьша
баламаншы, гиржекши ерткен, олардын баламаншылары езбек, гиржекшилери түркмен болған, Мине усыа128
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дай қарыа қатпасықлар арцалы қарацаллақларда е*и
шертнў өнери ескен, Бақсылардыц саз шертип, сәўбет
қурыўы коллективлик бағдар алыл„ оркестрге
усаЛ
баслагап-

ҚАРАКАЛПАҚ БАҚСЫ Л АРЫ Н Ы К БАСҚА ХАЛЫ Қ
БАҚСЫ ЛАРЫ М ЕНЕН ҚАРЫМ-ҚАТНАСЫ
Қарақалпақ халық жыршыларыныц бақсылық оис*
рииин өсиўинде қонсылсс туўысқаи халы:у!ардын халық жыршылары шеижўши роль атқарды.
Қароқалпақлар Хорезмге келгенкен кейин қонсы халықлардаи
күн керистин қәр тәрепии үйрепди* көшпели доўнрде(1
кем-кемнен отырықшылыққа айланды. Сырдоръя, Жаиадәрвя бойларын жайлап, егин еге баслады.
Турақ
жайлар салыўға қарады.
Қарақалпақлардьщ басқа халықлар менен қарым*
қатпасы кеи әсирлерди ишнне алады. Қарақалпақлар
\:снеи квп әснрлерден берн бирге вмир сүрин, тогдирлесн болған өзбеклер ҳаққында 1<, Л . Задыхии была*5
;:ейди:
«X IV осирдин ақырында Алтын орда ханлыгы
қулағаннап кейин Арал, Волга бойларындагы
түрклес халықлардыц бирпараларыпын бириккени мәлим, мине усынын тийкарында өзбек,
қарақалпақ, қазақ ноғайлардыц ҳәм басқалардын этникалық айырыашылығы пайда болган,
буғаи мыналар киреди, мысалы, қоныратлар,
қыпшақлар, уйғырлар,-.. қоцырат, қыпшақ қэў*
иылери осиресе қарақалпақларға айрықша жақын».1
Араллы өзбек бақсылары. Қарақалпақ бақсылары
туўралы сөз болғанда қоқсылас өзбек, түркмен халықларыиын бақсылары менен олардьщ арзсыпдагы қа*
рым қатнас, бир-бирнне болғап жэрдсм, рскертүар алмасыў қусағаи мәселеге тоқтап өткси мақул. Бул корада Әмиўдәрьяныц аяғындағы «Араллы» деп аталган Хорезм өзбеклериниц бақсылары менен
болган
тығыз
байлаиысты атап
откеп жеп. Араллы езбек
бақсыларыиыц
кепшилигние түркмен бақсы.■ УвИГ'»:'
1 К. Л. З а д ы х и н «Узбсхп дельтп А.м\ .дары(> Трүды

резмскон экспсдицин, Москва, 1952, стр. 321, 333, 336.'
9—535

Хо-
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сы Сүйеў устаз болған дейди. Сүйеўдеи бурын
ҳәм
Сүйеўдин замаиында Ешбай, Аташ, Гарибиияз ҳуса*
ғаи !корезм өзбеклериниц атақлы баҳсылары болғаи,
ал соцғы заманлары гармон, рубаб зсбаплары пайда
болып, дуўтардын орнын басқан, дәстан айтыўшынын
орнына қысқа қосықлар айтыўшылар көбеиген.
Хорезмдеги бир қатар этникаль*қ
группа
озбеклерди
«Араллы езбеклер» деп атайды, араллы өзбеклер хо*
жалық, күк көрис гэрелинен қарақалпақларға
күта
жақын турады, олар көп заманнаи бери, қарақалпақлар менеи иргелес қонсы болған.
Драллы өзбеклердин бақсылары қарақалпақ бақсыларыив қусап д>гўтар менен айтады« Араллы ©збеклерде бурын дуўтардаи басқа қобыз, жыраў да бол*
ғаи.
Араллы езбеклердин бақсылары түркменлер ҳэм
қарақалпақ—бақсыдары менеи репертуар алмастырып
бир-бири менен қатнасып отырган, мине
сонлықтан
айтатуғын намалары да бир бири меиеи
араласыл
кеткен. Бақсылар айтатуғын көп намаларға түркмен,
өзбек ҳәм қарақалпақ Йақсылары ортақ. Түркменлердкн агақлы оақсысы Сүйеў бақсы араллы өзбеклер*
ден көп шәкитлер таярлағаи.
Суйеў бақсынын шәкиртн езбек Әдилбай
бақсьқ
Әдилбайдын шәкирти Орынбай бақсы
(1908— 1952),
Орынбай баҳсы өзбеклердин қытай урыўынан болғаи.
Жақабай бақсы Төре баласы (1887— 1961) нын атасы
тоқсан жасына дейин гыржек шерткен. Араллы ©збеклердин бизге белгили бақсылары: Қутым,
Әллияр,
Гүрбек, Әднлбай, Ж ацабан Орынбан Жоқарыда аты
аталған бақсылардыц көпшнлиги
Сүйеў
баҳсынын
бақсылық өнерин даўам еттириўши бақсылар Солады,
Өзбеклердкқ ©зинин де халық жырларынын айтатуғьш
намалары болған, олар қоцсы халықлардан да намалар уйренип &$ камаларын байыгқан,
Түркмен бақсылары
Сүйеў бақсы. Қарақалпақ бақсы-тарыныц бақсылық
өнериниқ
өсиўине,
олардыц
репертуарларынын
көбейиўияе Хорезм озбеклериииқ тәсири бир жақтан
тийген болса, ал екинши жақтан Хорезмде жасаған
түркмен бақсыларынық еткеи тасвйрн оғада үлкен.
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Заман өзгерип, жацалықлар туўып отырыўы арқа*
лы халық жыршыларынын саз асбаплары да эзгерип
отырған. Өзбек бақсылары жаца саз әсбапларыц қол*
лаиыўда улги болды. Бул жағыиап
қарақалпақтыи
бақсылары меиен жыраўлары бираз гепжелеў қалғап.
Қарақалпақ жыршы.ларьшда қобш беиек дуўтар соц*
гы заманларға дейин сақланғаи* Ал Хорезм өзбеклеринин жыршыларында жағдай басқаша. Мысалы: Хорезм өзбеклерииде бурыи қобыз болып, онык орнын
дуўтар басқан, ал очиан берн келе, дуўтардын орнич
гармон (орысы қобыз) басқан, Жигирмбланшы жыл
лары Хийўалы Сапа сазшы, Енеш шолақ, Үргенншли
Ширазы оа.та, Шаббазлы Хожапияз гармоттшш, Терт*
күлли Қошаққор» Хожелидеи Қутлы қыз кусаеаи езбек жыршылары қарақалпақтыи той-мерекелерипде,
гармоп шертнп жырлады. Ал сонғы замаплары озбск
жыршылары гармоныныи ориына тар (рубап) осбабытт
пайдалана баслады. Өзбек жыршыларынык жзца саз
осбапларьшан пайдалаиыўы прогрессив оҳмийетке ийе.
Бул жыршылар соцғы заманлары қарақалпақ жыршыларцна тәсийирии тийгизди, Ҳэзнр саз осбаплары*
кьгн тольп атырғак түри бар.
Бақсыларымыздьщ туўысқан халықлардын бақсылары менеи болған қарым-қатнас мәселесине келсек,
езиниц таланты менен пүткил Хорезм ойпатына дацқы жайылған атақлы Сүйеў бақсы туўралы сөз етпой
өте алмаймыз* Ол түркменлердин ен атақлы бақсыла*
рьшыц бирн болған. Соныц менен бирге Хорезмде жасағаи өзге халықлардыц Д* белгили бақсысы болып
танылғзн. Сүйеў бақс түркменлердиц шаўдыр урыў*
ыныц бозашы тийресинин, коммеши Сейгназар мәкл*
нында туўылып өмир сүрген. Бул кәралар
бурынғы
Порсы, ҳәзнргн «Калиишг> районыныц әтирапы. Суйеў бақсы қарақалпақлар арасына кеп келип бақсылық еткеи. Қарақалпақларда үлкен тойларга Сүйеў
бақсыны шақыртып айттырыў дэстүр болган. Қара*
қалпақ халық бақсысы Ж апақ бақсы Шамуратов Суйеў бақсыныц өмнриниц ақырғы жылларында (1913—
1914) Қарақалпақстанға келип ийшан қалада
(Халқабадта), Хожа-ели де достан айтып үлкеп тойларды
атқарғанын хабарлайды.
Лкадемик А- Н . Самойлович Порсыда 1908*жылы#
Б8 жастағы СуйеЎдин айтқанын тынлағапи туўралы
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бнлдиреди.1 Сүйсў блқсы қарақалпақ»аар
арасында
үлкен қүрметке ийе болғаи, Сүйеў бақсыныц шэкирти
«эбек Әмег бақсы Атажан л?елеи Әмет бзқсызшн шәкирти ҳәзнрги қарақалпақ бақсысы Жапақ бақсы Шамуратов. Ол Сүйеўдин иамаларын үйреиии, оны езлесткрип, қарацалпақ музыка мәдениятына үлкен үлес
қосты. «'Хорезм муэыка тарийлшысы> деген китапта
Сүйеў бақсы тууралы төмендеги мағлыўматты бередя:
«Сүйеў бақсы езбек, түркмен, қарақалпақ халықлары
арасында шунын дәрежеде машхур бир болганы яғ;шй ҳор ким т&рефиден бигацилгсн сәўгилилгеи
бир
кишидур. Хорезмде Сүйеў бақшыны билмеген
кеши
йоқду десек мубала қыған болмасмыз»,
Суйеў бақсы «Гөруғлы» достаиынқ
12 шақабыи
ядтан билген ҳәм айтқан. Туркмеи халық легендаларьгнда <Сүйеў бақсыны Хийўаныл хаиы шакырып алып,
«Гөруғлы» дәстаны айттырыл, ези «Гөруғлы» иынбаспадан шыққан китабына қарап отырьш тексергенде
Сүйеў бақсы хан алдында жацылмастан айтцан екен»,
деп ертек қылып сөйледиСүйеў бақсы ҳаққында қарақалнақ халқынын аўыз
еки сезинде де толып атырған легенда бар. Сүйеў бақсы қарақалпақлардын атақлы бақсысы Муўса бақсы*
иын заманласы болған. Олар бир-бирнне ҳүрмет пснея
қараған. Бир-бирииен репертуарлар алмасып турған.
Бир тойда Сүйеў бақсы менен Муўсаны жарыспаққа
айттырыптымыс, тойдын ақырьшда қайсы бақс:>1 жақсы айтты дегеиде Сүйеў:
«Муўса бақг.ы меинен жақсы айтты, себеби ол
бир дуўтар менен ғана айтып халыққа тамаша
бердн, ал мен бул тойда тек дуўтар меиен ғана емес. қасымдағы ғыржекшн хәм баламаншыларым мепен, толып атырғаи саздыи күши
меиеи, шаўқым менеи халыққа тамаша бердим,
мине сонлықтан Муўса бақсы жақсы
айтты
деймен» депти.
Ҳәзир Түркмеистаидағы Сүйеў бақсынын шокиртлери Жумамурат бақсы, Балта бақсц, Қаппар (Қам1 А. Н. Самойлович. Отчет о посздке в Ташкент, Бухару
и
Хнву в 1908 г, Известия русского комитета для изучеаия Средней
Восточной Лзии в историческом, археологнческом, лннгвнстическом о т н о ш с и и я х , СПБ, а п р е д ь , 1909, Х?9.
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бар) бақсы, Қурбан қылыш (1876—1958) бақсылар болады. Мисге жоқарыда аты аталған бақсылардыд сонгы
уақыттағы шэкиртлерн Балта Қурт бақсы, Хатша қыа
Есен, Ақшагул, Тәжибай, Таяр, "Тәжибай аребақсылар
Суйеў бақсыиық традиииясьш даўам етип халыл{ ишки
де айтыгт жургсн.
Хорсзм ойпатындағы барлық халықлар менен қа*
рақалиақ халқы қарым-қатнаста жасаган, онын бақ*
сылары бир*бкрк меиен дос болган. Бул дослық совет
ләўири{1дс раўаж а.тды, Қарақалпақларда бақсылық
энерн халық ншнке көц таралғап өнердиц бири, Соцғы
даманлары той-тамаша болғаи жерде
кыраўлардаи
гөре бақсыларды көп тыцлайтуғыи болғаи. Орта Азия
чалықларынын бақсылары айтатугьш.
қыссаханлзр
оқыйтукып суйнўшилик жырлары қарақахпақ бақсы*
1арыиыд да негизи релертуарын қурайды.
Қарақалпақ бақсылары қонсы халықлардыц бақсыш қ өиерш? уйренип гана қоймастан, өз репертуарытқ
оларда ры намаларды творчестволық жақтан қайта ис*
леп өзлестире билген. Олар ец әдеп халық аўзында бурыннаи жырланып киятьфгаи жайдары қосықлар. мий*
нет жырларын жырлаўдан баслаган. Бақсылардыц басым көпшилнгн дәслеп қысқа қосық айтыўшы қосық*
шылардан шыққан. Олар устазға ерип, саз бенен саз
уйренип, бақсыетық дурежесиие жеткеп. Қонсылас ха*
лықлардаи уйренген дзстаиларьш творчесгволық жақ*
тан ислеп өсириўге тырысқан. Олардыц қосықларып,
намаларык, қоттеки саз әспабы дуўтерыи езлерине
бейимлестирип, миллий әспаб дэрежеснне жсткергеи.
Бақсылар дәстанларды қанша өзлесткрии айтса да
•>лардыц ен әдепки негизги сақланады- Орга Азиядзгы
хзлықлардық әдебияты ушын мода болғаи шағатай тнлиник элементлери бақсылардын дәстанында көп ўақытқа дейии сақлаиып келгенин коремиз, Бул жағдай
соқғы заманлары кем-кемиен азайыў продесиие өтип
киятыр. Ески әдебий тилиниц қалдықлары жоқ емсс,
елеге дейкн ушырасып отырады. Ал енди қарақалпақ
бақсылары туўралы гейпара мағлыўматлдрға тоқтай:тыз.
Қарақалпақ бақсылары
Ақымбет бақсы. X IX әсирдиц ортасьша өмир сургец, қарақалпақ халқыиа даққы жайылғав, қарақал133
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пақлар
ншннде
бурынғи
жыраўдан
кей*т
бацсылық өиершг баслагаи атақлы бақсыкын бира
Ақымбет бақсы болады. Ақымбет бақсынық
қашаг?
туўцлып, қашан өлгени туўралы қолда
марлыўмат
жоқ. Ақымбет т\ўралы мағлыўматяар
жывнағанда
Ақымбеттна шокиртннин шәкиртлернииц еситкен, билген сөзлерипс с\йеядик.
Ақымбет бақсы 111ымбай қаласьшыц арқа тэреплеринде емир сүрген, оиын бақсылық қылған
доўнри
X IX әсирдиц ортасы хом екннши ярымына туўра келеди. Ақымбет Хорезмдеги өзбек.тер менеи туркмеплер*
дин саз, иамаларын, дгстанларын үиренип алып, өл
халқыиа биритгш бяқгылық қылғаи бақсылардан болып есаплаиады. Ол бул өнерди үйренип ғаиа қоймай,
оиы гиебсрлик пенен езлесгире билгеи. ©з халқынын
муны менеи шерии, қуўапышы меиеи күйинишин жыр
ған» мийнет жырларьш тэртипке, сазға салыг. айтг
билген; қоксы халықлардыи нама, қосықларыи үйрепип, өз репертуарын кецейгкегь
Ақымбат бақсы қарақалпақлар арасыпа бақсылық
өнерди таратыў мақсетинде ец дэслеп бир өзи шәкирт
таярлагап. Олар: Д1уўса, Еденбай, Байнияз, Хожа бала, Досказар. Ақымбетнц бул шзкиртлери атақлы бақ*
сы болыў дорежесипе ерискен. Олардыц ишииеп Муў*
са бақсы менеи Еденбай бақсы халыққа таиылған, ен
айтқыш бақсылардан
болып
аты елге жайылгап.
Ақымбеттен сокғы бақсьгдар намасы еки гурли салзға
бөлинген. Опын бирк М уўса бақсы, бири ЕденбаЙ бақ*
сы намасы болып аталған.
Бул еки айтқыш бақсы ҳәр қайсысы өз алдына шэ*
киртлер таярлап жетистиргеи. Қарақалпақларда Муў'
санық шокиртлери ҳәм Еденбайдыц шәкиртлери болыа
скиге бөлинеди. Сондай-ақ намаларда Муўса намалары, Едеибай намалары болып еки топарға бөлинип тараған. Бул традиция бүгинге дейин даўам етни
кня*
тыр. Бул еки бақсыныц традициясын даўам
етиўши
бақсылар ҳәэир де бар.
Жазыўшы Ибрайым Юсупов тәрепинен
Ақы^бет
бақсы туўралы жазып алынған мағлыўматларда («Қызыл Қарақалпақстан> 28-июнь, 1956*жыл) Ақымбет
туўралы халық аўзыпдағы бай мағлыўматлардан ха^
бар береди. Ақымбет туўралы бир легепдада;
«Иси ериккен хийўаныц ханы ез қол астында134
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(Ы еллерден атақлы Оақсы, жыраўдарды
қәм
сазенделерди алдырып айттырған.
Ақымбег
бақеыны да шақыртқам. Хан сарайынық Там*
бур деген ен үлкен бақсысы шырўан деген на*
маны атқарыл болғаннан кейин Ақымбет бул
наманы хан бақсысынан жақсы еткл атқарады.
Буниан кейин хаи өз бақсысынын женнлгенине
қоқори келнп, Ақымбетти үш күк уаайына айгтырады. Хан оиын даўысын талдырыў ушын
Лқымбетке шылымнын суўыв бергнзеди. Буны
сезген Ақымбет шылымныц суўын ншпей қойнына қуйьш жибередк, Оннан кейии хап әбден
ашь:ўлаиып Мақтумқулыиын китабьш қазынын
алдыида қояды да «егер Ақымбет Мақтумқулыныц сөзинен қәтелессе маған хабар бер» деп
буйырады. Ақьшбет бул сынақтан да сүринбей
өтеди. Оииап кейин хан Ақымбеттеи «меннен
петилейсек?> деп сорайды. Сонда Ақымбет «менин бир гана тнлегим бар, ол да болса
хан
ҳозретим, ендигндеи былай сиэ мени көрмек,
мен сизди көрмейии депти>—дейди.
Ақымбетти айттырғап хан Ақымбетке алақайыслар
ыенен безелген ат берген дегеи де гәп бар. «Алақайыс»
намасы соннан қалғаи екен дейди.
Ақымбеттнц бақсы болыўы туўралы кел легенда*
лардыц биринде Ақымбеттик анасы Ақымбеттн көте*
рерде бүлбилдиц гешиие жеркк болыиты дейди, Соннан кейия Ақымбеттиц даўысы хош ҳаўаз болған екен
дейди. Әлбстте, халық өзиниц сүйген улын ҳүрметлеў
ретинде ол ҳаққыида гүрли ертек әигимелер дөретедп.
Ақымбет бақсыныа айтатуғып репертуарлары қарақалпақ халық қосықлары, Мақтумкулыныц шығар*
малары, дэстанлардаи «Геруғлы», «Саятхаи Ҳамра»,
«Ғәрип ашық» дөстаплары болғаи. Бул репертуарлары
Ақымбеттеп соц?ы жасағаи қарақалиақ бақсыларыныц
турақлы репертуары болып даўам етнп княтыр. Лқым*
беттиц сүйип айтатуғын иамалары «Қыздар үйге кир>,
«Бейнш>, «Ылғал>, «Яғлы бәҳәр> иамалары
болған
Ақымбет бақсы қарақалпақта бақсылық өнериник
қәлиплесиўнпе үлкен үлес қосқан бақсынып бири.
Муўса бақсы (1836—1907). Лқымбет бақсыиын бесшэкнртиниц бири Муўса бақсы бол*«ан. Муўса бақсы Карақалпақстаннын Терткүл районынын Шорахан әти105

www.ziyouz.com kutubxonasi

рапындагы бнр гедей днйқан семьясыада туўылады,
Ол жаслай Әыудәрьядагы кемешалерге
жалланып,
салдаўшы болып хызмет аткарады. Салдаўшылар қ.ь
тарында Әмудәрьяны бойлап тогыз азиалы
кемени
дорьянын ағысыиа қарсы сүнреп, кеп машақатлар К9*
реди. Шымбайға бир неше рет кеме меиен қатнайды,
Муўса бираз сржеткеппеп кейин кемешиликтн қойып,
ауыл арасында қосық айта баслайды. Бирақ
қосьц
айтқан менен бирдеи өннп*өршип кете алмайды. Дуў*
тарды дурыслап шерте алмайды, өзиие устаз керек е.хО
иип сезедп. Ғарры адамлардын кекеси менен Шымбай
отирапындагы атақлы Ақымбег бақсыға шәкирт бо*
лыўди ормян етеди.
Ол Шорахзнпан Шымбайға сапар шегедн. Қарақалпақ намаларыпдагы «Жамаи шыгаиақ» намасыл
Муўсанын кемшнлик қылган доўира меиен ал «жети
дсырым» над/асын Муўса бақсынып Шъшбанға кетни
баратырғапда кети асырымнын қумьшан өтил бара*
тыргалда деретилгеп деп анызларда Муўса бақсыпын
өмпри менен байлапыстырады. Муўса Ақымбег бақсыға барып, бир-еки жыл Ақымбеттнн үй хызметкерн
болып жумыс атқарады. Ақымбеттин Арыўхап деген
хаялы Муўсаға мийирман болыл, ояы той-тамашака
ертип жүриўди Ақымбеттеи өтиигеннен кейнн, Ақым*
бет М у ў са ш изипе сртил жүрил бақсылық өиерди үйретедн. Ақымбеттин Муўсадан басқа
да шэкиртлер||
болады.
Муўса бақсы туўралы және бир легсидаларда «М>ў
санын Ақымбетти устаз деп излел кетиўинип ссбсбл;
бир тойда Муўса дуўтар шертип отырғанда бир ғарры жуўырып келип, Муўсаныц қольшан дуўтарды жу*
лып алыптыда: «бақсылық өнердид атын былғап журген қандай баласап!— Дуўтарды шертссн
дурыслап
шерт», деити. Сон жанзгы гарры дуўтарды
қолына
алып Ақымбетгик намасыиа салып, қосықсыз шер гкенде Муўсанын қахты ары келипти. Сейтнп, ол Дқым*
бет бақсыны устаз тутыў ушын излеп кеткеи екен», —
дейдн.
Муўса алть: жыл Ақымбет бақсыға ерип, сон рухсат алады да бақсы болып Төрткүл, Шораханга қай*
тады. Муўса бақсы қарақаллақ бақсыларынын
е;1
атқыш, ен атақлы бақсысы болып халыққа танылады,
Муўса бақсы да шәкиртлер таялайды. Муўсанын таяр*
136
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даған ен айтқыш шакиртлерииии бири Жумаи солацай,
Жуман бгқсы қарақалпақлардын сақмурын урыўынаи
шыққан атақлы бақсы (1871— 1949). б д қарақалпақ*
лар арасыида Муўсаиын намасыи даўам етип айтқан
қам шерткен, Д ум аи бақсы өзннин устазы Муўса бақсы туўралы толып атырған маглыўлитлар бердн. Бул
мағлыўматларды Жуман бақсынын ез аўзынан 1946*
жылы баспа хызметкерп Сейткамал Векиазаров жазып
алған. Бул материал Ө з С С Р Илимлер Академиясыны»!
қарзқалпақ фнлиалынық фондыпда сақлаўлы
тур,
(М>3390);
Муўса бақсы түркмениии атақлы бақсысы Сүйеўднц заманласы болған- Муўса бақсы қарақалпақлар*
дыц дуўтар менен айтатуғын
музыка мәдениятыньт
көп дереклериниқ негизин салғаплардыц бири. Муўса
бақсыии қарақалпақ эдебиятыныц классиги Бердақ та
билген. Ақымбеттиқ шокирти Байиняз бақсы наманы
жақсы қантарса да, сезге онша шебер болмаған. Бул
ҳаққында Бсрдақтыц Муўсага арнап жазған қосығын*.
да былай дейдн:
Кутлымурат Серск деген,
Хеш норсиге керекиеген.
Т ай ты қ се?лерин гсйт ж сген ,
Саз бенси еези Му?санын

Гейбиреўдиц аты бақсы
Еденбайдыц данқы жак.сы,
Байнняз сезге масақшы
Саз беиен сөзи Муусанын

Бердақ өзи жасаган замаидағы көп бақсылардын
атын келтирип, оны М уўса мепен салыстырып, Муўсаньщ дацқьш жоқары көтернп, қосық жазғап. Бердақ
шайырдыц Муўсага арнап жазғаи қосығынан 1958-жыды 83 жастагы Ырысиазар жыраўдыц аўзынан бақсы
Ацсатбай Хайратднновтыц жазып алгаи 72 қатар қо
сыгы бар.. Усы қосықтаи айырым қатарлар келтиреё
шс
...Торил стсем сонм дослар,
Лдамларды>1 ўақтын хошлар,
Қайрмлалн ушқаи қуслар,
Сизын ссятсе Му5*саныц.

Жамаи менеи
Хош ҳаўазлы
Қатар тсклес
Тәрин етенйн

жақсыларын
саэшыларык,
бақсыларын
Муўсанык*.*

Өзинен соц көп шэхиртлер қалдырған қарақалпьқ
халқыпып дацқлы перзенти Муўса бақсы 71 жасында.
Шымбайдыц түслик тэрепи[1де Шоқторанғыл деген мәкаида «Айгыр сойган» деген жерде дүньядан қайтады.
Х37

www.ziyouz.com kutubxonasi

Муўса бақсынын дераткен намаларынын көбнг әсиресе «Муўса сен яры» намасы ҳәзнрги сахнамы$да айтылып жүр. Онын намалары]? ҳәм жолын бизин зама*
нымызда атақлы Ещан бақсы даўам етти.
Жуман бақсы. (1871 — 1949). Жуман бақсы Тере улы
қарақалпақлардыц Қыпшақ урыўы, садмурын ткиресинен болады, Оныц әкеси Төре дегея киси Қарақалпақстанныц арқа районларыяда суўдын. кемтарлығынан ел ашаршылыққа ушырағаидағы
Әмударьяиын
өрине кошип бзрғаи қарақалпақлардан болады. Жумац бақсы Муўса бақсынық шәкирти болып
саз-сөз
өнерии үйренген, атақлы бақсылардын бири болған.
Бурынғы бақсылардын жолы бойынша Жуман бақ*
сыдя шәкирт таярлаған. Онын шокиртлеринин
бири
Йбрайым Патуллаев. Жуман дуўтарды сол қолы менек шерткенликтеи оғаи халық «Жумаи солаҳай* деп
ат берген.
Жумап бақсыныц балалық ҳәм бақсылық қылғап
дәўири қарақалпақстаниын Төрткул, Шорахаи әтирапыида откен. Ол Ақымбет, Муўса Шерназар: Едеч*
бай бақсылардыц айтқан дәстаилары менеи шертке!?
сазын жақсы ийелеген атақлы бақсылардын бири.
Муўса ҳзм Ақымбет бақсы туўралы Жуман бақсы
көп мағлыўматлар билген. Ол взиниқ өмириниқ ақырғы жыллары, сол бақсылар туўралы және қарақалпақ намалары туўралы күтә бай мағлыўматлар жаздырып цалдырды.
Ибрайым Патуллаев (1909—1967). Ибрайым бақсы
Патуллаез қарақалпақлардын қазаяқлы
урыўынан
болады. Оныц әкеси Патулла Сарбай улы да (1923—
1928) бақсы болғаи. Патулла бақсы Ақымбет бақсы*
ны карген, Муўса бақсыныц заманласы, бәлким шәкирти болғапды.
Патулла қарақалпақлардыц
«Ақ қапшық»—деп
аталатуғын ашлығында (1913) Шымбайдаи
Төрткүл
твреике кешип барып Таза бағжап,
Таэа ашкрабад
деген мәканда орналасып қалады. Патулла
бақсы,
взнниқ баласы Ибрайымға дуўтар шертиўди үйретип,
сонынан Муўсгныц швкирти, Жуман бақсыға шәкирт
етип бередиИбрайым Жумаи бақсыдан саз, дәстанлар
үйре*
нип бақсы деген атаққа ийе болады.
1930-жыллардаи баслап Төрткүл қаласындағы ҳә130
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Сескерлер кружопше цатнасып дуўтар шертип қосық
айтады. Әбдираман Өтеповгық оасшылығында, қарақалнгқ мамлекет театрына қосылып көп жыллар хызмет атқарады.
1936-яшллары Ибрайым көп жыраў бақсылар менен бирге Москваға барып, қарақалпақ намаларын
пластинкаға жаздырады. Ол сонғы жыллар Қ Қ А С С Р
радио кок-итетине киреди. Сол
кәрада кеп ^кыллар
даүамында қарақалпақ иамаларын шертип хызмет ат
қарғанИбрайым
Муўса
бақсынын
дөреткен
намзларып взлестнрген сазенде бақсылардан болып
есанлалады, Ол қарақалпақ халық памаларына нота,
пластинкаларға жаздырыўдада көп хызметлер қылды.
Кыз бақсы. Ҳүрлиман (1861 — 1906). Қарақалпақхалқыиын. тарийхында ислам динииин қуўдалаўы меиен
қарақалпгқ ҳаял-қызларына кепшилик алдында қосық айты* саз шертиў қадаған етилгек, ислам дннин
қуўатлайтуғын «Бахрулдуар> {дүрлер дсрьясы)
деген китапта:
Қыяметтин қырық тоғызыишы эламти «деп шаладирган ьа накшн айтадирган, хотиилар тола болурлар,
булар шайтанныц чикаридар ва парвардигар оламнин
лагиат вактгга кичинидур»1 делинген.
Ҳаял-қызлар қаншелли қуўдаланса
да қарақал*
пақлар ишинен ҳаял-қызлгрдац Қыз бақсы Ҳүрлиманпын,
Қыз бақсы Қәиигулдиц {1900— \928) шайыр
Сапура қызлардыц шыққаныи көремиз. Мине сол қа*
рақаллақ қатын-қызларынан шыққан улкен
талант
ийесн қарақалпақ халқыныя әдебият классиги Бердақ
шайырдыц улы менен қызларынын ишинен Ҳүрлиман
легев қыз бақсы болып, қыз бақсы дегеи атаққа ийе
болган.
Ҳүрлиман өзитшк жьгрлайтуғын репертуарларында
;жеси Бердақтыц қосықларын ҳәм дәстанларьш «Гүл*
булби» айтады. Бердақ қызы ержеткеннен кейин мүй*
ген урыўы Тели
тернскнен Қабыл дегенге узатады,
Ҳүрлиман 1894-жылы Қаражан деген улын
туўады,
Ҳүрлимаи өзинин улына 12 жасында дуўтар шертнўди, бақсы болып дайысы Бердақтык
енерин даўам
етйўди үй ретеди.
1 Бахру.:*?урар (дүрлер дәрьясы) шуғысты язертлеў
•ти, Ташкег.,* Қолжазба фонды, (5821, 6260 бетлер),

анститу*
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Ҳүрлимаи баласы Қаражаиды .ҳасына ертип ел ара
лап, цосық айтып бақсылық'етеди. Қаражан анасына
жанапайға дуўтар шертеди:.;, 1856-жылы Бердақ торе*
пинеп соқтырылған д.уўт£р Бердақ өлерде қызы Ҳүрлиманға қалдырылады. Ҳурлиман өлгекнея кейип ол
дуўтар Қаражацд^ 'мийрас болып қалады. ,
Ҳүрлиман Дйрдейине әкеси Бердақтык. жолын қуў*
ып бақсы ^ЗЪЛыўды онлап ел ишинде айта баслайды.
Бнр күнЯ&ри Қарақум нйшаны кийеўи Қабылды ша
қырыд алып: Шәрият жолы бойынша
қатыиларда:
бақсы болыў дииди бузыў болады. «Қатьшына тыйым
сал> деп Қабылға ақыретлер береди. Қабыл бул
ха
барды ҳаялы Ҳүрлимаиға айтады. Оииан кейин Ҳүр
лимаи төсек тартып аўырып жатып қглады. Бул хабарды Бердақ еснтип Қарақум ийшанға өзи барып ий
шаига наразы екенин айтады. Халықтьгд сүйген шайы
ры Бердақтыц бул айтқан сезиие қарсы бслыўға ийшап
әзизлнк етеди, Бсрдақ: «Меник жақсы көрген қызым
төсекте кесел болып жатқаннан, жақты дүнья кэрип,
деии саў жүргенн жақсы> дейди.
Бердақ Қабылдыц үйине келип Ҳүрлкманнын кеў*
лин кетерип, ел аралап бақсылық өнерип
даўам
еттире бериўге рухсат етеди. Ҳүрлиман
қарақалпа/,
ҳаял-қызларынал шыққац үлкен талант
ийелерииж:
бири қыз бақсы деп аталатуғын үлкерг атаққа
ийо
болгаи бақсылардыц бири.
Қаражан бақсы (1884^1966). Қаражан бақсыҚабыл
улы атақлы Бердақ шайырдыц ақлығы. Қаражан бақсыпық емир сүрген жери Арал тенизнниц түслик әтирапы. Қаражаннық устазы өзинин анасы
Ҳүрлимаи.
Қарзжан қарақалпақ дуўтар намаларыпъп* оригинал;'
эарнаи?ларын дуўягарда шертеди. Қаражакныц, нам;*
ларыи* шгкирти ,-Айтжан бақ£ы Хожалепесов
даўа.и
етип шертип, оны нотага салдырып, ҳәзчрги иамала*
рымыэда байытты. Айтжаи бақсыныц шсрткен дуўтар
намалары қарақалпақлардыц ески заманиан киятыр*
ган саз енериииц ен жацсыларыиан болып есапланады
Қаражап бақсы қолыпа дайысы Бердақтыц дуўтпв
рын алып ез анасыиыц үйреткен сүйгеи өнерин қар*
тайса да тасламай, дуўтар шертти. Ол жасында саа
шертиўди. дуўтарды" сазлаўды, сазлап ат миниўди, е;|
қыдырган өнерпаз, сазенде, гошшақ
жигитлериннп
еазлап кийим кийетугып Дуўхат шапан, мәшкеби ша*

www.ziyouz.com kutubxonasi

пак, донбе шапан, морели шапан, парўазлы шекпеи,
елтерк тон, түрме белбеў, жипек чай қалта т. б. нағыс
лы кийим-кеишекта кнйиўди жақсы көрген. Ол «Мекиц аиам «Гулбилбул» деген дәстанды айтатуғын еди,
мен жакапайға шертетуғын еднм. Ол «Ойгапа» деген
иаманы шертиўди жудә жақсы көретуғын еди> дейдн.
Қаражан бақеы анасы меиен бақсылық қылып жүрип,
ел аралап жургенде Әмиўдәрьяиын сол тарепннде еткенде болған бир ўақыяны былай деп сейлеп бери:
«Меп жас гезимде анамнын кейиине
ерип,
екеўмиз ел аралап жургекимизде
жолымыз
гөне Үргениш қаласына түсип, той атқарып,
қосық айтып отырсақ, тойханаға қала ҳекимикин адамлары келнп бизлердн алдына салып
айдап кетти- Апарып қамап қойды. Мен
бул
болран ўақыяға тусинбедим, бираз күннен кей*
ин бнзлерди босатып, Әмиўдәрьядан етип кетин деп буйрық етти. Бул болған ўақыяны со*
нынан тусиндим. Қосықты шәрият
нызамы
бойынша қатынлар айтиаўы керек—екен».
Қаражан бақсы Бердақтын жасагаи заманындағы
халық намаларын жақсы шертти, Ол «Ойгана», <Гулзар> <Қыз мынайым» намалары]! шерткене қарақалпақлардық басқа бақсыларынық намаларынан айры*
лып турған. Ол өз репертуарында «Геруғли»
дәстаиынық турли шақапларьжан айтқаи. Әсиресе «Бәзиргеи» белимин сүйип айтқан. Ол қарақалпақ бақсы ески эамаилардагы қараҳалпақ иамаларыи бизин зама*
иымызға алып келип нотаға жацдырып ҳәзирги.маденнятымыздыц өсиўинс жәрдем етти.
Айтжан бақсы 1908*^1954. Айтжан бақсы Хожалепесов 1908-жылы бурыиғы Шымбай уезди, Кекөзек, волост, «Шегир көл> дегеи жерде, ҳээирги Тахтакөпир
раноиы территоркясында қусшы-дкйқан сеиьясыида
туўылады. Ол қарақалпақлардын Қытай тийреси, кепешериўши урыўынан болады.
Ол жаслай атақлы Бердақ бақсыкын (Бердақ шайырдын,} ақлығы Қаражан бақсыга шәкирт
болып
изине ереди.
Айтжан Қаражан бақсыдаи дәстанлар
үйренеди
ҳәм дуутарда саз үйренип жақсы сазенде болады.
Айт>каи бақсы 1934*жылдан баслап емиринин ақы142
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рына дейии қарақалпақ көркем өиерин раўажланды
рыўға хызмет етти. Театрда, радио комитетииде исле
ди. Ол қарақалпақ музыка өнерин халық иамаларыг*
нотаға жаздыртты, Айтжан Хожалепесов узақ жыл
лар халыққа минсиз хызмег қылғаны ушын
«Қара*
қалпақстанға мийнети сингеи артист»—деген атаққа
нйе болды.
Байнияз бақсы (1875—1925). Байиияз бақсы туўралы қолылшзда толық мағлыўмат жоқ, Тек болғаныБай
нияз туўралы ел ишинё тарағаи мынадай легеида бар:
«Байнияз бэқсыныц бақсышылық өнери бас
ланыўдан-ақ «Байнняз бақсы» деген нама паи
да болыпты.. Байнияз жарлы болған. Ел ара
лап бақсыдық қылыўға миниўге аты болмағап
Ат болғамда минермен деп Шымбайдан тсишке
не тай сатып алады. Тайыи жетелеп пияда аўы
лына қайтады. Баратугып жеринз жсте ал
май, күн кеш болғанда бир аўылға барса ҳешким буны қонақ алмайды. Үйде снзди кутетуғын адам жоқ, аўылға Байнияз бақсьшын иамасын айтатуғын бақсы келди, адамлар
сол
тс*йға кетти, соған баратырмыз депти. Соннан
Байнияз тайын жетедеп ҳәр есикке барып қо*
нақ жер излейди. Ҳеш қондырмайды ҳәмме
тойда, ҳайран болады. Аўылдыц шетинде бир
жамаи ылашықта бир гарры отыр екен, ақырында сол ғарры Байниязды қокақ
қылады.
Ғарры менеи оигиме дүкәньш қурады. Бираздзн кейин Байнияз ғаррыға: «сизге қосық айтып берейин дуўтарықыз бар ма>—дейди. Ғар*
ры әжеп деп, қоқсы үйден дуўгар укелип бе
реди. Көптен берн шертилмеген дуўтардын
пердеси менен тарларын оцлап тағып, сазлайды.
Тойхана беттеги бэқсынық айтқан даўысы
ылашыққа келип турады. Байнняздыц буған қатты ары келии қызып кетеди. Кози жер көрмейдн, тек Байнияздык қулағына ылашығымды сындырдын деген ғаррыныц даўсы еситиледи. Бир ўақытта Байнияздын басы*
на таяқ сарт етип тийеди. Байнияз дуўтарыи қойьгп
қараса;—«Тойымды неге буздыц» деп турған той нйесин көрсди. Тойханадағы
адамлардық ҳәммеси Байнияздық даўысыи еситип, қаўасат таўып ҳәммесн той-
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ды таслап ғаррыиын уйин қамашалап бақсы Байкиялды тыцлап турған екен.
Той ийеси той тынғанкан кейян, Байнияздан кеширим сорап,> тойхакаға алып барып, тойды қайтадак
баслап Байниязды айтырады. Ал бурынғы аЯтыо отыр
ғая бақсы әллеқвшан қашып кеткен екеп. 7ой бериўшн
той питкеннен кейин Байниязга сарпай жаўып ат мипгизип жибереди» дейди.
Ж апақ бақсы 1893. Ж апақ бақсы Ш амурат )'лы.
(буиын ншн аты Жаббарберген) Хорезм өзбеклерннин
адам атыя қысқартып сөйлеў әдетн бойынша Ж апақ
болыгг, аталып кеткен. Қарацалпацлар арасыида дан*
қы жайылғаи атақлы бақсынын бири. Ж апақ бақсы
араллы өзбеклерден болады. Онын туўылған мэканы,
өткен жери Қарақалпацстаннық Бестәбе қәм Шылпық
деп аталатуғын төбелердиқ арасындағы Әмиўдэрьяныц бойында ескн заманлардан аталып княтырган Иизархаи деген жер болады.
Ж апақ бақсы он еки жасында Казархан аўыльша
Суйеў бақсы келип қосық айтады. Бул да саз шертпп,
қосық антыўды әрмаи етеди. 1911-жыллардан баслап
қурбы қурдаслардын арасында қолыка дуўтар алып
қосық.айтып береди. Аўылдын жасы үлкев адамлары
Жапақтыц қосық айтыў талаитъш керил оған бақсыга
шокирт бо.оыўға кенес береди. Бнрақ Ж апақ өзине устаз тгба алмайды, устазы болмаса да пзиие баламапсггы -меяен ғыржекши сртип 1913— 1914-жылларьг Қарлқалпақстанкық барлық аўыдларын аралап,
дуўтар
шертип қосық айтады. Хожелнде Сүйеў бақсы менен
тағы да уцшрасда Сүйеў бақсыныи айтцан иамалары
менеи дәстднлдрын тыклап оньщ репертуарларын үйреи^п ^алады. Су.й£ЎДад ^цамаларыи айтып ел аралаўдан 'ақ кеп кешикпей 1923-жыллары Ж апақ бақсы дс
ғен атақ пүткил Қарақалпақстанга тарап кетедн.
Мәден.ияттыд жаца дәўирин суйген Ж апақ бацси
өз ч^тасы меиен ТЭЗЗ-жылдьГ-Цазархагшан Қарақалпақстаннық пайтаҳты 'Герткуя қаласыиа барып -радио
комитетине кирип қосық „антады. Жапақ ^ацсы кәмлекет театрында узақ жыллар адзмет атқарып келдк.
Қарақалпақ мәмлекет театрынын сахпасындағы пьесаларга халық муэыкасын.. үйл^етириўдс Ж апақ бзқсыиын қосқаа улеси огада уякекгЖ аиақ бақсы тек Сүйеўдин камаларык’ £ап’а "емес, _өз1тен бурыпғы агақлы
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қарақалпақ бақсыларыныд иамаларыи жақсы бнлгеялигн арқалы бизиц ҳәзирги музыка мәденкятымызьа
К9п үлес қосты. Ол бурын сазды ядлап шертсе, 1939жыллары иота жазыў өнеринде үйреиип алды. 1935жыллары Жапақ бақсьшын иамалары Москва қаласыида грамнластинкаларға жазылды.
Ж апақ бақсы шын ҳүждаилы хызмети арқалы Қапақалпақстаниыц ец атақлы бақсыларынык бирн бо
■ ъзп таиылған.
Есж^н бақсы (1901 — 1952) Есжди бақсы Қосполат
улы қарақалпақ урыўынық кепе-шериўши гийресинеи
болып, Көк езек деген макаида туўылады. Әкеси Қосколат стырыспаларда қосық айтатуғын адам болғаи.
!938-жьтлы 63 жасында қайтыс болған. Есжан Тоқполат дегеи иниси екеўи жаслай Шымбайдын қубласыида А қу}1 л<ап, Үсеи жап, бойларында екеўи даўыс қосып
отырыспаларда
қосық
айтқан.
Қоскепнр
деген жерде той сейили болғанда қызлар мингеп арбанын алтақтасына отырып, қосық айтып, қызлардын
ўақткл хошлап жүргеи. Есжан ер жеткеннен
кейитг
бақсы болыўдьт әрман етип, Муўса бақсыныц шакирти
Шерназарға кейил Муўсанық тағы бир шәкирти Артық
Бақсыға ереди. (1893— 1933) Есжанныи устазы Шерназар (1882—1937) Қятайдыи. қазаяқлы урыўынаи 6о
лады. Ёсжах ен дәслеп 14 жасында Сейтлсзар деген
қыссахаинан «Юсип-Ахмед> дәстанын үйретгеди. Оны
дуўтарға салып той-тамашаларда айта баслайды. «Салаўбер» қыссасын ядтан айтыи жургел Қапигүл дегсн
қыз бенеи танысады. Екеўи бирге аўылда нсурип бақгышылкқ етеди.
Есжап бақсы өмнршшн соцғы жыллары республика радиокомнтетннде хызмет атқарды. Радно арқалы
ол Муўса бақсы иамаларын атқарды ҳәм оларды ногаларға жаздырын қалдырды. Есжан бақсы Қосполатов қарақалпяқ халқыиыц суйнкли бақсысы еди.
Қыз бақсы Қанигүл (1900— 1928). Қарақалпақлардык
Бексыйық үрыўынаи жарлы қызы Қаннгул атасынан
жетим қалады. Оньщ устнне еки кеэи
көрмейтугыи
соқыр болады. Бул қыз аўылларда
қыссаханлардан
«Санаўбер> қыссасын тыцлап үйренип алады. Ояы ядлагг алып қыссахаилар намасыпа салып көпшилнкке
айтып беретугыи болады. Қаш!гулдиц даўысыныи жақсы ексгнн, талантлы скспня қурметлеп, Есжаи бақсы
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Қанигүл менеи ушырасып, өэ қараўына алады, орач
©менгерлик қылады. Дәстаилар үйретеди.
Ол ўақытлары бурын ел бийлеген Барлықбай ақсақал дегеи бул қыздыц бақсы болыўыиа кесснт бермек*
ши болады, тыйым салыўдыц талабьш қылғаи менеи.
соқыр жарлы қыз буған қулақ аспайды. Барлықбай
бул қызға «үйинде отыра бер, азық аўқатынды өэим
берейин, бизиц урчўдан қатыи-қызлардан бақсы болди деген насақ сөзди бизге тақпа» деп те үгнтлейди
ҳәм баГ* абай-снясат та етип көреди, бирақ қыз буған
конлнкпейди.
Қаиигүл өзиниқ хош ҳаўазлығы арқалы арадан аз
ўақыт өтпей ақ «қыз бақсы» дегеп атаққа ийе болады.
Қанигүл қосық айтады. Есжан бақсы жянапяйға шертеди. Қанигүлдиц бир кемиси дуўтар шертиў өнерин
үйрене алмайды. Есжан меиен той-тамаша атқарғанда
Есжан дуўтар шертип, дәстапнын цасырын сөйлеп болғаннан кейин Қанигул қосығыи айтып екеўн ел аралап
той-тамашалар атқарады. Булардыц бул еисрине гамашағөйлер жақсы қызыққан. Аўылға қыз бақсы келди
деген хабарды еситкеплер бақсыға барғашпа асыққан.
Есжан бақсы алты жыл даўамьшда соқыр
қыз
бақсы Қанигул мепен бирге, қосық айтып, бақсышылық етеди. Бнрақ 1928-жылы Қанигүл қайтыс боладыҚарақалпақ аўылларында «Қыз бақсьшыц
намасы»
дегеи нама халықтыц қулағынан еле кеткен жоқ.
Амет бақсы 1923. Амет бақсы Тарийх улы қарақалпақлардыц ҳәз}:рги ец атақлы бақсыларыгын бнри. Ол
Қарақалпақстапнын «Ийшар? қала» аўыльшыц «Қызыл
үй> дегеи мәкапында туўылады,
қарақадпақлардыц
қуйын урыўынан 1940-жылы аўыллық мектептин
бесинши класын тткерип 1945— 1948-жылларга
дейин
Қурбанияз бақсынып изине ерип шәкнрт болып бақсылық өнерин үйренеди. Сол 1948-жылдаи баслап өз
алдына ел аралап бақсылық қылады. Амет бақсынын
айтатуғыи репертуарлары «Мақтумқулыныц» сөзлери
менен «Саятхаи-Ҳәмра», «Ғарип-а1пық>, «Юснп*Ахмет>. «Қырмандәлн> ал онын суйип айтатуғын дастаны
«Қырмандәли> болады.
Амет бақсы өз алдына бақсы бо;рарда устазы Қурбанияз оған арнап дуўтар соқтырып берген. Амет бақсынық бурьшғы бақсылардаи айырмасы айтқан дзстанын ҳәзирги тыцлаўшыларга бейимлел, ҳәзирги әде1 46
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бий сөйлеў тили меиен айтыўра тырысады. Ал дэстачнын насыр қара сөзлерн де бурығыдан
емес,
окыд
ишинде ҳәзирги халық өмиринде ушырасатуғын
хадықтын өнер кәсип кун көрислеринин түрли ҳәрекеттери-и кериўге болады. Демек, Амет бақсы үйренгеи
тепертуарын қайта ислеп оны жетилдирип түсиникли
?гип айтыўға тырысқаи бақсынын бири.
X —Б ӨЛ ИМ
ҚЫ ССАХАНЛАР
Қыссаханлар меиеп қосықшылар қарақалпақ
ха:ық жыршыларынын бир топарына киредн. Олар ел
аралап, басылған китапларды оқып ҳәм шайырлардын
шығаргаи мақтаўларыи, айгысларьш ҳәм холық
қо*
сықларын даўысқа салып айтьш,
кепшиликке
тамаша беретуғын, саз енерикин нйеси халыҳ жыршыдарынын бири—халықтық қыссахаи ҳәм қосықшылары болады. Қыссаханлар қарақаллақларда жыраўлар
менен бақсыдардан кейии яғный жазыў өнеринен кейин пайда бодған сөз өнериник шеберлери. Бул арабша
*қысса» (повесть) парсыша кван (хан) деген
екн
сөзден қуралып «қыссахан» болған «Кван» «оқыў» якк
тқыўшы» мэиисииде. Мысалы: газетхан газета оқыўшы, озейимқан, палкерлик қылыўшы. Мына төмендеги
сөзлер де усыпдай монистеи қуралған. Сазенде—саз
шертиўши, гоенде—қосық айтыўшы, сазенде-гоенделср
яғный саз шертип, қосық айтыўды кәсип
қылыўшы
адамлар. Демек қыссахаи кигап оқып кәсип қылыўшы
ядямлар деген сөз. Ал қысса сөзи араб тиландеги мә*
:тнси онгкменин, ўақыянық сөйлеп берилгеи мәнисипе
ийе болады.
Қарақалиақ қыссаханлары қыссаиы оқый
баслаганда қыссачан қара сөзи—насырыи «ал қысса»
деп
баслайды демек мынаў айтатуғын сөздин мәниси догенди түсиидирмекши болады. Ал сонғы ўақытлары
қыссаханлар қысса оқығанда «Алқысса» деген сөздиц
орйына «алғарез» д егеп сез бенен алиастырылғаН’
Қыссахаилық өнери орта Азия халықларына тарағанына көп заманлар болғаи. Бутаи бир дзлил өзбек
әдебият классиклерннин. ўокилн Зухритднн Мухаммед
Забур (1430— 1483) заманында қыссахаииыи болғаны
мәлнм. Ол мыиадай мысалда көринеди;
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Эйдн көрген ишккда бисяр ғаўға киладир эд!т
снсатбилг бнрнеше оқ аттым йик яр бир қаза
оқы химайин мырзанык қыссаханиги
өтгаш
бхек таслим қылып*
Бул үзинди де Мухаммед Бабурдык атланыста жүргенииде Айдықорғаи деген мәканда квп ғаўға көте'
рилгенде абай саясат пенен бирпеше оқ атқанда бир
әжел оғыньш Химайин деген мырзаныц қыссаханыпа
ТИЙШ1 өлгени туўралы сөз етиледи:
<Қыссахам» сөзип Иаўайыныц
шыкармаларыида
ушыратыўга да болады. Мысалы:
Бул ажайнб ким алар аагн дейдклар
Қ ы ссаха»

кы элары

и агар

дейди лар*

Бул қыссахаплық өнери қарақалпақларға соқ таралғаи. Көбиие қыссаханлар ескн дин
мектебинде
оқып саўат ашқап, даўысы жақсы
оқыўшылардыд
ишинен шыққаи.
Арадаи узақ жыллар өткениеп кейин кеплеген прогрессив жәмийетшиликтиц раўажлаиыўы менеи
әдебият сабағы баспада басылған, оларшагатаЯ тил деп
аталатуғын Орта Азия халықларыныц сол ўақытташ
әдебий тили— ягный ески өзбек тилинде болғаи. Бун*
да өзбек одебият классиклеринии шығармалары оде*
бнят сабагы болып оқытыла баслағап.
Бирақ әдебнят сабағы ец алдып бурыи шсриятти
пропаганда қылыўшы Суфы Аллиярдын мистикалық
идеядағы шығармасынан басланғак.
Бучп қзққыида
Орта Азияныи тарийхын тексергсп профсссор
П- »1.
Иванов былай деп жазады:
Шайырлардьщ ишннде өз шыкармасын диинй
сюжетке қурғаи Суфы Лллияр болып есапла*
иады. Ол Каттақорғамда туўылган. (1733-жылы елгеи). Онын қосықлары көп таралған. Суфы Аллияр өзшшн қосықларьша тек ғака мистикалық философиялық түс бергеи, лсдамнын
догматнкасына ариаған».*
1 Записи С у л т а и а Б а б с р а , Казаиь 1857, сп 335.
2 Е. 3. Б е р т е л ь с . «Ллшнер Навоп>, Ташксит 1949 г.

84—вб.

» П. П. И в а н о в .
<Очсрки ио псторни
Москва, 1958, стр. 2 )9 .
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гтр.

Средае.4 Азин>.

Бски қарақалпақ днн мектеплеринде әдебият сабағы ушыи бирипши мәртебе балаларға Суфы Алутиярдын китабы оқылып көп жыллар ядлайтуғын е5,и.
Мнне усы Суфы Аллияр китабын балалар көп ўақытлар оқығаилықтан бул китап ески тил болса
дд
туркий болғаны себепли ески араб тилинен гөре түсииикли болып, оқыўшылардын биразы бул әдебият сабабақлары арқалы аз-мазлап хат тавый баслаған. Бул
киталтан кейии Навойы меиен Фзулыныц шығармалары оқылғая. Балалар өзин оқытқаи молладаи жасы£ып қысса китапларын қолдан көширип хат жаза баслаған. Мине булардық ишинен той мерекелерде қысса
китабын оқып беретуғыи балалар шыққан, Қыссаханларда өзлерине шәкиртлер таярлағап. Қай бир атақлы қыссаханлар шукиртлерин ертип шокирт,пер менен
бирге даўыс қосып қысса оқыған. Булардын
қысса
оқыўы коллектив хорға усағаиҚыссаханлар да жыраў бақсыларға усап булардын
қай биреўи қыссанық тек озии ғана оқып журсе, онын
қай биреўлери, талантлары ез ядынан қосық шығарып айтатуғил да болғап. Ал қыссахапныц
бундай
түрлерин бизин замаиымызда шайыр деп ат
береди
Қарақалпақлардын коп шайырлары мысалы Қазақбай, Аяпберген усағал шайырлар өзилиц шайырлық
енерни ек алдып бурын қыссаханлықтаи баслағая.
Ҳәзирги қарақалпақ халық шайыры Аббаз Дабыл
улы Шымбай қаласында атақлы қыссахан бслған Қоўеидер баладан қыссаханлық елерин үйренгени туўра*
лы сөйлеп береди. Қыссахатмардыц рсиертуарлары ба*
сылып шыққан қысса кнтаиларыиан басқа халық шайырларыиыц қайбиреўлериниц
шығармалары
яғиый
әдебияттагы айтыс жанрлары менен мақтаў жанрлары
қыссахаллардыц турақлы репертуары болғаи.
Эдебияттыц мақтаў жанры қыссаханлардыи сүйнг
актып, оқып беретуғын турақлы репертуары
болып
есапланады. Қарақалпақ аўыз әдебиятындағы бир айрықшалық сөз куши менеи журттан озғгн шешендн,
халықты басқарғаи басшыны, байрақтаи озған жүйрикти, гүресте жыққан палўанды, журттан шыққан сулыўды мақтаў бурынпан киятырган дәстур болған.
Халық шайырлары өзи жасаған дәўирдеги
халық
ленеи бирге қуўаиып, көркемлик мақтанышқа өзиниц
қатиасын билднрпп шығармалар дереткеи. Бурыннан
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ккятырған аўыз эдебиятынданы мақтаў (тәриц) элементнн үйренип, оны даўам қылыл жетилдирип, жоқары көтерип әдебиятта мақтаў жанр қалибине
дейин
жеткерген оны, өсирген, ©ршиткен өдебияттағы
мақ*
таў жанрынын халық шабырларынын бурынғы дереклеринен мысадлар келтирейик:
Халықтын аўыз екн едебнятында жақа тускен келииди ҳэм сулыўды мақтаған мынадай
ҳатарларды
көриўге болады.
Үйден шкқтыи цуман алып,
Еки бетик гүл-гул жьнып,
ҚаршығадаД қыялланып,
Саллангая кимниц ярысанӨткен дәўирде халық сез өнернпнқ руўхый
азық
екенин түсинген. «Жақсы сөз жан азығы» «Жақсы сөзге жаи семиреди» деген халық иақыллары бул жағ*
дайдық толық дәлили бола алады.
Мақтаў сөзлердн
қәттеки
дәстанлардағы
батырларда руўхый азық деп билгеи. Буғаи аўыз әдебиятындағы дәстаялардан, мақтаўлардаи мынадай мысалларды көриўге болады. Батырлар қыйын қыстаў жерлерде «Мәрттин лолдасы ат» деп өзиниқ мингеп атыяа
марапат, хошемет берип мақтаған қатарларды кериўге болады. Алпамыс дәстаиыиык Жийемурат жырлаған вариантында Алпамыстын Байигубары
мынада»<
созлер мепеп мақталғанын көремиз:
Омыраўьгн көрсек еснктей,

Мойип ети бсснктей,

К елеплеге» ж нпекте8
Кекнли сулы? жаныўар,
Баэа рдағы мақгтзлда й,
Секнлв сулыў жаныўар,

Ойға тнккен отаўдай,
Саўиры сулыў жаныўар
Молла қыйган қәлемдей,
Қулагы сулыў жаныўар,
Орыстаи келген -тәгендей,
Туяғы сулыў жаныўар,

Тағы сондай «Қоблаи» дастаиыиын қарақалпақ вер*
сиясы Есемурат жыраў жырлаған варнантыида Қоб*
даннық озшшн торы атын мақтап былай деп хошемег
береди:
Астыма нннген торм атым,
Жаўларға жетпей пәркдыы,
Ш еие намыс келгевде,
ААналсын Қоблан сетшен де?

Снзлерге памыс
Ырты ҳа ырғы
Азыў тиси төрт
Жардағы қоян
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келыеймв,
торы атым,
едн,
сскнллн,

ААналсын Қсблан өзиқыея,
Жаэ күни пнскен алмадайг
Казин сулыў жаныўар.

Қыэлардын ерген шашында^,
Жалын сулыў жаныўар.

Қарақаллақ дәстанларындағы батырдын мниген атын
мақтаў жалпы дастүр болса» ал сол дәстанларда бас
герой қызлар, керкем сез күши менен
сьшатлаяыгс
мақталып отырады. Бул қызларды мақтаўлар барлық
дәстанлар ушын турақлы үлги. Буған мысаллар келтирейик: Алпамыс дәстанындағы қой бағып жүрген
Әшимкзл Тайшаханға көшип келген Байсарыиын қызы Гүлларшынды былай деп сыпатлал мақтал береди.
Қамшы яқлы бармағы,
үмис янлы тырнағы,
стаға барсац сандал бар.
Сандалды көр де теснн кер,
Мсллағг
қалем бар,
Қолемди кер де қасын кер.

Шершиге барсақ ҳинжи бар,
Ҳишкннн кар де тиснн көр,
Қар үстипе кар зкаўар,
Қарды к«р де етин көр.
Қяр үстиле кан тамзр,
Қанды көр дө бетик көр.

«Алпамыстан» басқа дәстанларда
да
қызларды
мақтаў жалпы характерге ийе. Бундай вткнр тил меиен
табкят пекен салыстырып мақтайды,
«Қырық қыз»
дәстанындағы Гүлайымныц сулыўдығы былай деп сүў*
ретленеди.
Терекягя шыққан қундыздай,
Врк туўып кеш батқан,

вмирн м * жулАхзл*#,
Кергеяняк ишин жандырып,

Сүймей мнйрин қаидырып*
Ддўрак сүрдн Гүланыы,
Қарсы жаудая дайтлады,
Қайтарып сөз айтгтады.

Қарақалпақ шайырлары өткендеги аўыз әдебиятындағы мақтаў элементш! даўам еттирдн.
әдебияттын
мақтаў жанрын ез шығармаларында пайдаланып, оны
жоқары катерди. Халық шайырлары мақгаўды негнзгс тгим&рдық бкрн қылыл алып оны қәлиплестнрнп,
адебняттық мақт&ў жанры қалпине жеткерди.
Өткенда царақалпақ шайырларыныи мақтаў жазбағаны аа. Булардыц ишинеи еткен әсирде емир сүрге»
қарақалпақ шайыры Омар, Өтеш
қусаған
гейпара
шайырлардыц шығармалары да қызларды мақтаў шығармаларына үлги бола алады.
КүЙгелек киби кезлерн,
Ҳур киби баҳар жүалерн,
Шнйрнкнен шекер сезлерн,
ГүлэиЯба

ҳыз гуд янлыды.
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Қарақалнақ халқыиыд атақльз
шайырьг Ә жйнийз
Қ осыбай улы эдебияттық мақтаў жаирына көп
улес
қосқан шайыр. Өаи қазақ даласыида жүрип бала оқытып жүргенде Әжинияздыд хожайыиы Молла Хожбаи
деген ада.м сениц е;шқ
қандай
ел, деп сорағанда
Әжинияз шайыр Хорезм ойпаты менен
қарақалпақ
елин мақтап былай деп сүўретлейди:
Жайлаўыи Үргенну Дрқасы Текиз,
Жаўырыиы қақпақгай маллара семиз,
Рухсатсыз—бир-бярипе салмас из,
Бирлмкли Қоныратгай сллерим барды,
Табылады излегектшд кереги»
Келииде бар цзецалдағы үйреги,
Қуўлары, газынын путил бүйреги.
Дуньянын анлары слимде бар ды,
Сөйлсскенде шскер етгр сөзиндн.
Кергенде бнйдимар етер өзиндн,
Баҳары гойдырар еки көзиндн,
Юсуф-Знлайхадай қызлары бар ды,
Айта берссц Ашамайлы қыятты, .
Қолдаўлы Мүйтеииў барлык Қоцыратты.
Қытал ҳәм Кенегес жэие Маиғытты.
Қашлары қолемдей қызлары барды.

Әжинияз шайыр қарзқалпақ қызларын мақтағаи
бирнеше қосықлар жазды. Олар «Қырмызы>, «Садага», «Қатша», «Бир Пари» атлы қосықлары
мақта%г
жанрынық еқ үлгнлеринеп больш есапланады.
Бирисшени сусты мсиси алтярген,
Жылўа Ә1Хлеп елтнргеидп күлдирген,
Саллатшн жүргенде жолды толтырған.
Қэдсм басқак аяқлары қырмызы.

Эжннияздық қызлары .мақтаган шығармалары шы
гыс поззиясьшьщ тзсирниде болғанлыгьшап дорек 5е
ретуғьш фактлер сезиледн, Оныц <^Эй Әлип»,
«Бир
Ш ри » шыгармалзры буған мысал бола алады.
Өткендеги халық ишиндеги шайырлардыи жазған
мақтаўлары қыссаханлардып кегизгн репертуарлары
болса, ал қыссаханлар ушын тек ғана мақтаў жапры
менеи шуғылланған айырым шайырлар да болған- Өткеи доўирдеги көп рапа халық шайырлары
езлери
едеп қыссахап болып, согшш ала шайырлық (1дореже'
сине жетисип, олар қыесаханлар репертуары
ушыи
гана шығарма жазган шайырлар.
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Цоразбек шайыр (1855— 1910). Қоразбек
шайыр
Разбек улы туўралы толық мағлыўмат жоқ,
бцрақ
оиын, күшли лирнк шайыр болғаиы туўралы халық аў*
эында толып атырган аныз-онгимелер бар. Қоразбек
шайырдыц жазған қарәқалпақтын сулыў
қызларыи
мақтаеан ҳ-ам басқа халықлардын, қызларын да мақтаған, олардын характерин торршлеп жазған 328 қатардан ибарат мақтаў «тәрип» деп аталған шығармасы соқғы жылларға дейнн қыссаханлар тәрепннен
жырлаиып келди. Бул шығарма қарақалпақ қыссаханларыныц той-тамашаларда қысса китапларын
оқый
баслағаннан бурын усы тәрипти оқыған. Бул
торип
5933-жылы Тахгакепнр ра&оиынла қыссахан Қәўендер*
дин шәкирти атақлы қыссахап, ҳәзирги қарақалпақ халық шайыры Аббгз Дабыл улынық аўзынан ел аралап
қысса оқьш журген жеркнец жазып адынды.1
Қоразбек шайырдын емнрбаянына тийисли болған
гейпара мағлыўматлардап мысал келтирсек,
сонғы
жыдларда Бердақ шааырдьга шығармаларын жыйнаў
бойынша болған скспедицияларға қарағанда Қоразбек
шайыр Бердақ шайырдык тухымласы болып шықты.
Ғарғабайдыц бурынгы өлген
ҳаяльшық
Оаласы
Нурмақтын Қоразбек Оразбек деген еки баласы бола;:ы. Онық Қоразбек деген баласы хат таныған молла
болады. Ол Бердақ пеиен Лрал теқизиииқ түслнк тәрем нде «Гедей» ҳом «Ақ там> деген «Ақдерья» бой
ыкдағы мәкәнларда Бердақ пенен бирге көп замаклар
өмир сүреди. Бердақтыц шығармаларынын, хат жүзинс
гусйўине Қоразбек нсзрдем етеди. Қоразбек
шайыр
шама менен 1906—1910 жыллары
Түркмснсташшп
тү-слик тәрепи Гурген дәрьясына жақын жерде өледи,
Торяп шығармасыньш ишинде ханзадаларды мақтаў, 8асқд халықлар үсткнен сықақ қылыў қусағак қа*
тарлар ушырасса да шығарманын басым кепшилиги
өз за.магш ўшын еқ
шығарма бояыи есаплана*
ды. Онық ишиндеги айырым бурмалаўшылықлар айырым айтыўшылар тәрепинен қосылған болыўға тийис.
Қоразбек шайьзр кеп халықлардық қызларын характ^рлей келип, қарақалпақ елиниқ қызларын мақ
1 Ҳ . А йы м б е т у я ы * Қ & р а қ а л п £ қ әдебкяглары» қ о л к & з б *
ӨзССР Ияямлер Академнясыкық Қарақалпақстаи
фнлйаяынкл
китапханасы. икв. А—3 1107 39—32 бет.
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тайдьз.. Өткен әсирлерде шайыр, шешен, дилўар қыз
лардын сөзге шеберлигине қарай Хнйўалы қыз, Меҳ
дер қыз, ярым патша деген атаққа нйе бо;:ғап қызлар
болған. Бул қызлар туўралы шайыр былай дейди:
Дл ҳасыл каналға кслген,

Ҳаўазасы журтна толғаи,

Қызлары ярым хан болғак,
Ашамайлы н.ыятта ды.

Ашьпумашыққа к®з тутар,
Жудалыцтык жэбрн өртерт.
Қызлары қусбеги нстер.
Қабасанда, сакуда дур-

Қораабек шаиырдық сод ўақыттағы
қарақалпақ
урыўларыиын қәрқайсысын өз алдыпа белип мақтаған сулыў қатарләрынык көркем үлгилери мына
темендеги қатардап көринеди;
Ш гсйи

суў

гу & ш д е қүи А пз,

1 Пзм ширақтай квзи жулдыз,

Жанындз басқа қызыў-канкз
Қыгай менен қыпшақта ды.
Квлде өрдек пенен газы.
Таўыс киби жыдўа иазы,
Қоддаўлыньщ қумар көзи,

Ақ қалада еддта ды.

Турмеги тялла шашақлы,
Шашағы қнижи моншақды,.
Узын бойлы, кен кушақлы
Қуўаниш жарла бойында
Жорға зкурис ат миибеген,
5Ср мснси ойнап кулмеген,
Бир иқшы қызды алмаған^
Та в я г е и ш е әрмалда ды,

Қоразбек шайырдық бул тәрип мақтаў шығармасы
қарақалпақлардын жайлаў жери одардық косиби жер
атлары қграқалпақ урыўлары ҳаққындағы толып атыр*
ған этиографиялық тарийхый мағлыўматлар береди.
Қоразбек шайыр өзиииц одебий лақабын молла Гарип
деп атаған.
Мине усы бурынғы дәстур бойьшша оинан
сокғы
өткен Аяпбергеа шайыр да озинин әдебий лақабыи
«Гарип> деп жургизген. Бнзнише бурыц қысса оқырлн
шайырлар ушын «Гарии» деген жалпы лақап болыўы
мумкин. Қоразбек шайыр өзи жасағап дәўирдеги оде(
бияттыц мақглў жанрын осиргеп шанырдъщ бири. Ми
н% соилықтан Қоразбек шайырды қыссахаилар ушын
үлкен репертуар берген, мақтаў жаирын
кеяеиткен
етақлы шайыр деп атаўға болады.
Қазы Мәўлик (1885—1930) Қазы Маўлик Векмухамбет улы Бухара медресесинде оқып,. билим алған,
хат саўатлы адам. Ол Шымбай қаласывда емир сур'
ген. Онын барлық шығармасы дерлик қыссаханлар
ушын репертуар болған. Ол сол, ўақытта «Китабий»
яки «турки» деп аталатуғын ески өзбек тилинде қо,

www.ziyouz.com kutubxonasi

15£

сық жазған. Бунын шығармаларын қыссаханлар жақсы суйип оқыған. Ол өзиииц туўкан жери Шымбай қаласын былай деп мактағап:
Эй, яраллар, енди бир сөз баслайын,
Еснтеениэ тарнпшш Чимбайдын
Бэршә қыэ жаўанлар ўақтып хошлайын,
Бир баян айлейин елин Чнмбайдын.
Онгортлеиши айдын раўшан жүзлсри,
Қаш тнйинде ойнар кара көзлерн,
Шекерден ләзнздур айтқан соэлерн
Шннрнн шекср қызлары бар Чнмбайдыл.
Барсац қыдырыспаға апын елнне,
Бүлбил

ети л

нонды рарлар

гүлн не,

Жузин түссе қызларылы!! жүзяне,
Ядыцыздэн шиқпас сли Чиыбайдын.

Шайыр Мәўлик езинин, қосықларылын көбин қыз*
ларды мақтаўға ари&ған. Ол сулыўды сүйиўшилик
дәстанларындағы геройлар меиен салыстырып мақтайгы. Ол мақтаў қосықларынын улгиси томендегише
болып келедн:
Эй, яраплар, шаҳири Чимбай ишинде,
Бир пзри дүньяға келген усайды.
Ҳәркиу Еөрсе ол дилбарды түсннде,
Кеу>'ляие жүэ зр»ан « 1ген усайди.
Яумутта
Ургснчте
Хийўада
ОчТардан

Зияда шаўдырда Уғыл,
Енежан жүзлери гүл-гүл,
Шасанем шашлары сүмбил.
зняда болған усайды.

Қызларды мақтаў қосықларынық бул үлгилери бо*
йынша басқа да қарақалпақ шайырлары даўам етги.
Ҳәзирги заман халық шайырлары да қызларды мақтаў қосықларын көп жазды. Мысалы, халық шайыры
Ляпбергеи Гүлҳзсен деген қызды мақтағанда оныц
қосық үлгилери бурынғы халық шайырларынық қызларды мақтаган қосық улгисинде келип отырады, Мысалы:
Тәрип етсем ол дилбарды,
Шашлары сүмбнл яцлыды.
Паҳм әйлесец нэзик бслнн.
Ү>ят ишиндс >тур яқлылы.
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Шымбан әтираиындағы барлық қыссаханлар Қазы
Мэўликке үлкеи ҳүрмет ленен қараган, өйткени ол
қыссахаплар Қазы Мәўликтнк шығармасынан тәрбия
альш қы ссахзм ы қ өнерин арттырған, Белгили Қазақбай шайыр меаен Аббаз шайыр Қазы Мәўликтин шығармаларын узақ жыллар оқып жүрген.
Қазы Мәўликтин шығармаларыи мереке тойларда
кысса жолына салып көпшиликке оқып бергени арқалы Қәўендер дсген қыссахакнық дацқы кәяке жайылды. Қәўеидср бала Хожанияз улы (1896— 1917) өзинин
қысса оқыўка шеберлиги арқалы көп қыссаханлар
Қәўендердин изине ерип жүргеи, Оқыў техникасын
үйренгеи. Ҳәзирги қарақалпақ халық шайыры Аббаз
шайыр «'Қоўенлердин. изнис ернп жүрип қысся оқьгў
өиерин үйреидн.м> дейди. 1917-жылы Қеўекдерди түркмен баспашылары Шинбай қаласында атып өлтнрип
кетти.
Қыз жкгитлер Қәўендерди соишелли жақсы көрген, Қәўеидерди баспашылар өлтирип кеткеннен кейии
оны қосық қылып жырлаған:
Қаўаша паядан пая болар ма?
Басына тедпегин сая болар ма?
Қашлары қыйылған Қәўендер б а л й у
Душпаннын оғынан зая болар ма?

Баспасездин жоқ гезинде Қеўендер қыссахан Қазъ.
моўликтин шығармаларын хатқа түсирип кепшнликке
оқын бернўде қосқаи үлеси оғада үлкеп. Мәўлик Шымбай қялаоьшда жасап турған дэўирде «Ғәрип ашық»
қыссасы менеи Қазы Мәўликтин шығармаларын ҳақы
алып, қолдан көширип берип
отыратуғын айырым
адамлар болғаи. О л
көширилген иусқалар айырым
адамлар да елеге дейин с&қланғаи.
Қазы Мәўлик «Ғәрип ашық> достанын қайта ислеп
жетилдирип толықтырып жазып шығарды. Оныц даналары қолдан квширип көбейтилген. Ол Қазан» Таш/.ент қалаларында басылып шыққан қыссаларды алдырып қом Шығыс ^дебияты классиклериниқ шығармаларыи көпшнликке таратыў мақсетинде Шымбай қа*
ласъшд'4 бириишн мәртеос китап дүканын ашты. Қазы
Мәўлик медреседе оқып жоқары билим алғап, азгаиа
чүн Шьшбайда қазы болған, мине сонлықтая
оны
'қазы» деп атап
кеткеи. Онып қазылық кәсибинен
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гөри эдебиятты таратыў бойынша хызмети көп болған.
Ол ззи кедреседе оқъш билим алғанлықтаи ҳам шығыс әдебяятын көп оқығанлықтан ески әдебий тил өзбек (шағатай) тилнне еликяеп қосықлар жаз?ан.
Қазы Мәўликтин шығармасыпыи басым көпшилиги
сүйиўшилик жырлары, ол ески шыгыс әдебияты менен ғана шекленип турмай хальжтын аўыз әдебиятыиын үлгнлерин де жақсы билгеи ҳәм сол аўыз әдебия*
тнкын үлгисн мепеп қызлар қосыгынын жольг меиен
коп қосық жазган. Ол қосықтыц үлгилери темендегише болып келели:
Ксгейлн бойыпл йқ П-1 пнтппти,
Ақ гулди аралзп ярым кетипти,
Жаман екен Ксгсйлиниа бойлари,
Жас ғана ярымды ҳайрап ештти.
Тақия тнктпм «Зиигер» «ашын иниосн,
Ксше кгткен шул ярымды сагындым.
Ярым менпн ҳясла жоқяур гнйноси,
Бнр кеткен пгул прымды сағындым.
Қазы Мәўликтин удкен лирикалық бир шығармасы
«Ол неге дәркар» деп аталады. Ол қосықтын үлгисн;
Арық ақсақал болып арна қаздырсац,
Аҳсақал болысқа буйрық жгздырсзк,
Аты саўгилли ярсыз ол пеге доркар..,
Бул «Ол неге дәркар» дегеп узыи мақтаў қосығынын негизги мазмуны: «Сеи қаидай адам болсачда, се*
мьян болмаса, сүйип аяған ҳаялын болмаса бәрн бийкар» дегенди анлатады. Қазы Мэўлик өзииик қысқа
лирнкалы қосықларьш «Ғаззел» деп атайды. Ол ғазел*
лери «Қушайды», «Ҳеш сеэим йоқлур», «Не дур гүнайым» болып келеди. Бул ғаззелдин үлгилерк мынадай».
Дәрўаэанда турып мойным талдырдым,
Хэснрет ышқысыиа мени яндырдын,
Қәлегеи миймавын өзии алдырдын.
Алған мпйманьтиа ҳеш сөэнм йоқдур
Өзн бнр дилбар дүр жаҳан сәрў&рн,
Снйнссннде Лейлн Маржан гаўҳари.
Мек өткскде көшеден ҳәргнз ол пәри.
Өтсе ҳәи етлесдур недур гүнайым.
Ш
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Ақльшди лал етти шамша кыэ ләри,
Мек ана бсндемен Л&йляў Гаўҳорн,
Менн ол яр өзгелсрдкн қатары,
Керсе ҳом кермесдур иедур гунакым.
Қазы Мәўликтик қызларды мақтаған қосықларылшй(где «Пернзат» деген қосығынын улгнлери мы'^адай болып келеди.
Дл днлбар каыаз жуыа кешесн,
Екеден дүньяға кслднн Перизат,
Бул адамға келип кеттн нәшшеси,
Ким яқшы, ким ямаи билдин Перизат.
Қаасы кунн көрдим гулдек бузлерин,
Шул күш: тотия қылдым «ллерин,

Қылық етип қашын бн.1ан көзлертқ
Қанжарбилан бағрым тялдин Перизат.
Мамбеткняз шайыр Мамбетнияз шайыр ҳаққында
*.олық марлыўмат жоқ. Ол Шымбай әтирапында өмир
сүрип, қысса оқып хат таныған,
сонлықтан ба оны
молла Мамбетнтаз
деп атағак. Мамбетнияз таныр
жарлы адам болған, үйленейин десе отыратуғын үйн
оолмаган. 1906—1910-жыллар арасында Шымбай оолысы Торенкязға қара үй бер дел жзрдем сорап, жумбақ қосық жазып жибереди. Мамбетнияздыц бул жумбақ пенеи жазған қосығы қыссахаилар тәрепинен оқ*
ылып кепке тарзлып кетеди. Оннан кейин Шымбайволысы Төренияз Мамбетныязға қара үй тигип берипти.
Мамбетнияздыц жумбақ қосығынық халық аўзыида
сақланған қатарлары мыггадай:
Пимбайдын ҳәкими ол Төренияза,

Арзым бар айгайый

буиы

т ы қласы н,

Гаҳим ейлесин ошбу айтқан баяза,
Бул Г9ПТИА мазмунын жақсы ааласыи,
Ашылур-жабылур аўзы сзрпзшли,
Гумбеэ дәрўазадай ошбур раўишди,
Бул не заттур ҳақтық қудирети кушли,
бялкск әжеп ерм нш ҳзнраи ҳалкасығ.
Бузылғанда алты бастан бузылар,
Дузблгелде бастан, к&зден дузелер,
Турғызбасақ турмас бас баша болур,
Өзяқ турар деПип аәҳиа қылмасыи.
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Буд ие заттур сскссибес башы,
Көзн төбссппде төрт нүрир кзшы.

Тоқсаидур кярппгн бупы глддсын
Буд ие ззттур бул .роўиште жай болган
Көзн тооткеседур буны адласыи.

Мамбетнияз шайыр қольша қәлем алып хаг жазган саўатлы адам болыўға тнйнс. Сол дәўнрдегн әдебият тили Чагатай гнлниин тәсири
Мамбетнияздыд
бул қосыгынан көрнпип тур. Мамбетнияз аўыз рдебиятыпын жумбақ түрннде қосыц жазған, бул жанрдан дурыс пайдалана билген тняйыр.
Рам шайыр Арзы улы (1898— {860) Рам шапыр
Арзы улы Қарақалпақстаинын
Кегенли районыньш
(бурыт ы Жаца базар! отирапында туўылады.
Рам шайыр ескн мектепте оқып хат саўатын атпады. 1920-жыллары қысса китаилар таўыи алып, ел
аралап қысса оқып, қыееаханлық өиери меиен күи кередн. Ол да басқа кыссаханлар қусап Қоўендер қыссьханиын қыссахан оқыў техиикасыи басқа қыссаханлардан үйренедк.
1926— 1927-жыллары муғаллим курсьшда оқьгп педагогикалық билим алады. Сон чектепте
муғаллим
болып, бала оқытады. Муғаллим болып журипте қыссахаилықты даўам қылады. Ол өзшшн бурынғы оқьпт
жүрген «Ғәрип ашық>, «Әўезхак>, «Юоип—Ахмет» қыссаларыиык үстине өз рспертуарларын кеиейтиў мақоетинде қазақша «Гүлшара», «Махмутжан», «Таўдытасты жел бузар» дегсн қол жазба қыссаларды да оқыйды.
Рам шайыр соцьш ала өз ядынаи юмор, сатиралық
қосықлар жаза баслайды. Ол өзи шщ еккен салысын
жеп кеткен уйреклерге арнап «Үйрек» деген
қосық
жазып көпке оқып берип жүреди.
1928-жылы Рам щайыр Садық шайыр меиек айтысып Садықтап жениледи, оннан кейин Рам шайыр қосық жазыўды қояды. Рам шайырдын иегизги кәсиби
қыссахаилық болады.
Қазақбай шайыр (1880—1946) Қазақбай шайыр
Хожанияз шайкрдын баласы, қарақалпақлардын Ҳоқырат арысы, қабасап урыўынан. Ол Арал тенизишщ
түслик тәрепи Егиз қум деген жсрдс мәкан еткен. Ол
)60
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атақлы Қәўендер қыссаханнын көп шәкиртлеринид
бири бол!ан. Ол аўыллық мектепте оқып хат танып
«Зийнел әреп» ҳәм «Ғорип а1нық> қыссаларын ядлап
алады, Оларды халық арасында оқыған, 1916—1920
жыллары ол өзи жасаған дэўцрдеги болғаи тарийхый
ўақыяларгә арнап қосық жазғаи. Оларды да халыққа
оқып берип жүргеи. Онык сол дәўирдега жазған қосықлары кШымбай пркставыныи елиўи», «Музаппат
келгенде», «Яўмьгг
келгеиде», «Шимбайда болған
урыс», «Мойнақтағы урыс» усаған қосьгқлар. Каэақбай шайырдын бул шығармалары тарийхый ўақыякаларды суўретлеп көрсетиўде охмкйети улкен. Қазақбай шайыр тарийхый қосықлардап басқа суўпы-ийшапларго қарсы сатнралық қосықлар жазып, оқкған
қысса китапларынын арасыида көпке оқып айтып берип жүрген. Онын «Суўпы» деген қосыгынла өзин суў
пыман деп халықты алдап жүргеп суўпыларды әшкаралайды.
Аягьшда геўиш-мәси.
Қайткыл сөзкқнен қзси,
Чатты сейлеп болма ҳөси,
'Гемен карап жургнл суўпы.

Халаканы узын таслап,
Әдепкя пейлкқди баслап,
Пес кылыкты өзин баелап,
Пирден кайтып жүрме сүўиы.

Қазақбай шайырдық негизги кәсиби қиссаханлкк,
опық үстиие ол өзинен басқа шайырлардын қыссахаклар ушып жазған қосықларын оқып халь:қ арасыиа
таратыўшы да. Ол Аббаз шайыр мелеы бкрге қыссахан Қәўендер балага қыссаханлық
өиерии үйрениў
ушын ерип жүрген.
Қазақбай шайыр 1928-жылы С . Мәжитовтық «Еркин
Қарақалпақ» газетасына қосық жазып тур,—деп қо*
сық бенеи назып жиберген селем хатына былай дел
жуўап қайтарады:
Иэўпир шеш«н урыўьщ
Йонырат,
Тэлимим щод әдебият,
Вул заманьщ түри зыят,
Ҳэр түрли жол айтып жябер,
Казақбай деп яздыц катық,
Ебин жорык салтанаткм,

Ендигн хат болар латын,
Вүны маған айтьщ жибер...
Мен эситтим сыртықыздан'
Ащык болдым затыныздан,
Марҳаматлык кылып маган,
Вир колыдды созкг» жибер.

Қазақбаы шайыр ел аралаган атақлы кыссаханлардын бири еди.

11-545
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Қ О СЫ Қ Ш Ы Л А Р
Қосьцшылар бақсы жыраў жоц жерлерде көпшиликтиц сораўы бойынша қосық айтыўшы балалар қолындў сазы бслмаса да, езнниқ даўысы мекеп қосық
айтып мереке атқарады.
Булардын қосық айтқаны
ушып кепшилик тәрепииен берилген сыйлық «орашл»
больш аталады. Қосықлардық айтатуғын қысқа түрин
жайдары қосық, ал узақ түрлерин арнаўлы қосық деп
атанды.
Қосық айтагуғын қосықшыиык кепшилиги жай ыик*
нет адамлары болған. Айтқыш қосықшылар жыраў
бақсылар қатарында үлкен ҳүрметке ийс болган. Ҳайт»
мерекелерде қосықшы балалар қызлар микген арба*
иын алтақтасыня минип қосықлар айтқан.
Қосықшылардын антатуғын қосығы қысқа-қксқа
шуўмақлардан турады. Қосықшылардық дөрежен памалары бақсы жыраў намаларыиык қатарыпда музы'
ка медепиятына өз жәрдемин тийгнзген. Қайбпр шай*
ыр қосықшылар да болады. Олар қосық айтыў гленец
бирге хглық қосықлары үлгисинде қосықлар жазған,
Оларға Жақабай палўан, Әўезмурат шайыр, Пзбасарды мысал етиўге болады. Билар қосық айтыў менен
бирге қосық жазған, ал бирақ қысса китабын оқымаған,
Жақабай Палўан
(1883—1925) Жаиабай палўап
Қаратай улы царақалпақлардан шыққан ен атақлы
палўац болғаи. Ол Қопырат арысынын қабасгн деген
урыўынан. Оиыц өмкр сургеп жери бурыкғы Жаца ба*
зар деген мәкэн, ҳозиргн Қегебли райоиьшыц атирапы
болады. Ол атақлы Қосым палўанпын ақлығь:, Қосым
палўаи ҳаққында халық аўзьтнда сақланғаи, «Сағгц
кимниц сөзи бар Крсым пагтўан, әкеқиин еки қырлы
лышарк бар> дегел лақыд елеге шекем сақлажви. Ха*
лық легеидасында: «Қосым палўанып әкеси агаш уста*
сы болған, оныц жоиатуғын жонғысы еки жүзли болған. Сол агаш устапын
ағаш жонатуғыи жонғысьщ
Қосым палўаянын пышағы деп адамлар астарлы айтқан екен».
Жанабай куто жарлы адамнын баласы бслған. Ол
ата-аиасыы асыраў ушын киси есигинде дийхян жүр^
гсл.
Жацабай палўан ен дэслея Қудайберген дегенге
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дийхан болып есигинде журедн. Оннан кейан Әбдимурат сары ҳәм «Ац тубаны» жайлағаи Юснп қазы дегенге дийхан жүреди. Ол сол дийхан болып жүргенинде киши-гирим тойларда гүреске түсе баслайды. Ол
ержете келе атақлы палўан дәрежесине жетеди. Изнне
көп лалўанды ертип жүрген. Ол дуўтарды жақсы
шертетуғьш сазенде ҳәм қосық айтатуғыи талантқа
и?1е болады. Жацабай палўаннық дакқы г.үтин Хорезмге жайылады.
Жанабай қысқа цосықлар шығаратуғын шайыршылық талгнтқа да ийе болады. Онын «Ақсүцгил» деген арпаўлы қосығы кен таралган. Ақсүнгил қосығыныц үлгиси мына төмендегнше:
Аксунгйл днАднлер сенин атынды,
Қаэаяқлы дерлер ҳаады затыкды,
Алтыига қаплайын айтқан гошшди,
Мүбәрек жамалыи керднн Ақсүцгнл,

Жазабай палўаннын қосықлары «Пәмен қыз»г «Дөрбкйкез», «Бада қыз», «Баққал», «Жумамурат зергер»
«Қазы ийшаи» ҳ, т. болып есаплаиады, Ол «Жумамурат зергер» деген қосығыпда халықты алдап ҳақысын
жеген Жумамурат деген кисинин устинен күледи. Халық дэстуринде халықтын ҳақысып жегеиликтен зергердин қәбири бөлек болады. Халық аўзында «Зергердии қойымшылығындай» деген иақыл бар. Жацабай халықты алдаған көп зергерлердик ўакили ретииде Жумамурат зергерди қосық қылған.
Жанабай палўаннын «Қазы нйшан» деген қосығында ол Юснп қаэыпыц оснгнпдс дийхап жүргсндсги аўыр
азабы сөз етиледрц Жадабайдыц бул қосығы 1934жылдан баслап Қарақалпақ әдебиятыиын оқыў китапларына кирди. Бурында қарақалпақ байлары ақ егнн
егиў' ушын өзннин жерин жердин тоцы кетдестен бурын қатты жерди айдатып дийхаиларға азаплар берген. Бул жеғдайлар Жанабайдьщ
қосығында былай
сүўретленедн:
Акт>гбанык аққаи суўы ылайды,
дийхан үн салысып жылаиды,
Қезы ийшанга шатқан бизлн қудайды,
Дихан аштаи елер болды Қаэы ийшан.
Азанда айдадыу шашш арбзшлы,
Сэскеде жетхердин суйық жармадды.
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Жанабай палўанын бул «Қазы ийшан» қосыгы өткеидеги киси есигиндеги күн көрис ушып өз кушип жол*
лағап қарақалпақ жарлы балаларыпын шыи ҳақыйқат өмирин керсетеди. Жанабай палўан халықты сүйген палўаны, бақсысы ҳәм сазснде шайыр қоскқшысы
болған.
Әўсзмурат шайыр (1868—1938) Әўезмурат шайыр
Қоцырат арысы қазаяқлы руўыпыи қырық садақ тийресинен болалы. Хат саўаты жоқ, жай дийхан болып,
дийханшылық пснен күн көрген адам. Ол жер егип
жүрип, өзи қосық шығарып даўысқа салып, жырлал
жүргеи қосықшы, Оиыц туўғаи маканы Хожслп меиен
Гене Үшепчтии арасындағы Қара терен қәм Қуйрықльт детен жерлер болады. Ол өмиринин сонғм жылларын Гөн*' Үргспч қя.пясынаа еткизген. Геке Үргенч отирапында үлкеп жаплар қазылганда қазыўшылар арясында сол қазылған калалларга арнап қосық жазып
өзи соны қазыўшыларға оқып берип жүргеғ. Ол жас
ўағында Қара терец қуйрықлыны жайлаган ўағында
шығарған «Көк өгиз» деген қосығы халық аўз1тцда ха*
лық қосығы болып айтылып кеннен тарап кетхеи. Ол
«Көк егиз» қосығыныц айырым қатарлары мынадай
болып келеди:
Аўылдаи тнйсдим шыгырдыц тисин,
Қуйрықлыга барып оқыдым песин,
Квк өгиз бардын да батпақта турдын,
Шуў дссем мойныкды артына бурдын.
Ашиўданып тап аузына бнр урдым,
КолиЙма нзнтарып гурдыи кек өгнз.

Әўезмурат шайыр жай пуқаранын ишинеч шыққчн
шайырлардыц бири, Бирақ бунын қосықлары жаэылыл алычса да баспасөзде дағазаланбады.
Әўезмураг туўралы барлық мағлыўмаглар 192.13жылы Әуезмурат шайырдыц өз аўзынан жгзып яльшды.
Избасар Фазылов (1908—1961) Избасар Фазылов
қарақалпақлардык Қарамойын руўы, саба лгқ тнйресииен. Онын туўылған жери қәзирги Тахтаквппр райо^
ны Батпақ өткел дегеп жср. Ол жаслайынан ата-аиа*
сынан жетим қалып, қой баққаи, Сол қой бағып жүргенде бағып жүрген қойына қасқыр шаўып, жас бала
қасқырды қайтарыўға күши жетпей, Қоллнбек деген
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баярыкин бир қойы
ҳарам өледи. Бай ҳарам влгеи
қойынын қунын қойшысынаи т.алап етеди. Избасар \арам өлген қойға төлейтуғын ҳеш заты болмайды. Оинан кейин Избасарды қой бақтырмай қуўып жибереди. Избасар ҳәркимнин есигинде жүрип күн кеширеди.
Совет власты орнаға!гнан кейин Избасар Шимбайдағы балалар үйике кирнп тәрбия алып, оннан кейил
оқыў орынларьша кирип, билим алып. күшли шайыр
дорежесине жетеди.
Избасардын қой бағып жүрген
ўағында езинин ядынан шығарып айтқан қосығы пүткил қойшылардыи айтатуғы» қосық репертуары болып
көпке тарап кегги. Избасардык бул <Қара қой» дегея қосығынан үзинди келтирейик:
Қолдаўлы Қэллнбек қойыа қара кой,
Есигнкдс мсн бир жетим бяля ғо/,
Алғап мспеч байымассак тоймассак,
Керек болса жарты ҳақымды ала гой.

Избасардын бул қосығы Октябрь реиолюциясы алдындағы қарақалпақ шопанларыныц ҳақыйқат шын
емири. Снын бул қосығы тек Қарақалпақстанда ғапа
емес, 1935-жылы жазыўшылар делегациясыныц қата*
рында Азербайжанга барғанда Избасар езнннц қойшы
болып жургендеги «Қара қой» қосығын рабочийлар
арасында өзинин саз даўысыпа салып оқып бсритт,
бул қосық Азербайжан халқына да мәлим болды. Избасар Фазылов ел алдында жай қосықшы болып көзге көрннген менен совет заманыида оқып саўат ашып,
қарақалпақ совет әдебнятынын талантлы ўәкили дәрежесине жетисти.
Х 1 - В Ө Л ИМ
Р Е В О Л Ю Ц И Я Ғ А Д Е Й И Н Г И Қ А РА Қ А Л П А Қ ХАЛЫ Қ
Ш А Й Ы Р Л А РЫ
X IX әсирде өмнр
сурген қарақалпақ шайырлары
қарақалпақ халқынын тарийхында ҳәм әдебияты тарийхында өлмес сөз өнерин дөретип ези жасаған заманыка ылайық сөз минрасларьш қалдырды. Өзинен
сокғы «ўладлар олардын дөреткен сөз қазналарын оқып
тэрбия алып өз халқынын гүрес майданындағы рухий
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азыгы> шығарған шығармалары бүгннги күнде де мә*
нисин жоғалтпай ҳәзнрги совет вдебиятымыздын өснўннде негкз болып отыр. Ҳозирги қарақалпаҳ совет
жазыўшылары өткендеги шайырларымыздын ен жақсы традицияларын үйреиди, нәтийжеде ҳәзиргн совет
әдебиятымызды өсириўде олардыц шығармаларынык
үлкен жәрдеми тийди.
Өткеп асир халық шайырларышп дөреткеп шығармалары ҳаққында әдебиятшыларымыз торепинеи бирнеше изертлеўлер жазылып, олардын шыгармаларын
көпшяликке танытыўда
олардын хызмети оғада зор
болды. Бунын қагарында Н . Дәўқараевтык, И. Сагыйтовтыц т. б, бяраз әдебиятшыларымкздып ислегеи хызметин кэрсетиўге болады.
Қарзқалпақ әдебиятынын тарийхын ҳем шайырлардын шығармаларын изертлегенде халық шайырлары тек жазба әдебият ўәкиллерн сыпатында взертленип келди, Дурыс, олар жазба әдебиятыныц ўәкили
болыўы ме^ген қатар, халық жыршыларынын да ўоки*
ли. Усы тзрепине де кеўил аўдарыў зәрүр.
Қарақалпақ халық шайырлары өзиник шыгармала*
рын жазыпта шығарған ҳәм ядтан да шығарған. Олардын көпшилиги өз шығармасын даўыслап сүйкимли
қысса ҳяўазына салып көпке айтып бергеп. Соилықтан биз бул жерде қарақалпақ шабырларынын халық
жыршылары сыпатындағы мәселе туўралы сөз қыламыз Өткендеги халық шайырларынан бизге белгилн
болғаны жас жағынап үлкени Күнхожа. Оны Хийўа
ханы шақыртып алдырып, хан сарайында қосық айттьгрыўы Күкхожанык халық жыршысы екеннгг д ә л й л лейдн. Күнхожа ез шығармасын даўысқа салып жырлаған. Бул нарсе халық шайырларына бурыннан киятырған дәетүр болған. Бул традииия ҳәзирги дәўирде
де изин жойытқан жоқ,
Ҳәзирги қарақалпақ халкқ
шайырлары Аббаз ҳәм
Садық шайырлар өзлериник
шығармаларын даўысқа салып оқыйды. Әжинияз шайырдын «Бозатаў» атлы тарийхын жырын алып қарайық. Әжияняз хош ҳаўаз ҳәм сазенде болған «Бозатаў»
шығармэсын
өзя «Бозатаў> намасына салып айтқан
екени сезсиз. Ҳозир мияе жуз жвд даўамында қарақалпақ халық талантлары торепинен жырланып киятыр. Демек бул жерде Әжинияз шайырды тек шайыр
гана емес, халық жыршысы сыпатында таныўымыз
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керек. Сондай-ақ Әжинияздан кейинги жасағап Бердақ шлйырды, халыц Бердақ бақсы деп атайды. Бул
нәрсе Бердақтык тек шайыр ғака еыее, бақсы да екении дәлиллейди.
Өтеш шайырдык «Бердақ елгенде» дегеи шығармасында «Отыр едим Шаҳсанемдн яд етип» деп жазыўы
бул да Өтештии қысса оқығанын, я жырлагаиын сыпатлайды. Шайырлардын шығармаларыиын «қосық»
деп аталыўы да соннан итимал.
Өткеядеги қарақалпақ шайырларынык характерли
жерлсри мыналзрдан ибарат. Олардык бәри де мектеп медреселерде оқып хат таныган ҳәм езиниҳ шығармаларып хат жүзине түсире билген, О л ар , ези жасаган әсирдин халық өмирипин толық картинасыи көрсете билгек. Әскресе олардын дерегкеи тарийхый жырлары халықтыи арзыў әрманып, муны менеи зарын
тзрнйхый жағдайын көрсетти. Өткепдегк қарақалпақ
шайырлары ҳэм шайыр, ҳәм жыршы, ҳәм қосықшы ҳәм
қыссахан болып ҳзртәреплеме қанигеликти үйренген.
Бул нәрсе сол дәўирдин талабы болса итимал. Иәтийжеде қарақалпақ халық шайырлары биэге елмес мий>
раслар қалдырды. Биз бул қалдырған мийрасларды
терец нзертлеўге тийиспиз. Енди биз айырым халық
шайырлары ҳаққында сөз етемиз.
Күнхожа (1799—1880) Күнхожа шайырдын өмири
туўралы қолымызда толық мағлыўмат жоқ. Күнхожа
шайыр қарақалпақ халқынык X IX әсирдеги ен атақлы
шайыры болып есапланып өзи жасаған дәўирдеги шайырлар Күнхожакы устаз иретинде танығая. Күихожанын шығармллары 1938-жылдан баслап ғана баспа
сөзде белгили бола баслады. Күнхожа көп шайырлардын ишниде халық
өмирин жырлаўы арқалы окын
гейпара сөзлери халық аўзында
нақыл-мақалларға
айналып кеткен. Онын үгит нәсийҳат дидактикалық
шығармалары халық аўзына көп тарап үлкен қүрметке ийе болран. Жасы үлкенлер жыйналған той мерекелерде Күнхожанын сөзлерин сөз сөйлеген шешенлер
нақыл ретинде көп қолланған. Ғаррылардын аўзынан
түспей сейлейтуғын сези олардын руўхий азығы
болған. Күнхожанын сезлери баспа сөзде шықпағанлықтан окын көпшилиги умытылып кеткен. Арадан
елиў жыллар етхеннен кейин Күнхожаиын шығармаларын халық аўзынан жыйиаў үстинде онша хызмет
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зпгрылса да елеге шекем толық жъпшалып болгая
жок. Сонда да Кунхожаныц баспа сезде дагазалапғаи
1пыгармалары!1ьш езн әдебият тарийхыпда Күн>-ожапын фигурасын көрсете алады. Күнхожадаи кейинги
Вердац шайыр Күнхожакын атын жокары кетереди.
Ол;
Күяхожааы кордн кезим,

Есяттнм Әжпнияз сезнн»

деп жазады. Бердақ Күнхожанық атыи еситип Күйхож акк блр көриўди үлкен мәртебе деп биледи. Куихожа қартайган ўакытта онық мепен ушырасыи бкрге
болғаны ҳаққында хабар береди.
Нелгнлп залыеда нышаны.
Ядымда тур ҳерцалханы,
К арта 9ганда Кү нхож аны
Көргеи күнлерим. күнлерим.

Айтып сөзлердн тыцдатып:
Кемис жерлерин оцлатып.
Вир ярым ай бирге жатыа.
Ҳоз етип еткен күнлерим

Бердақ өзниш шығармасын Күнхожаға тынлатыўды улкен бахыт деп билип, оны устаз иретинде тааыгаи. Күнхожаныи даналық сезлерии баҳалай билгея.
Лл Кунхожанық ези де өзинеп бурынғы еткен түркмеи халқыиын атақлы шайыры Мақтумқулы Магрупи
қусаган шайырларга улкен ҳүрмет пеиен қараган.
Мақтүмҳулы Магруптай алдыхыы болжа,
Әлгснссн аларсан тилякнен олжа,
Кысқарг сездн соры қайнаған Күнхожа,
Өлгенинше хошласып кет елменен.

Өткен әсирде Хийўа ханлары қарақалпақ жыршыларын Хийўаға шақыртып
алып, оларды айттырып
тықлаўды әдетке айландырған, Жыраў бақсылардық
қатарында Күкхожа да Хийўаға шақыртылады. Күнхожа хақды жақсы мақтай алмаған. Ханнын о»ан қз*
ҳәри келнп, басқаларға сыйлық берип, Күнхожаға арық
түне береди. Күихожанық буган намысы келип «Түйе
екенсеқ» дегн қосығын жазып халыққа таратады. Биз
бул жерде Күнхожаныц хан шақырығына барғанын
сез етип отырғанымыздын себеби, ояын шайырлық
қәсийети менен бирге, хаи алдында қосық айтып, жыр168

www.ziyouz.com kutubxonasi

шылық қылғанып айтпақшьтмыз. Күнхожп әлбетте хан
алдывда взнкин шығармаларын даўысқә салып айтып
берген. Ол «қобыз» деген шыгармасынын табылған үзнндисинде былай дедн:
Жырау сепв қолға алып,
Түрлн-түрли жслга еалъш,
Ҳзр камаяды онға алып,
Б\'л қосықты айттым қобыз,

Демек» Күнхожапын заматтында дуўтар меаегт қосық айтыўға қарағаида қобыз бепеи жьтр жыр.таў ба*
сымырақ болыўға тийнс.
Өйткени қарзқалпақларда
бақсылардыи дуўтар шертпў өиери жана ғатта әрис
алыл киягырған болыўы керек. Демек Күихожа шайыр болыў мснеи қатар сазда шертксп жоне қосықта
айтқаи. Миме сонлықтап Күнхожаны халық шакыры—
халық жыршысы сыпатыида таныймыз.
Қарақалпақ одебиятыи изертлеўшн Б- Исмайлов
Күихожч ҳаққынаа былай деп жазады.
«Күнхожа ҳақьтйқат халық жьгршысы ҳәм шайыр,
азамат сыпатында бундай тереи ҳүрмет пснен жоқары
баҳаға ҳгм атақ абьтройға толық мниесип сдк... Өз
ўақтьлтда шайырлардыи сардары, сопьш менеи бирге
үлкеи бақсысы да болған1».
Күнхожньтц «Елмеиен», «Орақшылар», «Шопаалар»
«Неге керек», «Күи қайда», «Ақ қамьтс» атлы шыгармалары вткепдегн әдебнят мийрасларымыздык маржанларынан есаплаттады. Ол қарақалпақ мнйнеткеш*
лсрннкн еткендетн шын қақыйқат өнерин көрсете билген шайыр. О^т өткен .замапдағы тенстктликтй былай
деп жырлап көрсетеди.
Бирисшшслср кнбнп қамқа парша.юр,
Алтын мекен толгырада аршалар,
Халқыцды сораса залым патшалар
Қассап яцлы күпнк ксшер лар меясн.

Қүнхсжа халық емиртп! жырлаған хадьтқ жыршысы. Өткечдеги шайырлардын ншинде өзиниц шеберлигн арқалгл дидактикалық сөзлерии көп шайырлардан

\ Б. И с м а й л о в. Қарақалпақ классик поянясинык оғаде
Кррнсклп уакили, Күпхожа. Қосықлары, Нвкис 1960, .9—1Ьбетлср.
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алда турады. Ол өзп усы пухара халықтык ишииан
сол халық пенеи бнрге өмнр сүрип, бнрге жүрнп, бирге турып өзшшк тәғднрин халық тәғдийрн менеп байланыстырэ билген.

ш ы ры п,

Аспаига ушарсвк болса қанатык.

1Пэд батарсак шадлы болса елатын

Хал^ын мевен болса ыақсет мурадык.
Сапа сүрсен уэақ сааа елбялдн.

Қарақалпақ әдебияты тарнйхында Күнхожа шайыр қарақалпак жазба әдебиятынын улкеа ўәкили ҳәм әдебнят классиги ҳәм халық жыршысы шайыр екенлигине
онын шығарғаи шығармалары, бнэге қалдырып кеткек
әдсбият миГфаслары толығы менен дәлил бола алады.
Әжинняз (1824—1878) Әжинияз Қосыбай улы Қарақалпак.лардык X IX әснрдеги шайырларынын ншипде ен үлкен фигурага ийе. Ол қарақаллақлардын Қопырат арысы ашамайлы урыўларынын сақуў деген тийресинен. Данқы жайылған шайыр Әжинняздыи жазған қосықлары халық мәпин жырлаўы арқалы, сулиў
лнрика жанрында қосық жазыўларды ннелеў арқалы
көпшилнкке кеннен мәлнм болган. Әжинняз заманындағы шайырлардан анағурақым жоқары турады қәм
көп езгешелнги бар. Ол Хийўада 1840— 1944’ жыллары
Қутлымурат ииақтын медресеснмде оқыйлы. Әжинияз
шығыс г.дебиятына қулаш жанып жүзген шаныр. Ол
дәўирде Хнйўа қаласы квп шаиырлардын жыГшалған
жерн еди. Сол Хинўада Әжинпяздан бурым Мақтумқулы да оқыған.
Әжннияздыи шығармаларынын ишиндеги ен көлемлпси 18?9*жылғы қарақалпақлардын Хийўа хаиына
қарсы көтерилисине арналган «Боэ атаў» атлы тарийхый жыры болып аталады. Биз бул шығармакы тарийхый жыр қатарына қосамыз. Өнткени бул шыгар*
ма халықтын басынан өткен бир тарнйхый ўақыя туўралы сөйленеди.
Ҳәм халық аўызында жыр болып
жырлаиған. «Боз атаў» тарийхый жыры қарақалпақ
бақсыларынын аўызыкда әсир бойыпша жырланып. ха*
лықтын аянышлы емирм. қоснретм умытылмастан айтылып киятыр. Бул шығарманын жүз жылдан аслам
дәўирде умытылмай келиўи шығарманын баҳасын белгилейди. Әжинияздын «Боз атаў» шығармасы халықтын душпанлар тәрепинеп көрген жәбнрин сөз етедн.
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Әжиииядын «Боз атаў» шығармасыныц доўирлер
етиў менен вариантлары пайда болды. Бул да шығарыанын халық ншннде көп тарап хақыйқат халықлық
шығармага анланғанын көрсетедн. Бкр вариаиты мыиядай:
Боз атаў яегеннн әжсп жай екен,
Урықлзры ат отыға саП екен.
Қыэлзры салланган елн бай екен.
Хош амап бол, бнзден қалдьт Боз зтз^.

Және бкр аўыз еки халық
дай қатарларда ушырасалы.

вариаитларында мынп-

Боз ата? дегеннн ажеп бнр жайды,
Қызлари салланған еллери байды.
Жегенн ақ набат ишкеин очаЛды.
Хош аман бол, билден қалдын Боз атаў,

Бул халық аўзында жырланып жүрген варнантын'
да тек гаиа «хош аман бол бизден қалдын Боз атаў»
деген қатары ғана Әжинияздикн. ал басқалары қо*
сықшылар тәрепинеп қосылган.
Әжимияздын сонғы өмири қазақ лаласында, қазақлар арасында, Орыпбор, Ақтөбе әтирапларыида өтти.
Ол ески мектепте бала оқытты, қазақ халқынын »мирин жаксы үнренди. Сондай-ақ қазақ тилинде »леклер жазлы. Қазақтын шайыр қызы Менеш пепен сөз
сынасып айтьсқаны туўралы легендалар бар. Ожинняз
Менеш генен үш-терт рет ушырасып айтысқак дсйди.
Ал онык сонғы айтысы үш күнге созылған дейди.
Менеш пенен Әжинияздык аитысқаи елениннн мазмукына қарағанда Менеш жүдә күшлн шайыр қыз
болған. Әжннняз мелреседе оқып билим алғаплықтан
халық оны «ақун» депте атаған. Ал қаэақ ишине барып елен жазғаннан кейин қазақлар оны «ақын» деген.
Әжинияз шығыс эдебиятынын үлгиси менек әлнппе тәртибииде шығарма жазыўға тырысқан. Бул Әжинияздын «Ай әлип», «Бери кел» ҳ. т. қосықларынын
метрнкасынан мәлнм.
Әжнкияз өзн жасаған замандағы шығыс пдебият
классиклериннн шығармаларынан үлги алып, қарақалпақ қосық қурылысында мухаммеслер жана метрикасын пайда етти. Ол ези жасаған дәўирдеги халық
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өмнрнн жақсы бнлгек, халық пелен бнрге жасағац,
сол дәўнрдегн шайырлардык ек билимлн. дналозолы
кек мәденнятлы адам болған. Атақлы шаныр Бердақ
«Еситтим Әжинияз сезин» деп Әжияиязға ҳурмет пепен қарайды ҳәм оны устазлар қатарында көредн.
Әжннияз халық шайыры, халық жыршысы, жазба
әлебияттын ўдкилн ҳәм композитор, ҳош ҳаўаз адам
болған.
Бердақ (1827—1900) Бердақ (Бердимурат) шайыр
(Бердақ бақсы) Ғаргабай улы қарақалпақ халқынын
X IX әсирдегн халық шайырларыныц ек атақлыларынан Солып есапланады. Қарақалпақ шайыры Бердақ
творчествосын излеў, жыйнап бастырыў 1939-жылларлаи баслап улкен ғамхорлық пенен қолға алыкды. Әснресе Бердаққа әдебият изертлеўшилердкн дыққат ы
1941-жылдан бас*тап кушейди, Бердақтын шыгармалары оқыў кнтапларына кирнп әдебият сабағы болып
мектеплерде оқытыла баслады. Бердақ шыгармалары
туўысқан республнка халықларыиык тиллериме аўдарылып, көлшиликке мәлим болды.
Бердзқ тек бнр
ғана шайыршылық әлериле нйе
болмастан, қосықшы ҳәм бақсы болғаи. Ол ек даслеп
қосық айтыў ҳәм бақсышылық қылыў енерим ийелеп,
кемин шайыршылыққа көшкен. Ол бақсы сыпагында
дәстанларды антқам. Ол халық ләстанләрын ҳәм өзиннн шыгармаларып дуўтарға қосыл айтыўы арқалы
Бердақ бақоы деген лақапқа ийе болган.
X IX псирде қарақалпақ халқынык әдебмят тарийхымда елмес көркем сөз дереткен, Бердақ шабыр болып есапланады.
Бердақ Арал тецкзипин түслнк жағасында шарўа
ҳәм балықшы семьясмнда туўылған. Онын әкесн Ғаргабай. Ғаргабайлын әкеси Қошқарбай, Қошқарбайлыц
окесн Тынет. Яғный Тынет Берлақтын бабасы болып
есаплаиады. Ата-бабаны бклиў Қарақалпақлардп Оурынпам киятырғам аәстүр болған. Ол достүр Гюйыишл
ҳәр бир адам жети атамы билиў керек дсйди. Бмрақ
Қарақалпақ жыраў бақсылары өз ата бмбалары туўралы маглыўмат
бергеиде бес атадан аргы жзгын
бнлмейди.
Бердақ қарақалпақлардын Қоиырат арысы, Қолдаўлы урыўынын Күлкмхожақ тийреси. Хожаҳ қчрағамыная болнды. Ол 1827-жылы Арал тенизимин тусг:
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лнк ла^асы Лқ қа.па деген мэконла «Қуўлы кел> де1: 1 жер-.е дунья4-а келелн.
Бер,пацгыц бақсы екенн қаққында Бердақтын өз сөзи
?к*кеи лялийллеп өтемнэ. Бердақ Қокыраттын арқа
«гнрлпында қаратуп леген жерге барып, көк егин пнскенне** кейип дән алыў шортн менсн тогыз батпан тар^га би|г ақшам қосық айтып берген. Ол ўақта ақ
«.•.111, как егинпнн писнўнпе қарап несийеге қосық ай1ку тек Бердақ ғана емес, сол ўақтағы барлық бақсы
> ф аўлзр ушып характерлн нәрсе болған. Халық көп. 'лнги к:ыраў*бақсыны тыклакысы келедн, бирақ жы:м\ га ю -еўге таяр пулы
болмайлы. Ел аралал күн
|;оргел бақсы жыраўдардын
да өткепдегн жағдайы
;ь'ыр бочған. Мине усындсй жағдайла Қаратүшсе тач.,: епш птырған жнгитлер песннеге қосық айтқызып,
қырмапнын ўақтында тоғыз батпаи тары беремиз, деп
ьелиседи Бирақ олар сонынан ўодесии бузады. Буған
Бердақтыи қәқәрн келип. тары бермеген жигнтлерге
қосық тыгарзлы. Бул қосық келшилнкке тсзден тарал
кетедн. Оанан кейнн жигитлер Бердаққа беретугып
ўәдели тарысыи төлеп, тағы да басқа сыйлықлар бе'рсди. Бзрдаққа
берген аўыз бастырықтын пайдасы
болмайды. Бердақтын 4Қаратүптии қырмапы» деген
қосығы елге тарап кетеди. Бул қосықтан мысал келтнрейик.
Кяра түшсик кырманына,
Пеодақ бақсы мяйман болды
Тпғыз батпан чызыл ганы
Жпгитлердек иччм болдь
) 1*!нгитлер Й.пам шайтандай

Меи жүрмен злге кайталмай
Ерназарды ерляк етти.
Сийсернге күши жетти,
Онсериск қайла кеттн,
Кяйта-кайта кеяе бердим.

Бердяк бақсы болып жүргеиде халықтын аўизекн
о:ебиятыг жыйнаў менен дс шуғылллнган. Бердақ езнннн шы^лрмаларында бул туўралы мыпадай мағлыўмяттн П«пеаи.
Колыма 2т'/тар алғанда,
'қдарья Сегке барганда.
Чпр шссамы оқыгандо.
*‘*’п
• болган екег?
' 'к ын г1пич: мм —қайта-қаЙте.

Жүрдим оны аита-айга,
Көп жыллао ойпап жүрген
Жақсы жачанды билген сон,
Жасг**м еллиге келген сон,
Б у л 1р»ь.-саға к еў тгл қойдым.
«\хч*^ патша»

Бер-.лқ днйқамшильгк еткен мепои оган қарай ал173
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маған. Көпшилик ўақытта ел арялап қысса оқьгғац
бақсышылық еткеи. Бнр жылы сккен салысы ўақтында орылмай уйрек жеп кетеди Бул аўхалды керио еанннн ел аралап қолы тнймегеннн айтып <уйреклер>
деген қосық жазады.
Қоржыпда түрли қысса бар,
Бнр бнрннсн цызыҳ қыссалар,
Атамнаи қалған нусқалар,
Китал оқыў кәрдур бизге...
Кятап оқып жүрднм он күн,
Қыз жпгитлер дуркик-дүркин,

Халық ғәзийнесп болған аўыз әдебиятқә Бердақтык жүдә қыэыққакын ез сези менен дәлийллеп өтейШықтым кез ашып дуньяга.

Наоадым улақ қыяға.
Кеткек миПнетлер эаяға
Көрднм окы бастан аяқ.
Бнр ғарры айтса әнгиме.

Чэснятқа қойдым қулақ.
Ғарры кемпкрлер қосыяса,
Вардым оған жақынлзса.
Лушпакым)?ап болдым таса,
Өз неиме болдым қү?нақ,
♦ Ақмақ патша»

Бердяқтын бақсы болыўына және бир улкен дәлил
Бердақтын 1856-жылда өзине соқтырған дуўтары Бсрдақтын Ҳүрлнмап дегеи қызыпык баласы Қзражаннын үйинде елеге шекем бар. Бул дуўтзрдын соқтирылганына 1966 жылы 110 жыл толэды. Ол дуўтар соқтырылганынан баслап дәстеси үш мэртебс езгерген. Ал
негнзги корпусы елеге шекем аман тур.
Бердақ қарақалпақ халқынын жазыў әдебнятынын
елмес керкем сөз устасы— шайыры ҳәм халық жыршысы, бақсысы.
Өтеш шайыр (1828— 1902) Өтеш Алшынбай улы
қарақалпақлардын X I X асирдеги халық шайырларынын ири баслыларынын бири. Ол Бердақтын заманласы. Ол Қонырат арысынын мүйтен руўы, абыз тийресинеи. Өтеш халық
емирии жақсы билген, оқып
саўат ашқан өз заманыиыц саўатлы адамларыпық
бири болған. Онын мэкән еткен жерн Арал тецизияин
түслик жағасы, Айырша дегеи жерлер болады. Ол езиннн «Жайлаўым» деген шығармасыила өэ халқынын
не менен күн керип қан жерлерде жайлағаны туўралы толық мағлыумэтлар береди. Ол Бердақ шай ыр
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ч'еяеп аРтысқанда онын «Бердаққа жүўап> дегек шы*
-армасы X IX әсирдни бнрннши ярымыпдағы Хийўа ха*
*!ына қарсы қарақалпақ
халқынын кетерилислерин
хэм онып әхмийетин жақсы түсингеннен дәрек береди.
Халық көтерилнслерине хәм оны басқарған Айдос пе*
иен Ерназардык ролнне бақа бере билген адам. Өтеш
ези жасаған
заманнып толық
картииасын дурыс
көрсеткен. Усы арқалы Өтеш шыгармаларынын реа*
лизми белгиленеди. Өтеште басқа халық шанырларьгна усап, өзнник шайыршылық өнерин қысса оқыўдан
баслағак болыўы тийис. Ол «Бердақ өлгеиде» деген
шыгармасыпда:
Шах Сәнем Ғәркпке бсрнп эсйнндн,
Ядқа оқып отыр едпм уПимде.
Шдршембн күн тшйшсмбкник түнннде,
Келсқалаы жайдақ атлы бнр бала.

Деме:< Өтеш шайыр қысса ядлап халық алдында
қыссада оқыған адам болған. Өтеш шайыр Берлақ пе*
иен зәнгилес өткен әснрдик атақлы шайырларынын
бири, көркем сездин устасы, қарақалпақ жазба әдебиятынытг еп ири ўокил» болып есапланады.
Қулмурат шайыр (1838— 1927)
Қулмурат шайыр
Қурбан улы X IX әсирдик ахыры X X эснрдин басыидары атақлы шайырлардын бири болған, Қулмурат Қок*
ырат арысылык қыят руўыиан
Ол көп шығармалар
дөреткен Бирақ өзинин шыгармаларын көпке тарата
алмағац. Барлық шығармасын
китая цылып қолдан
жазып жыйнап қоя бергеи. Өзи тири ўақьпта язиник
қол жазбасьж қешкимге бермеген. Қапқа салып қоя
берген. О л қол жазбалар 1920— 1928'жыллары суўал*
мадв суўдын ястыида қадған, мине сол қол жазбалардын бпри «Онтоғыз» деген узын көлемлн шығармагынын узнндилерн ғана хат
билетугын саўатлы
адамлардын қолына түсип көпшиликке мәлим болды.
Қулмурат шайырдыи «Онтогыз» шығармасы тарийхий жырлар стилниде жазылғаи. «Ои тоғыз» қыссаханлар оқыўға қолайланып жазылған шыгарма. Бул
шығарма 1880-жыллары Таллық болысы Күлеи болыс*
тын. сайланыўынз халық көлшиднгн наразы болып көтерилнс шығарғаиына, сол көтерилисти баслаўшылартан 19 адам тутқынға алынып, Төрткүл қаласына тер*
геўге алып кетялгенлнгнн сөз етиўге арналады.
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Шеп аЯланып бул л \т т ь я н ы й г ^ р д н ш н
Бнягүнз қатланып он тогы? кншн,
Күннеи күнгв бетер залым тәшўишн
Буларлын қаядайлур қайғы гулпотн:

Қулмурат шайыр бул «ои
тоғыз гүнәкарл адамныц
ҳақ екенин анта келип
олардын жолда көрген аўыр
азапларын сүўретлеп, олардыц атларын бнрнм-бирим
қосықца салып, баҳалы мағлыўматлар береди,
»
Адланаззр, Шәряп бенен ол суҳбзт,
Молла Тенел, Қәлек пеиен ол үлпет
Әрип мяқсым, Кәрам, Тнлеў. Мудаммет.
Әзслдеп деп турған Молла А^метий.
Таэдат) Ессп. Фазыл мепен ФатЬудла,
Ата углЫ'ҒОшақ »:игит Муртаза,
Нурдан Тилеўмурат таздан Насурылла,
Онтогыздык бири ҲндаЙ, Исмети.
Басҳа жнгнтлсрлид атьгн билмелнм,
Есигпеднм я езлеэяк көрмсанм.
Қалай болдыныз деп қальш сорәмадым.
Кям иске шәталса, барлур ғейрзтъ!.
Қулмурат шайыр $2 заманынла
халқыныц ©V»рии жақсы билгсн, бирақ оныц емнрбаяиы туўрп.па
маглыўматлар топланғаи жоқ. Онын әўладлары Шомананда еле бар. Қулмурат шайьтр қарпқалпақстанда
совет власты орнаған гезде оғада қартайгап адам едиг
сонлықтан жана замалға арнап шығармзлар дөрете
алмады.
Хожанкяз шайыр (1842^ 19С5) Мс лла Хожанияэ
еткен— X I X әснрднц ортасьшда, М олла Хожанияэ шайыр деген атаққа ийе болғап адам. Ол ескише окып
саўат ашқан болғанлықтан оны Молла Хожанияз лел
атап кеткел. Хожанняз шайыр Қоиырат арысынык қабасаи урыўынан. Ол Есим өзек, Есим аяғы бурыггы
Егиз қум деген мзкәпда өмир сурген. Хожаиияз шайыр көп қосықлар жазган. Бирақ жазған қосықлары
жоғалыл кеткен. Онын тек ғана екн қосығы Хож аиияздыц баласы
Қазақбай шайырдын аўзыпан 1929
жылы Шимбай қаласыида «Кемал хожаь «Әбдрашнтэ
деген қосығы жазып алынды. 1886-жылларц Әбдирашкт
деген адам менен дос болған. Булар ехеўи жолдас болып Ургенчке барады. Оннан сокғы жылы «Қырға»,
«Қ азақ арасыиа» барады, өзиие жолдас қылып Қамал
яожа деген кисини ертеди. Хожанияз слге қайтып. минип барған ешсгкн Камал хож ага ткслап кетеди. Хо-
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жанияздын ешегин Қамад хож а келер жылы алып бараман деп ўэде етеди. Камал хож а ўәдесин бузып Хожаиияздын ешегнн сатып жиберип, елге қайтып келеди. Камал хожанын бул исине ашыўы келип ол Камал хожанын бузық пейлин әшкаралап қосық шығарады.
Каадал айтты елип қалды,
Соида маган' гүмбн болдьз,
Көк ешекги сатып келдя,
Жүэи кара Камал хожа.

Есик болып қалмайын,

Көзии ашьтп оякбайын,
Бул елаттан уялмайьш,
Сатып келнгин Камал хожа.

Хожанияз шайыр өзн жасаған даўирде елден шыққан
ғошшақ жигитлерди ҳәм атақлы палўанларды мақтап
қосықллр жазғап, мине сол қосықлардын үлгисн:
Ялғаншы пани дүкьядп,

Ғоти жигит дур Әбдирашит,
Тамам жнгиттеп зияда,
Мәс жнгитдур Әбдирашнт,

лижаиияз шайыр жасағап дәўмрде сулыў қыз.гарды.
палўанларды, аты озған жигнтлердл мақтаў жалпы
шайырлэр ушыи характерли пәрсе болған.
Сапура (1892—1915) Талантлы қарақалақ қызларыныи ишинен шыққап шайыр Сапура өзттнин шайырлық талантын ертеден баслады. Ол өзннин аз змнркник пшинде Йирнеше ғана қосық жазды. Онын шыгармалары «Меге»,
«Қуўы рш ақ», «Көйлек», «Оқыў»
қусаған қысқа қосықлардаи
ибарат. Салуранын бул
қосықларьтн хом Слпура туўралы болп н қысқа мағлыўматты жақыўгпы Дсак Бегимоа 1938« \и <ы жазьгўнш Сейфилғәбнт Мәжитовтын аўзыиаи жлзрлп алып,
1934-жылы қарақалпзқ мсктеплериник З-класы ушын
^дебият хрестоматиясыида дағазалалы'.
Буинап басқа Сапуранын өмирСаяны туўр: '1Ы қо:ымызда толық мағлыўмат жоқ. Өйткеии Санураныц
*мир с\ рген дәўири жаўгершилнк алағатшылық, тыпыспай, ашлық жылларыиа туўра келгеи. Сапуранык
взн сол 'ырыспай жылы (холера) тьтрыспай кеселн:теп влгет-. Мажитовтык халық аўзынал жазыл алғанлары гаыа бизге белгили.1
1 Е р « г п у л ы, А. Б е г я V у л ы
Қ. А й ы м б е т
*Әлсб»ят зтрссточатнясы-!!] класс ушмш Цэскеў— 1934 ж.
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Сапуранын атасы Жайылбск деген лдам қарақаллақлардын Қонырат арысы, Шүллнк тийресн, қакдекли
урыўынап. Сапуранын туўған мәкәны Ара,т тенизи мемен Қонырат қаласынын аралығы болған. Сапураиык
қосиқларынан мысаллар келтнрейнк:
Кек көйлегнм тозғаанап сон,
Киймей жүрмеи тозғаннан сок.
Түрли жамаў еигеннея с о щ
Уяламан намыс еткп.
Тулымшағым өрилмейдя,
Өрмеге қолай келмейдн.

Жаксы жаман кнмбилмейдн,
Кеўил өсип ирнилмейди.
Апам шарық нйирип отыр,
Келеплн жйп толып атыр.
Бүгнн без жыўырыл атыр.
Көйлеқлкк беэ тоқымага.

Сапураьын бул қ о с ы р ы сол лэўир ушын ен характерли иәрсе. Жарлы қызлар ушын бөзден тоқып көйлек
жаналаў үлкен қуўаныш болғаи. Халықтын күн көрисиниц төмен гезинде шарық ийириў, бөз тоқыў кзсиптин бири болған. Қарақаллақлардык ескн дәўирииде қатын-қызлар көк кейлек кийген. Бул көк көйлек
халық а?ыз одебиятында кеп ушырасып отырады.
Сапура қарақалпақ қызларынык кийген кнйими, қойган тулымы, олардын жүрис-турысы ту>гралы зтнографиялык маыыўматлар бсредн.
Ескк дәстүр бойынша қарақалпақ қызлари мектепте оқыў қыйын болған. Сапуранын қосықларында
усы жөиинде сөйленедн. Сапура жарлы қызлардын қатарында мектепке оқыўға барсада, онык оқыўыи даўам
қылдырмайды. Сапура «Оқыў» деген қосығында ески
мектептегн оқыўдын тәртиби туўралы айтып оқыўдын
буғам нэсиб етпегении айтады.
Әлицге жоқ, бе де бкр ноқат болар,
Т« де еки се де үш ноқат болар,
Оны да оқыдық бастак аяққа.
Оқы деп моллалар тутты таяққа,
Бнснн 6э. бнэтир бо баби бо.
ТкЙсин тә, тиатр то тэти то.
Буны ҳаи бнр қатар шықтық аяқлаа,
Тустяк аптпекке қайта жалаклап.
Шығарда қыз оқып қазы болмас деп.
Нашарға оқыў ылаЙиқ емес леп.
Ойлап еднм жане оқыўға талўас.
Илаж барма ендн оқыўга болмас.

Сапуранын бул қосығы ескн мектепте, ескн арап әлнппесн менен хат таныўдын қыйынлығыи көрсетедн
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ҳэм қарақаллақ қызлары ушын ол заыанда оқыўға
мүмккншилнк болмаў жағдайларын сез стсдк. Бул қо*
сықтын поэтпкасы да, өткеи өмирднк карткнасын бе*
рнў жағынан да баҳалы.
Салура «Қуўыршақ» деген қосық п]ығарғаи:
Қуўыршағымз шытақ тақтым
ОАнайын деп уйден шықтым.
Ойнағандай жолдас талтым*
Аймереке жубай болды.
Куўыршарым аты Гүлим,
ҚаЛсы сазге шүлжин тнлин.
Дйларшәныя ҳайўак қасы.

Салура қызлардын шарық нйнрнп отырыл антатуғын қосығына елнклеп аўыэ әдебкятыныц қызлар қо*
сығы үлгисинде қосық шығарады.
Шарық ийирсем дус келеди,
Сәҳәл табы сэйнк неге,
Тусанама тенлеспей тур,
Орау жағы бийик негеү
Ишмнде дәрт сырты пүтин,
От жақсада шықпас түтин.

Биреўлер «ере алмай зкурседе күн,
Ол биреўге гсүйт; неге?
Зейин етнл тап еэ мнннқдн,
Биреў айтпай тап жениндн,
Шаглаи откнз жас күкнцди,
Кеп ҳасирет күйик неге?

Салуранын «Керек> дегаи қосыгынын үлгиси мымадай болып келедн.
Билген адам таўып сөалер,
Қөрним ез &быройын геэлер,
Жарлы байгус тамен нзлер,
Вайга сондай малай керек,
Жнгнтке дос болсыи жанан,
Ақыл хуштан рал заман.

Зийнет еткп:] шнйрнн эбан,
Бир түрли шын жубай
керек,
Бул ҳал өмирдин белеги,
Сааттын еқ нереги.
Ашық машықтын 1’ легн
Аўыллары сыбай керек.

Сапура әдебнятымызда аз изертлендн. 1934-жылдан берк Сапуранын аты адебиятшылар тарепикен аў*
ызға алынбады. Бундаб қыэлардан шыққан талант ийелериие нозер аўдарыў керек.
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X II Б Ө Л И М
СО В ЕТ Д Ә УИ РИ Н Д ЕГИ Қ АРАҚ АЛ П АҚ ХАЛЫ Қ
Ш АПЫ РЛАРЫ
Өткендеги аўыз әдебиятынын улгиси менел ҳәзир*
ги дәўирди жырлаған екн дәўирди көрген, талантлы
сөз өнеринин усталары ҳэзирги күиде халық шайыры
дел аталады. Себеби бул талант ийелерин бизге халық таярлап берди.
Ҳәэилги халық шайырлары бурыл эдебняпь. йлер
ҳылып қосыц жззып, қысса оқыкан адамлар. Олар шыи
мийлеткеш халықтын ортасынал шыққаи. Булар шаныршылық өнерин Уллы Октябрь Социалнстлнк революциясынан бурыл баслаған.
Соиет властылын замамы халық шалырларынын арзыў*әрманын алам тенлигил иске асырды. Бул талапт
ийелери, сонеттин әдил лызамыи, бахытлы замнлды
жырлаўса өз талантларын жумсады.
Совет властыиын бирииши күнлернлен баслап-ақ
қарақалпақ халық шайырларыла гамхорлық етллди,
олардык шығармалары басла сөзде дагазалана баслады. Шығармаларьжыа баспа созде дағазаланыўы
олардын творчестволық жақтаи өснўине улкем жордемин тийгизди.
Қарақалпақтын атақлы шайыры Мәжитов қдрақалпақ халқылын вткендеги өмирин «Тозғал замал» дегеи
шығармасында*
Қызғалышлы Оолган екен,
Бнзден бурын озған эаман.
Бабаларға дус қклылты,
СонындаЙын аэгак заман.

деп гүўретлесе, жэне шайыр Мәжнтов еркиллик күсеген эрманын мнйнеткеш халықтын аянышлы өмирии
былай деп сөйлеп береди:
Ъурннғы ҳалга қарасақ,
Нс б»гр куилар етип кеткен,

Жарлы елдин соры қзйнап.
Зәҳря-заққым жиып кеткен.

Дүкьяға неге келдик деп.
Ке«1ип кео азап көрдик деа.
Каш&н болар ервкнлик деп,
Солмай күтни-кутип кеткен.

Шайыр еки дәўирди салыстыра келлп қарақалпақ
халқына хан бийлел турғал дэўирдеги аўыр замаиды.
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<ндн Коммунистле? партиясыным алып берген тенлн: 1Ш «Қ ф ақ ал п ақ * атлы шығармасында темекдегише
^ўретлейди:
Не кордим ханлар тусыида>
Лгалдыц халықтьщ ишинде,
Есн ж щ аўан карақалпан.
Уднлардыд доўиринде саған,
/'•'етипг*
свн қарақалпақ.

Өткен ҳал барма есимде
Кара күнад батты сеник,
Абыройынды жапты сениц,
Коммукистлер тапты сениц,
Лэртине дэрман қаоакалпак

Атақлы царақалпақ шайыры Аяпберген Уллы Октя*
брь револгоциясын улкен қуўаныш пенен кутип алды.
Пл қирақалпақ халқынын алған тенлигкн «Бола бас:::• ты^—деген тарийхый жырында керсетип жаздь*.
Акибергенник <Бола баслады» шығармасында сове5 заман!-1 былай суўретленди:
3 >'.'анымьз енди болды абадам.
К >мбагалга нәубет жете баслады.
ОмибрьЛк боллы қүрнят заывн.
Кслп

Сасы м ы ^ д ан

қа й ғы

рам

лум ац.

Сог.с-* пластынын бнринши куилеринен-ақ гедей
#р.!'нқанл4. ;н‘а тенлик жетисип* бурын егиўге жери болььй кун кариўге аўыр азаплар көрген жарлы бнйшар ал;:,ла сог.ет замапыида кун жэриўге женил болғаны,
соьег қукимстляии оларга қылган ғамхорлығы Аббаз
шанырды:! с/Колдаслар>
атлы шығармасында бнр
шуўмақтыч өзнлде шсберлик пенен былай берилген.
Х^ркнмге ықтиит» бердм дарқанды.
Жсрснзге жср берди урды арқанды.
Бурынғыдан ҳалай болдын жолдсслар,
Ҳүкнметке сүйегелп арқакды.

Совет заманыида халық талантлары халық жыршысы халық шайырларынын таланты ес42ўнне кен жоллар ашылды. Жоқарыда атлары керсетилген шайыр*
/мрдаи басқн да Қазақбай, Байэдил, Әўезмурат, Аргпмед, Әбднмурат, Сәнкнбан, Халмурат, Қошқар, Са?ь(нбаГқ тагы да басқа түрли мнллет ўәкиллеринен
•.::ыққан қарақалпақстанлы
халық ишиндеги шайырл ф жанә совет заманын мақтап шьнармалар дерегги.
Сейфилгәбит Мәжитов (1865— 1938) Қарақалпақ
л ебияты тарийхында, әдебиятқа үлкен үлес қосқан
үлкен фигуранын бири Сейфилгәбит Можитов болып
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ссаплануды. Ол әдебняг дөретнў майданында көп дәуирди багынан кешнрген көркем свз устасы. Ол халык
шайыры сыпатында әдебнят исин баслап ҳазнргн заман жазыў әдебияты ўәкнлн дәрежесине жетискен халық шайыры, Сейфилғәбит взинин шығармасыи аўыз
әдебиятынын үлгиси менен баслады. Оныи аўыз адебиятынын үлгнсн менен жазылған толып атырған кеп
шығармэларынан мысал келтирейик:
Тутпақ керек бабалардын ақылын,
Атын сонға калсын дегеп нақшьш,
Сайлап тутын жигиттин де қаеылыи,
Ьир ўәдеден данбейтуғын морт жаксы.
«Мәрт жақеы»
Жигит болсан халық нсине тақ тур,
Аўыр жүктн еэ мойнына арт жақсы.
Өрнсте ммн қойды бнр серке баслар,
Дортни болса ер жылаўын тарт жақсы.

Мәжнтовтын дәслепки ҳосықларынын көшиклнги
дндактинэлық үлги менен жазылғзн. Онын *Д аў болмасын» деген қосығы төмендегнше болып келедн.
Ддаыды тал, басынды қос,
Ойлан өэннде болса ес,
Сегиэ елшеп бнр жола кес.
Иэн екнниш даў болмасын.

Кисинид ўожин сорап ал.
Сонгы жағы даў болмасын.
Көрмеген жсрди ақлап бас.
Нурып қойган аў болмасын.

Сейфнлғабит Мәжитовтын миллети татар еди. Ол
1865-жылы Қазаи губерниясы, Арша кантоны, Өртем
аўылында жарлы семьясында туўылады, Абдулракиптик Мәжит деген баласы түрли жетпсслик себеп болып, Сейфнлғабит дегеи он жасар баласын изнне ертип отырған мәкаиын таслап, Қазақстаннын Ақ төбс
леген жерине көшнп келеди. Мажнт ол жерде Орынбордан Орта азияға жүк тасыйтуғын кәрўанлардын
грузчиги хызметине орналасады. Оида бираз турғаннан кейин кәрўанларға илесип Қарақалпақстанға көшип келип, Таллық дәрьясынын бопына орналасады. Ол
геэде Сейфилғабнт он екн жасар бала едн. Баслаўыш
мектепто оқып бираз хат таныған. Сонлықтан оны океси Таллық волостыныц хат көширетуғын шэкирти қылып береди. Ол усы хызметти атқарып жүрин, қарақалпақ халқынын емирл, аўыз эдебпятын жақсы үй*
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пенди. Атақлы Мурабылла жыраў менен тыкыз Оэйламыста болады. С . Мәжнтов Қокырат қаласында Татарстаниас! «Шора» журналык алдырып оқып, оған қосықлар жазып турған. Татар әдебияты арқалы русс
класснп әдебиятын оқып, оннан улги алран, журнал
арқалы Крыловтын ишғармалары менен танысқа*н. Он; ан уйренип, тымсаллар жазған. Бирақ тымсал қосықдзрьп|ыа улгилерин Крыловтан еркип аўдарма десе
де болады:
Қоксыларык кетти исли-нснне.
Сен неге жатасач күкднэ кешине,
Ояиып бнр қара үнднн ишине.

Дбырой барла уйқыты ашсои болнай

Неге к#п уйықлансак бнАшарг
Көп уйықласак нәўбетлн нсин
Жаа келди устиннен былтырғы
Абырой барда уйқынды ашсак
Лтызда
Қарыақ
Доныз
Абырой

днйқан.
қалмай на.
өткен,
болмай иа.

бийдайын қашшан пнскеки,
болып сыныл жерге тускени,
жеп қалғанын даўыл шашқаны,
барда уйкынды ашсен болмай иа.

део С. Мәжитов қарақалпақ дийқанларып турмысқа
революцион духты енгизиў ушын, турмысты қайта қурыўга шақырды.
Мәжнтов қарақалпақ халық шайырларынын үлгнсин үйреннл, ез замзнындагы шайырлар менен айтысып. әдебняттык айтыс
жаирын анағурлым жоқары
көтерди. Мине сонлықтан Мәжитов озиниц әдебнй
шығармасыкда оиын дәслепки дәўири қарақалпақ халық шайырлары сыпатында танылып сон-сон жазба
әдебняпын ири ўәкнллери қатарына қосылды.
С . Можитов қарақалпақлар ишинде өз заманы ушын
ец саўатлы ҳәм халықты саўатландырыўға умтылған
адамныц бири болады. Басқа халықлардын жанаша
мектеп ашып, бала оқытып атырғакяарынан хабардар
болгаи С . Мәжнтов Нөкистин болысы Иннят болысқа
жанаша мектеп ашыў керек деп 1907-жылы сәлем хат
арқалы арзасын қосық пеиен жазып жибередн.
Мәсдоҳэтый бнләя ол ^ал болмаға,
Ғарнп елдн туўры жолға салнаға,
Орысшадан тағы хнсса алмаға,
Ичкани жоқ бнр қярарда турнаға.
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Басласацыз шакынысқа мннхигг,
Смзге е р т т ал дзм ж у р г р ж л и я с ы я ,
Ҳдыые ыашқул снзг« дуға қылмаға.
Имяаян бар ыдпн ынйрас қалыаға.
Уалачт данасы Иннят бопыс.
Бнр арзым бар яәзернке салкпга.
Чнибайдыа жерн кен су^ы параўан,
Лнкив билнинен жоқ қөшбир камушгн.
Жигнрма мык үй жүз жигнрма мын жан.
Бвр « т е » , жол всоқ. оқып сьбақ алмгта.

Ссйфилғәбнт Мақтумқулыныл шығармадарыл ҳзм
Күихожаиын шығармаларьж
жақсы үйренген. Әжннняз, Бердақ шайыр меяе>г бирге болып әз көзи менен
кврген адам. Сол уақыттағы шайырлар ушын дәстүр
болған шайырлық пенен аЙтысыў ушын 1914-жылдары
Шымбайдагы атақлы шайыр қазы Мәўликке сәлем хат*
лар жазып. қосық арқалы жумбақлар берип айтыса*
ды. Еки шайырдыц бул айтысы ггыссаханлар тәрепниен халық ортасында
жырлапыл жүрди.
1925 жылы Орта азия халықларынын миллет шегсрасы бслгилепгеннеи кейни Орта язня халықларынын
балаларын өз ана тнлннде оқытыў, оларға оқыў кн*
тапларын дүзиў исн қолға алынды. Қарақалпақ мектеллерн ушын оқыў китабып жазыўға Мәжитов Таш*
кент қаласына шақыртылди, Ол Ташкент қаласында
1926-жылы Қарақалпақ мектеллери ушын Араб әлнппесииде «Әлипбе>
ҳәм «Бгеделер саўаты» дегеи еки
саўат ашыў китабын бастырып шыгарды. Оннаи кейш!
эдебияттын түрли жаирлары бойы тна эдебият доретиў
нснке қатты киристи. 6 л «Қооалы. легеи лақап пенеп
қосықлар жазды. 1927—28-жыллар?л Төрткүл қаласындя Областьлық «Еркин Қдрақалпақ> газетасыныи жуў
апли секретары ўазыйпасын атқарды. 1930-жылы улкен лдебнят хрестоматиясын дүзли. Оған «Қарақалпақ әдебнятынын жыйынтығы» деген ат қойып.Төрткүлде бастырып шығарды. Мипе сол жыллары «Ерпазар ала көз» дегеп үлкел үш сериялы, үш кун даўамында грйылатуғын чузыкалы драма жазды, Бул
лрам.*? }Я5б-жьглғы Ернзззр қоллаўлы блсқаргагг халық
кегсрилисип янық сүўретлейтуғын драма сди. Бул дргмаим Әбдирд^ан Өгепов «Тан иуры> труппасм тәрс*
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сахнаға қойды. С . Мәжигоа Өгеповгын драмв*
болып жетисиўинде устазлық қылды, Мзжнтов
драыасынан
басқа да «Жигнт болдық», «С онры
«Айгул ҳзм Тайман» «Сабац>, ал 1935-жылы
5эгдагүл> пьесаларыи жазып
сзхнаға қойды. Сол
' читтагы драматургиямызда Сейфилғәбнт Мәжитов’ , ц пьесадары ен жоқары пьесалардан есапланды.
Ол бзләлар ушын жазған оқыў китапларьш балалардын тили меиеи қосықлар жазып дүздн. Мысалы:
>л]’лбедегп «Пышық» деген цосығы былай болып келеди:
,

яраялар хабар б с р щ ,
мадсй тарғыл мышық кегтн,
Үш күннен берман корннбей.
!* •.яйбесн
:*е:тн.

Бир кушишм аты жоллы.
Бир мьтшыгым бодды ноплы,
Екеў ойнал оцлы соллы.
Найсы бата алып кегти.

С)1 у.азгаи оцыў китапларында қарақвлпац балаларын
о::ип бнлкм алы"га шяқырды:
Длдинда
т>р1яв22(
Биллм &ыарын қурганда.
Далба# былш шақырғанл*,
Ақ сукқардай нлнўге кел.
Ҳай, жоралар Снз мынл&ыыа,
Қосылайык. оқыўга кел.
Можктов нлган бплимнкди қуры өзннде сақлама слге
хызмет қыл, елге
билнмиади тарат, деп жзсларлы
үпплейди:
0 >.;:;ео боаып илгенннди,
Бпл жаздырма квргеиинди,
Муида келип бнлгениидн,
Ел кшине шашыўча кел.

Уйысыз! топар бо.тейық.
Вврлесио хьгзмет қылайық.
Ел кемесин таянайық.
Сен ескегин есиўге кел.

М ажиюьтын дуслспкн шығармаларыиып басым копшнлкги, иоэзия болды. Онык лирикалық тәбкятты
сүўретлеген қосықлары квркем жазылды. Балалзрдын
г^з басыкда, оқыўы баслакардағы тзбият сүўрети
былйй берпледи:
А;пь:қ ҳаўалы кешелерц,
Кеўклге ж&ққан сеслери.
Жазльщ сайраған қуслары,
Кетти ксыллы жаҳқа ушты.

Қулпы дөиген агашларды,
Магар қустын сусты басты.
Қазанныц қыраўы түсип,
Жапыранлары жерге түстп.

Мәжктов «Еркмм қарақалпақ» газета басқармасын
да отырып аўылдагы халық шайырлары менен тығыз
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байланыста болады, Оған Изўлирдеги Қазақбай шайырға сәлем хат аркалы қосық жазып жибереди.
Назақбайжан дәрткц болса,
Алға қәдем урып жибер,
Әдебият майданы кеи,
Нама атыц түрип жибер,
Жағдайыя айтып даланық,
Пайдасы уа/ын пухаранын.

Жолдан оқга бурып жибер,
Суўлар ақсын сарқырарак,
Гүллер шықсын жарҳырағая,
Қаршығадай ансыраган,
Панже салып бүрип жибер.

Сейфилғәбит Мэжитов 1924-жылы халықлйр көсеми
Лепин қайтыс болғанда Ленинге арнап қосық жазды.
Мине бул қосығынан бирнеше қатарлар келтирсйнк:
ҚаЙ философ шығып орнатты жолын.
Қайсы дапа созды гәрипке қолъш,
Владамир Ильип Ульяпов Ленин,
Бэршеспнен етксн Нлъяныц улы.
Орын алып жаданда ҳэр уасиятыя,
Болар коммуниэм дегек мурадын.
Тнлде ҳүрмет пенен сейденген атыа,
Мәнгилнкке қалған Ильякып улы.
Тареэиге салсац жаҳаннык бэрнн,
Жекке басым келген Ильяныц ули,
Адамгерлнк еркиншилик жолында,
Толық баҳа бергел Ильякмн улы.
Салғая жоли өзи туўры ези кец,
Ғэрипке қасерге қолайлы теп*тек,
Журт жайрады бийшарадан кепш мук.

Мәжитов прозада
ески дәстанлар үлгкси менен
<Сүйин ҳвм Сара», «Қулмурат» ҳам «Он тоғыз* атлы
проза менен қосық аралас романлар жазган еди. Бирақ, бул романлар баспа сөзге шықпады, тек қолжазба
ретинде оқылып жүрди, Мәжитов халық шайыры қатарыиан өсип атақлы қарақалпақ совет жазыўшысы болып қәлиплести. Оныц қарақалпақ әдебияты тарийхыпда тутқаи орыиы оғада үлкен.
Аяпберген шайыр (1880— 1936) Қарақалпақ халқыиыц атақлы шайыры қосықшысы қыссаханы, халық жыршысы Аяпберген Муўсаев өзиниц хош ҳаўаз даўысы,
қысса китабын оқығандағы шеберлиги бойыиша халық
жыршысы еыпатында көпке танылған, халықтыц сүйген шайырларыиын бири болғаы сөз шебери.
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Аяпбергек халық алдында қосық қысса оқыўын
жйслав-ақ баслаған. Ел гезия қосық айтыў, үлкен тойларда, келиншек түскен жерлерде бет ашар қосықла*
рын айтыў, қь^са оқып той атқарыў оньщ кәсибн болган. Дяабергенге уэақ жерлерден ат жиберип шақыртып алып тойларда қысса оқытқан. Бир тойдан екпнши тойларды атқарып, Аяпбергенге көп ўақытлар-а денин үйане келиўге мүмкнншилик бОчТмайды екен.
Аяпбергеинин әкеси Муўса жарлы, жекке қоллы адам
Г 'лған. Ол балам ержетсе, өзиме жәрдемши болар-аў
деп үмит қылса да, Аяпберген ел аралал үй хожалы•. ша айланыса алмаған. Аяпберген өзиннн шайырлық
г,перин Октябрь революциясынан көп бурын ом тарт
жасынан баслайды. Онын дәслепки қосығы «Суўшы
Г?ла» деген шыгармадап басланады. Еки жәс өспирим
Салаиы узақ жерге апарып тары егиў ушьтн бнйикке
г 'л серппе меиен
суў шыгарып жер суўгарыў ушытт
апарып таслайды. Бул аўыр мийиетке Аяпбергет! шыдаса да қэсындағы бала шыдамай, қашып кетедн. Ая.пберген соған қосық шыгарадьт. Бул гәп Аяпбергештин
өз аўзынак еснтилди. Аяпбергеннин бул қосығы қосықшылар арқалы елге тарап кетедп.
Аяпберген взи жасаған аўылда қурбы-қурдасларыпын сораўы бойынша гейбир адамлардьтн өмириндеги
емирге ж ат минезлерин, қылықларын, көрнп юмор қом
сатиралық шығармалар дерете баслайды. Аяпбергеик ш е бул шығармалары басқа да қыссаханлар арқалы
кэлшиликке тэрап отырады.
Аяпбергепнин шығармаларыныи кешшиликке, халыққа жаққанлығи сонпга Қутлымурат ҳэм онын баласы Жумамурат қусаған қыссаханлар Аяпбергеинин
қосықларын хэлық алдында зуўлатып оқып бернўди
кәсип қылып жүрген. Олар Аяпбергеннии шығармасын
зуўлатыг. оқыў арқалы «ауўлабый» леген атаққа ийе
болған.
Аяпберген жаслай аўыллық мектепте оқып хат таиыған. Көп балалардыи ишинде әдебиятқа бейим зейннли бала болып, ол шығыс әдебияты классиклери'
ннн шығармаларьтн
оқып
өзиннн кругозорын арттырады,
Ол дәслеп қысса оқыўды касип қылады. Қысса оқыўды косип қылганы соншелли «Санаўбер*, «Зийнел
?реп», «Ҳүрли запыран» қыссаларын көп заманлар
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оқыў <*рқалы оғаи яд болып қалады. Қыссанық ишнп
ашпай онын сыртына қарап, қолына кесе алып, кесе
ыенен бетнн желпнп, қыссанын басынан баслап аяғына
дейип ялтан айтады екен. Аяпбергеннин қысса оқыгаида онын тынлаўшылары жалықпаған, онын даўысы
қоныраўдай сылдырлап, қыссаханлық намаларын түрли толқынға, ыргаққа салып түрленднрил айткан. Сонда толып атырған
тынлаўшылары силтиден тыпып
Аяпберген қулақ салған.
Аяпбергенннн қыссаханлық қэм шайырлық қылғап
дәўнрниле өзи меиен қәлемлес қәм аўыллас одсбнятты сүйген, әдебнятшылар, шайырлар көп еди. Дяпберген олар менеи ойласып, шығарма дөретиўде кенеслер
алатуғын еди. Ал өз гезегннде Аяпбергенде оларға
кенес беретуғын еди. Олэрдан қазақ шайырлары Сән*
кнбай ҳэм Сағымбай, атақлы шайыр С. Мажитоп, жаслардан Әбдираман Өтепов, аз-маз қосық жазып жүрген аўыл муғаллнмлери Жақсымурат Балжаиов, Баеднл усаған шайырлар болды. Олар Аяпбергенник қглемлес жолдаслары еди.
Аяпберген Қарақалпақстанда совет власты орнаўдан ақ өз талантын халықтын әрман етип күткен Октябрь революциясынын женисип жырлаўға жумсады.
Соиын менен қатар совет қурылысы ислерине. аўылда
совет қүкиметин беккемлеўге актив қатнасты. Ол аўылдағы саўатлы адамлардыц бири сыпатыпдя Соркел
волос советнниц жуўаплы секретары хызметии атқарды. Сочынан колхозласыў
дәўиринде өз лўылынаи
колхоз шөлкемлестнриў нсине қатнасты. Колхозынын
атын «Шөлкем» қойып, оған өзн баслық болды.
Аяпбергеи езииен бурыиғы вткеи қарақалигқ чалық
шайырларынын шығармаларын жақсы үйремди, олардын әдебият жанрларын даўам етти. Аялбсргел шығармаларыиан айтыс, тарийхый жыр, мақтг-ў, тәрип,
юморлық шығармаларды көрнўге болады. Аяпбергенннн мақтаў жанрынан
қарақалпақ халқыкын мзкән
еткен жсрин мынадай қатарлар менен мақтайды:
Шарўалару көшнп атаў жзйлаған,
БнОе саўып қатар қулыв байлаған,
Қулан кнАиклери секнрвп ойнаған,
Кыя-қыя шаллер царақалпяқтяды.
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Држақбержақ Аолип екн сан болғап,
Ь # л и м -б в л и м

еллер

қ а р а к з л л а қ т а д ь ғ,

ҮЧрек ушыо, ғанқылдасш) гаа қоаған,
ЛЙдыи■•айдый көллср қарақалла қта ды.

Өткеидеги халық шайырларынык үлгисн менеи сулыўларды мақтаў Аяпберген шыгармасында да ушырасып отырады. Ол атақлы сулыў қызларга арнап қосықлар жаэган. Ол қосықларыиын ншннде <Гүлҳәсел>
деген қосығы бар. Аяпбергеннин «Бола бпслады» шы*
гармасы тарнйхый
жыр жанрына жатады. Өнткепи
тарийхый жыр тарнйхта болған ўақыялар туўралы жазылып қысса жо.тына даўысқа салып оқылады.
Аяпберген бул шығармасында қарақалпақ халқыныц Уллы Октябрь ресолюииясы алдындағы аянышлы
өмирин сеэ қылыўдан баслайды. Ол бул шығармасы?
ески жыл егабынан баслап жазады.
Тарнйх бнр мыц үш жүэ отыз үшинд?.
Заман ҳзр тәрепке дөне баслады.—

деп ол 1914-жылғы пүткил дүньялық империалистлнк
урыстын басланыўын хәм 1916-жылгы қарақалпақлардаи қара жумысқо #Морднкарға> адамлар алынғанып
сөз қылып, ониан кейин қарақалпақстанда совет властыныа дәслепки дәўнрин таринхый жыр қылып айтып
береди.
Аяпбергепнин бул гарпйхый жыры қарақалпақ халқынын басынан өткен шын ҳақыйқат өмириннн картинасы ҳәм сонын менен бирге халықтын кептен хүткен
әрмаиы күшли қатарлзр менен берилген.
Заианипдй урыс жонжел көп болды,
Онван сон ҳүррнят бола баслзды.
Журт жылдтқ в н залым латшз ж о ҳ болзы,
Салгырт сядып пухараны жеп болдм.

деп шайыр әткендеги халық емирин сүўретлей келип.
мнйнеткеш халыққа уллы Октябрьднн қуяшы түснп
қарақаллақ халқынын алган тенлнгин, қолынын азатлыққа жеткенин шайыр былай деп сөйлеп береди,
Октябрь т&пы атты хҮРРият занан,
Кеттл басымыэдйн қзӘғы, ғам думаа,
Здмағимыэ енди боллы абадан,
КәуО?г?лға нәубет жетс баслады.
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Ол совет властыныя. дәслепки кунлсри пар-иямыздық
далыҳты басқарып шөлкемлестириў ислерии мәжилислер ашып үгнт нэсийҳат ислерии жүргизиўлерии мынадай қатарлар менен сүўретлейдн.
Қелди айланып мийыеткешлш нэўбети,
Бнрлик пенеа мәжнлис аш\аы суҳбетк.

Аяпберген шығыс әдебият классиклерии оқыған, өз
заманы ушын еқ алдықры саўатлы адамлардын бири.
Ол қарақалпақлардын өткендегя атақлы шайырларынын шыгармаларын жақсы билген.
Аяябергеп Қарақалпақстаниын узақ аўылыида өмир
сүрсе де халықлар көсеми Улльт Лениннин совет властык щвдкемлестиркүшк, онын кегиаив садыўчщ сы*
патында оныи атын сситип Леннн ҳаққында, Лелиннин
образын сүўретлеп, өлмес «Ленин» шығармасын деретти. О л Ўллы Лениннин образын былайынша сүўретлеп берген,
Әпн? етин жолдаслар болса қәтеся.
Дүвьяга бпр өзи келдн Лениннид,
Ленин еди мийнеткештин атасы,
Көзге сүрме басқая изи Леннныин.
Мәжнлис қурды, халық инанды сбэнне,
Мийнеткещлер ерип шықты нзнае,
Таза жол шығарып дүнья жүзнне, ’
Байларга оқ атты өзн Леяиннид. '

Жуўмақлай келе Аяпберген шайырды еки дүньяии
көрген, ^еткендеги халық шайырларыныц традрщиясын
даўамлаўшы, айтыс, тарийхый жыр, мақтаў төрип жанр
лары менен шы>арма дөретнўши, Қарақалпақстанда
Совет ҳүкиметин орпатыўға белсене қатнасқан, барлық талантын арнағап, Қарақалпақ совет одебиятынын ҳәм совет фольклорынын ирге тасын қалаўшылардып бври деп таныймыз.
Оиын дөреткен сулыў ҳәм мазмуклы поэзиялық шығармалары мектеп оқыў китапларына сабақ болып т.ирип оқытылады. Әдебият изертлеўшилери Аяпберген
Муўсаев ҳэм онык творчествосы ҳаққында монографиялық илямий мийнетлер жазды. Аяпберген Муўсаев
тын шығармалары, рус, өзбек тиллернне аўдарылыў
арқалы да, союзлық масштабқа белгили болды,
ЗРО
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Аббаз шайыр (1898— 1970) Аббаз шайыр Дабыл
улы қарақалпақ халқыныц ен тупкирнндеги пухара
адамлардын ортаеынан шиқцаи ен атаҳды хаяық шайырларыиын бири. Қарақалпақ халқыныц вмирин
жақсы билгет? шайыр. Мине сонлықтан онын қосықларынын ҳвр қатары *алық өмиринин картинасы болып
салмақлы мәннске ийе, көркем болып келеди.
Аббаздын атасы жаслай өлип, анасы менеч қалдн.
Хожалық мойнына түсип, ол жасынан орақ орып күнликшнлнк қылды. Ж ас ўақтында Аббаз Тахтакөпир*
деги Айымбет ийшаннык медресесине кирнп оқып, аз~
лап билим алды. Бирақ жоқшылықтын салдарынан
даўамлай алмай медресеии таслап кетти. Аббаздыц
бул аўыр күнлерн онын шығармаларында «Қысқа жип
гүрмеўге келмвди сирз» деген қатарлар арқалы бериледи. Шайыр әкасишщ жаслай елип кеткенин «Билим*
лен> дегеи қосығында:
Талай
Атам
Анам
Барҳа

ку;1лер өтти меннн басымнан
өлғ.п ҳалып едн жасымнан.
ғәрип бир айрылмай қасымнан.
мгнлайымнан сийпалы жүрди—*

—дел кврсетедн.
Аббаз талап нзлеп Қарақалпақстан бойынша бар*
маған жери болмады. Қолыпа бел алып» қазыўға жалланды. Қолына орақ алып анасы менен бирге басқа*
лардын «ақ етинин» орды. Талап излеп Арал балық*
шыларынын арасына барып, балықшыларға да жалланды. Қаратаўдан ж аяў өтип, Төрткүл, Шорахан әтирапына барып та киси есигинде дийқан жүрди, Аббаздыц киси есигинде дийқан жүриўи опыи «Өткен заман>
деген шығармасында былай деп көрсетиледн:
Нстзшс адамға днйқан жүрдны,
Зорлық зомбылықты керлрм,
Таўақ шэқыррзяда турдыы.
Умытпастай бир дәрт болды.

Аббаз шайыр езинеи бурынғы саўатлы Қораэбек,
Әжинияз шайырлар ?^усаған адамлардыц еткеи исле*
рине еликлемекшп болады Қазақ даласына барыўды,
свйтип ол жақта мектеп молла болыўды тилейди. Өйткени Қоразбек шайырды?! Гургеи дәрьясы бойыка барып. түркменлер арасьпиа бала оқытып, ел геаип қайт
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қаны туўралы әнгнмелердн
Аббаз бирнеше мортебе
қыэғын тынлаған еди, Сокдай-ақ Әжинияз шайырдык
қазақ чызы шайыр Менеш пенен айтысқаилары тасир
ететуғын еди.
Сейтип Аббаз 1919-жылы 2! жасында Сырымбет
тәўнп. Молла Мәтеке, Молла Әлнбек қусаган тогыз
моллаға ат қошшы болып ернп, Қазалыға қарай ешекке минип жод тартады. Бул моллалар «ол жақта тайын дуиья бар» деп Аббазды қызықтырады. Булар Қаэақстанға барса, ескя мектептин орныиа жақа мек*
теплер ашылып, буларга жумыс табылмайды.
Олар жол жургенде кеп азаплар көргенин, Қуўая
дәрьясынан өтнп, ал Сырдэрьядан өтиўге дарғаға төлеўге ақшасы болмай моллалардыц тарыққаньш, Аббаз шайыр өзиинн «Қырга шыққан тоғыз молла» деген
шығармасында жазады. Ол бул «Қырға шыққаи тогыз
молла» деген қосығыиьш оўслгя қатарларыи «Сэнеўбе|» қыгсасынык қатарларынац баслайды,
Мси идй.кйнн к«п!к қолым баАланды.
Я{>
кермес боллым найлейнц»
Бнзлер жүргсн багдын ауза байлзиди.
Яр жамалык көрмрс боллым кәйлеЛшг.

оппгн кенин өзинин ядынан
иыгаргаи қосықларды
даўам қыдып жазады ол езиниц тәрдийрии мынадай қатарлар меиен керсетедн:
Кеўнлиы

дер болли

г\стям қопссйс.

Тасладым езнидк балентке-Пдске.
Жнгирма бир жасқа келгсл дэўирнмдн.
Дтаныи дәўлети баста болмаса,
Г.апырип еткермек нси аўирды.
Байладым өзнидк ҳәр мүшкил нске.
Жазып шыгарайыи иште ҳәўиримди.

деп Аббаз ие қыларын билмей дағдарады. Аббаз бул
саплрында өзи менен жолдас болғаи адамлар туўралы жол журип көрген-билгенлери туўралы мағлиЧмат
лар берьди. Өзнниц жолдасларыиыц атларык агап ол*
ардыц турмыс жагдайларыи кулдар/н сез ретнаде былай деп сүўретлеп береди:
Сол күн барып жаттыц Жйца дэрьяга.
Жүрип жете алмадық қаэақ шарўара.
Жака дэри ата баба жерн екея
Кураи оҳып жаттыҳ ятв бабеғя,
102
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Мәтекс, Сирымбст молла Әлкбск,
Көп шыкҳан алаисыэ дүзде ве иерек.
Дталар басынак өткекнн айтык.
Болармекен тақап мепсв кал шерск.

Булар уззқ жүрнп аўқатын түўеснп, аш*аптада болалы. Минип шыққан ешегнне беретуғын «ешек жеулш * жеўге мәжбүр болады. Аббаэ бул жағдайды Оылай деп жазады:
Көргсн бплгениыди хатқа жазалы.
Енди шықсзқ қуртар бнздн Қазалы.
Басмнаи кешпегек адам не бклскк,
Капқа салгал ешек жеыя мдзали.

Олардыи жарлылығы гошмелли, тоғыз молланин ортасынла суў ншетуғын
кесеси болманды. Сырымбет
моллада бир ғана кесе болған. Ол да сынып қслады.
Аман-саў дзрьяддн өтнп болгап сон,
Сирымбст моллакыя кесесн сынды.

деп Аббаз бул талапты қойып, аш-әптада елге қайтыл
келеди. Сөйтип өзиниа бурынгы күилнкшнлнк ҳзм қысса оқыў талабына кириседи, Аббаз шайыр озиник шайыршылық виерии қысса оқыўдан баслаган. Ол өзи*
ннн шайыришлық өнериннн қысса оцыўдан басланыўы
туўралы взи былай денди:
</Метт хат танып, қысса оқыўлы ерман еттнм,
Хат таныгаинан кейин жақсы қысса кнтабын
таба алма.тим. Базарға барып китап сатып алыўга ақшам болмады. Кунликшнлик талапқа
косымша талап ретинде енди қөдирен кендирлердн орып, жыйнап, кендирден қабық шығардым. Ол дәүирде халыққа кеидирдин қабыгы
арқан есиў ушын керек едк. 25 түйдек қабықти, сол Қуўаныш-жарма бойынан Шымбайдын
базарыпа пғ.яда арқалап келдим. Қабығымды
сатып лул еттим. Шымбайдын қаласында китап
д^каиын ашып турғзн Қазы Л\нўлик деген кисиден бир дана «Ғәрип ашық», қыссасын сатып
алдым. Ол ўақытта пулға кнтап табыў қыньж
оди. Шайыр Қазы Моўлик меиин адебнят нитабып оқыўга ықласымнын бар екенин сездн
*с яки мағая жәрдем қылгысы келди ме, я
13— 533
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болмаса менин басқа ақшамиыи жоғын билди
ме, маған Ғәрип ашық қыссасын жыйырма тьь
йынға арзан баҳа менеи берди. Бул мениқ үл*
кен қуўанышым болды»,
Аббаз шайыр ел ишинде қысса оқып қәрежет тол*
леп тапқан ақшасьша енди емин-еркнн китаплар сатып ала баслайды. Әсиресе қыссаханларға ири репер*
туар бернп отырғаи Қазы Мэўлик пенен жақыннан
таныс болады. Онын шығармаларын көширип алады.
Аббаздын оқыған қыссаларыньщ ишнндс Орта Азия
халықлары ушыи
ортақ болған шағатай тилиндеги
қысса китаплары менен ҳәм
қазақ тилиндеги «Қыз
жнпек» қыссалары болған.
Аббаз шайыр ен дәслеп қыссаны оқыў техникасын
ҳешқандай устаздан уйренгеи емсс. Ол соц қыссахаилық өнерииен аты жайылған Қэўеидер балаға шәкирт
болып изине ереди. Қәўендердин қасыида Қазақбай,
Далибай қусаган басқа да қыссаханлар болааы.
Қэўеидердин шәкиртлериннц ишннде Аббаз өзинин
хош ҳаўазлы даўысы менеи басқаларяаи артық болэды. Қыссахаилар топарласып той мерекелерге барғапда, қыссаханлар гезек пенен қысса оқығанда, тамашагейлер Аббаздын оқыўын көбирек талап қылатуғын
болған.
Аббаз Қәўекдерден қысса оцыўдык толық техникасын үйренип алыл, өз алдына жүрип қысса оқыў исине кириседи. Аббаз шайыр қысса китапларын оқып жүрнп өз ядыпаи қосық жаза баслады. Бнрақ ол жака
заманды бирден түсинип кете алмады. Октябрь революциясы алдындағы қарақалпақстаидагы узаққа созылран жаўгершилик, ашлық, қымбатшылық тырыспай,
зпидемия алағадашылық заман, қагаз ақшалардын ҳәр
түрли болыўы усындай алай-түлей заман Аббазды дардыртты. Оиын бул гездеги түсиннги «Келинлер», «Өткен заман қайта айланып келер ме» деген қосықларынан енық көринеди.
Аббаз Қарақалпақстанда совет власты орнағаннан
кейин бнрнеше жылдан сок жақа замаиға түсине баслады. Опын даслелки шығармасы «Жолдаслар» дегея
қосықтан баслаиады. Совет властынын дәслепки күн*
лерннде советтиц әҳмийетин
түсиндирнўге шыққан
партия совет басшылары аўылларда можилис ашып
өзикиқ сиясий свзин «Жолдаслар» деп баслаған, Бу194
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рынғы урыўлық қатнастагы «ағайннлер», «Халапық»,
«Жэмаәт» деген
сезднк орпыиа жағ1а мазмундағы
«Жолдаслар> деген ж.ааа сез Аббаэ ушын жаналық
болып кнримгенлпктен ол өзиннн дәслепки совет заманьша арнаган қосығын «Жолдәслар» деп баслағян.
Аббачдмк бул цгығармасы әпиўайы болкўына қарамастач терен «деялылығъз менеи жоцары баҳаланды, Сол 20-жыллардағы аўылхожалығын, дийқаншылық нслерин жолга қоныў, ҳааал мийнет нслеў, жана
созет властына жәрдем етиўге ҳәммени шақырыўшы
қосық болды. Қосықта аптор, суўсыз, жерснз адамларга ж<^р берип, жарлы-жақыбайлардын маилайынаи
сыйяағян соает властын мяқтаг, онын даиқын жоқары квтепеди. Лббаз бул қосығында халықлар көсеми
уллы Леиипнин атын, данқын былай деп суўретлейдн:
Ленкн деп айтады ҳукимет басы.
Карл Маркс деЯди онын устазы
Айырпалгп автомобиль арбэсы.
Алысышш жақын еттн жолдаетяр.

Аббаз шайыр шығармасы арқалы адамларды класс
•душпанлары менеи гүресиўге шақырады.
Ҳ^иметгнн көзи қаллаш бадырақ.
Жамэй жа?ы болса табыцлар сорагт,
Мойиы жуўан бай иЙшанлар қалмашв,
Хар ауылдан нэлен тум-тустан қаряп.

Мийчоткешлер ғалаба мийиет қылыц, ҳукнметтиц
берген терине төгии төгип, мол зурәәтлн етип, оннан
пайдаланын, елимизге пахта егнп бернн, мәмлекетке
пахта керек, дегек үгит-нәсийҳат сөзлерн Аббаздын
усы қосығында жанлап еснтиллп.

.

Зая қылмап ғауашасын ғерегин.
Бнлесен бе ҳукнметке ксрегкп.
Аз болса да пулыи бермей алмайды,
Апарсан барым деп қадақ шерегнн,

1Ө28—29-жыллары аўыл хожалығын ғалаба колхозластырыў дәўиринде Аббаз шайырда өзинин өткир соаи менен мийнеткеш халықты колхоз артель болыўға
шақырды. Бул қурметли иске Аббазда ат салысты:
Сөз айгаман мен дяйқанға.
Еситкенлер қалмац танғв.
1Я5
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Гелей балрақ гражданга.
Артель болып уЛымласыи

Ол ўақыттағы дийханлар да жер егиўге техннкасн*
нын төмен екеплигн, дийқанлар барынша биригнп мийнот қылиўдын кереклигин төмендегн қатарлар менен
түспндиреди:
Кнмдс егпз. кнмде сыныр,
Кимде арбач кимде шығир.
Қоргэ салып уйымласын<
Тернс пикирлер қурсын екдп,
Есит артель бол дегеядн.
Кнмде яазна, кнмге гунде.
Лртс.ть болып уЛымласын.

Аббаз қарақалпақ совет фольклорыныи баслаўшыларыныц бнрн болды. Ол көптен озған атақлы халық
1найыры сыпатында 1939-жылы Қарақалпақстаи Жа*
зыўшылар Союзынын екинши съездниде делегат бо*
лып қатиасты.
Еки дәўнрди көрген. еки дәўнр гүўасы Аббаз шаыр тарнйхый жыр улгнсипде көп шыгармалар дөретти. Өзиниц жазған
тарнйхый жырын қазнргн күнге
гггекем халық алдынаа даўысқа салып оқып жүр. Аббаз шайырдын қарақалпақ
халық жыршыларынын
өткендеги өмири жана эамандағы жыраў бақсылардын
жзаарган өмирн опын сонғы жыллары жазғам «Қайғысыз жасайды халық
абадаи» «Сүўретши каналы?
шыгармасында ж^ие қайталанды:
Октябрьднк такьг бнзде атқан соя,
Досларыи күшейнп дүшпэн пнткенсоч,
Қгйғысыз жасады халқим абалап.
Леннв кесем патшалықты жыққансок.

Шайыр Қарақалпастаннын
20 жыллығы қәм 25
жыллық тойларыпа арпап жазған шыгармалары терийхый жыр жанры меиен жазылып, бул еки шығармасында қарақалпақ халқынын басынан өткен бурынғы
заманда^ы аўыр аўҳал тарнйхый сез етвлнп} қезнр қврақалпақ халқына коммунистлик партиянык басшылығы менен алып бернлгеп теилигн қэм говетлик дэўирдеги қарақалпақстаннын. социалистлик мэдеинятынык есии ба^атырганып атма-ат көрсетеди, Аббаз шай
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ырдыи булардан басқа да «Әмиў дәрья», «Тахиаташ>,
«Дқ бөгеч шыгармалары тарийхий жыр үлгнсинде жа;ылган. Аббаздын көп гана көлемлн шығармаларыныц
басым кнпшилиги тарийхый мәннске ике болып оты*
рады. Мине сонлықтан Аббаз шайыр, өткендеги халық
шайырл*фы»ык дөреткен
таринхый
жыр жанрыН
даўам етиўши ҳәм ол тарийхый жыр жанрына жана
мазмун Серип шығарма дөрете билген атақлы шайырлардын Гири.
г ' Абба^ шайырда вткендеги шайырлардыц дөреткен
^лебиягтй! ы мақтаў
жамрында да қосықлар жазып
Серс билди. Онын дөреткен шыгармалары өткеняеги
шайырлардыц шығармаларынап припципиаль лнрытып турзды. Ол бурынғы шайырлардаи сулыўлярдын
сулыўлмгын мақтаў менен шеклембейди, сулыўдыи судыўлығын, бүгинги өмирн менен социалистлик қурылыстағь мийнети ыенен банланыстырып сүўретлсАли.
Бул шайырдык иоваторлыгы болып есаплакады. Ол
совст қызларым мақтағаида оныц шығармасыиын мазмумы б\гингн талзпқа сәйкес келнп отыралы. Аббаз
шанырдын мақтаў жапры меиен жазған шыгармалары
«Шәўгүл>, «Оразгүл»,
«Қыз бенен келимшек», «Бес
қыз», «^к сүГфик», «Бнйбисәнем», «Мийирхан>, «Әми*
на> тағы басқалар.
Қолына кетпен алып пахта отаган миннет адамлары Шоўгүл деген қызды былай деп тзриплейди:
Жыйналғая атызга бнр нсше қызлар.
Қызларлы үгитлео жуэ әл^а» сөзлер.
Урғанда кетпени гдўҳарға мегзср,
Ис питксрмей тынары жоқ Шаўг\лдян,

Колчоа атызында ҳадал мийнет қылған көп қыэлардын ишинде ҳазиргн заман мийнет адамларынын
емирин Аббаз шайыр «Оразгүл> деген мақтаў қосығымда қызлардыц образын мынадай қатарлар менен
бсреди:
Жигитлер, бир қыэды тәрийип етеГшн,
Жсмисли вгаштай қәдди боГглары,
Халық ушын туўылғая айтпай қэйтейия,
Көпке жагымталлы дийдар жамалы.
Қаптялынван еткен Сақта жен салып.
Епкннн сдўнрдин ескен самалы.
197
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Уллы Уатандарлық урыс дәўнринде шаныр үлкеи күш
ж>мсап көн шьаармалар дврегги. Колхоз атыэларыпдағы ҳаял-қызлардын өткен ҳадал мнпнети ҳаққында
сол арҳялы фронтқа берилген жәрдем ҳаққында мақта? үгит-нәси^ҳат шығармалар жазды. Бул шығармаларында аўыз әдебияттын мақтаў жанрын шебер пай*
далана билдм. Ол «Қыз бенеи келиншек» атлы қосы
гында:
Қа рақалпақ х алқыкык келин•қымары.
ызцл армиянын сәрбн назлары,
уқаббат дослықтын нагыз қардары ,
Қдддн боАларыныэ лалазар болар.
БнтпеЛдн цалмайды барлык әрманыд
ТабылмаГ) қалмайды дэртке дәрманын.
Фронтқа жнберген суАгсн арысланыц.
Қоддн бойларыца лалаэар болар.—

Й

,;еп керсеттн.
Фронтта женис пенеи
қайтқанда жаўынгерге арнап
жазған «Көрисейик қолыцды бер» деген шыгармасында совет халқынын ўатандарлық урыстағы жешю қуўанышыи шайыр мынадай мақтаўлар менеи суўретлейдн:
Қуслар қарсы алып тур. қуў менен ғазлар,
Қуўдан қыз даўысындаА шыққан ҳауазлар.
Үркер менен шолпан бгрлық жулдызлар.
Аспанда ай қуўанып тур көз бенен.

Аббаз шайырдык мийнстксш қызларды мақтагап
қосықлары Уллы Уатан урысы дәўиринде онын творчествосынан кец орын алған болса, Уллы Уатандарлық урыгтан кепинги совет халқынын тынышлық дәуири пидәкерлик пенен халық хожалығын қайта тиклеўте өткен дәўиринде мақтаў қосықларын көплеп дөретти. «Мийирхан», «Бийбисәнем» қосықлары колхоз
атызларыпдағы ислеп жүрген үлгили қызлардын образын бередн.
ААтыўлы ардақлы ўаташшк қызы.
Партнянын илгнр нагыэ он көзн.
Жарысқа шақырған бнр аўыэ сөзн,
Мын түменге арззн БяЛбнсәиемянн.
Сом полаттан жаратылғап билегк,
Коумуниэм қурмақ мақсет тнлегн,
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Шадланьш шоўкнлдел соғар журегн
И ске

к и р к ск ен д о

Б н А би сои еи н ы н .

Аббаз шайыр Қарақалпақстанныя
узақ түпкиринде
өмир сүрген болса да 1934-жыллардан баслап Таи1кент, Москва қалаларына саяхат жасап совет халқы*
пын пидукерлик мийнет пенен дөреткен мәдениятларын
көзн менен көрип оған шексиз қуўанғаи еди. Бул нәрсе онын шығармасыпын буннан да былаП ргўажла*
ныўына \лкеи себепшп болды.
Абба? шайыр қарақалпақлардык өткендегя мәдениятсызлық өмиряне ренжийди. Бул Аббаздын «Музейде> қосығыпда а»-тық <өрсетилген,
Көл аядыч ладак >та бабаны,
Ылашығын жапқан салы сабамы,
Қырманын тап жана алып болғандаА,
ДнАўалға сүйсптн агаш жабаны.
Бел қәм кетпен шотлары менеы балтаны.
Ески турыыс тыштабанныа ултаны.
Жети насырым бпрн қалмай төгилдн,
Көзнм көр!ш тақан салғая қалтаны.

Мине усы жыллардан баслап Аббаз халымыздын
алдында турған турли сияснй компанияларға, егнс ма*
паэларына соцналкстлик жарысқа арпап шығармалар
деретип, күнделик емирге актив қатнасып отырды,
Аббаз шайыр Москваға барып Леннн мавзолейнн көрип «Маззолей» деген лирикалық қосық жазды. Абба:
бул шығармасьшда қарақалпақ усаган мәдениятта ь
артта қалған халықларға алып берген тенлик туўра:*а
қәы халықлар көсемн Ленин туўралы былай дейди:
Турқынлы көргеиде
Тирпнде көрмелим
Уйқыда жзтыр деп
Мавзолейге кирген

тасты дәрыакым,
жалғыз әрыаиыы.
етти гүыаыым,
?ақта көсемим,

Қаранғыдаа атырыл ен тацимды.
Ашыо еднн қуўсырыдған жағымды,
Керек болга берер един жаныыды.
Азатлыққа алып шыққак көсемям.

Аббаз Москваны көрнп онык қабат-қабат салвн*
ран жайларын мәденняттын турлн тараўларын кврнп
оран тац қалып қарақалпақсганға келип, взинин көрген
1У9
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билгеиин халық алдыиа шыгыа
ҳосыц қылып жырлал берди.
К\'лак салын жан досларым,
Л?оскваны кврна кслдл.ч.
Еситсецнз яр досларым.
Көрнл мкбнрим канып келднм.

Москианы тәрннллел

Ортаоында жатыр квссм,
Лення тнри еддя дессм.
Жатыр епен барып корсем,
Өлгец жок деп күлип ксл*
лим.

Мпие усы жыллардан баслап Аббаз шайырдын
бипт д$|.егнўшилик псн ҳ ә ў ш алды» халық шэ*1ы/>ьг
деген ҳүрметли атаққа нпе болды. Онын шыгармалары
өмпрдин қәрторепин қамтып шыгармаларынын тематнкасы ьененди. Аббаздын
шығармаларында халық
пшгармаларыиа тән болган юмор ҳәм сатира темасыла жаэылғая шығярмяларды көплеп ушыратыўға болады. Ол жалқаўларга \әм колхозды басқара алмағаи
айырым колхоз басшыларын аяман критнка.пады.
Садық шайыр (1900—1973) Қарақзлпақ халық шг*
йыры Садық Иурымбетоп қарақалпақ халық жыршыла*
рыиып ишннде взиннк шайыршылыгы арқалы көпке таяылгаи шанырлардан болады. Онын туўтан, есип-өнгеп жери Қарақтпақстаннын бурынгы Шымбай уьезди, Жана базар волость, қәзирги Кегейлн раноныпын
зтирапы.
Садық шайырдын шайыр болып жетнснўнпе қосыққа қызыгыўшы өзинин екеси менен төкпе шайыр түўысқон атасы Сыдық Тоқпан улы себепшн болды. Сыдық шайыр өзшпш иииси Садықты жас ўақтыиди-ақ
аўыллық мектепкс берип хат таньттқаннаи кейин, қысеа
киганларын оқыўға үГтретти.
Садық шайыр өзнннн итайырлық өпернп қысса китапларын оқыўдан баслады. Ол қысса кнтаиқа жақсы
қызықты ел ншннде қысса оқыў мемен қатар өз ядынан қсық шыгарыўға талаплапады. Садық дослелкя
шыгармаларыи мақтаўдаи баслайды. Онын дэслепки
шыга|'ган мақтаў қосықларынын бири 1920-жылы жаз
ған «Тидлахан» деген қосығы болып есапланады. Бул
қосыгы арқалы ол
қыздын сулыўлығьш айта келпп,
онын мал орнына сатылып баратыргаи гэғднрн ҳаққында сез қылады.
К улпы көйлек авгын1а г^жарык.
Юсип—Знлайхадай ҳуспи ажарьж:
Қыэып еттн ҳант кеднрдеы баэарьш.
Қыэ больш жетичген уағыц Тнллахан.
200
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Басындэ орамал т\рме шашагын, 4
Мнннрнм шәпәәтко толған қушагын,
Бнзлер ыенен шамалас боп жасадын,
Бухары кзгаэлай жүзна Тнллахэн.
Кел қыэга тснсрмен жалғыэ басыилы.
Қанатқа мегзсймен қолем қашыады.
Л1ык туменго қойса бир тал шашыкды.
Мзрян салса бермес однм Тнллпхан

Өткеидеги қарақалпақ қызларыиыц қалыц малға
сатылып. қуд болған тоғднрипдей Тнллахан қыздык да
ец ақырыида бурын еки қатыны бар бандын қатын уст г ; - м а . г(ға сатылганына шайыр аяныш кез беден қар;я), ©з аянышын мыналай қатарлар меиен берсдн:
сБкн \аял үстн> деп пала етсрсен,
Қопсстогн тотыдан да бетерсен.
Баг алыл қашпасач кала етерсен,
Бахтыц ислемедн сеннн Тиллахан.
Бнрақта сум атан көзин жаслопты,
Сенмн аЛтқалына қулақ аспапты.
Он сысыр б[ф жүрчел алты блслақты.
Сенн бсрнл алыл отыр Тнллахан.
Қуда-қудағаРғә қоде т«с кетт».
Жалблцынып жалынрлнын Оос кетти.
Илажын жоқ сеннсн ақыл ес котти.
Ат багынд£й арманын бар Тнллахдн.

Ш айкр эдебияттык мақтаў жанр үлгисн мемеа қосық жазыўы кем-кемнеи мазмуны кепейип раўаж алды. Ол мақтаў жамры менек қатяр кншм-гирим қосықлар да юретти. Өзинен бнраз бурын өткен Аялбергеп
шамыр қусап өз аўылындагы гейбмр аламлардыи минез қулкыплағы
кемисликлсраи көрсетип, куллкргн
қосықлар жазып, оны көпшилик алдында қосықшы
сыпатыи 1э даўыска еалып оқып берип жүрди, Омын
бул юмор-сатиралкқ қосық шығарыў өисри кем-кемиск ысылып ©се баслалы. Сол дәўирлсги адамлардык
мниез қулқына жәмийетке жат характерлери гии керексиз жақларым кврсеткеп қосықларымыц улгилери
«Есетсек» (1922) «Жапаберген» (1923) деген қосықлар болады. Садық шайырдык 1920-жыллардагы дөрсғкен майда қосықлары келе-келе онын мазмуиы кеиейип қәлем ысылып, кем-кемнен раўаж ала берди.
Шаныр майда қосықлардак өтип сол ўақыттагы аўыз
201
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әлебиятында актиа
жанр болған әдебияттыц айтысжанры менен де қосық жазыўға кнристи, Ол езини);
заманласы, аўылласы,
шайыр Рамберген Арзы улы
(1898— 1960) менен 1926—27-хшллары үлкен бир тойдд
көпшилвктиц сораўы бойынша позтнкалық сөз бенен
ядтан қосық шығарып айтысады. Шайыр айтыста қолына қәлем алмай саз даўысқа салып қосықтын дизпшии тогип ҳеш
ойланып турмастан ядтан айтады.
Мине соп күннен баслап
Садық шайырдын данқы
узақ жерлерге дейин барады. Ал бирақ шайыр одебияттыи бул жанрып ел алдыида күшли басласа да соағы
жыллары айтыс қосықларын жазбады.
Шайырдыц «Пахта ҳаққында айтыс», «Тағы да ай
тыс» деген шығармаларыньгн аты айтыс болып атал
ғаи менен, онын мазмуиы пүткиллей басқаша. Шай
ырдык «Айтыс» деп ат қойып жазган шыгармаларь
здебияттагы еки персонаж
сөйлескен,
айтысқаг
дузтке усап отырады. Өткенде гейбир шайырлар бнр
бири менеи айтысып жүргеи болса. Ҳәзиргн қарақалпақтыц атақлы халық шайырлары Аббаз бенен Садын
өзинин алпыс жьаллық тойларында бир-бири менеп айтысыўдыи орнына бирин-бнри мақтап бир-биринин ру
хын көтереди. Мине бул жағдайлар жана заманиын.
жана тарбиянын шайырларға тийгизген тәсириник нәтийжесн деп түсиниўге болады. Садық шайыр Абба?
шайырдьн 60 жасқа шыққан тойына арнап жазғаь
«Шайырсан» деген шығармасында Аббазга онын басыпан өгкеи бурьшғы замандағы қыйыншылық жағдайды айта келип былай деди:
Тахта көпир Қара
Талай масаҳ тернп
Не аўҳал кешаедн
Ли»лыҳтын зоҳарин

ой туўылгая жерин.
журырган жерик,
басыннан сенин,
шеккен шайырсан.

Қьссаханлыҳ енеринди асырып.
Китап оҳып түн уйҳынды ҳашырып.
Свзикдя тыцлатып досты шаҳырып,
Отырыспанық гүли болган шайырсак.

Тағыда ол жана замаида шағлап косық жаздын, Уллы
Октябрь халық жыршыларына,
шайырларға бахыт
берди—лейди.
Бирдей болып ғаррығада жасҳа да,
Нрннбедац тилкннеп дур шашпаға,
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Сенин

уш ы ь

қанш а

ай тсам д а

азган а,

Сөздин маржанларыы терген шайырсақ,
Партиямыэ бул баяытқа гез еткен,
Шеберлнк нсицди ҳәмме сөз еткен,
Өз агамыз бнр туўысқап өзбектен,
Еь атақлы ҳүрмет алғав шайырсан.

Аббаз шаиыр да өз гезегинде езипян қәлемдеси досты, заманласы Садық шайырдын. алпысқа шыққан тоЙылда оньш шайырлық данқын жоқары көтерип қосық
жазады:
Халық ушыв торладын қар түрли сөз бенен,
Қыялап кап қарап алгыр көз бенен,
Әжинияз Бердақтап қалғар из бенен,
К осы к

сткллсрн п

тзгп<,ап

ш ай ы ^еаи.

Шаныр бэлыл шықтық халық арасыиа,
Қырагы кеэ салдыа ақ қарасыаа.
Барлық к.аракаллақ халық баласына.
Сөзн жағымталлы жуққан шайырсан.

Садық шайьтрдыи творчествосында әдебияттык тарннхый жыр жанрында үлкен орын алып киятыр. Оныкшырарғая ^арийхын жыр жаирындағы дәслепкн шығар'
масы «Даўыт көл» (1919) ашаршылық жылы өзи Д аўыт көлден балық аўлап аўқат еткени туўралы сөз
қылады.
ҚүбуТаныз Қырав таў, арқая Нагалай,
Елпм көшги Даўыт келди жагдлйй,
Ығбалына балық. шабзқ шықпады.
Тағы бяжбан конлырмалы бул калай?

Шайырдын гарийхый жыр жанрында шығарма деретиўшилиги кеннен өрис алып қулаш жайды. Онык бул
жанрда шыгарган шығармалари «Яранлар» (1939),
«Наўайы қаққында қосық» (1943), «Шайыр Некрасоп»
(1948) «Бердаққа» (1948), «Пушкипге» 1949) «Халқым» (1957), «Демократ шайыр» (1957) «Қурбанбай
жыраўға» (1957), «Аяпберген шайырға» болып есалланады Шайыр «Яраплар» қосығында тарийхый өмиринен е*инии еситкен билгенлери туўралы тарийхый
мағлыүматлар берели:
Лнтайын досларым еткен замапиан.
Езрлгев ?алқым қанғырыа моконнак.
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Ата журты болған ол Түркстаиван,
Түп бабамыэ посыа ҳашқан яранлар.

деп әзт»ен б>рынғы өткен Жийен жыраўдът «Посцан
ел» тарийхый жыры үлгисн бойынша халықтын көшкендеги бүлгнншнлнк азабы баян етиледн.
Көшип қонып қарақалпақ көо бүлген,
Орын талпай Жана дәрьядав келген.
Көп адамлар жолда ашлықтан өлгеи.
Қыткершнлнк жанаи болғак яранлар.

Қарақалпақлардын еткен тарнйхында қарақалпақлар
Хорезмге кешип келгеннен кейин де әднлснз хан бийлеген заманда Хнйўа хяныиын қол агтына келнп күн
кеширгеп дәўнрде Хийўа ханынык халыққа қылгап
зорлық-зомбылықларын мынадай қатарлар менен баянлап береди.
Үш ағаш қурып Хнй?а ханлары.
ҲаА$акдай жумсалған адам баллары,
Жаллатлардьш қурып турғлн дарлари.
Гедей топарларын асқан яранлр.

1859—60-жылларғы қарақалпақ бийлери, аталықлары
арасында болған панаханныц (Мухаммет пана) көтернлиси хом қолдаўлы Ерназар бийдик (Ериазар алакөздин) хийўа ханына қарсы кетерилгендегн (1856) ўақыялары ҳәм Келегес Ерназар аталықтын хан тәрепн*
не сатылып қыянет қылғанын қосық пенен сейлеп бередн:
Урыс болған Пацаханкын ўағыпда,
Мпдеынн хан Акнзқулаын шағында,
Ерказар зталық ХнПуа жағында.
Алдап пухараны қырған яранлар.

Шайырдын <Бердақ> деген көлемли тарнйхый жар
жанрында дөреткен шығармасы, 800 қатардан ибарат
болып, онда Бердақтык өмнрин, онын туўған туўысқанлары туўралы болған матерналларды топлап. та*
рийхый жыр қылып жазған Садық қыссахан шаныр,
халық жыршысы сыпатында кепке танылган. Топ-тамашаларла балған, езинен үлкен қатықулақ адамларды
көргси, сөз шеберлерииен сөз тыклаған, керкем сез
үйрентеи. Өткендеги Бердақ қусаған одебнп сөз бай*
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ыгын дөреткен шаЛырдардык вмнрн ҳаққындагы ертек
сөзлерге қ>лаҳ қонған Садық шайырдын мине сол еситкен бнлген Бердақ ҳаққындағы мағлыўматларды қо*
сыц қылып жазып әдебият тнли менен сөйлеп берген
Бердақ ези менен заманлас Муўса бақсыиык устазы
Ақымет бақсынын қартайған ўақтында Бердақ бақсыиы көрген болып Бердаққа ақыл уйреткен деп, Ақыи*
бет туўралы:
Мүикин бақсы Ақымбеттиқ өзннғ,
Еситкеидер ҳайран ҳалар сезнпе
Атагы зор киск дендн адаилар.
А л ты -ж е гн

ш э к и р т е р ге н

нэмие.—*

дейди.
Бердақтыи дәслепки бақси болып, қолына дуўтар
алыўына Ақымбет бақсы себепши болды дегеи қатарьжда былай делннедн:
Мнпеке! саз дуўтарды қолына услап,
Буны шертнп балам ўаҳтынды хошла.
Бақсы Дқымбеттик снзге сыйлығы.
Атац нәснйҳатын умытпа ҳасла.

Шайыр бул шығармасында той-тамашаларда бақсы
жыраў гйттырыўдагы Бердақ жасаған замандағы халықтык үрип әдетинен зтнографиялық бай материал*
лар берген.
Берд?қ шайырдык өз сөзи менен айтқанда:
Күнхоханы көрнп яөзмм.
Ескттнм Әжинияэ сөзнп.*—

десе, Садық шайыр сол Бердақ айтқандай ез шығармасында Кунхожа менен Бердақты ушырастырып Күихожаны Бердақтын устазы ретинде көрсетип:
Күьхожа аЛттырып қосығын көрдн.
Мазмуиын тсксерип буған сыр бсрдн.
Жазғанларын ксуилине унатып,
Баҳалады Бердақ дайын шапырды.—■

дейди. Жане де Садық шайыр Бердаққа арналған «Демократ шайыра деген шығармясывда Берлақтын шай*
ыр болыўы менен қатар халық жыршысы бақсы болғаны женннде, қолыиа дуўтар алып халық мүддесин
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жырлап абтқаны жөпннле де Бердақтын шаАыр ҳәм
бақсы болғанын дәлиллеп өтеди:
Қ ар ақ ал п я қ туўғй н елн .

Кннлнк қаны тамгая жерн,
Таринхта өшлес ислерк,
Бақси болгал Бсрдак 'шаныр.

Өтюндегн *алық жыршылары жыраў менен бақсылар*
дыц езнпен соқ өзиннн жыраўшылық, бақсышылық
енернн даўам қылатуғын шәкирт қалдырыў дәстурн
ҳэм ез шәкнртине естелик ушын өзнинн сазын усыныў
ләстүрн бизин қдзнргн заманымызға жақын кунге шекем жасаған, Бердақ шайырдын ақлығы ҚараЖчПН бақсыиык қолында Бердақтьт дуўтарыиьж шертнлип жургенин мынадай қагарлар менен айтып бсреди,
Нхийҳгтлар айтып бәрқа,
Баксы қызм Ҳурлпманға,
Ө< ақлығы Қаражанга.
Сазын берген Бсрдақ бақсы.
Қарақалпақ халық жырзўы Қурбанбай жыраўдыя сексен жасқа шыққан мерекеснне арнап Садық шайыр
тарийхый жыр жанрында қосық жазды, (1957). Бул
«ҚурбанСай жыраўға> деген шығармасыпда Қурбанбай
жыраўдыа өткец заманларда кентарлықта жасап емир
сүргеннт
ЖаслаҒцллда

нсеўдырямай

ж ай ва«аА ч

Лузы толып бир татлы ас шаннамай,
Қорлық кердик ески өмирде ызалы.
Гыршылдагак жас гезикде қаннақай.

Қурбаибай жыраў меиен өмкринше жолдас болғая
қобыз әсбабы ҳәм ол қобыздьт суйгенин, қалай жыр
жырлағанын және жақа заманда Қурбанбайдын сөзи
қәдирлепип тенликке жеткенин айтып өтеди:
Зейни салып эернкпестей жыр таптын,
Қосық аАтып қобызына қыл тақтмп.
Жуп тзрына ок саўсақты тербелтнп.
Даўыс қосып тамяқ кернеп ырғаттыц.
Жолдас. қурал болып қобыз әсбабыц.
Өзинрннше халыққа қ\шақ ашқанын.
жайкатан еркин

шадлы да^ирде,

Өэян менен саПран стер дэстанын.
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Садық шаАыр езинен бнраз бурын өткен қарақалпақтын атақлы шайыры қәм қыссахаиы Аяпбергенге
арнап тарийхый жыр улгнси менен «Аяпберген шан*
ырға» (1959) деген қосығын жаэды: Ол бул шығармасында:
Қыэықлы еөзлер айтқыш күлкилғ.
Ашық мвнеэ отырыспаныи оир г\ми.
Нағыз шайыр қокырзттын бүлбили.
Қы$ хәу жигнтлерге гүлхан екенсен.—

леп жырлады.
Садық шайырдын шайыршылық қылып қолына қа*
лем алып қосық ж аза баслағанынан баслап тап усь*
күнге дейшг онын
шығармасында юмор қ»м сатира
жанры \лкен орын алып келди, Шайыр сол 1943-жыллары Некис қалалық колхоэыныц куш-көлнк малларыпа қарамай снын қараўсыз өлгеннне жаны ашып юморлық косық жазыўға мәжбүр болды:
Чир сарайда жалгыз атан.
Б.Теслеп жүр иуры сатан.
Турып кетсе шоге алмайды,
Мойны узын сәры уутан.

Көрилмей жүргек шарасы.
Бос қалды ғой ат қорасы.
Зая болған күш к«ликлер.
Жаўыр болды гейпарасы.—

Шайыр усындай хожалық мдкемелеринин иске бий*
гам қарағанлары туўралы хожалық мәкемелериннн
хызметкерлеринид хожалық нслерние немқурайды қа*
рап ыәмлекет хожалықларын галанчараж қылиўшы.тзрға арнап бирнеше юмор қом сатнралық шығармалар жазды- Мине солардын ишинде Нөкис қалалық
комхозы қала халқынын баў-бақшаларына суў бере*
мен деп алдағаны жөнинде жазган шығармасынан бнр■ теше қатарлар көрсетейик:
Горкомхоздан кағаз алар.
Жап жагалап гайрат салар.
Үмит етип босқа калар.
Суў нәўбетсиз болғаи екен.

Бнр мурадық қара бала.
Берген суўыц болды шалеи
Ознм шындур сиес шала,
Кнмниц жерн канған екен.

Қағаз Оерген кнмге пайда.
Гәде қалар айткан жайда.

Садық шайырдын тили усыпдай реалистлик юмор—
сатиралық шығармалар дөретиўге күтә өткир келеди.
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туғын «Колхоэ күшн» газетасында, 1938-жылы «Жёцис
ҳаўазыэ журналында басылып шығады. 1935-жыллары
С С С Р жазыўшыларыиын брнгадасы Қараҳаллаҳстан*
ға келгенде жазыўшы Мнколан Попов Мииож шайырдын
шаГшрлық қосығын тынлал, ол «Правда> газетасында
былай,—деп жазады:
♦ Қарақалпақ аўылларында ел қыдырған өзнне
ылайықпрофессионал артистке усаған бақсылар
көпке танылады екен- Биз Москва жазыўшыларыныц брнгадасы Шымбай районыныл Киров
атындағы колхозда жергилнкли бақсы Мәтсапаевтын Ленин ҳаққындакы қосығын тыкладық»
(Аббаз шанырдын
«Ленлн» қосығынын рус
тилине аўдармасынын узиндиси «Правда» газетасыида дағазаланылған)»'
Мннәж шайырдыи жана заманға арналған қосықлар
топламы 1959-жылы Нөкис қаласында басылып шық*
ты.
Мжтәж Мотсапаев әдебняттағы еки дэўирдиқ аўыз
әдгбиятынын киши-гирим ўокиллерннин бири.

ҚОСЫМШАЛАР1

1. Жыраўлар
Абднраси\ли жыраў (Кэлбала) (КК)
АГдкреЙнм жырау
Алламураг жыраў
АЛтыуар жыр&ў
Аўдан жыраү
Антиурат жыраў
Арзы жыраў (қор)
Асқар жыраў
Бердақ жырау
Бекжан жыраў
Бскнмбет жырау
Дошнмя.т жыраў
Дүйсенбай жыраў (Қаэақ)
Дидям кыраү
Ғ.рман жыраў
Ерполат жыраў
Есемурас жыраў
«Правда 10'маГ<, 1935, №127«
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1867—1943
1887—1957
1965—1919
1834—1904
1841-1892
19241870-1930
1905

1961—1919
1875—1925
1858—1912
1887—1935
1860— 1913
1855— 1913
1856— 1910
1861- 1938
1893

Жяннааар жыра$
-Ка»а>ар жыраў
/Кийсмурат жыраў
;Ьимбет жырау
Кабыл жыраў

1872— 1Й.12
1901.

1830—1009
1880—1941)
1331—1919
1887— 1062
1876—1958
18—эсир
1866—1936
1Ш —1974
1873— 1954
1874— 1940
1891—1932
1881
1882—1954
1852-1922
1884— 1954
1072 1010

Қлмыкказар жыраў
Қурбанбай жыраў
Кегиеи жыраў
Қуўат жыраў
Қыяс жираў
Қуламет жыраў
Матқурбан жыраў (өзб)
.Муўса жыраў
■ Мурт жырау
Иағым жыраў
Нурабу.тла жыраў
Нгиз жыраў (ХожамбергснУ
^тебай жыр&ў (&зб)
Огеш жыраў
Нтенннт жыраў
Пәлеке жы?аў
Рысназар жмрзў
Санор жыраў
Сейфулла жыраў
Субай
Сейтмурат жыраў
Сейтмурат
Сыпра (соппаслы) жыраў
Тэнирберген жыраў (Қақ сабын)
Тэнирберген жыраў
Твре жыраў
Төремурат .кыраў
Туманбай жттау
Халмурат жыраў
Шгнқай (Шанквт) жыр&ў
Ш энназ жыраў
Шамурат жыраў

1883
1845—1915
1968
1865—1912
1657-1920
1888- 1921
1864-1920
15—эснр
1362—1912
1917

1в7^—М>44
1888-1920
1811—1873
1885— 1927
1314 —1684
1696
1912

II Бақсыл&р
Абдрейнм бацсы (өзб)
\кымбст бақсы
Длламберген бақсы
Атаннял бақсы (өзб)
Агаш бақсы (өзб)
Атажан бақсы (қор езб)
Амет бақсы
^мет бақсы (өзб)
Лднлбай бақсы (бзб)
Ақшагул бақсы (турк)
Айтжац бақсы
Айтжан бақсы Х?>жалепноа
Аргық бақсы
Алдкяр гүрбек бақсы 19зб)

19—аснрднн п-ярымы
19 әснр.
1970—1935
1923
1594—1949
1924
1932
1905—1932
Ш 8-1954
1693—1933
!9—хнр
2 И
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Бул қосықты жаза баслағанкан берн үрдис етнп кИятырған кәри.
Садық шайыр әсиресе 1940-жыллары аўылдагы халық шайырлары ишинек алдынғы қатардағы шайыр
ретииде көпшиликке танылды. Опын жазған тематикасыныи мазмуны кенейди. Өзинин шайырлық хызметин өзи жасаған колхоз аўылынын турмысын жырлаудан, колхоз исине актив қатнасыўдан баслады. Шайнр
1939 жылы Қарақалпастаннын екинши жазыўшылар
съездине қатиасыл қайтқан едн. Шайыр бул съезден
көп иоргелерди уйренип қайтты. Оннан кейин Ташкент, Москва қусаған Орайлық қалаларды аралап көрди.
Атақлы қарақалпақ халық шайырлары Аббаз шайыр
мепен Садық шайырлардыц традициясын даўам еттп*
риўши, қосықларыв қысса даўысқа салып оқып бернўши мине усыидай шайырлардын ўәкнли ретииде үш
1найыр туўралы сөз қылып өтемиз. Олар Дәўлетияр
Қасимов, Минәж Мәтсапаев, Рам шайыр Хожамбергеновлар.
Дәўлетияр Қасимов (1904) Доўлетияр Қасимов ед
оўели қссықшы болып» оннан бери келе ески мектепте
пқып, хат танып, аўылларда қыссаханлық қылып, қысса оқыўы арқалы соцыпан өз ядыман қосық жазып,
шайырлық енерине жетискен шайырлардын бирп.
Дәўлетияр өмир кеширген жайлары Арал тенизннин түслик жағалары, ҳәзирги
Қарақалпақстанкы:{
Тахгаквпир районлық орайлары, қарақалпақлардин
муйтен урыўьшан болады. Ол күи көриў ушын талап
излеп К?зақс1 амнык Қазалы Қызыл—орда (Ақмешпт)
қалаларында да болады. Ески мектепте оқып хат тапығаныьан кейин ески аўыллық мектенте бала оқытыў
талабыпа кириссе де, саўатынын кемлиги ҳәм кемтарлықтын себебннен бала оқытыў исим де келмстире алмайды. Ониан кейин ел аралап қол ушы талап қылыў,
қосық айтыў, қысса оқыў кәсибии үрдис қылады.
Дәўлетияр қысса
оқыўда Аббаз шайырдан үлги
алып уйренди. Дәўлетияр Қасимов Совет властыиыц
дәслепки күнлери-ақ киши-гирим қосық жазып, ези ел
ишинде даўысқа салып айтып жүреди. Онын ен дәслепки Ленин ҳаққындағы шыгармасы 1938'жылы республикалық әдебият журналында басылады. Мине сол
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куннек бяслап Дәўлетияр Қасимов шайырлар қата*
рында республикаға таныла баслайды. Онын. «Ленин
аигы» деген қосығынан үлги келтирейнк:
к\'плери бәҳәо болды.
1К*>.-истанлар шәҳәр болдыг
Ь' 'чмес көзим гә^ҳар болды.
К ^дия нурын ашты Лекин.

Жаз эйледи гүзлеримли*
НСа{>«ыратып ж үзлер имдн,
Дана қылды созлеримди,
Билим бағьш ашты Ленин.

Дәўлетияр Қасымовтыц 1955-жылы қосық-тар толламы басылып шықты’. Доўлетняр Қасимовтын жазгсн 1\Оск1қлары бурынғы аўыз әдебиятынын улгисиие
күто жақын турады. Өйткени онын творчестволық
жолыи аўыз әдебиятынан үйренип, есип*өнген шайыр,
деп таныймыз.
Л\инэж Мәтсапаев (1905) Минож Мотсапаев Шпмбай қаласынын арқа тәрепинде Бесжап деген мәкаида
1905-жылы жарлы дийқан ссмъясьшда туўылады. Кем*
тарлықтын себебииеи Әмиўдәрьяиы ерлеп талап қы,:ып Бирунин (Шаббаз) районына, Азат аўылына барып, падашь болып мал бағады.. Оннан кейин дуўтар
шертнп бақсы болыўды мақсет қылып, Муўса бақсынын шәкирти, Жуман бақсыға (Жуман солақай, 1871 —
1948) 1927 — 29-жылға дейии шәкирт болып ернп, бақсылық ^нерин уйренип, киши-гирим тойларды атқарыў
дәрежесипе жетедя.
1930-жылы драмкружокларда ҳәм қарақалпақ «Тан
нуры» театр труппасыпда сахналарда, дуўтар шертип
қосық айтади. Оннан кейин ол бақсылық өнерин қопып, өзинин бурыиғы мал багып жүргендеги айтатугьш халық қосықларын айтады. Саўат ашыў мектеп*
ч;шне кирип хат танып, қысса китапларды оқыйды,
колхоз аўылы, жана замамга арнап қосып жазып колхозшыл^р жыйиалған жерлерде даўысқа салып оқыгт
берип, Минәж шайыр деген атаққа ийе болады. Микәж
шайыр өзинин шайырлық өиернн, қыссахагглық өнерипен баслайды. Ол әдеп «Ғәрип ашық», «Юсуф-Ахмед»
ыстанларыь дуўтарға қосып, ал сонын ала ол «Бахоам>, «Тулым хожа» атлы қыссаларды оқып, қыссаханлық қылды. Окын дәслепки жаца заманға, колхоз
аўылына арнап шығарған қосықларыи Шимбанда шығл*1
1 Қа с н н о в Ддў ле т ня р. Нокис 1955 г. Ондагы А
П1МОВТЫЦ сөз басын қарақ.
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БаЯнняэ бақсы
Бала бак.сы (ҚурСаиззар (езО)
Баагабай бақсы ( ө з б )
Бала бақсы (Ешия)
Баубек бақсы
Бсрдаҳ бақсы
Бүркнт бақсы (түрк)
Гарнбнняэ бақсы (түрк)
Гургеншек бақсы ( н \ 6 )
Дәустек бақсы
Дестан баксы
Досымбет баксы (?>рк)
ЕденбаА Сақсы
Ешбай бақсы (өзб)
Ешнняз (Ешнняэ бақсы, (езб)
Есжац бақсы
Есен бақсы (түрк)

Ж зпц

баьсы

(өзб)

Жамбай бақсы (езб)
Жақсымурат бақсы
Жуман бақсы
Жумкмурат бақсы (түрк)
ЖумабаА бақсы (я.зС)
ИбраАым Патулласв
Каражан бақсы
Каднр бала (езб)
Қаннгүл (қыз бақсы)
Кутым баксы (өзб)
Қугым ғыржекшн (**6 )
Қурбан ғылыш бақсы (түрк)
Қурбанняз бақсы
Қулмурат бақсы
Қурт бақсы (түрк)
Қошым палуан
Мақтумқулы (алнлн) (турк)
Шәмшет гнржекши (түрк)
Мууса бақсы
Намаэ бақсы (түрк)
Назар бала бақсы (түрк)
Ниязымбет (езб)
Куржан бақсы
Орыибад баҚсы (взб)
Өтен бақсы
Өре. бақсы (түрк)
Сапар бақсы (солацай)
Серрс бақсы
Сүйеу бақсы (түрх)
Шерназар бақсы
Тажыбай бақсы (т\рь)
ТаЙгық бақсы
Тнлеумурат баҚсы
Топлы бақсы (түрк)
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11857-1925
1904

Ш7-1949
1843—191Э
1827—1900
19—аснр
19—асир
19—әсир

1880—1925

1859—1924
19—Кнр
1887
19(11-1952
1893—1967
1887-1961
19—асир
1908

1900-1^7
1884—1956
1901
1900—1928
1907
1876—1958
191$—1947
1853-19)5
1893
19—әсир
1886—1956
1903
1836—1907
1896
1840-1910
19-эсир—1 ярым
19—әснр
1908-1952
1927
1906
1873—1969
1840—1910
1850—1916
1882—1937
19—әсн|>
1882—1950

1912—1980

ТыкыО&й бақсы
Угллн бзқеы (тур я)

ФатуЛда баксы
Худайбергсн бақсы
Хожанняз бақсы (ноб)
Хожық бақсы (узб)
Қурлимак (Қыз бақсы)

1665—1929
1906-1942
1598—1957
1861-1906

III. Қыссахан қосықшы ҳом шайырлар
Абдиқәдир
Аббаз ша^ыр
Ажниияз шайыр
АОаылла кыссахан
Аялбергсн шаныр
Аусзмурат шаныр
Атзмурат Лсксшов—қьксахан
Алибск —қысгяхан
Айзада Қыз қыссахан
Айқыз кыссахан
Балтабай қыссахан
Бнйби Айша кыссгхан
Бердигкурат цыссахан
Гулмурат шайыл
Далбай Хожа қыссахал
Дүлетияр Қькгсахан
ДәСлетняр Каскмов шгйыр
Есеке Хожа—қиссахан
Ешмурат қыссахан
Жанабай палуан (қосықшы)
Имаматдин қыссахан
Избасар Фазылов қосықшы
Ис»**т қиссахаи
Казақбан шаАыр
Караматдик Изекеев
Қәўендер қнссахдн
Каримолла Абишес қыссахан
Қайып қыссахан
Қоразбек шайыр
Кунхожа шяйыр
Кулмурат ш л и ы р
Қулымбет шайыр
Мадирейнм мокеим
МамСстиии (молла) (қысса.хан шайыр)
Мамыт кан—қысгахан
Маўлнк (А\аўдкд қызы) шайыр
Л1иняж - шайыр—қыссахан
Өтеш шайыр
Омар шайыг
Рам шайыр \ Арзкен)
Рам шайыр (РамСсрген)
Садык шайыр
Сапурд

'шайчр)

1870—1928
1898—1970
1824-1878
1885-1948
1 8 8 0 -1 9 3 6

1863—1938
1905

1896
1899

1688
1898
1895
1895—
1832-1897
1905
1369
1683—1925
1908—1901
1880—1946
1895—1960
1395—1917
т990—1936
1855-1910
1799—1860
1852-1912
1885
1868—1920
1893
1885—1950
1905
1828—1902
1879—1922
1898—1960
1915
1890-1972
1892—1915
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СарыбаД шаДыр
СсГ>фнлгәбнт—шаныр
Сейтнрза кыссахан
Сейтнрза СеЛдрасүяеш
Сылык шаныр
Турсын Хожа ^ыссахай
Хллмурат ^абасан цыссахая
Ҳнлал мақсым
Хожанмя) шайыр

Ж Ы РАУ

НАМ АЛАРЫ

1Я30—
1865—
1900
1910
1857—
1880—

1898
1938

1917
1950

1900— 1948

1842-1905

ТУУРАЛЫ Л Е ГЕ Н Д А Л А Р

Шөл асқан
Сотемирханнын
әскерлеря узақ шөлде суў таба
алмай аўыр азап көрген. Сол аскерлердик ишкндегн
бир жыраў әскерлердин көргеи аўыр азабын жырлаганда бул нама пайда болған екен. Мине сонлыҳтан
бул нама «Шөл асқан» болып аталған екен» жыраўдын
жырлағаи бул иамасы Сәтемнрханнын әскерлернннн
шөлистаннан аман өтнўине жәрдем, күш-қуўат болыпты, — денди.
Ноғайлы
Жыраўлар айтатуғын, жырлайтуғын толғаўы «Ор*
мамбет» деп аталған толғаўдағы ноғайлынын
бийи
Ормамбет бийдин қызы Сарыша сулыў Алтын Орда
қулағаниан кейин иоғайлар ел-жүртын таслап бүлгенде бүлген елднн алдына шығып толғал айтқан жыры
«Иоғайлы» болып аталғал екен, — дейди.
Айға шап
«Қоблан» дәстанында Қыдырбай шалдын кемпири
жолбарыстын жүрегине жернк болып
Қобландыны
туўады екен дегеи жери бар. Қыдырбаи шал кемпирине жолбарыстын жүрегин табыү ушып жолбарис иэлеп кс<геди. Жолбарысқа жолығып «Айға шап шерим,
айға шап> дейберипти, Жолбарыс Қыдырбайдын мақтағанына инанып айға секнрипти, сон жерге қатты түскп өледи. Қыдырбай шал жолбарысты сойып жүретнн алып үйине қайтып Бозкеыпнрге жегизедн, соннан
кейин батыр Қобланды туўады ехен. Мнне, сонлықтан
214
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жыраўлардын. бул жыры «Айғя шап» болып аталған
екен.

БАҚСЫ НАМАЛАРЫ ТУУРАЛ Ы Л Е Г Е Н Д А Л А Р
Жоқарыда айтылған бақсы «амалзры ггаағаны ле*
ретиўши бақсылардын, атақлы айтқышлардын атла*
ры менеи байланысып отыралы. Коп намалар тарийхта болган ўақыялар менен де аталады,
Айырым намалардын пайда болыўы жөнинде, ха*
лық намаларынын күши жөнинде халық аўзында толып атырған о н п м е ертен сөэлер Оар. Халық намалары халық өмнрипде халықтыи руўхый азыгы ретннде
үлкен орын тутқан.
Өткендеги

халық

легендаларында:

«Өткен заманлары бир залым патша саз шерткеп сазенделерди өлтнре берипти. Оннан кей*
ин халық ишипен бнр бақсы патшанын алдыиа луўтарын қушақлап барып:
Саз бенен сәўбетги ялған деменлер,
Адам пта бинаят болғанла барды.
Абыл, Қабыл әжесиниц қариында
Алар қәм дүиьяға келгенде барды —
деп саз шертип, қосық айтқапнан кейин патша бақсы
сззенделердн е.ттириўди қойыпты> — дейди.
Нама менен жырдын қ у ў аш жөпннде ески
түрк
қолжазбя нусқаларда яғный Абылғазы баҳадыр хакиын түрк шежиресинин академнк Бартольдтин бастырып шығарғаи
нусқасында бир
уллы жыршыньт
Шыкгысханнын баласы Жожы өлгенде, саз күши менен жыршыныи Шынғысқа түсиндиртени тууралы легенда былай лейли:
Уллы жыршы Теннз баштын болганда ким торгузура
ханым
Тнрак туптин жгилды ким тугузур а
ханым
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Ш ы м ғы с:

Тсна баштни болғанса тондорор олом
жожодр
Тирак топтин жгла торгвзор одомкоолм
жо/лдр
Козн яшип бокнтср коиын толды болгим
лырып конл окнтор жожи олдн болнмк'

Мнне бунда Шынғыс хан уллы жыршынын сөзи мемем
намасы арқалы улы Жожынын өлгенин тусингени жо*
ш т д е соз етиледи.
Қарақэлпақ бақсыларынын шертетуғын. айтатуилн
намаларынын пайда болыўы жөгиндеги легсндалар*
дан мысаллар келтирейик:
Жетн асырым. — Қарлкалпақларда Муўеа бақсы
жаиа саз шертип, бақсы болыўдын талабында жургенде бир аўылда улкен ю й болады, тойға жан-жақтан кеп адамлар қаткасады. Тамашагөйдергс
қызық көрсетнў мақсетииде бул тойға Муўса
да шақырылады. Үлкен майданша. Қыр дөге
рек отырған адамларлын
ортасында Муўса
бақсы саз шертнп,
қосық айтып отыр. Бнрақ
ол қосықгы жақсы айтқаны менен дуўтарды
дурыглап шерте алмпйлы. Қурда отырған бир
ғарры Муўсаиын қапталыиа жуўырып келе*
дн: — «саз шертсен
дурыслал шерт> — деп
Муўсаныц қолынан луўтарды жулып алып өзн
дуўтар менсн ҳәр түрли наманы шертип Муў*
сага көрсетедл ҳом оны дәлкек қылып күледн.
Муўсанын буган қатты ызасы келеды, ойлана*
ды. Муўса өзике устаз керек екенин сол ўақытта ғана түсинедн. Сөйтип ол өзине устаз кзлеГ|
баслайды.
Арадан көп күн өтпей-ақ Муўса бақсы Шорахан*
нэн жаяўлап Шымбай өтирапындағы атақлы
бақсы
Лқымбетке июкирт болыў ушын жол тартады, Мине
ксн жазық далада Муўса пияда киятыр. Сары еспе
қум. Ғарға адымы мын болса да Муўса дуўтарыы қушақлап алға қарап умтылып жүрип княтыр.
Муиарланып көриннп турған Қара таў. Узақ жол*
лар артта қалды. «Арық балықтьш дузы» менен «қал*
1В. Барто-чьд, Монгольского нашествга. Часть первая. С. Пе1&9К стр, 163.

*2!6

www.ziyouz.com kutubxonasi

ли ж а гы о тын арасындағы «Жети асырым» қумыпда
Му>са жол азабын тартады. Сары қумлардан өте алм.-ц1, өзА н н шаршағанда қуўаты болған дуўтарын қолына алып шертнп ыныранып қосық айтады. Муўса
бақсы бул шерткен намасына «жети асырым» — деп
ат цойған екен — дейдн. Бул жети зсырым намасыи
Муўса бақсы дөретнп шерткеннеи кейип халық ишпне
ке>шен тараған екен,
Қошым палўан
Өткен заманларда Қошым иалўан дегеп
атақлг
палўан болғак. Булы халық «Қос бармақлы Қошым'
Қосым палўан» — деп атаған. Ол ҳар ўақыт гүреске
түсер алдында ол өзинин ен жақсы көрген иамасып шсртеди екен.
Дуўтар шертип болып
гүреске түскенде палўанларды жыға беретуғык
болған, Солай етип Қошым палўаниыа гүреске
тусер алдындағы шертетуғын намасы «Қошым
палўан намасы*—деп аталып кеткен делинедн.
Ж аман шыганақ
Жаман шығаиақ намасыиыц пайда болыўыжө*
нинде халық көпшилиги жериггегг суўы тайьггт,
егин еге алман ан!аршылыққа ушырап, әмнў*
дәрьянын өриие жоқарыға жол жүрип салар
шегеди екен. О л замандағы тнйкарғы көлнк
кеме болған.
Адамлар дәрьяиыц өрине қарап кемесиг
суйреп салдәў тартып аўыр азаплар шеккен
кемешилер
дәрьяиын қаптпасында
күшли
ыыеқа, қаЛтпа-нйрнмлерге ушырал брлеп жү*
ре злмай дәрьянын ағысы менен гүресип, дәрья менен тиресип салдаўшылар күшнн бириктирип, арқан тартып барлығы Оирнгип қосық
аьтады екен. Дәрьянын айланба, қайтпасындағы салдаўшылардын усы
айтқан қосығынын
намасы «жаман шығанақ» болып аталған —
дейдн.
Арыўхак
X IX әсирде өмир сүрген қарақалпақлардын
ен атақлы бақсыси Муўса Оақсынын устазы
21?
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Ақымбет бақсынын дөрегкен «Арыухан> намасы туўралы халыц легендаларында былай дейдн: — «Ақымбет бақсыдан бурын қарақалпақларда Байсары бақсы деген бақсы болған. Байсары бақсы тойға шақырылганда тойда қосық
айтқаны ушын қзқысына бпр өгмз алып айтады екен.
Бнр тойға Ақымбст қырқ жигит пенеи барады. Ақымбет сол қырқ жнгиттин
ағабиПц
екеи. Байсары бақсы яйтқан ҳақыма бир өгиз
бермесе бармайман — деп тойга келмепти. Бул
аўҳалды қырқ лчигнттин ағасы АқымОет керип өзиник
қырқ жигнтине бир-бир иамадан шертип қосық айтыўды буйырыпты.
Ақымбеттнн қырқ жигитн қосық айтып болғаннан
кейин Ақымбеттин өзи «Арыўхан» деген намаға қосық
айтқан. Ақымбет бул намапы айтқаиы ушын Арыўхан
деген қызға үйленгеп — дейди.
Ақымбет өэнннн қырқ жигитн менен ҳәр қайсысы
бир нама шығарып айтып қарақаллақлардын бақсы
намасыи байытқан, «Арыўхан* намасы Ақымбет бақсынын шығарған иамасы, Арыўхан Ақымбеттин алғаи
ҳаялынын аты, сол тойдан баслал Ақымбеттин «ағабий> лақабынын орныпа «Ақымбет бақсы> болып аталып кеткен» — денди. Және бир легенда «Бир кемпирднн бес қызы бар екен, бир қызынын
аты Арыўхан
екен. Бир тойда Ақымбет иаманы жақсы шертип айтқаны ушын кемпир Арыўхан деген қызын Ақымбетке
тойда ннам қылыпты» — дейди.
Нар ийднрген
Қарақалпақлардыи кешпелп емнр сүрген заманлары бнр қыз ботасы өлген «нгенди саўып ингеннен сүт
шығара алмай қыйлаиып отырған аўҳалыи бнр бақсы керип түйе саўып отырған қыздын қасына келип
дуўтар менен нама шертиптн, бақсыпын шерткен намасыпа қыз саўып отырған иигени ийип сүт бернпти,
мине сол белгпснз бақсынын бул шерткен намасы «нар
ийднрген» болып аталыпты — дейдн,
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Таўдан асқан
Бурынғы эаманлары қарақалпақлар көшно бара •
тырғанда ғарры кемпнрлер көшке ере алмай, бел та>лардан асалмай, көшке ерип жүре алмай жолда шаршап атырған кемпнрлердин кеўлин көтерип»
белиие
дәрман ендирип, кэшнп баратырған көшке жеткериў
ушын бир ғарры цолына дуўтар алып нама шертппти,
ғаррынын бул шерткен намасы «таўдан асқан» болын
аталып кетипти—дейди,
Саналы келди
Өткен чамаилары
Қаражан бақсы қосық айтыгг
отырғанда
бир өткир қыз қыэларды баслап келген,
сол өткир, сулыў қыздын жүрнс-турысын көлде жүрген үйрекке (санаға) уқсатып
саз шертип — қосық
зйтқан, мнне сол Қаражан бақсынын айтқан, шерткен
ламасы «соналы (саналы) келди» болып аталыпкетке>г.
Кер қыэ
Бурынғы замапдары
бир қыз бақсы болған, ол
қыздыц бақсы болғаныпа дин адамларынын айтыўы
менен қыздын ағаларынын иамысы келип қызга аўыр
азаплар берип, қыздын еки көзин ойып алыпты. Қыэ
еки кезден айрылғаниан кейил өзиннц керген хорлық«
зорлығыиа наразы болып, заман тенсизлнгине шыда*
мап өзиаиц зарип қосық қылып камаға салып жырлаган екен, мине сол қыэ бақсынык антқан
намасы
көр қыз намасы болып аталып кетипти — дейди.
Боз атаў
1860-жыллары қарақалпақстаннын «Боз атаў» деген мәкаиына сырттан ж аў топылып халықты посты*
рыпты. Сол ўақыттағы қарақалпақ халқыныц атақлы
шайыры Әжинияз бул ўақыяға арнап қосық жазғаи,
қосықтыц намасы «Боз атаў» намасы болып кеткен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

ӨТКЕН КҮНПЕРДЕН ЕЛЕСЛЕР

1-БӨЛИМ

КАРАКАЛ ПАЦ А5ЫЛЛАРЫ
Ченин балалық дәўиримнин бәри аўылдз
өтти,
сод аўылдағы өмирде болған, есте қалғац елеслердин
гембиреўлерин еске түсирнп өткнм келеди.
Қыслаўда. Қоралардын ишине қатара қара үйлер
тигнледи. Қыс айлары аўыл адамлары усы қара үйлердин ншинде вмир хеширели. Қыстын қатты аязлы кешелеринде қара ундии оргасындағы ошаққа от жағылалы. Аязда токгаи балалар оттын шоғына ысынады.
Қатты аяз күилери балалар күни менен сол ошақтыи
догерегннде болады. Түн болғанда» жатар ўақта
уй
ғпшшин қәммесм С щ керпеге тығыдалы. Аламнын демк
мслетг жатқан керпенин ернегине қыраў қатады, Ж ас
балалзрдын кнйими тек ғана бир кейлектен
ибарат
бодады. Түнле керпеде жатқаида кейлеклерпн шешнп
жатады.
Азанда балалар жаланаш етнне суўық көйлекти кийнўге жеркеннп, апасыиа:
— Апа, көйлегимди жылытып бер,—-деп даўыслайди. Л\ийирмап оло баласылыи еонлегнн жакып турғгц
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оттып ж алынына ҳолсалай тутып жылытып, баласына
ьлйгизеди. Бала көйлекти кинип алып еки аяғын екн
жаққа кернл отқа абынып отыра қалады.
Балаиыи
аиасы азаиғы писнрген сүтннин қаспағып қырып шөрек гүлшенин бетнке жағып қояды. Овы орнынан турған
баласына береди. Бнр аздан кении, сәскелнк
жармг
гшседн. Балалар сәскелик жарманы ншкенмен кейи
бирпз жылынғандай болады.
Қораиык алдына қуяш туссе болғаны, жалан аяь
Г-длалар қуяшламаға шығып ойнайды. Кун батқаапаь
кеГиш қәмме және үйге тығылады. Ортаға жамған от*
тын. асылғак улкен қара қазанныи дөгерегине
жыйпплады. Оттын үстин қаплаған қара қазаи жанған от*
тыд жарығын аз көрсетедн. Ошақтык бир қапталында
хзсте болып, окык үгтнне тас шыра ямаса шүтхк и;ыри
қоРылады.
Сол ииаранын елнмсиреп
жылтылдағағ
жарыгыида қаяллар ксшки үй жумысып ислеЛли- ур
шық» шарық ийиреди, без тоқыйдьт, шекпен
тигеди
тирншнликтин қәр түрли машқаласыи көреди.
Ел жатқаинан кейин, қолындагы таяғы менеи арба
пын гүпшегин тоқылдатып урып. «бек бол!—сақ болГ
деген гузетшипин қарлыққан даўысы күтә уян түрдс
ауылдын аиа шетн менен мына шетнне еситиледи. А;
тан алдыидағы аўылдағь/, мектеп моллаиын:—аллал
экпэр!»—деген даўысы аўылды басына көтереди.
Тан сарғайып атып, қызарып күн шыққаннгн кеп
нн, биреўлер қолларына арқан, жип ҳәм
балтасыи
алып отыиға, йнреўлер мылтығып алып, нйтлернн ер*
тнп қоян, қырғаўыл аўлаўға, биреўлер көлге
барып.
үки ойыл, илме қармақ пенен
балық аўлаўға,
ге|'
биреўлер басқа бир күн керис ушын тоғайларға тарта
ды.
; Азаида қор уйден саўылған сыйырлардын сутлери
нен уйтылған қатықлардан май алыў ушыи, гүмбиргумбир етилип—гүби
пнскен даўыслар
еситиледи.
Ҳаяллар ерте турыи, от жағыў ушын қара үйдкн түн*
лигин ашып, түндеги от
жаққан ошақтын
ишинеп
корабага көмген тезек, яки тубиршекти шығарып, үплеп отты алыстыралы. Гей бнр күнлери көмгеи отлары суўықтан өшип
қалып, әбигершнлик
көрген
ўақлары да болады.
Бундай жағдайларда ҳаяллар қонысы уйлерден от
сорпп алыўға кетедн. Ол от сорап барғаи үйиаде көт,
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ақыт свйлеситт отырыпта қалады.— «Отқа барған қ;
тыннын, отыз аўыз сөзи бар»—деген нақыл да усыг
лайда дөреп пайда болған. Қарақалпақ аўылларынықыслаўдағы турмысында өз алдына өмирлин картина
лары бар еди.
Қыс айынын гейбир жыллы кунлерн көп балалаг
қоранын
қуяшламасында топланып асық ойиайдьь.
Балалардын бул ойынына егеде жигитлер де қатнаса
ды. Исн ернккен егеде жнгнтлер асық ойнап атырға»
балалардын ойьшын бузады, асықларып жерге үлеғ
таслаган ўақытта
ортадағы
асықты—«шүрр»,—де*
таэпа басып алып қояды. Бадалардын ойыпын бузыг
басып алғаи сол асықларды биримлеп «қулақ
бурамай» деп, балалардын ортасына таслайды.
Балалаг
таслакан асықты алыўга борп бирдем топарләоып жү
гиреди, қолына асық тийген бала тура қашады. Бас
қалары изииен қуўып жетип асықты алып
қашқа!
баланын қулағын бурайды, қулағынын
аўырғанын:
шыдамаған бала қолындағм асықты ылақтырып тас
лайды, оган басқа балалар жүгиредн.
Ўсы ©йынл
бирнеше балалардын қулағы буралады. Бираз бал;
лар пәтлн қоллар менен буралып қызарған
қулағи
‘ыйпалап услап жүреди.
Бул жағдайларды
көргс
°геде жигитлер күлисип жүдә рәҳәтленип қалады.
Асық ойынкын басқа да толып атырған
турлер^
'лты табан, шал, қәтеп, тайдырма т. б. боладь?. Бу.
ойлар да түрли қызықлар, тғмашалар менен тама*
ланалы. Асық ойыны аўыл жасларынын сүникли оныларынын бнри еди.
Қыстыц күпи иси ериккен гейбир жаслар жыйн;
ль:п ақша ямаса гүриш ман шығарысып палаў
ас;1
ды. Буны «гештек» деп атайды. гештек
еткў-етпе;'’
туўралы көп тартыслар
болады. Биреўде ақша бар
б?!реўде ақша жоқ. Қаншадан
шығарысыў
керек:
Қ»эрежетти қанша адамга есаглаў керек. Көп тартыстли кейин орта есап пенел хәр кайсысы бнр тенгеден
{20 тийнн), шыгарысады, биреў бнреўдеп қарыз ала*
ды. Ал қарызға ақша таппағаилары
гештекке—деп
бир таўық. ямаса. қырқ ағарк1, еки қадақ’ үш қадақ
гүриш береди. Оны палаўға алады.
Гештекке қосылыў үлкеп мәртебе болады. Гейбир кишкене балаларҚырқағары—аўырлыҳ дон едше$п, 2 кнло, 700 грамм.
: Қадақ—400 грамм.
1
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яа гсштекке қосыламан деп ата-анасына
қынырлық
қылады. Өз баласынын ксўлни қалдырмаў ушын атаанасы сорағанын береди. Гештекке
қосылыўшылардык санын көбейтнў мақсетинде егеде жигитлер кишкене балаларға,—апаннан таўық сора, үйиинен гүриш
^кел, гештекке қосыл—деп оларды үгитлейди, қызық^*
тырады. Гештек қәрежетине: май, қант, чай т. б. алыў
ушын, ^ қонсы аўылларындағы
баққаларға шершн,
дүканшыларға атлы адам жнбереди. Гештектнн тамағы пискеише «ағабин»
ойыиы баслаиады.
Ағабий
ойынынык баслығы «Ағабий» болып әўелден сайланған
адам болады. Ағабийдин еки жасаўылы — (ағабийдин
буйрығын орынлайтуғын еки жигит) болады. Ағабий
—«Ағабяй» ойынына қатнасқан жигнтлерге қосық айтқызады, ортаға тасланғян жуўап. жумбақларды шешкизедн. Жигитлер ағабийдин тапсырған барлық
ўа*
эыйпаларын орынлаўы керек. Онын
ўазыйпаларын
орынлай алмаған жигитлер айыпкер болады.
Айып*
керге қолланылатуғын жазалардын түрлери мынадай
болалы: Бнринши түри: ағабий—айыпкердин басына
ат дорба кийгизеди. Қасына екн жасаўыл қосып қоксы
үйлерден дуз соратып жибередн, Екинши түри: Айып*
керди жүресине отырғызып қойып, басыи жалацбаслап, онын төбесине жасаўыл
шығанағыныц
ушын
батырып, айыпкерди
айналады. Бул
жаза жуўаз
айдаў—деп аталады.
Үшинши түрн: айыпкердик төбесинин үстинен жа*
саўыл жнгит екн қолын
шаппатлайды. Бул
жаза
басыннан «Кептер ушты» дегендн анлатып,
Оунык
ақыры айыпкердик манланынан төмен қарай, аўзын*
дағы насыбайын тукирип... манлайынан сорғалатады.
буған барлық гештекке қатиасыўшы жнгитлер рәқотленип кулиседн, бул ағабий ойыпы көпке—ҳәтте тан
атқанға шекем созылады.
Гештекке таўық
әкелип
қосылған кишкене балалар тамақ узаққа
созылған*
лықтан отыра-отыра шаршап, ақырыида уйықлап қалады, гештек пайығ ертеннне азанда женди. Гештеккс
қосылыўшылардык саны көбс^йсе, онда бәннт қосық*
лары да айтылатуғын болган.
Гештек болғак күнлери аўыр жатарға дебин жасы*
рынбақ ойнаған балалардмц «ал бардым, қақбасынДы қақ жардым, гвкек! гөкек бер» деген
даўыслары
а^ыл ишнн
жапғыртып, арбанын гүпшегине
урған
22-
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гузетшилерднн даўыслары менен бнрден болып еснтнлип турады.., Гештек аўыл жасларынын
айрықша
итибар бернлетуеин саўық-кешелерннна бири ели,
Жазлаўда. Аўыллар сәўирднн самалы елпип еснп,
жерге көк көгерер кегерместен-ақ,
қыслаўдан жазлаўға көшиў туўралы ойласады. Ж азлаў қыслаўдан
онша уэақ болмайды. Қыста қара үйлерднн
қанатлармна қалын кнйнз, я шыпта тутылса, жазда оларга
ж.ез шкй, ямаса қоға, қамыс шийлер тутылады. Жнз*
лаўда да үлкеи, кяшкене үйлер қатарласып тигиледи.
Аўылдык сыйырлары, ешкилери ҳәм қойлары, бузаў,
ылақ-қозылары менен үбир-шүбир болып өрип кетеди.
Маллар көклеп, жабағы жунлерин таслайды. Үйлер1ин алдында мойынларына «буршағы> (жиби) түрилгея бузаўлар ойиақлап ылақ, қозылар — ҳәммесл бяҳәрдин жарасығыкдай Солип көрпнеди. Бузаў,
ылақ,
•'Озыларды Сагыў— балалардын ўазыйпасына тийеди,
Жазлаўдағы аўыл көрнннсн адаммын кеўлин айрық*
ша өзнне тартады.
Суўға талас. Ала бәҳәрден қазыў жумысы баслана1ы, Мураплар қазыўшыларға сырық пенен шек өлшеп
бередн. Қазыў пнткениея кейкн жапларға суўлар ашалы. Жери бәлент днйханлар шығырып қурады. Алгк;аи кешке шекем, шыгыр айдаў жумьгсы балалардыи
чойыиына жүкленеди.
Суў тамтар болса,
(әспек)
гезеклесип шеллерине топырақ уйип, бэлентлеп, жерлерине суў жнбереди.
Суудын тамтар жыллары көп
жәнжсл-төбелеслер болып турады.
Мечин жас ўақтымда көзим менен көрген суў ушым
"олған бир тебелес еле көз алдымда елеслейди. Шым*
байдыи ақсақплына қараслы
«Жалпақ шек» дегеп
;:<ерге
«Аралбай» урыўынын «Қайыпберди»
ҳәм
-Маыай> тийрелери тәреп бэлып суўга таласты. Таластын кенни үлкем төбелеске айналды,
Бул төбелескс
100 — 133 ға шамалас здам қаткасты. Ж ағаға қоллар
салысып, дус келген жердеи алысып, баслор
жары
Л!:п, қанлар ағылып, көйлеклер жыртыллы. Сабалаг
урған сырықтаГг таяқлардын сестн жанғырып, сыикаг
танқлардын жонқалары тебе-т^бе Солып үйилди. Сыи
ған таяқлардын орныиа тез-тезден жана таяқлар жет
керилип турылды. Қатты тийген таяқлардын азаршг'
шыдамаган адймлардыи:
— Уай, ўай, өлдим, пәленше, сен
қайдасан.?—
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“>ле!*ше сен л;айдасац?—деген сеслери қорадағы сыи•рлардык мөн»реге>г даўысларындай болыл
шы^ты.
пяқтан иси питкен
адамлар топтан өлднм
,;<:фда
ырылып, шыгып қатар тигилген қора үйге с^йеиип.
*з көПлеклерштн жағалары дал-дал болып
жыр*
длыл, қил-қызыл канларга боялыл. үйге
супсяиўгс
•к ҳәлы жоц, томп-томп жыкылым жатып—суў!
ден
‘ 1 1 \Ырды. Оларды көрген ҳаяллар жағаларып услап.
.цлонады.
— Өнбем сорым-ан, цайиағамысак, өйиппеП, пәлен*
е гон! — деген даўысллр шуўллсты.
Төбелес түсте басланып күн батқаиша даўам етт"
'^белестем шаршаған, болдырғал эдамлар, үГгли*үйи:.*
>нретилнп кирнп баратырсл дп, бнрп-бириие
пбш
.ип, ертен не цылатуғыпин, елмесе өш а л а т у ғ к н у
;тады.
\нлернннн гшннде огырып-та олар қолтс
1 сермеп бақирисады , олардын—ҳа сепн палеи, мол».
ы н , деген сөгиспе даўыслнры алыстан еснти.тип тур;.
ы. С у ў ушьж талас-тартыслар ол жыллары
ьар; *
ш пақ аўылларында адым сайын ушырасып турат.
1 1 ! көрнпислер едм.
Қырмин басыкда. Ж азы менен млнлайынян
мгп
. м тер төгнп, қос айдап, төгнн тогип, қазЕлў қазы '
; хымын сеўип еккеп егннгш қырмаиға үйип, ө п п г
•*\ түиек айдап, цырмам атып, дән тазалаў, уча;г
- басланғапда
м а ы а н терин сыйырып,
қ у ў эн :1
ҳыэилыи» бир жерге үйедн, «Қыдыр ата
дарысь1•
.ырман тассын* деп қолына кепшик услап
қ^лрм?"
,-И п , дәнлерии қапқа салар алдында ол дийқмм
е .1
ирмаиьшан мыиадай шығыилар шығарыуы керек:
А ққула. Қырманды сүзер алдында қолына ксшшш
•1 НЛ қырман жайды бир рет қырдөгерек
анланады.
!иЧ дунди ғ:спшикке қалнып сзлып, кепшн::
-------

•мм болганда ол допли саққула» депатап, ч?'*
• :2.:
н-тпқыр қырманпьш
бнр шетине апарып
. 1\* ;п.
^чопеде <лы «Қыдыр атанык ешсгишщ жемн» . т үс
^гайды. Қырманды
сүзер ўақыгта қырмап
бясына
\лкен қара қапты қолтығьпш қысып аўы;1дык мектеп
молласы жетнп келеди. Ол мслда сол аўылда
азан
.йтқаны, қурбан ҳайт ҳәм ораза ҳант күнлерн баўыр'-мқ гшснрип, ийис шығарғанда қуран оқығаны ушым
ҳәр үйден доп жыннайды. Аўыл
молласынын алату*ып лэннннн атын-~«Пнгир» де?ин.

15—5 О»
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Литир алатуғын молла, қырман алар ўақытта ғатайын болады, Егер ол ўақытта келмесе, пнтир мол*
лапыц үйине апарып бериледи. Қырманнан үш кептшк дәиди альггт болғаннан кейнн және бнр келшикти
бир шетке апарып төгеди, қырманға
бос қапшықты
тутады. Оған салған
дәслепки данди «Үсир> дейди.
Бул үсирди де молла алады. Молла аларда «енди дәнин ҳадал болды, енди қәўип-қәтер жоқ. Маллар-жанлар аман болсын, әўмийии», дейди де бир қап дәнди
алып кетеди.
Оннан кейнн жазы менен (кегине, иесийеге) сорпалық деп аўылларға гөш берип турған қассап, қабын
урқалап ол да келеди.
Аўыл қассабы несийе дәптерии ашып қарап, — сизнц быйылғы алған неснйе төшлерин пәлен батпан дән
болады екен — деп ҳақысын ендиреди.
Қырман сүзетуғып дийхан «Қырманға Қыдыр дарысын» деп түнде қырмакын таслап кегедгг.
Түнде
сол үйднн баласы яки қызы түнде қырманға
барып
жазда — көгине деп қысы менен той-тойлап, той-тамашаға барғанда,
бақсыға — жыраўға тасланғзиы
ушын, қант-чайға қәрежет еткеии ушын, ямаса алдағы ўақытлары соидай қәрежетлериге арнаў мақсетинде бирнеше батпан дәиди тунде урлап, белек бир ураға камеди, Онын, атын «Мөлдек» депди.
Узақтағьг, жақындағы аўыллардаи
аш-жаланаш
жарлы-жақыбайлар қырманныц басыиа жәмленип келип, жәрдемге деп дән сорайды. Қырманнан шығатугын бул шығын — «Кеўсек» деп аталахы.
Жарлы адамлардыц қырман аларда шығатуғын жоқарыдағы шығынларынан басқа және үлкеи шығыны
бар, Оныц бири сжарымшы». Жарымшылар өзлериниц
жери болмағанлықтан биреўдиц жерин алып жарыға
егеди. Қырман тайын болғанда жер берген адам қырмандағы доннин тен жартысын алады. Оиын үстине
өзшпщ жер сүриўге өгизи болмаған жарымшы адамлар, басқа бяреўдиц өгизин алыл, өгизлне «ҳақы төлеймек» деп алып жер сүреди, Бул шығынды «майына
өгнз алыў» — деп атайды,
Қырман сузгекде жарымшы дкйхан бул кшғыяларды да төлейди, Дийхац кепшик устаған қолы менен суўық бнр демин алып,* ийниндеги гөне шапаннын
шалғайы менен мақлай терии сүртип, «енди ким қал226
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ды» дегендей жан-жағына қарайды. Сол уацытга ел
бийлегея ҳәмелдар жетип келеди. Ол келе сала дин*
хакға «түтин пулы», — дейди.
Дийхан жазы мененгн мийнетинин маржанларын
усылайынша ҳәркимге үлестирип, аҳырында аўысҳап
даилерн менеи күи керис етеди.
Бир тойда. Той дегенди аўылда жүде дәўлети асқан байлар ғана береди. «Тойдын болғанынаи боладьтсы қызық» дегеидей, ол тойға бай
бир ай буръш
кенес той берип, ойласып кенесип, ҳәркнмге бнр ўаяыйла берип, тондын әижамына ертеден таярлық кере баслайды. Биэин аўылда усындай бир үлкен той
болды. Бул тойға балалар менен бнрге менде
барлым. Тоғайдан отынлар тасылды, қоқсы-қобалардан.
:;ўыл-елден жана отаўлар жыйналды.
Бай адамлар
буидаЙ той бергенде 40 отаў
глгеди. Бул сәдунбенг
«Гүмбирлеген қырқ отаў тигип той берди» дегея данк
пенен елге әпсана қылып таратады.
Бир күнлери той бодатуғин да ўақыт жеттн. Ота\лар қатар-қатар т и г н л д и . Таныс, атағы шыққан байлардын аўылларынын
узағына хат, жақыныпа
а!
жолланды. Атақлы ел бийлеўшнлер қошшылары менен
бирнеше адам болып келип аттан түсти. Шабандозлар да, сейкслер де келип атыр. Қус салатуғып қәлпелер қусларын қолларына қондырып, улама-ийшанлар
суўпылары менен» мелле шапанларын суйретип, басларындағы ақ сәллелерин селкилдетил атларда ширении
тур, Аўылдьн: ж ас жигитлерн жугирнп барып олардыц
атларыныц жылаўларынак услап, қолтыгынан кетерип қодирлеп, аттак түсиркп, атларыи байлап атыр.
«Той десе қуў бас жумалайды> дегендей*ақ ийша!:.
қаэы муптыларда аттан түсип, жеткиринип, ақ отаүларға аўданласып кирпп атыр. Олардын қасында сақал қойып, муртын қырған суўпылары бар. Суўпылар
:;олларына дәрет суў ушып қумғанларын алып, күйип*
жанып, кнрсе-ишқса ийшаплардый геўишин қойып пәйик болып жүр.
Әмелдарлар да өзлерине арнап тигилген ақ отаўларға шөгирмелери гүдидей адамлары менен гүўлесип
кирип, қолына қондырған қаршығаларып қапталдағы
туғырға қондырып-отырғызып атыр. Олардыц
изнне
ерткен, үстинде кийкз жабыў, мойнында қарғысы бар
чязылары суғанақланып, ийискеленип, ийесинегг бурыи
227
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^йге кнрип, қазан-табақ беттн жалақлал жайлап жүр.
Кеш болған ўақта-ақ отаўларға кнргизилгеп әдиў*
лн қонақларга «қонақ асы» бериле баслады. Тойды басқарыўшылар тойга
келген адамлардыц есабын алыгт,
гейде есаптак жанылысып-қалып, олардын аз алдына
және пай бериў тууралы
қатты шаўқымлар
салып
аты рғгтары үблерге
еситнлип турды. Окын үстине
то<1га ке.иен қәдирли қонақлардьгн арғымақ атларынын
кисинеген сеслери, үйлерден шыққан
жыраў-бақсылардын қосық антқан даўыслары, сондайақ аўылдагы жас өспирим балалардын айтқап қосықлары* қуўақы, 'лаққы жнгитлердин бири-бирин басқылап, шақақ урып күлгенлери ол жерднн өмнр толқыныидан туўлап» аўыл арасын ўақты хошлыққа бвлен
турды.
Ийшаи-уламалар, әмелдарлар, узақтан кедген палўанлар меиен жыраў ҳам бяқсқтлярға қонақ зсы берилип болыиғаннан кейин, басқа қарапаным қонақларға
үлкеп қлра самар менен тамақ тартылды. Тойхаиадан
үсти-устине тамақ тасылып турды,
үш аўара, төрт
аўара табақлас болыў басланды. Есик бетте ербейип,
қадалып қарап турған адам болса ол — тамақ жеген*
дердин есабын алып, көзден өткерип анғарыл турғаи
ақсақалдын адамы. Көпшклик халыққа тамақ жеткериў деген жүдэ қыйын мәселе, ким жемей қалса, оиы
өз көзи менен көрнў ушын арнаўлы турған пдам болады. Палўанлар түскен үйге айрықша табақ тартылды. Қосымша берилген табақ бул «палўан табақ» деп
аталады.
Бундай той бергенде қәммеге бос табақ пеиеп та*
мақ жеткерпў әлбетте қыйыи, табақлар аўылдзғы үйлсрден жыйналады. Бираз табақлар, қасықлар бири
менеп бири алмасыпта кетеди. Бундай тойларда балаларға орып жоқ, оларга табақ тартылмайды. Тек ец
сонымда он балага ярым табақ сорпа берилсди. Балалар биреў-биреўин ийтергилегт, ҳәммеси 2—3 қасық
қа таласып атырғанда самардағы сорпа төгнлнп
тс
кстеди. Оған басқа балалар шақақлап куледи. Бнраз
балалар спрпаиын даминде тата алмай қалады.
Тойханашылар үстипе тигилген уйлерге жайласып
уйықлайды. Лл, балалар
болса тойханаға әкелген
жынғыл, томар, ақсар т. б. отынлардын арасына, яма228
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са атларға са.1ат)ғын жоцышқа гүдиниц арасына ты*
5ылысин жатып таиды атырады.
Ертениле ат шабыс болса, онда атшабар балаларҳеш уйқы жоқ.
Олар так атқанша ат
гездирнп,
; үылды айланып шыгады. Олардын өз-ара сейлескен
гүррипи тек шабандоз, ат туўралы гапа Оолады.
Таи агардан бурын-ақ уламалар қонған ^йлн* ал*
\ыиа, қолға қумғаи услакан молла сымақлар намаз
оқыўга дәрет алған болып, оларга от жағып,
дәрет
суў ысытып, жүргеа адамға сыймай кетедн. Моллалардын қулағын услап
қублаға қарап. — Ассалаты
пайырыл мыналлэў! — деп азан айтып сыйырдын мөцирсгеииндей етнп даўысынын барғанынша созып бзқырған сести унқыда жатырган адамлардын ҳәммесин оятып тик аяққа турғызады. Оғын менен гүднпиц арасында жатырған балаларда жатқан срынларынан өрре турып, әдеттеги өзлерннин ойынларына ки*
риседн...
Сэске болғаида тойдыц басқа сәддибелсри басланды. Тойга келгеи арбалы қызлардыц алтақтада отырып, қыйқыўласып ўақты-хошлық етип. күлиснп-дегишнп, антысып атырганлары еситиледи. Қызлар өткенкеткен жигитлерге жуў*ап айтып, илип сөйлеп, сайрап
отырды. Алтақтада отырғаи қосықшы балалар:
Меник өзнм

кнйкк болсам,

Қара гаўдан бийнк болсан,
Қыз иГжрген пйнк болсам,
1 >сағанда турмаспа едим? —

деп қосық айтады. Мереке қурға жеткеннен кейнн, алдында келгеи қыз арбадағы қосықшы балаиы түсирип,
алтақтада тек өзлери — қызлар отырды.
Дөгепек айлснған қур. Ортада палўанлар гүреске
тусип атыр. Қурдыц бир шетинде
бақсы-жыраўддр
антып атыр. Палўанлар беллесип байрақларын алып
атыр. Қурды айланып шаўып келген шабаидоэ ылақ
байрағын сораған адамға қусап, ортаға ылақ таслайды. Енди ылақ ойын баслаиады» кимде ким өэи қараўылы, баққыда турған атлары болса ылаққа түседи,
ылақтыц бас байрағы қәммеге мәлим. Аўылдын, әти*
рлиында ала-бурқан шацғыт басланады.
Ряйрятлы,
шабаидоз жигитлер, көкбар ылақты жулып алып, алтақтада отырған арыў қызларға қарай
ылақтырып
229
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жиОерш! ш ыр. Қызлардык жешесн ь^дели
ылақты
алғанлаи кейин шабандозды сарпай-орамалы
ыелен
қәдирлеп қайтарып атыр. Түс аўғаннан кейнн атларды бағатуғын сейис келип, жолға жиберилген атлардык келетуғын ўақты батды деп хабарлады, ол арғымақ атлардык келиўин, белгнли бәндт^ргиде, орамал
төсеген жерде күтетуғыпын аЯтты. Ат қашыратуғын
жердеги атақлы адамға бнр муше бериледи, ол адам
пәтиясын бередн,
оннан кеиин балалар ал әўмин —
деп атларып шаўып алақуИын Оолып жолға түседи.
Түс аўа, алыстан буўдақ-буўдақ шан керинеди.
Бул бамраққа жиберилген’ атлардын доинағынан шыққан шанлар еди.
Мине кекпар ойыны тоқталды.
Атлар көше-көше
болып қатарласты. Ақ көбик болған атлар топқа урды. Гейбнр атлардын
екн жагыпдағы гүмис зәнгнге
асылган ат көтериўшилерде кебейнп кетти. Қатарлағы тәртип бузылды. Топалан басланды. Сызықтан бурын өтип, мақсетине жетип, байрақта озған атлар той*
ханаға топылип, тамақ тартыланын деп атырған үйди
айлаиды, қазыққа байлаўлы турған байрақлары —
өгиз, баспақ, қойларын ала баслады.
Гейбир атлар
той ийесин көрместен-ақ, тойхамаға
жақынлағандк
узақтаи талгысып келип, жолда кес-кеслеп турған жаман атларға сүрнигнп жығылып атыр. Жығылған ат*
лардын ийелерн атынын ер-турманын шешип алып.
лкяда жуўырып, сызықтан өткерпп атыр. Ат байрақ
тын қәдесн бойынша сызықтан ер-турманын, қәттекн
жығылғак аттын қулағын кесип алып сызықтан өтсе
де, озғанға есап болады екен. Мен сол тойда, бир аты
озған адамнын қуўанғанынан кез жасы сел-сел болып
сақалына сорғалап, өкирип жылап турганыи
көриг
тәсийнн қалдым.
Той тарқады. Тойлап келген қыз-келиншеклерднн
арбаларыныц шүйи-шүйге цағылысып, үйли-үйлеринс
тарқасты. Тойға узақтан келгеи қыз-келиншеклер сол
аўылдағы тамыр-танысларынын үйлерине түсип қыдырысып атыр. Исн ериккеи аўыл жигитлери, «ғ;ызлардын қолынан чай ишип кетемиз», — деп қызлар
қайырылған үилерге топарласып келип кирип атыр.
Отырыспа басланды, алдыларына чайнеклер қойылды, «қант-көпир» ойыны қызып кетти. Қызлар орынларынан турып, аяқларын ғаз-ғгз басып, жигитлерге ке230
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се мепен чай усыпыа атыр. Жигктлер беглигин бузбай, қызларға көэимнк
астынаи қарап кесени алып
отыр. Әлетте чайнекке чайды ен здеп уй ийеси салады, ал босаған чайнек кнмнин алдына барса, сол чайиектеги сонғы чайды ишкен кнсн қалтасынан шашақды чап қалтасын шыгарып чаннекке чай салады.
Чайды ишпп болған қыз-жнгнтлер қалталарынан
пөнекли моншақлы чай қалтасын шығарып чайнеклерге чай салып атыр. «Менин ойма иағыслы
чай қалтамды көпшилик керсин» дегендей, гейбир мақтаншақ
жигитлер чаи қалтасын ортаға да таслап қояды. Ал
айырым жигитлер қалтасынан сарғайған насыбай қабағын шығарып, пепекли тығынын
алып, ишиндеги
қатьгп қалған насыбайын босатыў ущын насыбай қабақты етигинин басына тықылдатып урып, насыбайды алақаныиа салып» тилиннн астына таслап жибергенде, басларындағы буйра телпегинин гуллери селкнлдеп қояды. Насыбай қабақ қолдан өтип, қызлар
бетке де барып журеди. Ол ўақытлары айырым қыз*
дар да насыбай ататуғын еди. Насыбай атыў отырыспада дәстүр-салттык тек сәни қусап көрннер еди,
Отырыспа аяқланды. Дәстүр бойыиша отырыспаға
кейин келгенлер жуўап сорап шығыўы шәрт. Ьул жолы жигитлер кетиўге қызлардан жуўап сорады? Қызлардын биреўи сонда:
Жууапқа жу?ап, бийжуўапқа не жуўап,
Бас-басыца жуўап жоқ,
Ҳлммениэга бнр жуўап —

деди. Сол ўақлары жигитлер бир-бирине қарасты ци
орынларынан ерре турып, үиден шығып кетти. Отырган қызлар да жигитлер шығып баратырғанда орыпларынан турып, ғаздай қатарласып түргеп турды. Қыз
жецгелеринен биреўлери ший есикти қол ушыиа көтерип турды. Қызлардыц отырып турған ўақтында оларДыа енириндеги енир ыоншақлары, бақа түймелери,
ҳәйкеллери, сырға меиен силсилери бир-бирнпе тийипцагылысып, үйдиц ншнк жуўдырлаған
даўыс пеиен
жанлатып жиберди,
Бир аздан кейин үйде
отырған қыз-келиншеклер
де асынған қәйкел — өнир моншақлары жуўдырласып
^Йлернне қайтатуғын болып, ғаздай қатарласып наэ
бенец орынларынан турды. Қызлар
женгелерин ал231
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лына салып, таўыстай гаўланын қатарласып үйлернне қантты. Қыз-келиншеклердин дүркин-дүркин болки,
жексслернн былгап саллаиып,
жуўдырласып
аўыл арасынп заўық-июўкет берип баратырғаны, олардын үстнндепт цызғыит дөнген кийимлери, ҳонўан цас*
лап орағаи орамаллары, басындағы орайпеклерн карақаллақ а\ылларына жарасып, жанлы көрнк берлг
турзр едн,
ҚУДАЛЫ Қ

Қуда Оолыў, Меи ескеи аўылда қыз айттырыу,
да түсмў, сснк ашыу, күйеўлеў, келин тусириў дәстүр
лерииен есимде қалғапы мынатар. Ержетип, есейе келгепмеи кеПшт бул дәстүрлердик бнразыи кечим менек
керии, қ>'да түсиўдегн суў қуйыў, қудаларға
қамыр
жағыў, күйеўди аўылына агландирыўдағы қызық ҳсрекетлер, қыз торепиндеги аўылда дәстүр ойыи-саўықлардын қай бнрсўлери еснмде қалган екетг.
Бнр аўқатлы адамныц қызын жаслай-ақ екштш;
урыўдын атақлы адамынын баласына айттырьчт, н ;.
сыплырысып қойған едн.
Қиз ои екп жасыпа келнўден узатқапда ези мекс:
алып кететуғы|{ қара уйдиц ақ басқур, қызыл басқур.
еснк қас, ший «ннр, ақ қур, түркпеци қур, қызыл қур.
ийии баў, жамбаў, белдеў, терт боў, »:.бе, дизбе желбаў қусаган үйлин баў-шуўын тоқыў хәрекетн басллнды. Ол қиз бул баў-шуўларды баслар алдында а\ылдағы нағыс са.тыўға шебер бир кемпнр окелиштп, 015:.
қыэға нағыс салыў, қур тоқыў өнерлсршт үйретнў
зынпасы жуклендн. 12 жасар қыз ксмпкрдсн нагьнсалыў өнерин үйрениўге кирнсти. Қыз екн-үш жыл
даўамында
нағыс салыў енерлерин уйрендп. басқ.
қоцсы аўыллардағы цур тоқын атыртап
қызлардык
нағысларында көрип қайтыл турды. Қыз 15— 16 жасларында нағыс салыў өнерлер:ш үГфешш алып, қари
үйднц бнр неше баў-шуўларын
тоқып та питкерди.
Қыэ енди қара үйдин ақ басқур ҳәм қызыл блсқурла*
рын тоқыўды баслар ўагында күйеў тәрепи ел дәстури
бойынша қыздын үйиие бнр қой жетелетип
жиберип
турды, Баў-шуўлар кебииесе жаз айларында тоқьглды.
далада, жаздын узақ күнлери қыз қурдыц
қалаги1:
қағып,
жиқишке
даўыс
пснеи
қосық
айтыг;
қур тоқып отырғанда бизлер бир иеше аўыл балала
232
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|г,; бсьшп ойиаП жүрмл қыздыч тоқып атирған қур,
! /-шууларына қарап қызығып туратугыи едик.
Кыз 18 ге шықгы, үйдиц баў-шуўларын тоқып
•' . ’ Iы, қыздын әкеси қыады узатарда кийип кететуғыи
;ч»глеин нслетиў исине кнристи, сәўкелениц төбелигин
. >;гьге, өзин ислеў аўылдағы бир шебер қаялға тап.ырылды. Қыз сол плты жыл лаўамында үйге тутатутыи баў-қурлардан басқа үйдин ишнне керекли қар|.1ЫН, керги қусаған затларды нслегеи еди. Ата*анасы
.*хЗдь! сегнз жасында қыс кунлери мектелке
берип
-*ги, ОГ) еки жасына шыққанда «намазлығынды билсен
голар> деп оқыўын қойдырды, иағыс салыў өиерине
гслсшектеги өэи ыенеп бнрге алып баратуғын отаўдыц
с а шбесик питкериўге
қыз взиниц
алты жыллық
г-ми;>ии сарп стти.
Қуда түсиў, есик ашыў. Қыз он сегизге шыққапнан
[.С11иц қыздын
күйеў торепннеп қуда түсемнз,
есик
: глимыз деп қиз тзрелине аг жибер;идл, қуда түсиў*
,:нн таярлығы көрилдн.
Қыс айларынын бнр купн ақсақзл, катқудалар, күйеў жнгит ағплары менен бнр
тонар болып қыздын
аўылына атлаиды. Күйеўдин қосына ерге» жигитлер;:нц гейбнр кийнми кемнслери тамыр-тапысыиан кийим
< ’рап алып кннип, күйеўднн. қасына ерип. бнр-бнрннен
гасыбай сорап атысып атланып жолга түгн. Шөгирмелерг. қазандан қудалар күн бзтпай-ақ аўылға араласты, аттан түс!1рилнп, атларь» бпйлалды, үйлерге киргнзплди. Қара умдиц ортягында Шатлар пысқып жанып
атыр. қ)далар түскси үиде чдн ишилип атыр. Гейбир
үплерде
найлы шылымныц суўыныц
хор-хорлағаи
даўысы еситиледн, ал айырым үйлерде най.ш шылым
тнйиспегенлерн қамыстын нзйыпын биреўиғ
жерге
көмил* екииши лайып жоқары қаратып жерге көмнл*
кпт еки пайды беккем ушластырып, аўзынан суў урт*
л :т . телпек шөгкрмелерин қолтығына қысып тонқанып
поўбе'1 "снеп жер шылымды шегип, аўзындагы уртла*
ған суўын жерге төгип таслал атыр. Сырттан қара*
ганда Сулар қызық картнналардай болып көринету*
гын еди.
"ын мал. Узатылатуғьш қыз тәрепине күйеў та*
а төленетугын
захлар «қалын мал> делингея.
ткяеў (влшеў)
қарамц
«Қырқ таўар. аллыс
ТУ> ^р мозар) оолыи аталады, Ол «Қырқ», «Алпыс'*
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болып аталған менен 40—60 болмайды, оныц қайсы
ири малды неше туўарға есаллаў керек, оны екн жақтын ж ас
үлкен кәтқудалары есаплап келистиредн,
Сол туўардын ишилде бпс ат, тет ат, бас өгиз, тет огиз
деген ири мал болады. Онын уститте қыз жағынан айтып келгеи хабаршыға мал жетелетнп жибереди. Ол
«қус мылтық» деп аталады.
Ал соныи
менен қырқ
туўар қалын мал аяғынан басқан ири малдын саны
бесеў болады. Оннан кейингн майда маллардын ҳәр
қайсысыи неше туўарға есаллаў керек, ол да еки жақ*
тын жас үлкен кәтқудаларынын келисиўи менен шешиледи. Қалын
малдын — қырқ туўардын
жалпы
аяғынан басқаи
саны қой, ещки, ылақ* қозы менеи
жигирма бтгр болыўы керек. Сол туўарлардын ишинде қашар,
баспақ, қой, ешкилер де болады.
Мике
усындай қалын мал қырқ туўар болып аталса да,
арадағы келистнриўшнлер шеберлик пенен оны азайта
берген, қыз тәрепн куйгенинек қалын
малға бергетт
қырқ-алпыс туўарынан
тысқары ҳеш болмаса бир
жорға (ат) минейшт деген әрман аўыз әдебиятында:
Қарағым мениц бир мырга,
Қулағыпда жул сырға,
Қа.1 ыц малын сорасац,
Алпыс тууар, бнр жорға, —.

деп жырланып, өз сәўлесин қалдырған.
Қыздын қалын малы қырқ
туўарды еки тәрептегн қудалардын
далздағы бәлент тебенин
басында
өз ара келиспей керилдесип, есапласып отырғакып
көргенлернмнен,
билгенлерим менеп кейин тынлап.
еситкенлеримнен есимде қалғаны усылар.
Куйеў қәде. Ел дәстүри бойынша күйеўлер ел шетиае келиўден атларынан түсяп, атларынын дизгинтт*
нен жетелеп пияда келди. Олардын алдынан қыз-келиншеклер жуўырласып шықты. Күйеўлердин дөгерегин аўыл балалары қоршап алды.. Қызларды баслап барған дилўар женгелери сөз баслап, ел дәстүри
бойынша «бақан керер», «кемлнр өлдн*, «көпир қәде*
қусаған қәделердин атын айтып. ҳәр жерлерден мысаллар келтирип, нақыл-мақал сезлерди
түбдеклеп
сөйлеп атыр. Күйеўди баслап барған жигит ағасы де
қуры қарап турмай, адымып жай басып взиннн бнлгеи
1тақыл*мақал сөзлерн менен қыз-женгелерпне жуўаг
қайтарған болып атыр.
Ж олдын ҳар бәнднргнспне келгенде жнгнтлер нр
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кнлисип тийислн қәделерин қалталарынан шығарып
кыз женгелерине берип атыр. Қәдени азсынған айы*
рым женгейлер, <мынаў берген қадеқ взинизге ардана
болсын» деп қайтарып берип атыр.
Бундайда күйеу
гарепинин жигит ағасынын свзге шеберлнгн, тақўалығы ҳәм тисқаққанлығы керек, өйткени берилген қәлелердин қасында дәлилли шебер сөзлер ҳәи болыўы
керек... Күйеўлер көп нркилислерге ушырады, ақыры
к\н бурын врнаўлы таярланғак үйге кнргизилди. Күйеўлер үйдиц ок қапталына отырды, сол қапталына
кыз-келнншеклер толды, кишкене балалар үйдик ин*
не?ин түрип қарап, «бизлердик шабдырма ҳэдемизди
бср> деп бақырысып атыр...
Аттык бөктернўлери алынды, қоржынлар көтернлнп әкелиннп жигит ағасы онын ишиндеги ший баўыр*
слқ аралас қақ ерикти ортадагы дэстүрқошшц үстине
төгип атыр. Тагы бнр қоржынлардағы «набат қуты
дел аталатуғын ишинде набаты бар кишкене
ағаш
қуты ортага тасланып, қутылардын қақпақлары үлкен-үлкен пышақлар менен ашылып атыр, Усы ўақытта жигит ағасы менен қыз женгелерн арасында «түйе
дей қыз берип, түймедей ет жемедик, азда болса кеп
тей көр, тақанда болса сөктей көр» қусаған
нақыл.
жуўап, нлме қармақ сөзлерде араласып жүрди.
Келген куйеў жнгит үйдин он жағында өз жнгит
лери менен отыр. Олардын басларында шөгирме, үстилеринде мөрели шапан, беллеринде мәдели менек
қызыл түрме белбеў, шапанларынын сыртьшан түйенин жүнннен исленген шал шекпенлерди басып кийген.
Күйеў уйге ким кирип, ким шықса қасыидағы жигитлери менен бирге орынларьшап ушып турып қайта
отырады. Аўылдағы бир епли, шаққап келнншек күйеўлердқц артынан жасырынып барып, куйеўдин шапанынын етегпн ол отырған кийизге ийне-жнп
пенен
көкледн, еснк ашылып,
күйеў жнгит орныпап тура
бергенде астына төселген кийиз өзи менен бирге кв*
терилди, куйеў қысынып сылқ етип орныиа
отырып
қалды, бул жағдайды күгнл гурған қыз-келкншеклер
1тақақ урып күлистн, уйдиц ийнеўинен қарап турып
бизлерде күлисип ҳәэ еттик.
Уақыт ярым ақшам болды, қызлар, қыз*женгелерн
■ пыгаарыиан турлы, қүйеўлер орывларыяаи турып қа233
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тарласқаи қызлар шыкып болғаиша тнк аяқтан көзлерин сүзип турлы.
Қыэ женгелериниц куйеўден алынган қоделер менен сыйлық затларын өз-әра бөлискенде бнреўлернниқ өз панына тийген қәделердн азсынып, тонқылдасып шаўлап гункнлдескен даўыслары еситилди. Апцрым уйлерде жыраў бақсылардын даўыслары қулаққа
тал-тал еситплип, таа алдында ол да басылды. Аўыл
арасы суў серпкендей тым-тырыс болды.
Неке қыйыў. Күйеў еснк ашқанман сон сол ақшамы иеке қыйыў достури де басланды. Жнгитлер күйеўди, қыэ жепгеси күйеўднн қалынлығын жекке бир үйге алып келдн, аўыл молласы бнр тостағаннын
еки
жернн жырық қылып кесип, толар-толмас етнп ишине
суў қунып неке хатыи оқыды.
Тортип бойыкшз неке қыйыў ўақтында сол аўылдағы жас улкеннен еки адам, жасы кишиден екн адам
гүўа болыўы керек, ол
адамлардыи гүўа болыўына
күйе? менен қыздын раэылыгы керек.
Күйеў бала разылықты ҳә демей-ақ бердн, ал қыз
болса разылықты бермей, көп ўаққа дейин бнрде яўыз
сөз айтпады. Қыэ жекгелер» сонда:
— Қарағым бийкеш жнн! Пәленше қайнаға мепен
пәленше мырзағаиы ат1 етеғой! — деп қыэға жалынды. Қыз аўиап, думалаиып разылық Оермей жатып
алды. Бир топар жигнтлер мен келиншеклср ғаўырласып «пәлеише-твлеяшелерди ат етеғой» деп гүўадардын атларын бирнеше сапар қайталал жалынып атыр,
қыздыц ийбе сақлап «яқшы, ат еттим> яғный сол гүўаларға разылық бсрднм деп анта коныўы қатты қыйынға түснп атыр. Бир ўақлары неке қыятуғын молла
да жетип келнп, ол да тез ғана неке қыйып кетиўге
асығып, — «шырағым, разылық береғо(Ь деп ятыр.
Онын қырылдаи, хырәәтке салып сейлегеи даўкси да
анда-санла қатты-қатты шығып турды.
Бир ўақытларда қыздын сяқшы> деген сестн қзм*
сығып жылаған мунлы даўысы менеп арплосып еснтилдн. Ҳәмме «гүўа етти, разылық берди. ыленшелердн ат еттн> — деп ғаўырласып қуўанысып кетти. Еки
жигнт мойнына ала жнл салып қатарласып келип:
Гү'5 а-гу\ а гүўа дтрмыз,
Гү>алыкка ярад^рмыз,

тсЛт егиу> — п^зларга разилық Гн'ркг м^ксичде.
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Бүгнн халық асында,
\я қ
Ндсындэ,

Тзнла

Ҳяқ гүуалық бере дурми —

чеге:1 қатардарда дауысқа салып айтып гауырдасып,
гатарласып үйдеи шыгып кеттн. Модла тостағзииык
Инр кегигшгем күйеўге, бир кетнгииеи қызга бпр урт*
. 1ам гзка суў ишкиади, үйдеги жигит-қызларда суўдап
поүбет пенен бир-бир уртлады, тостағандагы суў би•>::з қыэ-келиншеклер мепен жигитлерге жетпеп қал*
Халық ттинд§гг «иеке суўдай» деп яйтылып жүр:ои сөзлер усы адетлерден қалса керек.
Суў қуйыспа.
Қудалар жайғасып отырып
жср
:дьиымларый шег!ш, чанларды ншип, отқа жацк.аи то‘гарлардын шоқ жалыилары меиен
қызара бэртип
< :;лр, қудалар отырған уйднн сыртынан кызлардыг
•;аЯкел өннр моишақлэрьшин жуўдырласцан
ссст
г-ситиледи.
Қыз жекгелеришгн биреўи «қудалардыи басына су>
• үямыэ !—деп қара үйдин ший есигин турып# салбыраг
.;рғаи еснктн жоқары көтерпп' қәие кириц қызлар,—
:едн. Қыалар жуўдырласып үйге кирдн.
Қызлардын ишииен биреўлери қудалардын жаг.тсын
.аш п, биреўлерн есик бетке барыл ншике суў толтырмлған шәнгнл қабаҳты қолына услап ҳуданын
бзсы*
на суў цуйыўға тайынлап тур, Гейбнр жигнтлер қуда.1ыц әзиииц келиўиие қарамастан қудалардын жага*
••ынан сүйреп келнп оларды тектиреклеггт
ортага
лигарыи атыр. Қудалар жалакбас, кийиминик жаға«.ми тыкыз'лап, екн қолы менен мойныи' буўыи услап,
«уў арқа*жаўырыныиа етип кетпесин дсп
жүреснне
•гырын, тәмен қаратып баслэрын тутып атыр. Қызлар суўды шәцгилдеи соэып қуя бергенде яўыя жигитлери қудалардыц басларын жоқары қаратып жнбере. 1н, суўды көйлегивиц жағасыпыц ншнне қуйып, жаў*
ырнына жлбертпп, кийимннн сыртынан
жаўыраына
шапатлап ургаида «шылық*шылық» еткен суўдын дп. ысы еситилди. Қатты шақяқ урып, күлискеи
даўыс
лар уйднц ншин длып кетти...
Дәстур бойыиша беспншк қуда басын тутьў
орнына белнкдегн белбеўнкнн уишн жайып тутады екен.
қуйыўга нәўбети жеткеи бир қыз бнр шәнгил суўды бегинши қуданын тутқаи белбеўине
қуйды, цудп
''ппынп Оарып отырды. Суў қуйыўдын арты
сықа!.
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'чүлкиге айланыс
кетти. Қудалардыц
ишкиде бнр,
'>асы таз қуда бир қуўьзста тығылып атыр екен. Еки
жнгит таз қудакы ортаға сүйрегт экелднг жигитлердин
озн-ақ таз қудакыц басына суў қабақтағы толы суўды
лақылдатып аўдарып жибердн, бул бәринец де қызық
болды, шақақ урған күлкилн даўыслар қоксы аўылларға да барып жетнпти.
Қол устатар қэде. Түн ярым ақшамнан аўды, қыздық қасында еки жецгеси ғака қалды. Қыэдын цасында қайсы женге қалыў керек екенн туўралы да келиншеклер арасында көп даўлар болды. Өйткена
«қол
устар қадени» қыздын қасъшда қалған жеқгеси алады.
Сөйтип қыздыц қасында екн келиншек ғана қалған
едн. Күйеў балаиы күнеў тәрепинен еки жнгнт ертип
келди, бул жерде де қәде қзққында илнп қашпай «ақыл. жуўап сөзлер сейлеинп отыр.
Келиншектин биреўи қызды еркине
қаратпастан
оныи қолын беккем услап күйеўге созып зтцр,
қыз
күшинин барынша жулқынып туўлап атыр.
Келиишектпк бнреўи «қол устатар» екнншн келиишек «шаш сыйпатар» атлы қаделер алды.
Қамыр жагыў. Тан атты, ескк ашылды, күйеўдердик қәўми-қәделери тамамлаиды. Қудалар, күйеўлер
атланып қайтыўға таярлаиды. Қудалар менен күйеў*
лерди атландырар алдында қудаларды
«арбаға қосыу», қудалардын бетине «қамыр жағыў» қәде ойыплары басламды.
Бир меше қатын-қалашлар иәҳән табақларға суўық
қамырларды
толтыршт, атланып, енди
қайтыўға
тайынланыи басларына қазандай телпек кнйип, кийимлеринян сыртынан қоса белбеў буўып, шалқып турғам
қудалардын бетлерине суйық қамырды ж аға баслады
Қудалар бетин тасалап қоранык қуўысларына қашып
атыр, қатынлар олардын нзлерипен қуўып табағынын
ашиндеги қамырларды төгип-тамызып жүр.
Гейбнр
қатынлар суйық
қамырға қара күйе
менен күлдн
зраластырған екен. Қудалардын бетлериндеги куйели
қамырды керип ишек-силесн қатып күлисип
қораиы
айламып шабысып
жүр. Әдеп қамырды
қатынлар
жақты, соқымян қамыр жағыў исиие аўыл жигитлери
де араласыл кетти. Қудалардык қамырдам сыйы пнттн, табацтағы қамырларда тамам болды, Гейбир цатьшлар күлкиниц арасында аўылдағы қәйинлерикин
^38
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ье £етинс қамыр жағып атыр. Мине усынын
менеи
қудага қамыр жағыў ойынлары да күтә қызық болып
гамак'ланды.

Ареаға қосыў. Қамырдан кебпн қудалар атлаиар
1лдында қудаларды сарбаға қосыў» онынлары
бас*
?апды. Бир
неше қарыўлы аўыл жнгитлери
жасы
орта бслған бир неше қудалзрды беллеркнен қаисыра
чушақлш артынан
ийтерип салтан т\трғаи арбанын
қасытта әкелитт белине буўған жуўан белбеўин арбаныи
зрысы?шк шуйлигипе илдирип, арбаныи арт бетиняеги эрыстыц ушынан екн, үш жигит төмеп басып едн.
арбаға қосқан қуданын аяғы жерден кетерилди. Қу*
даиын аяғы аспаида салбырап көринди, Бул жағдан*
жыйылған журт көрип қЪзыққа батьш,
Ҳоз етип
күлисти.
Жигитлер арбаиы ийтернп орнынан жылыстырды.
рбанын арасына белбеўикен асылып илдирилген қуд^
аспанда аягы салбырап кетнп баратыр.
Жигитлер арбанын арт бетин төмен басып жиберип цалғанаъ қуда жерге жалп етил жығылып журесинен отырып атыр, тағы оны жоқары көтернп
атыр.
арбанын сатырлысы адамлардып шақақ урған күлкиси менен аўыл арасы жанғырып кетти.
Қудалардын
бирнешесииин сыйы питти. Олардын белинин, аягынын аўырғаны мепен аўыл жнгнтлериник иеи болған
жоқ. Қайта күлиснп тамашаға батып атыр. Нл қэдеси
болғаниан кейин, қудалар бул нслерге сыр
бермей
кәнкп өзлериник қәйернннн аўырғаныи айтпай қайыл
болып жүр.
Атлаидырыў. Қуда күйеўлердн атлэндырыў ушыл
қонақлардын зәнгилерин басып қолларынан
тартып
атландырыў керек. Аттын басын жигнтлер
услады
Қцзлар зәнгини басып қуда баллар менен қудаларды
да атқа мингизнп атыр. Аўыл жигитлери қудалардыи
атларынын айылыи күн бурын босатып қойкан екеи.
Қудалардыц атларыныи ери аўып кетип, жерге жалп*
жалп жығылып атыр. Атты қайта ертлеў деген машақат ис ғон, қудалар атларын қайта ертлеў мене1г болса, қыз-жигитлер тамашаға,
күлкиге батып
атыр.
Мике усыкдай қыйыишылықлар қом
қысьшыслалар
менен қудалар зордан дегенде атланып жолка түсп*.
Қыз узатыў. Қыздын күйеў тэрели еснк ашып бол»аннап кеТпш 2—3 жылға деПцн кишигнрнм қәрежет
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беиел күйеўднн бир ези кслш цыздык үЛ|шсн петте
бнр слеспеснз үиге түсип, куклеп келгш-кетип жүрдк.
Енди сонын мепен қыздыц узатыў дэўири жақынласты, қалын мадлар теленип болинды, Қызга арналтап
отаў да тайыиланды. Отаўға тутылатуғын
ум эсбаплары ағаш сандық, соқтырылды. Қыздын * узатылыў
ўағы келди. Узатьглатуғы» ц ы з-ел —елаты мегеи хощласыў ушын қурбы-қурдгслары менен енир
моншақ
хойкеллерин тағын
жуўдырлатьнт қоқсы аўылларға
қыдырып барды. Узатылар қыздын ел-елат ченеи бул
хошласыў ушын журиўин халық #шәлеише!мн
қызы
уэатылар алдында
танысып *жүр»—деп атайтуғын
еди, не ушын «танысыў»—деп атайды мен буны
б»ле
алмадым.
Қыздыц баў-шуўлары арбаларға тийелди. Узатқан
қыз мннетуғын арбанын көкнрегнне жннншке талдан
нйнп ағаш керди, онын устиие таўар тутылып бастырылды, буны «бөгенек арба* деп атайтуғын ели, бул
қәзирги «вагом» сөз менеп шығысы бнр болса нтнмал.
Келген
күйеўлер атларыпа
мнндн. Қыз
женгеси
менеп қыздын қурбы-қурдаслары сыксып
жыласып
дтыр, узататугын қыз арбаға минбеймен деп
шалғайақлап атыр, бнр неше қарыўлы жигитлер қызды
арбаға көтернп таслады. Арбаиын ишн сынсыган даўысқа толды, қыздын анасы мекен гарры кемиирлсрдиц
«Баргаи жеринде бахытлы бол, жолын болсын»—деп
ыныранып қырылдап. жыласқап даўысы меием аўылдын пшн улы*шуга толыл кеми. Бөгенек арба Оарып
келип тенселии жолға тустн. Көп жерге дейин сынсьгкан қыздын даўы$ы еситнлнп турды. Бизлер хәм бирнеше аўыл балалары, болыл аўыл шетинек арба шыққа&па шабысып барып қала берднк. Бизлер
өске г
ау&я кыз узатқ^ннан кейии ойсырайып
қалғанлал
бсмып кеўилсиэ көришш турды. Бнз бупы
бал а;л-гқ
•ойын бираздан қейпн умьгты-п тагы шабЕЛсып
оГшап
\щхик. . ,
^..Келиншеқ туск-енде. Аўылға келиншек келедн, тойтанаш а-бададв, деген хабар екнпши аўылларға дснин
жеттн. Тойдыц та-ярлығы болып атыр, шин баўырсацлар Нд^гнтеле* баўырсақ) пнснрилнп атыр.
Дәстур
бИ^ыйша'уй •хойГайыт^н^н үйн «үлкен үй»*-деп атал'акелии, түсирген^ехн үйдп «отаў» деп
атайды.
:ю
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.**\янядян тигилетугын отаудык орны улкеи
үндиц
.? { жагынлн бел менеи қыршыльш атыр.
Узақтагы келипиек миигеи арба керииди,
аўыл
.кдсларьг бнриеипге атлы болып, «келтниектеи орамдл гораймыз» лен келиншектип алдьшан шығып, оны
4.грсь алыўға шабысып кеттн. Бир жигиттин
тақымгл1дс сойылып
арқанлар менен шандылгаи
ылақ
1.'*лпы.гдап баратыр. Бул ертеқгн болатуғмп тоидын
,|Сламтсы. Келнншек
ел шетине келнп,
келиишек
гусетуг-ш үнге жеткени1е азрантай көкпар ойыи ойиалады, бул көкпар ойынга «сийнақ ылақ» ден ат берели. Ж ас жпгитлер ятларын жорттырып,
келиншек
мингеп богеиек арбанык алдына кесе шығып,
«ел
дәстүри бойынша орамал сораа келдик» деди. Келии*
шек уг^ятып киятырғаи женгесн шетнпе гумнс
ақша
туйилген бнр шаршы орамалды арбаиык устииен узат7м. Келипшек жүргеи арба журиспк адам егти Жигитдср кслнпшек мнкгеи бөгенек арбаиы айланып синақ
ьлнқ ойняды, шабандоз жигитлер тақымласыл,
1ы бир Оиреўдеи тартыи алып, арбаны айланыгг шаўып келип келиишек минген
бөгепек арбаға ылак;
ты ылақтырмп тасдап. тагы да ооамаллар
алынды.
Келиншек арбадан түсерде айтылатугыи той баслама*
сы «антым» деп аталади. «Келиишек келдн көриниз
коримлигцк бериниз» деген қосықлары айтылады.
Колит.шек чтўылдын шетине араласты, «сийнақ» ойы*
пы тоқтатылды. Келиишектиц бетине узын
и1алғыш
орамал .кабылып арбадан түснрилди, бнркеше
қыз*
кслиишсклер менен қатарл аш п жуўдырласып қатарлэсьш жур»ы киятыр. кслнишек болашақ
атасынын
үйинин қзсыка келин тоқтады, келнншектин
қайыи
епесн Сир табақ шнй баўирсақты келиишектии үстнне
•пам)ти, Оала-шакалар жерге түскен ший баўы[Л:ақты
тллжы*. тернп алып атыр. Б ол аж ақ тойхананын дө*
т е р с т аўылдьш қыз-келипшеклсри менси кслип, қу
Данн., г :«злар мекен толды. Қәрким устипе бар тапқам
д.ынипдық киннмлернн кннгеи.
Лўыл ишн қызыллы
Жасыллы ренге беленди. Ал қызлардын өцириие таққлн қ&Гкел внир моишаглары күн сәўлеснме жарқырап,
олард:*:: жуўдырлаган сестн қулақты жаиғыртып тур*
К с •’ :шектин қайыи енсси. боллшақ кслишшн бетипе тутқ н опямллын көтерии келииин қуишқлатт мғ.н*

н*.

2 11

www.ziyouz.com kutubxonasi

ланынан сүйди, есик түрилди, келиншек үйхе
кире
бергенде енкейип тәжим берип он қолын
босагаға
тийгизип, босағаға тийгизген қолын және мақлайына
тийгизди. Бул, «атлағаи босағам бақыт босағам болсын» дегенниқ нышапы болса керек.
Келиишек бетине үлкен орамал тутылганы менен
уйдвқ он қапталына тутылған шымыччдықтын ишине
отырғызылды, онын қасында өзи менен келген қызлар
менен ержеткен аўьтл қызлары қатар отырылды, есик
сылт етип ашылып жабылып, ким кирил, ким шықса
да шымылдықтағы келиншек бенен қызлар орыкларынан турып отырып атыр.
Бет ашар. Тан атты, келиншек түскеи
үйднк дөгсрсги қатыи-қалаш пенен аўыл адамларыня толды.
Келиншек далаға шығарылды, келиишектин
бетнн
ашыў дәстүри басланды.
Аўылдын шайырсымақ бир жигити қолытта қулаштан узынырақ сырық алып онын ушына келиншектин
бетиндеги орамалдын бир ушыи байлал
бет ашар
көрнмлигин айта баслады.
Еқ алды менен сол
аўылдагы ийшаикын
атын
айтып;
Аузында
Басында
Ийнннде
Паленше

бар аллзсы,
бар сәллесн,
бар меллссн,1
нйшанға бнр сәлем’

деп қолындағы сырықты н<оқары көтердн, келиншек
қасындағы қызлар меиен ийилип тәжнм берди, орамал
жоқары көтерилгенде
келиншектиқ бети
көринди.
Ҳамме келатппекгйп бетнн көремнз деп
умтылыс.чп
атыр, оларды той басқарыўшы адамлар ийтермелеп
тәртипке салып
тур. Бет ашар айтқан
жигит, сол
аўылдық ақсақалынын атын атап:
Елтири тошшн жагасы,
Дуйым журттын. ағасы,
Пәлекше зқсақал деген қаннаган,
Оған да берин бкр сәлем,—

деди.

3Мелле— сары сахталы мелле гауашадан тоқылып. тигилген
шапан. Бз^ндай мслле шапалды кебинесе ийшанлар кийедв.
242
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Келиншек ийнлип тәжим бериўин даўам етти. Бет
ашар айтыўшы цолындағы сырығын жоқары көтергенде келиишектин бетиндеги орамалда бирге көтерилип
турды. Келиишектин бети ашылып-жабылып
шалз
къркнип
жыйылған к^пшилик келиишектин
бетин
толық
көриўге ынтық болып умтылысып
атыр, ал
бнреўлер бет ашқан шайырдын аўыл
адамларынын
устинен
дәлкек қылып
айтқан қосық
қатарына
шақақласып күлисип атыр.
Көрнмлик айтыўшы келиншек түскен үйдин ийелериие былай деди^
Ақ орданыд ийеси,
Пәлснще деген қаиын атаи,
Қайын атана бпр сәлем!
Кәшкеаде көшти баслағав,
Жаўлығын қыя таслаған,
Пэлекше деген қанын енеқ,
Қайын енеце бнр сэлем.

Оннан кейин бет ашар ашыўшы аўылдағы
адамларды терип алып, олардыц атларын айтып,
олардын пейли, цылықлары менен мүшесин» қылған кәсиплерин сүўретлеп күлдиргн қатар қосыцты дөндирил
айтыя шағлап атыр,
Пошшаторғзй мүшелн,
Қабырғасы үщ ели...
Лжырыққ* атыи тусаған,
Урғашы маймыл қусаған.м
Шнйдин түбнн қайыған,
Есап ценев байытан т. б.

усыған цусаған қатарларды айтцан ўақытта адамлар
шақақ урып күлислп атыр. Бет ашқан күлдирги қатар'
ларды айтып болғаннан кейин келиншектин өзиие ар*
пап заманнын тәртиби, цайын ене менен қайын атаға
қандай ҳүрмет қылыў керек, әдепли, сүйкимли
болыў керек дегеи қатардан ибарат үгит-нәсият қосықлар менен бет ашар дәстүри питти. Келиншектнн бетиндеги жамылған орамаллар бет ашар
айтцаннын
қолына тийди.
Келиншектиқ қайыи енесн
ушына
ақша түйилгеп қош мш а орамал берди.
Таза түскен
келиншек өзине ткгилген отаўдын шийден тутылған
есигив жоқары
көтерди, бнр неше
қыз-келгшшек,
2-13
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жигит-қызлар үйге топарласып кирдн. Үйге ким киркп
шықса да келнншек орпинан қаргып турып
еснктн
турип» кирген-шықщшдарға хызмет қылып турды.
Келиншек түскен аўылда ток-тамашалар, ылақ шабыў, гурес тутыў,
жыраў бақсы айтыўлар
даўам
етип атыр.
Той тарқзға ннал кеннн қонсы аўыллардан келген
жигнтлер «Келншиектин қолынаи чай ишнп кегемиз>
дел гезек пенен уйге кнрип атыр. Келиншек
есиктк
түрил буларды киргкзип атыр. Унге жнгнтлер киребергенде унде отырған қызлар .\ойг;сл
өинр моьшақлары жуўдырлал орынларынаи турып, отырыг. атыр.
Отырыспалар қызып «қант-квпир ойыны»
баслаиды.
Қызларға жигитлер кесе бершт, және кеее алысыўлар
болып атыр. Айырым дилўар жецгелер:
Дсгишпслн жягит дегншпсге келсдп,
Дегишпеснз жигнт гвже ншпеге челели. •—

деп жпгитлерге ғыжақ берип жуўап аГпысқысы келил
отырганын билдирип атыр...
САЛТ-ДӘСТҮР ЫРЫМЛАРЫ

Әдет, үрп, салт, ырым дәстурлери этиографиялт-ттч
илимге тнйисли, сонда да мен взим нақ қарақалпақ
халқынын, өткендеги
өмир салтымын
бмрли-ярым.
үрим-әдети туўралы көрген билгенимди хатқи гчлэбшхшыман, Халық легендаларымдагы свзлер ерте\
Г.о ••
ганы меиеи шынлықтын дөгерегин анналып
жүредп.
Би легендалардан мийиеткеш халы«\тыц дуньч та.гм
ўы мемен күсегеи арзыў әрманын бнлемнз. Дәл
сопдай-ақ ырым, үрип әдетлерднн де
өткендегн халық
вмирн менен тыгыз байланысы хәм халық т; рмысы
нан келни шыққам бир тиПкары болыўы керек..
Қарақалпақ халқында мыиадап ырым, үрип-эдс:лер бар. Олар қысқаша мьшалардаи нбарпт.
Нан асатыў. Қоксы үйлерднц балалары ;:тьенес*ннин жумсаўы бойынша қоисы уйге барыл,
босағага
келиц сүринсе, ол баланын аўзын толтырил пам аса
тады. Нан асатыў ырымы усинпуш келнп шыққаи.
Шөм тислетиў. Баланык үстппдеги
кнГлпм жыртылған жағдайда
баламин кммимш.нн
жыргмлган
жернн иГже сабақ пепен анасы тнгип бернп атыркап-
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турге.1нп турғац баланыи аўызына анасы шөп тнслетнл қояды.
Қатық жағыў. Үмдни ишиие тосынпан жштаи киригт
қала қойган гезде, уйге кнргеы жыланды таяқ пенен
чрыл өлтнрменди, жыланнын басына қатық
қуяды
(жағады), жылан өз ерки меиен үнден шығып
кеткенше қемме жыланға қарап, онык кетиўин
күткп
т\рады.
Май жағыў. Үйдик саўын сыйыры туўьш,
сыйырдын қатыгына гүби писип майыи алганда
бгрнншн
сары майды өзлери жеместен бурын, уйднц
барлыц
уўықларынын нймек жерлсрине (ийиеўге)
азғантайдан суқ бармацтын ушы менеи сары майды
жағытт
шығпды. Уўықтагы сары майға царатт ол уйдиц сыйкры туўып, гүби пискенни бнле қоясан.
Тусаў кесиў. Баланы туўғанына қырқ кун толғаннаи кейнн жас баланы үйдеп бнрнпшн мәртебе шығ:.рарда баланыц басы меиеп аяғын тенлестнрип, бал:»•
ны қолына кеселсп көтернп босағадан шығарады. Үплен баланы далаға көтсрил шығарда, егер басын бурмн шығарса тили, аягын бурын шығярса жүрнп кетелг
.еп тусннеди. Бала жүре баслағанда баланын еки аяғын
ала жнп пенен тусап аўылдағы бир жүргиш адаиға алн
жнпти кестнредн, сонда бала тен аяқланып, тез жүрнп кетеди деп түсиииледи.
Ели'еньн қәбнри. Атларға шаншыў тиГшп аСыдса
жерди қазып, шәртлн түрде қәбнрдин сүлдерин салыг;
шаншыў тийген атты ол« Еднгеннн қобиринен» айландырып, кейин атты бнр терлетип аўылды айланып ша>ып қайтады.
Илени жазыў. Адамда нле (шаншыў) пайда батған
жағдайда, кептирилген еркек түлкиннн шандыры «қамышысы»
менен иле тийген жерди түртеди.
Иленн
жазыў ушын түлкиник шандырын көп жылларға дейии
үндин териидеги қызыл қурыпын устннде
кептирии
сақлайды. Балаларына нле тнйген адамлар «түлкиник
қомыссын»
(шағылыс
мүшеси) қонсы
үйлерден
сорастырып жүрсди.
Кек жөтелдин еми. Көк жөтелден (коклушка) аўырған баланын емин* көк ат минген, көк шөгнрме кийгеа
жолаўшыдан соранды, ол жолаўшы аўзыпа түскен бир
кэрсени жесни—деп айта салады. Кек ат минип, көк
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шөгирме (телпек ямаса қураш) кнйген киснннк «емии»
көк жөтелден аўырған балага нслейдн.
Қара қус. Баласы турмай
өле берген
адамлар
қара қусты (орел) таўып алып, оны
сойып тернснке
пятга тығыл кеп қылып, (сушилок) моллаға әкелип
дуўа оқытып, үидиқ шанырағына асып цояды. Баласы
есин билип. тилн шыққаииан кейин бала:
— Шанараққа қара қусты неге асып қойыпсыз?,—
леп сорағанша қарақустын кебн шанарақта асыўлы
турады, бала «бул не» деп сорағаннан кейин
ғана
қара қустын кебин шанарақтаи алады.
Тернскен. Қөзние терискен шыққан адамлар көзиинн үстиие салбыратып нйне қыстырады ҳом
ортан
барыақ пеаен балалы үйрек бармақты кек сабақ пеяен қосып атанақлап байлайды5
Андар. Днйхаилар егнн егип, егинн пискеннен кейнн дәнди андэп, айырып тазалаў ушын қырмаи атар
ўақытлары егер ескен самал тына қойғаи жағдайда «Айдар, Айдар» деи бақырады. Халық легендадарында «хуппа> деген қатый шамал пайғамбары аспанға өзи ушып
кетнп, шашып қалдырып кеткен деп» кемешилер қылдан кемеснне айдар тағып қояды. Кемешилер шамал
тынып, желқомы төмен түссе «хуппа» деп бақырады.
Қасқа май жағыў. Гүбн пискеи қатықтан май алып
<ары майды жер алдында, ек алды менен май жеўши
адам алды менен сары майды қасына жағады.
«қас
аўыздан жоқары турады, ол
умит етедп»—деп түсинедн.
Қамшылаў. Ж ас баланык басыпа «қамшылаў» деп
аталатуғын сары қотыр шыққанда қарақалпақлардыч
қанлы урыўыпын қызы (кемпири) қамшынын сабына
торқаны (қызыл кенднрдик қабығы) байлап ол
тор*
қаны суўға малып:
Қанликык қызы мек бо/ев.
Қамшылаў деген сен болсан!

деп суўлы торқа ыенен балаиын басын қамшылайды.
Күн жаўғанда. Балалар топарласып далада ойнап
атырғанда егер күн жаўа қойғатг жағдайда балалар*
Аын ишииен анасынык бнринши туўған баласы тәмен
қаран енкейнп, бөксесин жоқары қаратып токқайып:
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Мек апамнын туағышыман,
Қазан қырар қырғышыман,
Жаўыа куннм, жаўыа!—

леп бақырады, ойын ойнап атырған балалар
ойнап
әтырған ойынып қойып балаға бир қарап, аспанға бир
қарал күлиседи...
Табан балық. Теқиздегн жалпақ
шабақ—«табан
балық» деп аталады. Қарақалпақлардын егни
еккен
дийханлары егннге қурт туссе табан балықты кептирнп қойып кепкен балықты ундай қылып езнп
табан
балықтын унатағын шамалдыц өрннен егинннн үстине
шашады.
Көкшиннн нили айнығанда. Шымбай қаласындағы
кәснпшилсрднқ
бир топары
жип
бонўшыларди
«кекши» дейди. Олар кенеп жнптн, қарағз,
сарыға
бояйды. Бул бояў «нил» болып аталады. Көк бояўды
қызыл жынғылдын гүли (бүршигинен) ислейдн,
а.т
сары бояўды жийде ағаштын қабығынан нслейди.
Егерде көкшинни иили (кек бояўы) айный қойса
лапқойлық пенен адам инанбайтуғын өтирнк
хабар
гаратады, биреў иианады,бнреў нианбайды, лапқой:ын сезине исенбегенлер «ҳай» бул өтирик ғон, :<өкшннин пили айныған шығар»—дейди де қояды.
Шымбай қаласында «көкшн қала» деген көшешт
аты елеге денин бар.
Қонақ. Үндии қасына келип қәкке шықылықласа>
ямаса ишип отырған чяйында (шэмбе) шөп
көрннсе
бугин үйге қонақ келедн деп түсинеди.
Қулаҳ шынлаў. Еғер қулақ шынласа узақ жерде
мен туўралы биреў сөйлеп атыр деп биледи.
ИЙин тартыў. Егер адамнын ийнн тартса, узақтагы амйин-туўғаннак биреў киятыр деп исенедн,
Урыс. Егер адамаық езиўн бир жағына тартса. онда
мен бүгин бнреў менен урысыўым керек, деп ойлайды,
Шаўлықтын қолынан май жалаў. Узақ
жасағап
кемпир ақлық баласы балалы болғанда П1аўлығынык
олақанына сары май салып жалайды.
смшек исиў. Емшеги исип аўырған ҳаял
бурыи
елн тийелген арбанын гупшегине емшегин тнйгизедн.
Қабақ тартыў. Егерде
адамнық қабағы
тартса.
мепин бүгнн кезимкен жас шыгып жылаўым керек,—
. ейди.
Ийек цышыў. Егерде нйегиниц үсти қышый қойсл
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Пугин базарлан бнреў гөш әке.*:сли, гөшлн соппа ише\н екенбиз денди. «Буған ннегин қышымаЛ ақ коГ.сын>
деген с$з усыдан и.ллган.
Алақан қышыў. Егер здамньш алақаны
қышыса
бугин менин қолыма көл ақша түседи деп түсиниледи.
Табан қышыў. Егср адампын табаны қышыса меннн
бүгин узақ жерлерге барыўыма
туўра келеди
деп
болжайды.
Мен қарақалгшқ ырым-инанымларынаи қысқаша
бнлгенимди жаздым.
Бундан ырым-мнанымлар жуда
кеп. Бунын қалған жағыи. олқы жерлерин қарақал*
пақстаи этнографлары толықтырып жазар деп исеие«ен..,
ӨМИР

ЕЛЕСЛЕРИНРН

Мен бала гезимде ойнап жүргенимде меиик өмир
^ртеклернпен мыналар ссимде қалып еди. Ойын балач'ы ленн анланды?!
Ойынмын арасында
көпшиллгн
естен шыгып кетеди гой. Сонда да сол
өмнр ертеклерднн ишинде менин есимнеп мыналары елеге дейшг
көз алдымда елеслейди.
Урланған етик. Бнзни аўылда той-тамашалардли
<>асқа да ҳор турли қызықлы ўақыялар болып турату*Ы1! еди.
Блр күмл бизиц аўылда биреўднн етигн жоғаллк.
Аўылда қәр қыйлы қаўасатлар басланды. Етикти уллаған урыиы тлбыў керек болды. Аўылдагы бнр биГгыиақ әдам аўылдил адамларылыл бәрин бир жерге
жыйнады.
— Етикти клм алған болса берсии, — ледн
ол.
\ешким дыбыс шығармады. Бул адампын сөзнн ма*
қуллап турған аўылдын мектеп молласы былай деди:
— Етиктн кнм де ким урламагаи болса мына қураиды урсы», — деди.
Жыйылган
журт наўбет ггелен келип
қураиды
қолынин ушы менен шала-шула остен урып атыр. Сол
жыйылган кептлц ншннеи аягы жалан аяқ. дембелше
келген қара жигкт қуранды \рыўдал бзс ‘ тартбақшы
болды. Адамлар бул жнгиттел қоўип ете бзслады. ^
Усы жигнт ур.пагап шыгар дегегг сылсын-сыпсык
знгимелер бола берди. Бир аздаи кейин молла капши*
ликке даўыслап:
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— Халлкиқ, етин .ү^;чемнз блрлец мешитке ба
:'лйық, етккти урламағаи адам мешитке тайсалм;а-1а1<
,г»:реди, — деди. СөПтнп каўырласып, жыГшлған журт)Ы менштке Оасла»
апарады. Көлшплик
мгшитке
А-лрил шышл атир. Адамлар мешнтке
топарласып
кирнн атыргпнд;?, демОелше, қара яп1гит мсиштке клнер алдылда өзкннн қатарыпда ада:<лардаи шетлсп
қялып, кеГпш шегнпе Осрдн. ЖыГшалган адамллр жәүV қйўнл
етнп, бул жигктке ялырлйысып
қарасты.
Мектер молла ]*олтыгынг қысып келген жуп 1Рнга:
— Суф, — деп дем салдь.. — Кнм хақ болса, ,' ,«:на
л н г ш жейди — деп нанды сыпдырып хоммеге ^лести1ч* Оаслады. Жыйиллғап журт аўызляруи ашын-жа■ ш нанды жеп а*|Ьф. Қаркы ош адлмллр ярым тпс."1*?1 ианды
қсшлнап-нқ жалмап ж ү г т ы . Жынилг:л1
дл |ч жанағы қара жнгитке нлиди қпллн жеЛдн. қлл;л1 1найяайды екен дегспден оган бежирейип I лрлл
1\р. Ол жнгнт ил)М!Л шлЯшкн да тез жута алмлды.
Аў.ш кьпирпп кетксндеп бллды. Кэншнлик етикш урла1-ан усы жнгпт екон деп» лдырапысып қарап, бпреўкбирсўли гургпп, қсГпла атнр. Ол жнгнтте «етикгн ал! :ш мен ечнм> деп айта қонмады. Кгяшшлшстн басқ::рган бидсымақ алам:
— Кимде балса етикти урлагад адач — мен урл^ғлн еднм дсл айтиўга уялни тупг: д шыгар. Сш;.г ;>
ган аўилдын шетнге у.Шн сырық комемиз, етикгн ккм
шган болса, түнде сол сырықтыц туГшие таслпп кете
н.^пснч - дедп.
Көпшллпк усьп ан иелкспп тарқ.-сты. ЖкГшлдгль
адамлардин азырағы қвлып, акгнме с ОуТ >рланл.п Г|Ик
туўралы болди. Лўылдаи тысқары жерге узын шқ.чи:
қақайтнп к^лплдн. Солай етпп бул жумыс пнтпк
Адан мепед аўылдагы адамдапдыц бпр тл-ппы сирықткгц қлсына бдрыи едн, урлакғди е77/кп?к сырық'1ык қасьшда жатқаньш көрди. Етик ;ин ийееи қуўаныи
қалльк Урланған етик қаққында көп күиге шекем аўылиглшде гәп-сөз болып жүрди.
Плрхан келди. — Аўылғз порхак (лерилср хапы)
келдн дегеп ғалаўат тарады. Ляғы ж алак аяқ, еки Сети шпйқаидай болып, үстние шекпен кнйген, шекпеиштц сыртынап белбеў буўган, Озлбеўиник түйннпн арт
^еткке жиберген, сешгзшеп биоеў келди. Көпшнляк
г ‘ лмлар жыйнллды. Порхан үйиндо аўырғап
қәсте
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адзмы бар бир уйге келди. Бул үйге басқа ауырыўларды да жыйнады. Қешке таман порхан знкир сала
баслады. Порханныц жараған түйедей бақырған даўысы ҳәммени тик аяққа турғызды.
Оныц «ҳаўўа-ҳаў, ҳаўа-ҳәйы* аўыл арасын жац«
ғыртып жиберди.
Порхан салган зикириииц арасы]<да:
Ақ, кара бас ку? болып,
Канаты селли суў болып...
Кереге баслы кер жылан,
Кернлип турмай кел берн —

деп арўақлы бир нэрсени шақырып атыр. Порханкын
қасына
аўыЛдын бирнеше жнгитлери
де қосылды.
Ҳаммеси
нйипл«рипе қол салысып иргейили-кейинли
секнрнп, зикир салып даўыс қосып жүрди. Булардыц
көпшилнгиниц даўысы қарлығып та қалды.
Порхан
бир ўақта секнрил қара үйдик шанырағына асылды.
Үй смқырлап шацырақ шарт етип сына жазлап қайысып қалды. Қызғаи порханнын үйднн ууық керегеснниц сықырлағаны ыенен жумысы жоқ. Аўзынан кебигн ағып, бақырып ҳар кимге бнр тәпинип жүр.
Порхан қатар отырған ҳаял-бала*шағалардын арқасына шаппаты менен урып жнбереди, сонда ол қатынлар есинен аўыл-талып қулап атыр. Порхан екин*
ши рет барып жаўырынларына шаппат пенен урғанда
қулап жатырғаи қатынлардын еси енипт қайта тирилмп орынларына ғаздай қатарласып отырып
атыр.
Жыйылкан көншилик топарласып үйлерннеқайгты. Азан
да үйдик дөгереги және қатынларға толды. Қатынлар
нәўбет пенен кирип, порханға қолынын тамырларын услатып, аўырғанжерин айтып, көргентүслерин жорытып
атыр, Жыйналған көпшилик топласып үйлеринв қай*
тарда порханды мақтап, өзлернниц ырза екеиин айтып, апарғакларын қалтасынан шығарып, орамалдыц
түйинии шешип, порханға усынып, ақшалар берип атыр.
Порханда оларға пәтнясын беряп тез жазылып кететугынын айтып атыр. Қатынлардын керген түслерии
жорып болып порқан кетиўге қолайласып жэлға түс
ти. Аўылдын балалары порханнык излеринен тәўир-ақ
жерге дейин ерип барып қала берди. Порханнык қылған ҳэрекетлери балалар ушын күтэ қызық болғаны
сонша, олар көп күнлерге шекем тек «порхан» болып.
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аўылды басыка кетерни жүрдн. Пирхаи.»ар езш; нсеаднриў ушын көз байлаўыш техникаларды үйреняп
«лған болады. Ол геэде халықтық тәбият сырларына
тусинбеген сада гезинде адамлардын порханды аўырыўды жазатуғын бирдеи-бир пирли адамдай тусинетуғын еди, Ал порханмыц көпшилигн нервный ауырыў
ыенен аўырған жплли адамлар болатуғын еди,
Кесек арқалаған ғарры. Қарақалпақлардын
ески
дастүринде жезде менен оГшаў, оны дәлкек қылыў
жаслар ушын ойын-саўыцтып бир тури еди. Бнзин
аўылда Сейтимбет жездеп дегеи ғарры бар еди, ол
жазлын бир ыссы куни шапанынын еки пешин қайырып*
терлеп-тепшип бнр арқа кесекти арқалап киятыр. Кейнинде бир топар ^алалар кулнонп ернп
Қулап.?
аўырлаў ғарры балалардын күлгенин еситпейде киятыр.
Аўылдын ишинде СеГ|тнияз деген бир жигит қаўын
лисик ўақытта Сейтнмбет ғаррыны өзиниқ қаўын палызынын ншине атарып пискен қаўынларды көрсе:
тнл:
— Сейтимбет жезде, уйице қаўын алып кег, шалапықнын лешин көтерип арқанды туг, — деп қаўыннын
қасыпдағы турған улкеп-улкен кесеклерди шапаныныи
нешиие салып жибергеи екен...
Отынға
барғаггда.
Аўылдағы
қулеғы
герен
Аллияр деген киси бар еди. Ол қулағы гереқ болыў
меиен қатар анаў-мынаўды анламайтуғын геўегнрек
адам еди. Аллияр гереи огиз арба жегип отынға кетнптн. Өгиз арбаиын кенирегин ерманы
қзм қызыл
жыкғылларға толтырып егизин арбаға қосыпты, арбанын тамақсасын қатты байлаўды умытып кетип, өгизди жетелеп» өгиздин жибин қолтығына қысып. суўық
шамалдан жеркенип, мойнын самалдык ыгыиа қарай
бурып журин кете берипти. Бир шығарлыққа келгенде өгнз арбапыц тамақсасынын баўы босап, булқыны егизднк мойпынан шығып кетиптн, арбанын жерге
салт етип тусип кеткенин ол еситбепти,
сейтнп өгиз
арба жолда қала берипти.
Аллияр герек арыстыц сылтысыи еситпепти, ал уйине жақыплзп келип артына қараса отын тийеген арба жоқ, тек өгизднн езин жетелеп
келгенин бир-ақ
билипти.
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Аўыл адамларынын Аллияр гсреннин отынға барI аны туўралы сойлсскенлерн еле меиин ядымда.
Суўға кеткен қант. Көп балалар менен менде толып ҳарлап агып турған жаптын бонына шомылыўға
йардым, жапта бир ақ сақаллы арық ғарры белбеў*
ликке келген ағым суўда қолы мепен балық услайтуғын кисидей қармалаиып бнр нәрсени нзлеп жур. Балалардын биреўи, — Лта, суўға бпр нарсениз
тусип
кетти ме? — деп еди, сонда ғарры:
— Белбеўимде жудырықтай бнр бөлек қантым бар
едн.
Суўдыц боГшна келнп шеши1гип, суўдан түсип
өтейин деп ендн белбеўимди шепге бергенимде белбеўимдеги қаитым суўға думалап тусти де кеттн. —
деди. Буғч'и балалар шақақ урыл күлисти.
— Ата агып турган суўда қант турама, қашшан-ақ
ерип кеткен гой, — деп күлисти. Сол бэлалар менен
бнрге менде кулднм...
Үйлениў әрманы. Меи ои бир, он екн жасларымда
Шымбай қаласыиа баратырған бир жолаўшыға қосылып аўылдан ж аяў шыққан еднм. Гүзднн бир аязлы
күни едн. Шымбайга жете алмадық. Жолда Аршаи,
Кенегес деген макандағы бнр уйге қоныўға туўра келди, Биз қонған үйдиқ минманханасыиа жайластық.
Ол гезде ежирелерге кесек печь салыў дәстүри жана
басланған еди. Үй нйеси аўзы үнирейген кесек пештиқ аўзына жантақ, шингнриклер толтырып
жағып
атыр. Кесек пештин жарығы өжиренин шпине түсип
тур.
Бизлер қонақ болған үйдик қара табан бир днйханы бар екен. Ол келген қонақ пенен бирге сойлесип
отыр. Динханпын аяғы жалан аяқ, устипде
тозыўы
.кеткен күллнк шапан, басыида тозыўы жеткен киркнр тақыя. Дийхан жигит бир ўақта басындағы тозыгы жеткен тақыяиы шешип қолына алып едн, тақыя«ыиык төбесииде бир неше манаттан нбарат қағаз ақшасы бар екен.
Оиык ақша салатуғын қалтасы да жоқ екен. Ол
бнр неше жыллар кнси есигинде дийхан жүрип, онын
түсинде сарғайған тус, уян даўыс пәпнги жатық^ кеўилсиз түс көринип тур. Жолаўшы қонақлардын биреўн — бул ақшана не сатып алайығг деп еднн,- дегенде ол өзинин уяк даўысы менен:
— ҮАлеииу ушын тахыямнық төбесине салып ақша
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жмйиап журмен,—дедн Тахыясымын төбесиндеги бес
маиат ақшаға қалай уйленеди, азинин үспшде
нлип
алар кийими де жоқ ғой,—деген он менин елеге шекем есимде қалған екел.
Бурыш сйлған жарма. Бизиц қоцсы үйдиц үш баласы бар еди. Бнр куни шуўласып үш баланын
даўыс
қосып жылаган сестиеснтилдн. Булар иеге жылап атыр
експ,—деп менде қонсы үйге жуўырып бпрдым. Бар*
оам балалардыи анасы қолына кесеў алып балаларына жехирНнип:—Майданға шығыц, самалга қарапаўшцызды ашьгп, аўызыяшдыц ашығаны сонда қояды.
—деп балаларыпа кийлигип атыр екен.
Балалардын анасы
сдскеликке деп
балаларына
жарма пнснрген екен. Ж армаға салган бурышы күто
ашшы бурыш ечен.
Бурыштыц ашыўыка шыдамай
балалар шуўлап жылап атыр екен.
Үш бала далаға шығып самалга қарап аўызларын
ацқайтып аша бзслады. Аўзына самал кирген балалар аўзыпдағы бурыштыц ашыўы басылғаннан кейин
гым-тырыс болды. Олар аўзын жумғанна» кейин аўзы
тағы ашыды. Үш баланын самалга қарай
аўызларын ашып гезек пенеп бузаўдай мениреп жылап
турғаилары қазирги оркестр музыка шерткендей
болганы меииц еле есимде бар.
Қашқан келиншек. Меиин ж ас гезимде ошақ баси
әнгимелерден мыиадай биреўн есимде қалған екеп. Би|
келнишек ата-анасы таўып бергеп күйеўнп қәлемей наразы болып, төркин журтына қашып кетиптн. Ол былай
болыпты.
Бир жарлы киси қызын еркнпе қарамай, малға сатып, басып-жеишил жылатыл, узақ жерге
узатқаи
скен, Арадан жыл өтнптн, ол ел*журтын сағынып ҳом
кслиишск болыл түскен жердин аўыр
ақыретлеринс
шыдамай өз елине қашыўды ойлап таярлық көрипти.
Келиншек куйеўиннк ун-ишннен жасырып сөкти тартып, ун қылып, цантқа арлластырып сектин унын азгана сары май мепеп бириктирнп ийлеп, жүўери күртиктей, торақтан исленген қурттай қылып
бвлеклеп
қатырады. Азықтын бундай турн узақ сапарға шық*
қанда жол азық ушын исленилип, бупы «жент»
деп
атайды екеи.
Ел жатқаннан кейин келиншек үйдем
билдирмей
қашып шыгып кетедн.
Келипшек түни меиен
жол
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журип, кун шыққаннан кейнн бир гөне оқлакға кнреди де оқпаннын аўзык сол жерде думалап
жүрғеи
улкен бир қанбақ пенен бастырады. Оқпаннын
аў*
•ын қанбақ пенен басып болып қанбақ
ушып кетераў деген қәўип пенен онын жуўан түбирин услап оқ*
панда отыра береди. Күн уллы сәске болады.
Усы
ўақктта қашқан келиншекти излеген қуўғыншыларда
келип жетедн, олар келиншек жатқан оқпаннын тусыиан дүсирдесип атларын желип жортып өтип кетедп.
Келнншектин жасырынып жатқан оқпанынын
қапталында басқа да қанбақлар бар екеи. Қуўғынигылар
ақламастан өтип кете береди. Ҳаяллардын узақ жол
журнп шеллегеиде аўзына мойнындағы
моншагцп
салса шеллемендн дегени бунында есннде бар
еди.
Аўэына моншағын салып сорады, оинан кейнн шөли
қаиадъ^. Келнишек күи
батк.атан кейи тагы
түнн
меаен жол журеди, екинши куни тан алдыида бир теректнн басына өрмелеп шығып, ағаштын қалын жапы*
рағыиын арасына жасырынып отырады. Сол ўақытта
атларын сабылтып қашқан келиншекти қуўған қуў*
ғыншылар келиншек минген
теректиц тусынан
ез
аўылына қайтып баратырғаиын көреди. «Еки күн дузде жатып, еки түн тунлерде жол журип уйнме келген
едим—деп кейўаны ҳаялдын жас гезннде
басынан
кеширгенлерил абысынларына сөйлеп берип атырға*
нын тынлаған едим. Сол әнгиме менин еснмде
елеге
дейин сяқланған екен.
Бизнн уйде. Мен бул кунлери төрт жасар
едим,
адамныц 3—4 жасар ўағындағы кәргеи бнлгеня балалық ойыннын қызығы менеи ядта қалмайды ғой. Сонда
да бизин үйде болған бир қуўаныш еснмде елес-елес
қалыпты.
Ж ас баланын азанда «тур дегенде» уйқысыи қыймай жылап оянатуғып әдети ғой. Мени оятзрда қынырлық қылып жылай баслап еднм, жыларымды жыласамда бирден қойдым.
Кезимди ашып қарасам үйдин он жағыида кекнрегинде ҳайкел енир моншақлар тағылған бир кеше
қыэлар салланып, қатарласып тур. Олар есиктен бнреў кирсе ҳәйкел енир моншақлары жуўдырласип орыиларынан турып, үнге кирген кнснннн «отырын» деген
рухсатынан кейин ғана орынларына отырады.
Қызлардын
усткндеги
кийген
ҳайтта,
тойда кийе264
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гуғын таза кийнм-кеншеклерн қара үйдиқ ишнне за\ық берип жарасып тур.
Менин ояныўым менен ОуТардын орнынан отырып
гурғаны туўра келген екен. Мен тан қалып.
оларды
.х^риўдеи корпеден басымды шығарып аўзымды ашып
ан-тан болып қарадым.
Бул мениц әкемннқ инисн Шымбайдағы жнгит ағам
Өтенияздық Шымбайдан қыз алып қашып келгеидеги
үйлеииў топынын басламасы екен.
Онлағаи қызлардын ишинде толығырақтан келген,
ж а қ ш кийингеи ақ қуба сулыў қыз тур. Мениқ балалық ой, әрманым сол ақ қуба қыз үйден кетбесе екен.
Бул ой меннн көз алдымда турды да қойды. Менин
тилегим дурыс екеи,
ҳәмме кетсе де сол ақ қуба
иашар үйде қалды, ол менин кишем екен. Ол үйге
келген адамлар кнргенде шыққанда ергенектнқ сыргындағы тутылғац шнй есикти қолы менен
жоқары
көтернл еслкти ашып турады. Мен: «Адамлардын есикти өзи ашып, жаўып киргенде не қыладыз—деп так,'анзмаи.
Арбанын алтақтасына миннп мен де ылақ ойналып
атырған тойға бардым.
Той тарқады, қонақлар үйлерине кетти, меи таза
түскеи кншеме ес болдым. Ол қабақ арқалал суўғз
барғанда, қоқсы уйлердеги ғарры аталарымды үйгетамаққа шақырғанда кншем менен бирге баратуғын болдым. Меииқ кишем мениқ сөйлегениме, ҳәм мениц бадалық ҳәрекетимдн көрип қуўанады. Менн еркелетечи, басымнан сыйпайды.
Арадан бир неше күн өткеннен кейин ағам менен
кишем Шымбайдағы уйине кетти. Үйднн иши ойсырап
қалды, Мен буған қатты мукайдым, бирақ Шымбайға
базарлап барғанда окем мени де алып кететуғын бол-Ы.

Бес жасымда әкем өлди. 1913-жылы аўыл жас үл:;ендери маған қайырқом болып: «Ж ас бала жат есик:;е барып хсетимлик азабын
кермесип»—деп
меннн
лнамды жигит ағаи Өтениязға жеқгелей неке қыйдырды. 1923-жыды анам өлгеннен кенин, Перигүд кишем
анамныц орнынан ана болды. Буннап кейин
меннқ
балалық, жаслық
дәўирим Перигүл кишем
менен
Өтенияз ағамнын тәрбиясыпда болды.
Олар маған
үлкен ҳурмет пенен қарап, аш-жалақаш қылған жоқ.
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Қагарымнан кем кылман тәрбнн бердн. Мед оларга
моаги қарыздарман.
Отқа көмген қунқа. Мениц жзс гезпм еди.
Ауыл
қытгершилик-ашлық жыллардыц бнр бәҳәр
айында
бизна қонсы уйге келиншек түсти. Ёл ашлық
болса
да, келиншек тускендегл ырым қоделер
басланды.
Княтырган келиншектли алдындз Оазлер жялан аяқ,
жалан бас жуўырып шықтық. Келнншек \нге жақынлай бергенде келиншек келгендеги зйтым аитылды.
Бирақ айтым ел ашлық болканиан кеншт
кзланшек
түсердеги қуўаиыитлы күлки ойыилар болмлн кеўилсн.?
болды. Келмншектнн устине б?с алты у\ыстай
шиГг
бауырсақлар шашылды, бау ырсақта көп
шашыўга
сыпыра менеи шанашта уп гт Думплап барагырғаи
ший баўырсақтан 6::реўн типер* аў дег умтылсамда*
меянен үлкен балалар, қызлар мсинен б\'рын
алытг
койды да, мағаи шин баўырсақтын бнрсўи
тнймей
•\алди.
Үйреннсе келе кедншнек т\скеп қоцсы уйге
ара
гура барып туратуғып болдим. Тақ-тчқ сг*1п асылғаи
гамақлар ж ас үлкенлерднч а.иына 1а|мы.иды. Таза
түскеп келнншек дәстүр бчнышна есчк Оетте отырып
турып қолға суў қунып хызмсг қы лмы . Келиншекке
пискен тамақтан я тийел», я тпГтмейдн... Азанда барсам
уй адамлары жумысларыиа кеткен екен, унде келиишектин бир өзи цолына кесст алып жылзп отыр екеи.
Мен иеге жылағанын туснчбеднм. Оттын ортасыидп
үйгнлгеп пушқақ көринди. Келштшек оны тойға сойган ешкинин терксипеп кссип алып отқа упт/л жсмекши болып отыр екен. Огтзгы уптнлген ешки теринин
жуллығынын күлнн
талалап жей баслады. Қатып
қалған тери
отқа тырысып
т; ы қатайған
екеи.
Бул қатты терини жеў келнишекке :шсот
бол.мады.
Келнншектин қуйқа
тернни терлеп-тешнип тислеп
тартып атырганы еле көз аллыма елеелеид::...
Қойшылап Мен жас гезпмде, аўылда бдлалар менел бирге ойнап жургеппмдс қо1шылардын өмири мемен де таныс едим. Қойшылар :,ашағаи қойларды аяғынан илип услаў ушыи қойшыныц қолындағы
таяI ьшык ушы иймек болады. Олар жаздыи узақ күнлери
ыссыда қой багады. Түсте койды нйнрпп жатқарып
түслениў ушыи тусленнў ўақтынөзннин келенкеси менен
елшейди, езитүргелип туркп кетеккесин табаны мечен
2с6
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ғлшендн. Көлеккесп уш табан ҳәм бир
«зәпгилнк*
оолғакда, яғный үш улын табапды өлшеп болғаннаи
<ейин сонгы табанын кесе қойып өлшейди, ол Зәцгилик
болып аталады.
Қойшынын 1ип инде ешкинин терисинен нсленген
юрсық болады, ал торсықтын
еки ж ағи жип пеиеи
Оайланып
койшылар
нйнине
асып
журеди.
о.1ар жургеи ўақытта торсықтын
ишиидепт ашыган
сут
сес берип
сыигырлайды,
қойшьтлар
сол
гшыған суттнн усгине ешкилерди саўыи қоса бередн,
пл сут купнин
ыссыдығы меиен
«ҳымыран» болып
сД1гыйды. Қойшылар тусленгеи ўақытта, өзшгтн исле*
тен саямапынык
астыпда ешки териннн
(торсық)
пушқағындағы баГлаған жипти шеншп ағаш тостағапыио қуўып ИП1СЛП. Бул қойшылардын түслнги.
Дўылда есерсоқ, егеде балалар таяқ, ҳәкке таяк,
дүнм таяқ, ойьшларыи ойнап атырғаи ўақытта аўылдмн тусыпан қоГсып яйдап баратырган бир қойшыны
көре салып:
Лл жуўырьш, анпў қойшынын таяғыи басып аламыз,—дели. Барлық бала жуўырысып кеттн. Бес алты
егеде балалар қой айдап бәратырған қойшыныи ояқ*
буяғыпан асылыи әлтек-толтегнн шығарды. Бет аўзы
кунге күйгек қойшы нлажсыз булардъш не қылғанына
қайыл болды. Меп сонла 7—8 жасымда едим. менде
қызыпқырап балаларлыи артынаи жуўырып
барғаи
еди м.
Аўыл балалары қойпгытгыц қолындағы
жарағы—
иймек таягын жулып плып белштен сыидырып таслады. Оныд шишнлсп! торсыгыи жулып алып» бир бала
шаққысы мснеп кеснп, торсықтан аққан ашығаи сүтке
аўзын тутып ләмин көрип:
— Уай-ўайг ап-ашшы екен!—деп торсықты ылақ*
тырып жкберди. Торсық ишиидеги сүти
шылпылдап
жерге тусип кесилгеи жсрдеи қуйылгап сүт ағып атыр.
Балалардыи биреўи:
— Ал буган «молла тусаў салайық»—деп онын бе*
ликдегк белбеўиц шешип алыи, сол белбеўи
менен
қойшынын еки аяғын тусап байлады, ал
тусаўдьш
орта жерин қойшыныи мойнына илди. Қойшы дуп-дум^лақ болып ыяалзнып, бозярып жерде жатыр, бийбастақ балалар буған шақақ урып күлисти.
Бираздан
кейип, қойшыиын тусаўын жаздырыл улкен
жумыс
17—535
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ииткернп* яўылыпа жуўырысын кетти. Мен бул
аў-,
ҳа.1ды көрнп ески дүньядағы жабайылық тәрбнянын
еткендеги жағдайын керип, қойшыны аяп кеттнм.
П -Б Ө Л И М
ШЫМБАЯ ҚАЛАСЫНДА

Шымбайда. Өмиримниц балалық дәўири Шымбай қа*
ласындағы баслаўыш мектеите оқыў дәўири менен *тти. Октябрь революциясынан бурынғы ҳәм совет влас*
тынын бириншн күнлеринде Шымбай қаласынын өмиркнен, есте қалғаи өмир елеслеринеп есимде қалғанын
бнраз қысқаша сез қылмақшыманХалық легендаларынын баянлаўыиша Шымбай қаласынын
пайда болыўы былай болған; еситиўимше
«Шымбай
қаласы пайда
болмастан бурын
бул
жерде
Чнн-бай деген адам мокэи еткен.
Кешлели
шарўалар қыс анлары келии 3—4 айлаған малларын
сатып жаэы менеи азық болгандан дән гәллелерин
алып саўда қылады екен. Ал- бәҳәр аны келип, жаз
шыққаннан кейин Чимбайдын. базары жабылып, саў*
да-сатлық нслери тоқтайды екен, Ал сонғы заманлары Чимбай қыста да, жазда базар болын, Чнмбай
қаласы үлкен шәҳәр, үлкен қала болган екеи дейди>.
Мен өз козим менен мыналарды керднм;
Чимбайда ҳопте сайын еки рет базар болатуғын еди, Сәрсемби ҳәм Ж ума күнлерн. Бунын бирнсн қысқа бвзар,
бириси узақ базар болып аталады. Кысқа базар куни
базарда адам аз, Узақ базарда адам толық болатуғын
едн, Өйткени қысқа базарга узақтағы днйханлар, Ъөл~
деги, көл бойыпдағы шарўалар ҳәм балықшылар базарлап келиўге үлгере алмайды екен.
Чнмбайдын базары. Отын базары. М ал базары, Бз*
лкқ базары, шапан базары, етик базары, ғәлле базары, шыпта базары, қассап базары, баққал базары
тағы да басқа базарлар болатуғыи еди. Ҳар базардын затыи дәл тортипке салатуғын басшылары бар.
еди. Мал базарына кел етепшдеги шарўалар қаре
малларьгн, қойларыц, ешкилернн окелип сол базарға
тслтырады. М ал базарын қарақаллақ бийи Палўанияз
бий (Палўанияз қассап) дсгсп адам басқарған. Ол мал
базарыи айланыи малларды барлап, тексериш
бар
қассапларды
тнне
ертип,
ҳэр
бнр
өгиз
258
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'екен сыйырларға оцшыйып п и к.ж п қараи ьпш Оолыи,
^азардағы маллардын бахасын езинше қойып, — еге|»
оға» қайыл болмағанлар малын жетелеп.
базардан
шығарып алып кетеди!—деп ескерткеи,
гүркнреген
яаўыси базардық ака шети менеи мына шстнне еситн*
леди.
Баэардық ояқ-буяғына шыгып болып, адамлардын
зәрресин ушырып қар малдын семнзлнгин услал көрнп,
‘■ :алыныи бақасын кобире;< айтцапларға допииип, же*
кнринип, умтылып қонып сатыўшыныя разылығына қа*
рар-қарамастан қассаплар малдыц қунын санап берить
қасындағы жалақлап жургеп, мал соятугыи саллақл^р малларды, койларды. саллақханаға алып кетип
■ ыр. Арадан аз \ақыт өтпей-ақ спллақлардын қа»)
''нрсўлерн саллақхаиода сойылгли гошлердн саиын сан
лай, геўдеснн ҳәм басқа гөшлерин арқалап, тар көшс*
.терден өтеди. Небнреўлери балақларын турип,
соиылган қой-ешкилердип гөшлерин териден шыгарыў
бойына нйнине көтсрип бнрнеше саллақлар дизклил,
желип-жортып туўра қассап базарына қарай, хожайин<
лердин шәнгегине апарып нлдирип қояды. Ал гәш са*
тыў жағы қассаитын езииин иси.
Балық базары. Көл етегиидеги балықшылар
балықларын хордан-хордан етип (жекеннен тоқыған
қап) егиз арбадан түсирип атыр. Балық базарын басқарыўшы Қайыпназар қазақ дегеннин балықшыларга
бақыргаи даўысы, балық базарын жадғыртады. Базарлардын пшнндегн ерте басланып, ерте тарқалатуғыя
базар сол. мал Сазары менен балық базары
болды.
Өйткени қассаплар, балық қуўырдақшылар, кабапшылар ез саўдаларын ерте баслап улгериўн ксрек. Қуўыр*
дақшылар жалақлап балық базарын ерте қыздырадк.
Балықларди хордаиы менен кетере алып, саўдаласады. Өгиз арбадагы хорданларды босатып, балықшыларға хорданын ылақтырып таслайды. Болмаса, балықшылардын корданын өзине арқалатып, балық қуўыратуғын ошақ басына әкелдиреди- Ол жерде балық
қуўырдақшынын қазан-ошағы астына от жағыў ушмн
бет аўызлары қап-қара күйс болған жетнч балалар
таймп болады. Балалар қолларыпа пышақ алып, балық қыршыйды. Қуўырдақшылар қолларына кепкирин
плып, балықлардын төслик, уўылдырықларын қазанға
сыэылдатып қуўарып, дэмип кереди. Коше бойлап
259
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өгкен базаршылардын мурнын жарган ийнслер, қуўырдақшылардык дөгерегнне адам жыйнайды. Қуўырдақшынын дөгерегипе базаршылар менен буралқы ҳөше
нйтлериде толып кетеди. Саўда қызады.
Отын базары: Отын базарьшда сексеўил менен көмнр сатыладЫ’ Секссўил меиен көмирдн бурын Дәўқара болысы деп аталған, ҳәзирги Тахтакөпир районынын П1ығыс әтирапьш жайлаған қазақ шарўалары
түйелериие артып келеди. Буларды туйекешлер деп
атайды. Ертеқ базар деген күии қаланык тар көшелерикеи кәрўан-кәрўан туйелер қалта-қалта кемнр,
сазақ-сексеўиллер артып, туўра отын базарына лық
толады. Түйелерди шөгирип қойып қалталарды түсирнп,
қатар-қатар түйелердеи түсирилген отыиларын биринбирине сүйеп, қойып, оныд дөгерегнне туйелерин қатар.тастырып шегирип, түйелердн ықлап өзлери қыстын
суўық куплерииде ортаийелердн ықлап, өзлери қыстын
суўық кунлерине тон жамылып, отты дөгереклеп отырып, тамақларын писирии ншеди. Булар басқа базаршылардай болып шарбаққа түсе алмайды. Өйткенн
олар отын ҳәм туйелери менек шарбақларға сыймайды. Булар ашық далада дүзге
үйренгенликтен отын
базарынын майданына түнеп шығыўды қолай көрди.
У?ақ жолдан шаршап келген түйелери қатарласщ^
шөгип, гүисеп-жуйсай ^сатады. ОлардЫн ортасЫнДа
отынлардын арасында қос басқан туйекешлерднц жаққан отыныц түтини ояц-буяққа шалқып турады ..
Түйекешлердиц бир ғана нәрсе тынымын бермейди.
Қәибир ата-ананыц буйрығын орынлаў ушыи түнле
отыи базарынан шөпшек терген балалар, түйелердик
арасынан өтип, сексеўиллердин жинишке шақаларын
сындырады, Қәйбир шарбая түйелер балалар тусынан
вте бергенде «бөҳ» деп балаларға жпнин шашады. Бул
ўақта түйекешлер отын урлыққа келгсн балаларды
қуўалап кетеди. Тад атыўдан отын базары қызып кетеди. Түйекешлер қырдағы сексеўиллерди отқа жагып
оиыц отын (шоғын) қум менен көмип қойганнан кейин
ол көмирге айналады. Сол көмирди қапқа салып қалаға алып келеди. Көмирднн қарыЗдары көбинесе темиршн
усталар боладьь Темиршилер көмирди керикке салып
қыздырып, онын жалын отына темир аспаплар йслейди. Сексеўилдин көмири отын орнына жағатуғын күто
қолайлы, Өйткени өжиреииқ ошағына көмир салып
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лойсв, басқа отынлардай түтини шығып көзди ашытТүйекешлер сексеўкл, көмир отыиларын сатып
болғаннан кейин ғәлле базарға барады. Қапларына
;ән толтырыи, оны түйеге артыи, түнелерин бириииц
кейниие бнри тиркестирип, бнреўи алда жүриа жетелеп, Дәўқараға қарап жол тартады.
Бақайшылар, Чимбай қаласындағы көнши, нанбай,
{емирши, қусаған кәсип ийелериниц еқ жарлысы бақайшыдар болады- Бақайшылар базар күни саллақхана*
да сойылгаи маллардық бақайларын сатып аладыБирақ оны үйткп, тазалап писирип сол базар күнн
лслген базаршыларға сатып үлгере алмайды. Бақайп:ылар бақайларыи писирии, қара самарға толтырып,
Чпмбай қаласы бойынша шарбақларға кирии, «Бақай
илагуғын барма?> деп бақирып журин-ақ писирген
бақайларын сатады. Қара самардағы бақайларды сәтып боламан легенше, талай жуўылмаган қоуплар мепен усланады...
Нанбайшылар. Шымбайда нанбайлар еки түрли болатугын еди. Бириншиси, қараўындағы бир неше адамлар
менен ислеп, бири ун елейди, екиншиси, қамыр ийлейди, үшиншиси кан жлбады- Олардыц баслығы жүдә
бай адам болады. Атақлы панбайдан
санап нан алып кетип сатады. Улкен себетге толған
шөреклерди ийниие көтерип жүрип, көшеме көше жүрип, «Майлы пэтир» деп бақырып жүрнп саўда қылады. Нан ушыи ун елейтуғын адамныц ҳор қайсысы
слектнқ (слгезсрдиц) қасиагын тесип, жнп пенен иәтикке Сайлап нши толы унды алан*булай шайқап елей*
ди. Олар тац атқанша еки қолы менеен елеўишти
шайқап отырып ун елейди. Иан жабыўшы үлкен тандырды кесе салып, басы күймесин— деп қалык орап,
егер мурты болса, муртын суўлап, қолына рапийда!(ы
алып үстине гөне шапан кийип, тандырға кирип-шыгып, муртын кеседеги суўға батырып шөреклерди жабады. Ҳәўирине күймесин дсп шореклерди теэ плыў
керек. Муртын суўлап турғанын керип, бүйтип, суўлап
ҳәлек болабергенше, тышқанпыц қуйрығындай муртьш
қырып тасласа болмаспа еди» — дегеи ойга кетесен.
Нанбайханаға кирнп келгеиде кесе салыиған тан*
дырдын ншине жуўырып кирип, жуўырып шығып жүр*
генлерди көресек. Басып танғанына қарап \аял екен

пййды .
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десеқ, оттын ҳоуирине күимесин депч басып ораган ерк*к адам болып шыгады. Себетлерип капталына қойып
1Шй сатыўшы, бир неше нанбайлар наннық писиўнн
күтип отыр. Нанлар пискеннеп кейин сататуғьзн нанларды хожаньшпзп сатгап алып, себетлерип толтырып,
себетии го тебесппе, гә мойкы талс.а қолтығына кетерип, ким бурын сатқайлы деп жуўырмсып, жарысытт
көше бойлап «майлы шөрек, ҳо пәтпр кимге ксрек?>
деген даўыслар
Шымбайдыц явшеси жаиғиртады.
Наибайлардын «майлы шөрек»деген доўыслары йдамларды түн уйқысьтон оитады.,
Ғәррекшилср. Ғоррекшилер екк адам боллды, биреў
қайыс пеиеи ғпрректи айлаидырады, ал биреўи қуўра*
ған жынгылдап жонған ағашты ғоррекке тутып ийин
жонады. Нйик сатып алыўшылар пйикти сынбасын деь
телпегиииқ жунште шаншады.
ТҮРЛИ ӨНЕР КӘСИП АДАМЛАРЫ

Қарақалпақ аўылларында бул күиде пзн аз қал
ғ2н, ҳотте жоғалып кеткен касиплер туўралы сөйлеп
бериўди мақул кордим. Себеби, оидай кәсиплерди е.т
көзим меиен көрген едим.
Шанышбай. Баланы шешек (оспа) аўырыўынан
аўырмаў ушын бйлаларды шешек аўырыиа қарсы шаншатуғын «шанышбайлар» деп аталатуғын халыҳ медн*
цинасыиык ўәкиллери атқа минип, бөктерннип аўылларға келип баланын қолынан шаншады. Ек әдеп мушынық устинен шаншады, балаиык Шанышбай шакышқап жери қатара қотыр болар ўақытта шаньтшқан
адам тағы қайтып келнп, шаиышқан жердеғи жаранық
аўзыидағы қатыўаш қотырып тусирип альтп кетели. Ол
алған қатыўашытт езнп екиипш қольгн шанышқан ба*
ланыц шанышқаи жерине себеди« Сонда шапшып жарл
болған жер тез пигедя екеи. ШыАтбайдын арқасындағы
15—20 кнлометр жерде Шанышбай мәкакнын аты елеге дейни бар,
Шаштәрезлер. Шашы өскен базаршыларды пәскурслге отырғызып қойып шашларын суўық суў мене>?
суўлап шашын жпбитнп еки қоллап уўқалайды, Су>
менен шашгы жибигпесе, нәки етпей басты аўыртьтн
қыйнайды, сшашын жибитпей алды» деген мақал усьт
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нан қалған. Ш аш тэрездин искек деген аспабы менен
;ажен муртларды жулып сулыўлайды, «муртына қарай
искегн> деген соннан қалған.
Көнши Қөпшилик кәеиби өнерн Қарақалпақларда
атам эаманиап бар кәсип. Россиядаи телетин (телятая шкура—бузаў тери)
Былғары, Ииколаи телетин
саўдагерлер тәрепииен көп келиўине байлакыслы көншилер бул кәсилти қойған еди. Ал биринши имперка*
лнстлик ҳәм граждаилар урысы дәўиринде, бурыпғы
кэшпилик өнери және басланды.
Кенши (шеримшилер) малдын терисии, таидырдын
ишине түтин тутетнп, көнди, малдыц терисин түтел
п рғап тандырдыц аўзыпа, териннн ояқ-буяғын аўдарыл
пнлейди. Ониан кемин терини қара бояуға (зәкке) бояп
с\V бүркнп былбыратып базарға аларыи сатады, Опнан
егик тигнледи- Тнгилгем етик суўдық ләмн меиен етикке усап жумсақ бодады, ал сокынан қатып қалып
адамлардыц аяғына съгймай азап көреди. Сол заманлары шайыр Қыдыриияз бақсы шерим етикке былай
деп қосық шығарғаи еди:
Қөрдик цудааын қүдиретнн,
Зокке боятып жүн бетин,
Етнк қылып та сүўретшт,
Шерии деге боле шықты.
Суўга тийсе былбырайды,
Күнге гийсс ыржыяды.
Кийсен тнрсегинди қыяды,
Шерпм деген бәле шықты.
Ба^ардан екелдик шеримдп,
Қақайнп атқая керимди...

Киркирсши. Қарақалпақларда салыдаи дәи тазалап гүриш қылыўшы кәсипти киркиреши—дейди. Кирклрешн еки адам болады, олардын салы тартатуғын
дигирманыныц бир жағы тас, бир жагы ағаш болады,
булар еркек адамлар болады, булар киркиресин арқасына салып арқалап аўылма-аўыл жүрип салып тазалайды, олардын тартқан салысы толық таза гүриш
болмайды» қалған жағын үй ннеси—ҳаяллар келпге
түйеди, оннаи кейнн таза гүриш болады.
Қнркирсшнлер туўралы: «Көтер киркирендп»—деген мақал елеге дейин сақлаиған.
Мөреши. Мөрешилер ерхек адамлардан болады
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Мөреши жердн қазыл қозақ цылып устине жалпақ тах*
тай қояды. Мөрешиикц аяғы тақтайдык астына жайғасадьь арбаныц арысыпдай жууан ағаштын жоқарысы маслыққа бекитиледи, Лғаштын төменги басыныц
ортасы
кесилип улкен думалақ (жумыры жалпақ)
шийше орнатылады. Лрыс ағаштыц орта белине аўыр
дягирман тасы байланады. Мереши өре ағаштыя орта*
сын тесип өткерилген шүй тутқадан устап
қозақтаотырып тоқылған алаша, бөздн тақтайдыд үстина
жайып алашаныц узын бойына саўмалап шийше мегген арман-берман ысады, алаша таўарда жылтырақ
пайда болады. Ҳайыт сейил куплери жақынлағанда
Мөрешиге заказ көбейеди, ал алащаға түскен шийшенин. жылтырағанына жаўын тийсе жоғалады- «Ш апаныцнын мореси түстиме» деген мақал —фразелоги^
соинаи қалған.
Таракшылар. Тарацшылар өгпздин муйизин қазанға салып қайнатып түрлп жоныў әсбаплары мепсо
жонады, кншкене пышкылар менен тарақтын
тисин
шығарады. Тарақшылар тарақты ҳаял-қызлар ушын
ислейди, ал оньгц кишкентай түрни сақал тарақ дейди.
Бурын еркеклерде шаш қойыў дәстүри жоқ еди. Тарақ ислеў аўыр косип больш қатын-қызларға тарақ
жетиспегеп.
Таз >;ам тарақлы болады,
Ол ҳәм керекли болады.

деген сөз тарақлардыц жетиспеўинен шыққан болса
керек.
Қасықшылар. Қасықшылар, ағаш қасықты, ақ сөгит ағашынап ислейди. Қасықшылар табақ, самар,
керсен, тостаған, шөмиш, кели, келсап
өсбапларът
қоса ислейди, сонда онық коспбин қасықшы деп атай*
ды. Қасық онақан адамлар ушын ислейди, қасықтын
бнр жағы сунық тамақ ишиўге қолайлы болыў ушыи,
бир жағы сүйир болады. Ал солақай адамлар
ушыи
қасықтын сүйир жағы қәкиснне жалпақ жағы көлип
ишкен сорпасы езиўиииц еки жағынан төгилип отырады. Мине сонлықтан халық«Солақайға сорпа жоқ>,

деген мақалды дөреткен.
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Тоншылар* Тоншылар тонды жүни есик цойдын
териеииен тигеди. Тоншы ушын тоц тнгнўде аксат нэсил емес, ал терғши ашыған қатыққа нйлейдя, кепкеннел кейин оны сүрги деп аталатуғыи темир менен
суре*Ц оииан кеГ : I пор менсн ағартады, оннан кейин
пардаз деген сары бояўға бояйды, Нарпоз парсыша
анар мийўасыныц пости (териси) қабығы—деген сөзи.
ол «Нарпоз» Оолып тилге кирген, Тонныл материалы,
.еқсец, елтири—тери деп аталады»
Усаган байланыслы:
Сснсеп товиыи, қәдирин,
Сехсендсги қарт бялер>
4

деген нақыл пайда болған.
Ағаш устасы. Қарақалаақларда а?аш устасы үл*
кея қүрметке нйе, ол арба, шығыр, мала, түнде ағаш
асбапларын соғады. Ағаш усталары арба дүзеткенде,
теректиц қалыц саясында кецислик жерде ислейди,
Устанық қасына аўыл ғаррылары жыйналады, оқгй'
ме дүкаиыи қурады, онык қасына оннап жүрген ба*
лалар барып сөз тықлайды,
Уста өткир балтасы менен орнынан турып арба*
нын жапсарына жабыстырылатуғын жапсарын бпр
урып болып ғаррылар мекен әцгимеге кнрислп кетедиУста ушын тусте нан шорпа, кеште палаў, таўық сор*
па тайыи болады. Ол тамақты теректиц көленкеси,
ашық ҳаўада, кеўилли жерде жейди, азаниаи кешке
дейин чай-қайнататуғын қара қуман оттан түспейди,
Ағаш усталары кекиар ишпейди.
Ағаш усталары шығыр ислер аддында езинии
лирицен басқа да пирлерди атап келип,
кейин ези*
нац пирине сыйынып:
Қойдыц иирн Шопак ата,
Жылқыкын. «ири Жылқышы ата,
•Чалдык иирв Зәнгн баба,

ТүЙеяшк акрк

У гй сы л

қарз,

* * *
ТемиршиНйқ пири Ҳазирети Даүыт,
Қобыздьщ пира Қорқыт ата,
Шығардыи, пнрц ЛәЗлэж баСа,—
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деп қолыи жайып, пәтия оқып Ләйлдж бабаға сыйыкып, ағаштаи шығыр соғыўға кириседи. Шығырдыц
ортасындағы Қараман ағашынан» онын айқасқан тиси
(шығыр тнс)
жигплдик жнйдеден нсленеди, оныа
керизден суў плнп шығаратуғын гузеси «дигир> деп
аталады. Дигирднн саны отыз еки болады, днгнрлев
шығыл таи жвнеп якн тоғай тал деген тоғайдағы қайысқаи тал ме^тек дкгнрлер дигиршккке байланади*
днгирдн де ағаш устасы
байлап береди.
Қөпшилик
ўақытларда днгнрлер туспей қалды.
Бнр днптри қалғанша, айдай бер—дегеи мақаллар
усыдан қалган. Шығыр ҳәр турли бодзды. Көлик бир
айлапғанда
дигнр бир айланады, буны тен төкер
денди. Бундан шығырларға ешек қосылады.
Квлик
инр яйлянтлндя днгир банлаған дөнгелек бир ярым
айлаиады, буны «бир ярым твкер>, деп бундай шығырларға ат қосалы, көлик бир айланғанда дигнр еки айналады. Буны «еки төкер» шығыр деп атаған, бундай
шығырга түне қосады (жегеди). Шығыр қурыўға шамасы келгенлер уш ағашты айқастырып байлал улкеп
ағаш гүректиц ортасынан ағагцқа асып байлап қол
сериппе қылыи жер суўғарады, Меи де бала гезимде
қол сернпие мепен суў серпейнн,— деп ойнап көрсемде
күшнм жетпеген едн, қол сериппе аўыр мнйнетлердии
бири еди.
Мен езнм керген косипхерден қысқаша жазған
болдым, ол кәсиплерди, аспаб дукәнларынын өзин квэ
бенен йөрмегенликтен сез бенен жазыл түсиндириў
қыйын болады екен.
Қарақалпақлардьщ кун көрис өнеринин буннан Да
басқа да бир қанша шаршы теппеши (салы тазалаў*
шы), шапшы (кнйиз басъгўшы), Гулал (қумбызшы—
гузе дигир иелеўшн) тағы да басқа кэснплерн болғаи
едн.
Пул косиплердиц көпшилиги 1929-жылы Қазақстанды үйрениў жомийетиннн А . Л . Мельков басқарған
Қарақалпақ экспсдициясы торепииеи экспеднция дәўирннде сү>ретке алынган еди, бул экспеджшяға мен
дилмаш, жол баслан журиўшт: болып қатнасқан едим»
бул сүўретлер ҳәм оныи негатиилери С С С Р Илимлер
Академнясынын этиографня штстнтутыиын Ленииград бө*
лиминде сақлаўлы тур. Бул тарийхып байлықты пай*
даланыў, бизиц этпоҮрафларымыздыц ўазыйпасы ғой.
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1968-жылы бул сүўреттнц негативнпен өзиме керегнн
түснрпл алып қайтым.
Жуўазшы. Мен өскен Шымбай қаласында толып
атырған кәсиплер, өнерментлер ншииде тагы темнрши,
мыскер, зергер, шойыишы, шыткер тағы да басқа кә>
•лш ийелерн болатуғын еди, ал булардыц борин жазыў
:арийх илимипиқ (этиографиялық нлим изертлеў) лси,
буларды жаза басласам өзимник сстелик елеслерпм!ен шыгып, басқа жолга шығып кетемеи ғой. Сонда
да өзимнин бала гезимде көзим көргеп
жуўазшылар
өнери, өз ағамиын шын кәсибн, көпшиликта гунжтшц
мазалы майы менен тәмийин қылған Өтепияз жуўатшыныц жуўазшылық кәсиби жөнинде сөйлемекшименСол жуўазшылардыц май қуягуғыи май дәбле деген
желимнен ислсигеи май қуятугын ыдысын қозир музейге қойғанда қандай қызық көрииср еди.
А\ен аўылдан келгендс окемииц нннсн Өтепнмэ
тегеи ағамнык қолында тәрбияландым, ол кнси Аллам*
берген қайықшы
деген жуўазшыға шәкирт
болып
жуўаз айдаган, Ллламберген қайықшы деген кисн Өтс’
•шязды үйлепднрип, өз алдына жуўаз әперип, өз алдыка гүнжндеи май тығаратурьш жуўазшы қылып
гайынлаған.
Өтенияз бурынгыдан киятырган достүр бойкнша Қудияр, Ералы, Оразбан дегеи үш адамнаи нбарат шәкпрт таярлады. Ералы меиеп Оразбай жуўазшы болып
мақсетнне жете алмай жаслай өлген едн, ал Өтенняз
Қудиярды жуўазшылық өнерип үйретнп, үйлеиднрип,
ез алдыпа ж уўаз қурып бсрдн, өз алдыпа жуўазшы
қылып шығары[), белгнли адам қылды.
Шымбайдыц көшелерннен тац алдьгнда жү*ргепде
жгўазшылардыц жуўазыныц шыйқылдысы еснтилди.
Ж уўаз жуўан қарамаи ағаштаи кеснлип кели қусатылып нсленеди, оныц жуўанлыгы келннип жуўанлыгы*
нан 2—3 есе артық болады аиық келн қусатып ойыл*
ған жеряие ерик вғашынап салыналы. Онык үстнне
маслық қуўыстырылады. Маслықтын еки арасы ашасыиа қойылады. Маслық бир жағынан карусел ойы*
нындағы чеме сүўретлц түйениц мойнындай
мойны
ағаштыа үбтинс дигнрман таслары орнатылады. Дигнрман тасыныи саллгагы менея жуўаэдыл келнсине
салынған гүижп оқ пепен келииин арасына қысылады.
Гастыц салмагы менеп гүнжилер езилнп сыгылып май
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шьл <1ды, Жуўазды айландырыў >шын т\ие қосылады»
ТуГе азаннан ке1ике дейип жуўаздыц кслисин айлана*
ды Ж уўаз айдаған адам туйениц изииен орип журит!
жууаздын келисин, жоқары шыцқан тастын аўыры
менен езнлген гунжилерди келинин ишине, қолы мене?»
салып тупениц артыиан жуўазын айланады. Жуўаздыц
келиснне еалған гүнжн езилип гунжара болып кединиц ишнниц дийўалыиа қатады, келиннн нши гунжи*
майға толады. Мен де жуўаздағы гүнжи мдйға айланганда бир жағынан балалық доўирдиц ойыны екипши жагыиан гунжимайга нан батырып жеў ушы*
түйеинк артыидағы түйе меиен анлакып жүргек арысқа минип арыстыц арқанынан услаи қолымдағы нанды жуўаздык келнсинин ишиидеги майға батырып жей*
мен, менин яғам бул не қылгяныц теп кейнмеиди, қай*
та мениц бул қылғаи иснме қуўаиады. аэаннан кешке
деи-ш түйеииц артыиаи пияда айланып жүргек аўыр
миЛиетии умытқандай бо.тады.
Жуўаздын тәрези текшесинде түрли размерде чай*
нек формалы желимнен исленгеи «Май дәбле» дек
аталатуғын гунжи май қуятуғьш жылтыраған қарэ
ыдыслар қатарласып турады.
Гунжимай алыўшылар май сикип саргайып мойныма баў тағгллган май қабақлары менеп жуўаэдын
есигипе келип турады, оларға май дөбле терези менеи
«ағары» деп аталатуғын тас бенен гүнжн майлар #л*
шеиип бернледи, олардык ман қабығынык мойнында
байлаиған кесхек ағашы бар, ол ағаш «шот» деп аталады. Жуўазшы Оерген майыныц ҳәр ағарысы (еки
қадзгы) ушын кескек ағашқа кесип гертбек салади,
бул несиеге бергек майдын есабы, андыц аяғында кес
кектеги гербекти сапап есапласып майдыц ҳақысы
ақшадай якн гүнжи, кенди|), яки бнйдай меиеи есалласады, ал жуўаздын ишинде туйе қосылған қараз
бенен ун тартылады, тартылған унды ианбайлар алады.
Шымбай саўдагерлери. Орепбург тәрешжеи * суў
жолы менеи А қ бөгет, Тоғыз тере арқалы, кәрўан жо*
лы менен қазақ байлары: Суигетбаи, Қыдырбай, рос*
сия товарларын алып келди. Екинши тәрептен Хийўа,
Ургеничтен Қапказлы Ағзбнй серкеш, Яхшымбай, Хал*
мурат бай, Хнйўа, Ургеничтен шапаи, етик. жипек товзрлар менен дүкаиларды толдырады. Ағабнй серкеп»
Шымбайдап үлкеи сарай салды. Шымбайдьш қалаеы*
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на лахта, жоньгшқа тухым заводлары сальгнды. Ургенчтеп келген бай, Хожам\рат делбе деген русша
сөйлеп билетуғыи адам с;ш. Шымбайдын саўдагер,
дүканшы, боззазларына есимлне товар бериў хожайыкьс болды. Тахта баит1 дүкаилар кебейли*
Жоқары
журттаи тонар әкелгенлер дүканшыларға көтере товар
берип пул жыйнайды, (Хийўадан келген бкр хожа*
пын, берген товарлары ушын дүкаишы саўдагерлерден
пул-ақша жыйнап жүргенин көрдим),
—Ҳә, Халмурат аға маллар еле өтпей атыр, ке*
шареқ пудды үйицизге өзим аяарып берейин, —деген*
де ол байт ат үстинен ецкеГит, дүкапшы адамнын жа*
ғасынан сүйреп, қамшы менен урды. Ол бай Шымбайға баспашылар келгенде оларға мал сойып, баспашы’
ларды миПман кылған адам едн. Сол Халмурат баГи
ды совет заманычда жоие бир көрдим.
Үйренгеи әдет қалама, мал-дуньядан анырылып
конфеске болса да, қолыиа тәреэи алып, ярым қап
қаразсыз копфетти арқалал, зыр жуўырып шекеси
қуўсынып, шақылдап сөйленип, конфет сатып журге*
НШ! талан көрдим.
КӘСИПСИЗ АДАМЛАР

Шымбай қаласында кәсипсиз адамлар да болды
Олар; кисапырлар қарақшылар, қумарпазлар, Дәрья*
бай, Вайлепес, Сайтым, Бахый дегенлер атақлы кнса*
пырлар еди. Бираз күнлери базаршылардык
қалталарын кесил. мттстсиз дулья табады. Олзрдын үстп
басы таза, кийимлерди саплап кийип алып, той-тамаша. мерекелерди де басқара береди. Қурбан қарақшы.
Буйра қарақшы дегенлер Шымбайдағы атақлы бак
адамлардан едн.
Бул атақлы қарақшылар алағат заманлары қол*
ларыиа мылтық алып, Шымбай қаласына ҳәким болыл
отырды. Ал сокыиан бул қарақшылар түркмен баспа*
шыларынык Көклен яегеккнкн отрядын Шымбайға баслап әкелнп ел, журтты талатты. Халық бнригип жаў*
ды
қуўып
салды, жаўды
баслатт
келгек қарақшылар тутқынға алынды. Қурбан қарақшы
Халқабадтын алдыпда «Қызыл үй> деген
макаида
атып өлтнрклди. Баспай қарақшыны Ийшан
қалаДа
'Т а х т а б о я т —дукаппмк еки жақлап ашылып жабылатуғын
5грўа за ла й қа пысы.
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эдамлар
балта
меыеи
урып
өлтирди.
гЗаспай қарақшыыыа өлигиниц үстиие ҳаяллар
күл
гаслал турды, Ояын өлигинин шетн кеп ўақытқа шекем
;:өринип жатты.
Бухарбай қараҳшынын Жумабай*
-Заспай ҳарақшыныц Әлнн дегем балалары комсомол
>атарына кнргеп еди» 1923-жыллары Ташкентте шыға
.угын «Ақ жол> деген газетада «Жүзн қара болғзп
Зухарбаев» дегси мақалада
қарақшынын балалары
ошкараланып, комсомол қатарынап шығарылды,
Бул қарақшылар өзлери такке барыа мал урдамайды. Оларга мал, ат, туйе урлатқан адамлар келип
арыз қылады. Бир иеше* күилерден кейан, жойыдған
малын таўьш бернп, оннан сүйинши алады. Сүйиншиге
берген қой, ешкиин сатып нульш ьа*ара болиседи.
Мен бир күни қартайған уры Буйра қарақшыныц
взн жас гезнкдегн қалай етип мал, ат урлағанларын
бнреудерге сөйлеп берип отырғанын еситт,*м. О л жүдэ
қызық эпизодлар едп.
Қумарпазлар. — Қумар ойнайди. Дсық ойыны, дорднян,
ал түилерде үш асық, ақшалы
жыйрма бир
ойынларын ойнайды. Сол
ойында қай биреўлеркниц
барлық иапақа пулы менеи кийим коишеклерин утты*
рыл, кешеден жалацаш қайтыўга уяльп!, тамнын тө*
беси иенеп, ямаса қуўыс қолтық ленен қайтқан жаг*
дайлары да болады.
Пәнекшнлер. Базар күилорл де түрлн косип ийе*
лери болады. Олардыл бнреўлерн Хниўадан келген
пәйекшилер менен чайпурышлар. Пзйекшилер хор-хор
шылымын қолына алып, басындағы отлығын үилеп%
тутандырып оттыи үстиие темеки салып
темекинин
гутшшн бурқырз! ып көшешщ ояҚ'буяғына шөгнрме*
син селкилдетнп ҳәр кимнин аўзына шылымынын нанын
гутып жүрсди. Бнреўлер шегеди, бнреўлер шекпейдн.
Шеккенлерден пулын алып, қалтасына салады. Жәие
жортып-жүгнрип кетедн* хор-хор игылымыныа басына
темир тор жабады, тордыд теснгинен отыи үллеп
алыстырадьк
Ҳаркимге шылым салдым дегендей етнп, басына жанадан
темеки салдым
дегендей, қақпағыи ашып
уплеп, шайқап тутандырып турады. «Пәйекшшшн арты
дийўана боладыэ деген соинан қалған.
Чайпурышлар—белбеўине уш*төрт кесеин банлао
бекитип, қолына мыстан ислепген қақпақлы думшеснн
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хсгал жууырып ж\'рпп> базарш ш арга кесе менен чай
усынады. Отырган бацқал-дүканшыларға кек чак
салған касаиы )'сынады. Ол касаьа лрым уртлам ғана
чай қуяды- Чай ишкенлер түргелип турып ишеди, қалтасынан мыс яул шығарып бередн, чанпурыш қалтасы1а салыи, тағы жалақлап жуўырып кетедибул чайпурыштық мақсети адамларды найға қан1ырыў емес, ал өз абройын сатып сол адамлардан
пул жыйнаў — байыў.
Лампамай сатыушылар. Сатыўшысы
Хийўадан
лелген Кулец кн«ик деген кисц. Ол жүдо бай адам
лардыи қаладағы қылгап саўдасын қанаат етпей, қаладан далаға шығып* базаршылардын келетугын жо*
лына қос ^урьш, ҳар цосқа еки адамнан қойып, лам*
памай шнйшелерин ат дорбаға салып киятыртап ба*
заршылардыд атыиыд жылаўынан услоп,—лампамаи
ды ал, шнйше болса, қайтарсыи алып келерсендағы
дел, еркине қоймай, лампамай шлЙ1пелерш« базаршыиын еринин басьшаи жулып алады. Мен бнр
күпи
бир базаршынын артыпа
.миагесмп киятьфғаиымдз,
екн адамиыц
зтынын жылаўына асылып
атырғанын көриа қорқэит кетгнм, Қарасам сол қос ииишде
лампамай шпйшслерден басқа ҳеш нәрсе каринбейди.
Ғыр-дөгерек
ҳара шийшелерди қатар длзпи қойғаи
еке».
Шымбан бнзирыиын коринлслерняен/д.чршыляо бнзар куни биреуднн бир нәрсеги жоралса Ербай. Д\уса
жаршы дегенге келип пул ч^леп, жоғын антып
жар
шақырады. Прбай жаршы аяғы ақсақ болып, ат үстинде жүрип жар
шақырады. Оннан
кенин МуЧгса
жаршы деген болды. —Ҳорким көрсе хабар берсин!
деп бақырған даўысы базарды жаиғырталы. Аўылда
менин бағып журген ылақларымнаи алты ылақ жогалып кетти. Муўса жаршынык сол жогалған ылақ*
ллрым туўралы
қышқырған жары еле қулағымнан
летпейди.
Ояз келагы)?. Қыс
айларьшыц бир
күия еди.
Шымбайдын базиры қызып турған ўақтында Қараба*
ла пашшап княгьгр деген сөз еснтн.тди. Аттын үсттгде
бөксесин көтерпп таслап, қылышьш салбыратып, «ояз
келатыр!»
дел бақырып өтебердк. Оньги
артыпан
қос ат жсгплгеп Файтонға минген Шымбай оязы ҳаялы
менен отыр екеп, еки ат жеккен орыс, арСа (файтогО
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қос аяқти тсндей тасдап, желии кинтыр. Базаршилар
жыйрылып жол берип, ҳәмме басыпдағы шегирмеле*
рии цолыиа алып а^ырғап квпшнликтнн ҳәрекетн менеи көзиме қалыц қойлардыц ортасына қасқыр кнрген*
дсй болып керинеди. Мыилағаи қара шөгнрмелилердин
швгирмелерин басынан алып қайта кнйнўн, текиздиц
буйра толқыиындай болып кврияди де кетти.
Атлар қос аяқлап шаўып баратырғанда, базаршы*
лардыц гей биреулери, қайбир ацсыз ғаррылар телпсгин иешнўге улгере алмай да қалып, албырақлап
атьзр.
Базаршылардын арбалары Шымбапдын тар кешелерипде дигнршиги шуйкилдел, шүй-шуГшне қағысты.
Қарсы келгеп арбалар
бир-бнрипе жол бернў ушыи
көше тарлық қылады.
—Айдассан-айдас, кимниқ арбасы сынар екен?—деп,
қай * бир арбакешлер өшегисип, квшеге таласады. Ар*
басына пәтли ат қосқан базаршцлар қарсы келген арбаиыц шуйин қақтырып өтип атыр. Арба айдағанлар*
дыц «пош, пош!»— дегеи даўысы тоғайдагы атшөктии
даўысындай болып еситиледи. Қай бир базаршылар
гүмис тецгесин қара пулға аўмастырады, саўда қәре*
жетин қылыў ушын гумис ақшасын 32 қара пулға алмастырып усатыў ушыи— «Теигеге пул, тецгеге пул!»—
:еп бақырып жүргеп адамлар да көп.
Кэшеннц бойында қолына қасасын алыл, айдар
шашьт салбыратып, қольша «ҳвўсип» қабағыи усланан қалендерлер отырады. «Ҳүў*.\ақ» — деп Дийўан’
лйы Мәшираптин; Изюсем қайдаи табарман. жигарим.
Менин излер кии!им бармуу, Ҳуў-ҳақ, Түркистандз
Хожахмет, Мәдинеде Муҳаммед —деп ғәззелнн
саз
даўысқа салып айтыи тиленшилик етип жүргенлер де
көп. Жоқары қалалардаи келген саз даўыслы қален*
дерлер, ғоззел айтыўшы дәрўишлер көбейип кетти. Бут
қолендерлер гей ўақытта 5—б болып, ел гезип жүрип
ғәззел айтқаиында даўыслары сахнадағы хорға да
уқсап кетеди.
Шымбайдыц туслик тәрешшде, Кегейли арнанын
бойында бир жағы жол, бир жап> суў үлкен, «Қәлеи*
дер хана» дегендей жай бар еди. Бул қәлендерханада
ошақ салынған, тазалап, еыйырыл-сыпырылған. Двгерегиннц бәрине гуллер егнлгеи. Қара таллардыц
арасы пайызлы етип қонылган еди. Усы қәлендархана%
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р* бзрлы>\ ҚАяеадерлер жыйлальш, қое-қос болыл аў
қат писприлели, кокиарлар езнледи, бән шегиледи, на*
ше етиледн. Қәлендерханаға
тек қолендерлер ғака
емес, көшедеги нси ернккен нссиз, «бийдэўлетлерде»,
«цумарпазлар да, саўдагерлер де барып бән шегеди*
Сол қәлендерхананыц батыс гәрешшле көпнрге жацыи
жсрде Кегейли арнасыпыц бойында Сацқай хожа де*
гепнггн «еигггти бар еди. О л мешиттеи жума ақшамы
күилерк норхаилардыц жилли, кесел баққан,
знкир
аалғандағы жабапы даўыслары ееитиледн. Ол знкир
салған жерге аўырыўдаи басқа, бир қанша жасларда
жыйланады. Порхаллардыц зикнр салғаиын, әрўақ
шақырганын, пар туйедей бурқырап бақырганыи, квп
балалар менеп менде бирпешо рет барып көрген еднм.
Базар күилөри қайбир шарбақларда, қолына мү
Йпз қартығы ыенен ништер пышағын алып (өткир
пышақ) тәўнплерде отырады. Хож а тэўнп, Сырымбет
тоўип, Изнмбет тәўлплер өзлерин «Лухмаиы қәкнмнеи
потня алдық» —деп журтқа мақтайды. Белин то/?тырып ораған, қоржыиы толран— дәри-дармақ
ҚаА*
бпр адамлардыц басына ?шштер тығыя, қаи агызады.
Малдыц мүпизинен ислегеи муйиз қаргықтын жуўан
жағын яиштер суққан жерден аққан қанға басып,
муйиздиц жиқишке жагынаи аўзъш басып тартып
сорады. Қартықты қанга толтырып алып: — Басын
қанға толып кеткен екеи, қараы қан шықсын деи қаи*
ди төгип отырады. Мерез аўырыўлардыц жараларыие
теўип ииштерин тығьш қянатып отырады.
Бийбазар кунлери қаладағы кәснл ийелерннин нси
аз болады. Дүканшы баққаллар жаз болса, дүхапнын
түрлн затларын қатарластырып қояды. Сонылган өгиз*
длц қуйрығыпыц знгирик жағынаи услап, шыбьш қо*
рыйди. Биреўиннн ишип отырғаи тамағын бири шыоыниан қорыл, желиип отырады. Лл, ол баққаллао
қыс айлары алдына әтөштан қурып, оған сексеўиллер
дин көмирнн қалап, алыстырып, қолына әташкүр алып,
алдъ:-ндағы кемнрдиц шоғын қозғастырып отырып,
саўда қылады. Лшатуғып дүканы жоқ, қылатуғын исп
жоқ адамлар асық ойнайды, қораз урыстырады, мәйек
урыстырады. Балаларды гүрсстнреди. Бнреўди биреў
г® өшегисгиреди.
Урыс-гөбелес кәсип қылып, агағы
шыққан «жилли» дегеп атқа тагылады. Болмаса даўды
сатып алады. Ана базар мепен мына базар арасыида
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*

ислеўге исн жоқ* адамлар көшелерде топ-топ болып
жүреди.
Мәддешилер, Базардыя ҳәмме жерц тап-таза сыпы*
рылған. Үстине кеше бойлап шыпта-боира менен жаптырылған—ҳаранғы көше. Бул жерде теке бақҳаллар
саўда қылады. Ж аз күнлери пайызлы жер. Бир тере*
пи ҳассап базар. 0 л да сондай бастырмалы. Дөгереги сыпа. Бийбазар күнлери усымаида түрли ойынлар
боладьг. Небнр иси жоқ адамлар дуканшылар менеа
гүрриқлесип, әнгиме-дүкан қурып отырып, көпшиликтин ортасында мәдде оАыны баслапалы, Ол мәддешилерде, ҳәлендерлер айтатуғыи—дийўанайы Мэширентин ғәззелии аитады. Жүдә саз даўысқа салыл, қосық
етип айтады. Адамлар бул ҳаўазға көп жыйлаиады
Мәддв ойыны сонпан сон Йаоланып кетедя,
— Дүпьяиы, ерни ким яратты?
— Қуда...
— Әбалий.
— Әбалнй!
Булар бир-бириие саўал берип, жуўап қайтарарда, орынларынан секирип турып, бирине-бири қарсы
жуўырэды. О ри н алмастырыл секнрип,
ояҳ
пенеи
буяқка шығады. Гейбир ўаҳытта екеўи даўые қосып,
ғяззел айгады. Булар ҳәрекеттн шаққанлық пенен оакирип—ойнап қара терге батады. Мздде қурыў нсй
тамак болғакнан кейнн, жыйылған көптен тняеннп
ақша жыйнайды. Кейни мәддешилер дүкаашылар менеч
карта (соқта) ойнаўга кирисип кетеди. Түнлерде карта
ойыикын нзи қумар ойынға айиалады.
Бийбазар күнлери шарбақшылар базаршылардын
көлигнн байлаў ушын, шарбақларьш сыпырып-тазалап
жүреди. Базардын келиўи, базаршылардын кеп болып, ат арба менен келнўи ол шарбақшылар ушыи
жүдз мәртебе.
Мен көрген Шымбай қаласыныц өткеидегя кеўилсиз емирлери, жабайылық гөие дүнья емири менеи
бйрге жарысқан халықты көрсететуғыи сөз шебер*
леринин сазы, мениц еле, шегге жүрип еситседе есим*
де. Басыгга сары шег/фме кггйге», крбызын ганкылдатып, батырлық дәстанын айтқан, даўысы Әтшәктин
лаўысыидай закқьглдаған Кзлбала жыраўдық даўьгсы
еле қулағымнан кетпейди, Көз алдымда елес«елес ете*
дн. Бир көзи қысық жүзи күле кгьграй берген, жуқа
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жүзли, қолында сазы болмаса да, өзиниц жагымлы
даўысы мелен цысса оцыи қыз-жигитлердиқ ўақтын
хошлаған Қәуендер баланьщ қысса намалары жыйыл*
ря$ көлти, ҳарымай-талмай өзнне тартып, қосыц қыс*
са оқыганы еле қулагымиан кеткеи жоқ.
Ҳайт-сейиллерде. Халыққа .там аш а бериў ушыи
Хорезм өзбеклерииен Сабыр дорўазшы Шымбайға
көлди. Онын дәрўәз қурып ойнаганын көрдцм. Сыр*
иайшылар қос сырнайды қосыл компознтор Глника*
нық «Араб маршы> музыкасын шерткендег»1 (дәрўазшылар оны «Дәрўаз намасы> деп шерткен) кос сырнайдыц сести, оған қосқаи дәпшинин эаўықлы дәп
қағыўлары тоГмамашаны жапғыртады. Дорўаз астын*
дағы еки масқарапаздыд онынын,
юмор-сатиралық
тапқыр свзлерин еситкен тамашагөйлер көзинен жас
аққанша кулнседи. Ол дэрўаз» сейпллерге Ж ақабай,
палўан, Орыпбай алабас, Нрпазар шойыишы қусаған
атақлы палўаилар ортаға талтақлап шыққаиы той,
сейиллер ушыц улкен жарасық едп.
Палўанлар гүреске түскенде буры н откен Ербай
жаршьшын шокирГй Муўса жаршьшық: — Палўан бол*
сан, келебер, Палўап
жоралзр жаўырпын тақ туссе
есал емес! —деп қышқырьш айтқан жары сейилди
жанғыртады. Арадан жыллар өтке^сде «Сабыр дор
ўазшы Қоқырат қалаеында дәрўаздан қулапты»—-дегеғ
хабарды еситкенде путкил Шымбай халқы цыйналды
Оннан кейнн Сабыр
дәрўазшыныц шәкирти
келип
дәрўаз ойиап журдц. Сабыр дәрўазшынЫЦ ойнаған
ойыны Шьгмбай халқынын көп ўақытқа дейнн ядынан
шықкаи жоқ. Ониан кейин халық театрынын бир ту*
рн, оапар қуўыршақшы дегеи Хорезмиек келип:— От
шашады, әтеш бай! —деп қуўыршақ ойынларын көр*
еетти. Оннак кейик Ш ьшбац қадасьшын, езиниқ мас
қаралаз, цуўыршақшы ойьшы Солды. Халық театры*
иьщ ўәкилдери пайда бо.тды. Хийўадан Енеш шолақ де*
ген ҳаял,
(қәлпе)
өзиниц өзбекше қосықларын
гармои қобызға салып айтты. Қызлар мннген арбанык
алгақтасына минип отырып гармонды қарақалпақша
«Ақсүнгүл» намысына салып аигқаны есимде бар.
Қосықшы балалар менен қызлар арбанын алтақтасында отырып, алма-гезек қосық айтты:
Қызлар өтер дүркнн-дүркии,
Л\1*рексге сальга кяркшг,
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деп айтқан қосықлары мерекеде, жудә әжайып жарасықлы болып керинеди, Усы кусаған өткепдеги елеслердин көби естен шығып кетти, тек есте қалғанын
ғвяа хатқа туслргеи болдым.
Палкерлер, тиленшилер. Шымбай қаласында бала
гезнмде есимде қалғанлардыц кшинде палкерлер меиен
гнленши дийўанадардын өмирин де көрген еднм. Елдин бнразлары тоқшылықта жасанды. Толыбай, Ермолақ, Яқшымбай, Матен қусаған байлар гунлерде
зыяпатлар берии, қырықланшы лампаларды жагып қойып, астына ғалы-гилемлер төсеп, шағал маслик қурып>
<бий сац қал» балаларға онын ойнатып, ал ойнаған бяляныц тақыясынын шекесине, қонакка келген байлар
ақшалар Қыстьгрып тугги меиен шағал мәслик егсет ал
к^иелердеҳэр Қырқ, елау адым ьткснаен ксшж қолына
^ақпақлы қабақ алыш — «қуданық жольша садақа
барма?»—деген дийўаналардыц «ҳуў-ҳақ» деп ыныранған кеўилсиз даўыслары көшелерди қапландырып турады. Сол дииўаналардық ишинде ҳүрметке ийелври
дв табылады,
Яҳя хожа деген дийўана ҳеш адам мелен сөйлеспейди, ол кешқурын бир саўдагердиц дукаиына бараДЫ да;
— Маған нан бер, яки қаят-чай бер? —деп озине,
керегии сорайды, ол саўдагср отыргаи тахтабант дүканыпда алдыиа көмир қалап жылаиып отырған жерпнен албырап турып Яҳя хожа дийўаиаиын сораған
затын береди. Ал Яҳя хожа пәтия бер,мей-ақ нндеместен кете береди. Ол кеткекнен кейшт адамлар «бул
ийманлы адам, караматлы адам» —деп анық мақ*
таўын жеткнзеди.
Мелле хожа деген ғарры көкнарый днйўана бар,
О л көшеде ҳақдал жүрмейди. Дукапш ы б&ззаз, баққалардыц қасьша келип чай-кокиар ишип отырады. Баззазлар оны қатты сыйланды, ҳәр саўдагер баззазлар
гезек пеиеп үйлерине қондыоып тамақ, көкнарларын
береди. Меллехожа көкнарға мэс болып қурылдап
уйықлап қалады. Ертедние ориыпап турып енкекип ҳа*
сасыи таяныи көшсге пшғытт және бир дүкаиға барып
кешке дейнтт, чай, көкнарын ишиўге отырады. Мелле-
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хожа дийўаналын бкзин үйгв мийман больш көкиарып
ишип уйықлап жатқаидағы ат үркиткеидей, қурылдысы еле есимде.
Көше бойлап пәлкерлер отырады. Окыи дөгере*
гинде түс көргер!лер, түсил жорытқаилар, мал жоғалт*
қанлар дөгереклеп алады. Ал палкерлердии ншинде
жас жигитлерде бар, олар көше бойлап малдас қурыиып отырып жылгыр болып қалган тасын алдына шашып, қүгмалақ тасын төбелеп бөлип пал ашады, Олардык аўзыидағы сөзлери:
— Палыц жақсы түсти. Олжага батайын деп турсац, нийетиқ қабыл болды. О л т ағы сөзии басларда'.
— Бүгнн дейиибе, ертеқ дейинбе, бир жыл дейиибе! —дегенде пал аштырыўшы оған зейин салып тыцлайды. Палкер түрли үйренил алған сөзлерин сөйлей
басланды. Сөзиниц ишииде сизин үйднн қасында гөне
там бар екен, аўылыкызда, арқасынла дейинбе, қуб*
ласында дейинбе, бир жай бар екен деген ўақытта
басқалар:
— Ҳ а ў пәленшеиин гөне тамы ғой, буны қайдап
бнлген, —деген сөзлер шыгып қасына иси ериккен
үйме-жүйме адамлар толады. Булардыц қасына «қа*
ланын еркеси» ақылдан адасқан жпллилер келеди.
Иси ериккек адамлар оларды ермек қылады, Шымбайда Ешмурат жилли, Өтенияз жилли қусаган адам*
ларда сол тилеиши, палкер менен бирликте халық иш ииде күн кешнретуғыи еди, Ал Алпан жилли деген
жилли адамлар шбелееии агырғанлардын төбелесин
сатып алып «маған бир сом йер, өзим төбелеснп берейии» —деп төбелеске билекти сыбанын кирясип кете
беретуғын еди.
Кисапырлар. Шымбайда Дарьябай, Байлепес, Сейтим дегеи кисапырлар болды. Олар базаршылардын
қалталарын кесип, пулларын урлап, адамларды зар
қақгаратуғын еди. Оларға тыйым салатуғын басшыдар
болмады. Кнсапырлардын устинде жипек шапан, белииде мәдели белбеў, басьшда сслкилдек буйра шв*
гирме болыл, олар ҳайтта, тойда мереке де басқарып
кете береди. Миннетсиз тапқан ақшаға семнрип олар
Шымбайдын тар көшесине сынмап ғоддаслап жүретур ы и едн. Шымбайда совет власты орнағаштан кейнн
ғапа бул кисапырләрға
«ноқта салынып» тумсығы
уўылды^).
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Ш - БӨЛИЛ1

АЛАҒАТ ЗАМАН
Атшоқан жылы. Еле емес-емес есимде, егин егиўг*
суў болмады. Ел аш*әптада болди, алағат заман басланды Сол заманнын бнр
ж ы .ш «атшоцай, қыаыл
тары жылы» болыл атапды. Адамлар егип егнўге атызларга, жапларға тамшы суў келмей, қыс азыцсыз қалды. Қыс қатты келдп. Қолларыыа бел, кетиен алып
кәлдегн жекенпнн тамырын (атшоқайьш) қазып алып
жей баслады. Атшоқай жан сақлзды.
Көклемде ке*
гернп шыққап жокышқапын көгшқ ҳам жазда қумга
көгеретуғын «қызыл тары> деп аталатуғын жабайы
шелтнн доклернн алыи қайнатып ишти.
Мениц анам тан азаннаи үйден шығып кетнп, еспе
қумньн ишинеи кешке дейин жүрип, жабайы өснмляктик дани—бир желппм «қызыл тары>, әкелип қуўырыл,
оны днгирмаига тартып, ун қылды. Қып-қызыл ун,
жеп көрсек аўызымызда қум шаниағандай, тис арасында ысылдсйды. Басқа, ылажын жоқ, оиыц мекен
дө бнр кундн өткердик. Гейбир ўақытлары Арал тенизинеи балық келди. Адамлар балықтын уўылдырығын
ун қылып тартып тамақ қылды.
Балықтык уўыд^Ырышида кеўип кеткемнен кейин жеўге болмайды
екен. Жаәы менен мийиет етип егип алған тарысы барлар,
ол
тарыныц
кепегине дейин
тазаламастан қуўырып дигнрманға тартып, ун етип «басалаП* тақан
етип алды. Сол басалай уиды шалып пнсирип суйық
жарма етип, балаларына қуйып берип, үнем қылып
жан сақлады.
Бнр сапары басалай тартып атырған днгирманханаға барып бир пеше балалар қатарласып турдьгқ.
Днгпрман тартып атырган ҳаял ҳәр қайсымыздын
аўызымызға басалайдык уиынан қолы менен қысым*
лап салды. Балалар сол аўызьгна қуйған бир. қысым
ун менен басалай жарма лискепше жүрек жалғайды.
Басқа илаж жоқ еди, Бәқерде қаўын егемнз деп пәллеге алып кептирнп қойган қаўыи шопақларды кели16 унгап, тақан қылып, кепкен пәлленн майдалап туўрап, қазанға қайнатып, тухымыныц түйнлген тақанын
қайнап турған пәллеииц устике қаўын шопақты суўға
С31Ш шолпыдаи өткерип сузнп асқатық етип қатқан
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ўақта, пәллениц қарасы мәшабадай болып кьрикели оған қатк,ан
т\х.ьшьшык тапқаиыи шойын қа
аанға қуйғаида машабаға сут қатқидан болып керннгеннне қатты қуўанатуғын еднк, Онын дәмн анық машабаға усамады- Қаўыннык поллссиниц дамсиз суйық асы тамаққа маза бермедн.
Сол жылы елде уры қарақшылар да көбейип кет*
ти. Мениц анам бир қысыр ешкинлк сутин саўып, кншкене қабақты ешкиннн
териси мепен қаплап екн ке*
седей сүтке бнр кеседей суў қосып, қатық қылып уйтып маған беретуғын еди
Бәқор пйиида басқа бзлялар менсн меиде ешкнм*
ди көклетнў ушы I басқа ешкилерге қосып бағып жур
едим, опымга қызып кетип, бағып журген ешкнм ядымпап шыгып кетнлти. Урылар бизлсрди анлып жур
екек. Басқа балалардыц ешкилери менен бнрге менП’|
бағып журген жалғыз ешкимдидс гөне тамлардынтаса
сы менен келип урылар урлап кетнпти. Ешкимне^^
айырылып уйге қайттым. Бираздан кейин уры табылды
Лўылдагы ер адамлар урылардыц нзип қуўалап барыь
урлаиран ешкнлерди екиишн
аўылдан таўып келдн.
Меннн жалғыз ешкимди урлап гана қоймай, урылар
басқа аўылдын ешкнлерип де урлаған скен. Изшнлер
на қуўалап барып урыны да» ешкилердиде укиаеи
таўыпты. Бирақ бизин аўылдыц ешкнлерннпк екеўнн
сойып улгерген екен. Ал меник бахтыма менак «буйеи
емшек* жалғыз ешкнм еле аман екен. Сондгғы менин
қуўанғапымды айтбайсызба-.,
Урылар да аш адамлар
екеи. Лш адамлардан
қақы өнеме? Ешкисн сойылған адамлар урылардан ҳвш
н«рсе де енднре алмады. Ендн жалғыз ешкимди далаға шығармаЯ от-шөпти взим акелнп беретуғын болдым- Сонда да урылардык ешкн урдаў нийетинде аўылға келип кетнп жургенлери түнлерде нйтлердиц ша •
баланып ургенлеринен бнлинип туратугын еди.
Тырислай жылы. Аш-әптадалықта жасап
атыргая
пухара халыққа түрли бәле-бэтер табылып
турды.
Адамлар ашлықтыц салдарыпаи қәр турли шөплердин
түбирии, жапырағын, өзип жейберди.
Бул олардык
ишин аўырытып, ншпн тырыстырып гейбиреўлерин твсекке тартқызып жатқызды. Ҳэр аўылдан қәркүии бир
еки елн шықты. Өлн шығыи, уўлап-шуўлап атырға«{
үйлердин алдына бизлер бир топ балалар болып нг
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болды екен деп жуўырысып барып турдық. Соқын-ала
балаларда ойнамайтугын
болды. Вдетте шабаланыц
уретурын ийтлердиц де сести азайды. Тек бирен-саран,
бала түнде-пүнде ғапа ойнайтуғын болдық, Гейоир
күнлери меник бармақларым уйығапдай болып, аўырып шыдатпайтуғыи еди. Бир күин мен анама:
— Аиа, қолым уйып баратыр, — дегеиимде, апам
мени тырыспайдаи аўырды ма екен дсп қолымды услап көрди, Мен анамиық бетиие царап едим, бети сур
ланып, көзинен жас сорғалап қоя берди, Мен апама
қолымнын уйығанын неге айттым—дед ойланып, қысынып қалдым. Уйыған қолым тез өз қәддине келнп
тәўир болып кетти.
— Лпа, тек уйып ғаиа аўырғандан еди. Ендн жазыльш кепи дедим.
Бизин аўылдын қасына бир көшпели қазақлар
көшип келди. Олар бул жерде көп отырған жоқ тез
көшип кеткенин кейии билднк. Тырысбай аўырыўы сол
жердеги үйлердеи баслаиғаи екен.
Бир жарлы, баласы жоқ, тек ҳаялы
менен
бир
түйеси бар адам тырыспайдан аўырды, Азаннан кешке дейии, ншим-шшш —деп ишин услап аяқ-қоллары
бүрисип, бақырып буралып жатты, Бнзлерде көп бала
болып ол үйдиц дөгерегин айланып жүрднк. Кешке
жақын ол адам өлдп, ал қоцсылары ол үйди таслап
қашып тез көшип кеттн. Ал күйеўи елген ҳаял еки-уш
кунге дейин бир өзи жоқлаў айтып жылап үйииде
огарды. Ал соцыпан ол ҳаялдық куни не кешти, ҳалы не болды мениқ есимде жоқ.
Ақ қапшық жылы. Ел елаттагы ашлық узаққа созылды- Отырған адамлар
жазлаў-қыслаўыц таслап
дәрьянын ерине қарай көшти. Көпшилкги бул елге
қайтып келермиз-аў деген үмит пенен «Көше-кештен
әрмаи қалмады. Көрпе арқалап белде дәрман қалмады, Абад болсан айланармаи Кегейли»,—деп Кегейли
арнасынан дәрьянық өрнне қарай тартты. Көшпей
елде қалғанлар, көшнп кеткенлердиц үй-ылашықларыиыа ағашларын алып отын қылды, тереклерин, ағашаспабларын ешеклерге артып Шымбайдын қаласына
апарып отын ориына сатты. Онын пулына базардан
онсери, қырқағары дә!1 әкелип, бала-шогаларына аўцат етти. Гейбир жуқналы адамлар, ата-анасы ашлықтан өлген ж ас бала ямаса қызларды арбага салып.
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қалаға апарыл сатып турды, Д^рьяиыц вр бстиндегн
(жоқары) халықлар қыз сатып алыў ушьп: арбалы,
кемели келди. Жас-өспирим қыз-балалар қалаға то*
лып кетти, қызғын саўда
басланды. Ж ас қызларды
тск ғапа дәнге алмастырды, Ел-елат гумлы тустан
көшти, кими Мойнаққа, кими дәрьяны өрлеп жетелесип кетти- Халық улкен бүлгиншнликке ушырады,
Ҳәр аўылда үш-төрт ғана уй қалды, Бизлер базар
күйлери базарға отыи алыл кеткенлердин жолын күтемиз. Өйткени базарга кеткеилер денгеие қылып бөлисиў ушыи, базардан өгизднц қарынын алып қайтады,
Бизлер менеп аўылда тек кемлнр-ғаррылар ғана қал
ған еди. Олар да: —«менид бүгии инегим қышып тур,
базаршылар базардан семнз өгпздин қарнын алып
келетуғып шығар» —деп қунжьгнласып отыратугьш
еди.
Ел-елат жетелесип кешкепыен кейнн, едднн сзип
кетип, аўылдағы гөне тамларға балыўлылар уя басти.
Той тамаша, ғаиғыр гүцгир ойын саўық, тамаша күлки жоқ. Лўыл медиреў далаға аГшалды.
Бнр күилерл «Шымбайда Асқар бай менен Халмурат байлар Росснядан ақ қапшық иенен ун әкел«
дирип, пахта алыў ушын песийеге берип атыр, ҳпм
ашырқаган әиеиделерге арпадан жарма писирип бе*
рип атыр» дегеи хабарды қалаға кеткен базаршылар
таўып келди. Асқарбайдыц ашларга үлестирген ардап
жармасы
бираз
адамлардыц
жаныи
сақлаған,
ал биразлары кеўип исип өлипте кеттн. Аш адамлар*
ға ардап жетпеген жағдайда Асқарбай суйық жармаиын ишине, Кегейли ариасьшык ылай суўынан қосып
араластырып қуйып берип тур екен— деп айтып кедиўшнлеоде болды. Сол күнлери халық арасында Асқарбай ҳаққьшда айтылып жүргеп қосықтан;
Асҳарбайлар злкп келди қапшықты.
Ҳәрким таиқан ьсалын сатып жеп шнқты,
Жармасьнан ылай суўдар көа шықты,
Шықпас жанға себся болған Асқарбаи!—

деген қатарлар ғана мениц есимде қалгак екен..,
Мәрднкар жылы. Әмиўдәрьякын суўы тасып, қонысына қайтыл келгеп елднц биразыныц қой-ешкилери*
қозылап, ағарғапға аз-кем тойынып адамлардын дене281
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сине ж ақа қак жуўыра баслап еди, бурынғы бахытсызлыққа және бир бахытсызлық қосылды. «Ақпатшадан буйрық болымты. Болып атырғак урысқа .мәрдикар бересиз» дегеп хабар елге дүрс ете қалды. <Жети үйге бир адамная- Ақша тапқан ақша береди. Ақша таба алмағаилар өзлери барады»—деи ақсақал,
болыслар аўыл.ма-ачыл айтып
жур. Бул сальгқтан,
мөрднкарға кететуғын адамға ақша жыйнап беркў*
дөн жетим де, жесирде қутылған жоқ. Бнр ақсақалдын аттын үстннде ширенип турып халыққа ^мир етил
сөйлегени, сонда мәрднкар адамларға ақша табалыан
менин анампын да мунайып турғаны еле есимде...
Арадаи аз ўақыт өтпей-ақ, жаз айларынық екипши ярымы болса керек, «Шымбай оязын өлтирипти»
деген хабар таралды. Оғап .бнреўлер қуўанды. Биреулер қорқысгы. Сол хабардын
ертенине-ақ аўылдьгқ
ортасыпдағы жолга тоиарластырып мал айдаған адамлар лық толды. Шымбайдын әтнрапындағы
еллер,
қала халқы өз-өзшген басқы таўып қаша баслаған
екен, Шымбай уезди елген жыллардан баслап-ақ заман алай-тулен болды. Өзи ашаршылыққа ушыраған
халық онық үстнпе жаўгершилнк заман басланып «жығылганға жудырық» болды
Қыс айлары туркмен феодал баспашылары келип
елди талады. «Хожелиге келипти, Қоқыратқа келипги» деген хабарлар ел ишине жайылып кетти.
Кемпир-ғарры жағасын услап «кәлийма шадатын» қайтарып, жыласып жағаларын услады.
«Шымбай қамал боладымыс» деген хабар таралып, Шымбайга көшнп келдик. Кейин «Шымбай қачал болмайды екен» дегеп хабар шығып, тағы қаўе^ет таўып, тагы аўылға көштик. Уйдеги сандық, қаршыпларды жерге көмдик. Көп узатпай ашып алдық,
жәпе көмдик, бул бир неше ре? қанталанды. Бнрақ
еле келгеи жаў жоқ, Бнр күнн аўылга таныс емес
бир адам келип еди, ел-елат оннап қорқып, малларын
жасырып байлап, қораға тығып, төлеге қамадыг Гейбиреўлер таўықларынын бәрин сойып таслаптьг. Жяў
келди деп адамлардыц ншкен асы боныиа тарамады.
Бнзин аўыл Шымбайдын
арқасында «Жалпақ
шек» дегеи жерде мәкаи ететуғын еди Жаўын-шашыялы күнлери Шымбай тәрептеги жангак оттық жалыиы көринди. Ҳәмме далаға
шығып бир-биримизге
282
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көрсетип турдық. Ярым ақшам ўақытта Шымбайдағ:
кашқан қашцымшыларга аўылдыц ишк тодьги кепи.
Үйлерге қона.қ сыймайды.
«Енди ж аў келеғояма», «Зайир» дегеи жерде қамал болады екеи»—деп ҳәмме сол «Занырга» қарай
ығылды, Мен ол ўақта 8—9 жасар бала едим, «Бас*
иашылар ул-баланы өлтиреди екеи» —деген хабар бар
еди. Мен де Өтенияз ағамныц атьша мннгесип
кеткеним, кетип баратырғанда аттыц устииде аяғымпыа қат
ты токганы еле еснмде. Ҳаял— бала-шағалар аўылда
қалды. Тек ер адамлар ғапа атлы қашты. Бкзлер ояқ*
буяғы 20—30 атлы болдық. Бизлсрдик ортакызда бнр
ғана берзанка мылтық бар. Ол да бизпн ағамиыц Искендер ж опаты дегеипеи сатып алған мылтығы екеп.
Искендер жонашы пөкер болып хызмет атқарады
екен, онык белннде оқтық қатары бар. Ол қатард ’
бес атардық, уш атардыц, бсрзанканын {патронлары;
қыстырылған. Абай саясат етпў ушын қолына түске!.
оқты қатарға (патроитожға, қәр турля
писеилерди.
гильзаларды қыстыра берген екен
Бизлер бнр неше атлы болып Қусқананын таўыныц батыс арқасында Тәжимурат болыо дегенин үйинде қоиақ болдық. Тәжиурат болыстын үлкек гүнгиралы пеш цурған жайынын иши адамларға лыққа
толды-.. Маган отырыўға орын тийиспей, есик бетте
гүнгира пештин қуўысыида түргелип турдым. Кисеме
қолымды суқсам суўық ет қолыма тийеди, оны меник
анам жолда жер деген ой менен кисеме тыққан екен
Қорыққанымиан ҳәм тоқғанымнан ол гешти жеў еси*
м« де келмептн.
Азанда атланып «Зайырға» жол тарттық. Квтип баратырсақ алдымыздан биреў шығьгп:—«Зайырда от
алыспа болып атыр», «қамал енди Қара қум ийшанньш
мешитинде болады акен»—деди. Ҳәмме аттьтц басьш
Қара қум ийшанлыц мешитине қарай бура Сернп едп,
және биреў:
— Шымбайдағы Кекдендн оралскийлер қуўыпты,—
деген хабар айтяы.
Ҳәммс Шымбайға қарай кейнн қайтты.
Турым көпирдиқ арқасындағы Кепе аўылында Әдил
кепе деген мениц дайым бар еди. Өтенняз ағам менк
жолда (ҳәзиргн «1-Май» малшарўашылық совхозыныц
жайласқан жериндо)»— анаў дайыцпыц үйи, үйине бара
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гой>—деп меки аттап түсирип кетти- Мен аўылдағы көп
ийтлерден қорқа-қорқа дайымнық уйине келдим. Дайы
кемшгрим кулшеге май жағып берди. Кейин ©з анамиын
қасыиа келил қуўьтстым...
Көклен Шымбайды алғанда барлығы болып Шымбайда 53 адам өлген екен. Сол 53 адамнын бири болып
атақлы Қәўендер бала деген қыссахан да қаззланған
екеи. Жаўгершилпктин нәтинжесинен хәр кун сайын
Ш ыкбайда жудә қэўетерлн кунлер басланды. Баэар
кунлери базаршьглардын бәри жаўгершилик туўралы
хабаэды тықлайды.
Бир куни Шымбайда ойын ойнап жүр еднм. «Орал*
скийлер баспашылардық басып шаўып әкелипти!»—деген хабар гуў ете қалды. Адамлар ығылған жаққа бар*
сам еки-үш оралский узын сырыққа адамиын басын
қыстырыпты. Жийрен сақаллы бпр дәпеқ оральски
сырықты пйнине салып киятыр. Сырықтағы бастыд устине епелек қар жаўып тур, Бас қыстырылған сырықты
көтерип киятырған оральск көшедеги үймелескен адамларға қарамастан, тығылыстағы яламаннын арасын
бузып сырықты жоқары көтерип өте берди. Сол ўақытта сырықтагы кесилген басты кутә анықлап көрдим.
Көреримди көрсем де, барарымды барсам да қайтыўым
тез болды. Қатты қорқып кетип үйге келдим. Ҳешкимге
айгпастан келдимде, жатып қалдым. Түнн менен уйықлай алмай, хаўлығып шықтым. Түни менен көзимнин
глдында адамнын геллеси есиктея думалап келе берди...
Жаўгершилик замаядагы адамлардын бундай жабайы•тық ислерн елеге дейии кез алдымда елеслейди.
Сэл жылдыц қыс айьшда қала ақсақалынын жайы
;ец аталатуғын жайдын алдында қылыш асынып, астыта гүрси қойған, еки адам отыр.
Оиын биреўшшк басыида сары шөгирме, ийинине
чөк маўыты шекпеп жапқан, жуқа жузли адам. (Бул
чаимақсым екен). Ҳәмме қол қаўыстырып Хаимақсымға:
— Мақсым аға, ел журт парахатшылықпа!—деп сорап отыр...
— Ҳ а, ел журт парахатшылық!—деп сораўына жуўап
иерип отыр. Жыйылған көпшнлик умтылып сез тынлап
тур. Ал жацағы жердеги еки адамиыц биреўинин аўзы
басы сақал-мур: ан көрнибейди. О л жнйрси сақаллы
оральский екен. Ол қақланған, жуқа қылыш паршалагант жабайы шошқанық етин тислеп тартып жеп отыр.
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Бул оральскинац доцыз гөшин х^егепин адамлар қызық
кәрип, кимп жеркенип, ез-ара сыбырласып атыр- Ол
^радьский жыйылған көпшиликке қарап:
— Мениц доиыз гөшин жеп отырғанымды көрдицнз
Ое ?— деп көпшиликке қарап дегишип ыржақлап кулип
қояды. Мен де көпшиликтиқ арасы менеи журнп, адамлардыц арасынан басымды шығарып қарап оны көрнп
турдым. О л оральскнйдик Хан мақсымиыц қасында
отырғаиына қарағанда командяр болыўға тийис, ал
онық көшеге шығып қатып қалган шошқанық гөшин
тартқышлап отырыўы офицерге усамайды,оиық ҳэр>екет келбетинде мәденнят дегенниц белгисн жоқ, урыста жекилнп қашқан тәртнпсиз армняныц тәртипсиэ
солдатына усап тур.
Сол жыллары жаз айларыныц басларында Қусқана
таўына жақын жерге арбалы отынға бардық. Шымбай
беттен 11— 12 төрт днгиршикли орыс арбасы дизилип
киятыр. Оныц алдында алдына мылтығын кесе енгерип,
бир ж ас оральски офицери атлы киятыр. Мен жуўырып
барып арбаларға қарасам, арбаныц кейнинде салтылдаған етик кийген кеп аяқлар көринди. Ҳер арбада 3— 4
адамнан бар. Булар урыста атыспада елген оральскилер екен. Оларды жерлеў ушын Зайырға апаратырған
екен. Менин қасымдағы ағам оральске жигитке (офицерге):—Эй тамыр, парахатшылық па?—деп еди,:—
П8рахатшылық!—деп жуўап берди. Булар күгә узақ
жерден киятырған шығар деп пәмледим, өйткени арОағы жекке атлары жүда сабылып қалған, аяқларын
зорға басып, ақ көбик болып киятыр.
С о л жылы бир күилерн Щымбаиға арбалк
кннтырсақ, жолдыц шетинде, үстинде жудә тозған, жыртылған, әскерий кнйимлер кийген, жүдә шаршап болдырғаи,
он-онбеслеген адам жумыс ислеп
жүриити,
Олардыц үстинен бнреў мәтибийлик етии ширеиип тур.
Олардыц қатты болдырғаны соиша, олар бугилип, ийилип, жолдан өткен жолаўшы, базаршыларға
зордан
қар&йды.
— Мыналар,
қолға түскен болшойлар.
Буларға
Халмуратбан шецгел шаптырып атыр. Турли аўыр жумыслар ислетип атыр! — деген сөзди қулағым шалып
кетти- Мен ол гезде бул сөзлсрдид иарқына тусиигсшгм
жоқ... Тек ғана булар қолға түскен бвлшайбек, балшейлар, Халмурат бай»... деген сөзлер есимде
қалыпты.
2г,,5
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Вир
авсгриялы офицердн Халыурат бан
жугерисни
шымшықтаи дурыслап цорый алмаганы ушыи жалақашлап шеқгел ыенеп урып өлтирнпти,
Шымбай қаласы түрли кийимдсги әскерлерге толып
кеттн. Отын базары деген кец майданда атлы эскерлер
ескерий машкы (маиежные езди) ойиайды, атлы ескерлердин, команднри аттыц устинде турып ири даўыс
пемеи команда береди. Атлы эскадроннын солдатлары
басына кплген жунн есик папақлары селкилдесип гейде
атын жорттырып, гейде шабатыньш шаптырып бирннин
изинен бири дизилиспп ксқ мандапды айланады- Солдатлардын ишинде ескерий машқы тшткенпен кейин.
өзиниц өнсрин көпке керсетиўдшлерде табылды. Олар
жскке майданды айлапъш шаўып, аттыц жалы менен
аттын ериттк Оасыи услан, ишўыи баратырған атқа бир
минип, бир тусип, жерге аягьп* тийгнзип, аттыц үстнне
шаққанлық ненен минеди. Мпне бул көрнннслер балаларға кутә қызмқ көрилетуғьш едл. Биз отыртан шарбақта суўы ада болмайтуғын тғх қуйы бар еди. Сол қудықтан азаннал кешке дейин солдатлар рст бенен келип
атларын сууғарады. Атлы әскерлердиц изи ада болмайды, онын көпишлиги мсннн ссимде жоқ. Ж ас улкенлерднн өз-ара сөйлескелдегн сөзлеринек есимде қалғаньз
мыиалар:
— Қокыраттан Бала бийдиқ әскерлери келипти. Зайырдан келгсн оральскнйлер ҳәм большевиклер бнригип туркмен баспашыларына қарсьт урысыўға таярланып атырған қусайдьг...
Шымбайдын хәкими өзгерип турды, еқ ақырында
чалаиы кпмлср блнлегепп бслгнсиз болды- Бнрақ ел
журттын аўзында Асқарбай қаланы бийлеп атыр деген
сөз есимде қалған екен.
Баля бийдин оскерлери Халмурат бяйдын. жайыиа
түсипти, онық ишииде крныратлы Өтеш батырдын икиси Қаражаидя бар дейди. Қаражаи, Өтеш батырда батыр екен деген сөзлер көпке тграды.
Егер умытпасам, оральскнклер Шымбай ўездинин
жайында, большевик партизанлар Мамыт сабыншы дегенннц (хөзирги почтаныд алды). Бала бийдин әскерлери қала ақсақалынық жайында (қәзирги Кегейли
арнасынын паялылынын қасыиа) жайласқан едн.
Бир кунн, түиде Бала бий оскерлери меиен сральскнйлер болмоевик партизанларды қамаўға алып, қол286
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ларын артына байлап апарып қала ақсақалш шн жайына қамап, жнйрен сақаллы оральскийлер ескктин алдыкда қылышларыа бнр-бнрине қайрап «Бизиқ күшимивдн кврдин бе?» дегендеи қылышларынын сестин шығарып турады. Буғап қала лалықлары ҳайран болип
қарасады.
Екннши ақшамь: Нөкистен жәрдемге ккятырган паргнаанларды Бала бий әскерлери менек оральскийлердин
әекерлери Тазғара деген жердв қалмн жүўеринин
ишинде тасалап келип анлаўсызда қамашалап қьгрып
саладыШымбайдағы қала ақсақалыныц жайында қамаўда
жатқан партизанлардық басшыларын ҳәр күни түнде
Шымбайдын сыртына шығарып атып турған мылтық
даўысы естилии турды. Большегшк солдатлардыц атылмай қалғанларын Халмуратбайға қул қылып жумсаўға
бернп жиберди.
Вир күни большсвик партизанлары ншинен жан
сақлаў ушьш қашып кеткен Ваизақ ҳом Аманқул дегенлерди услап қолларын арқасыпа байлап альш келил
қаланыц ишн менен айдап алып өтти. Лманқулдық тобығына оқ тнйген екен, оны атқа өцгсрип апарды. Базар
күни еди, адамлар топарласып булардыц нзине ерди.
Байзақ пенен Амаиқулды Шымбайдыц арқасына
қолларын арқасына байлап айдап алып барды. Балабийдиц әскердеринен Матжан қанхор дегеп қьшабынан
қылышык шығарып буларды қылыиг бенен шабар ал*
лывда Байзақ:
— Матжан аға! Астыма мннип жүрген қара атымды
берейнп, еки танап жеримди берейин, қарындасымды
берейин, өлтирме аға—деп жалынды. Мәтжан қанхор
оныц сөзине қулақ асқан жоқ, қьглыш пенен шаўып таслады.
Амаиқулды қылышлаўға нәўбет жеткенде Аманқул
ҳеш индемеди екеўииде Мәтжаи қанхор қылыщлап елтирди. Мен бул ўақыяларды көзим менеп аиық көре алмадым, өйткеии көл аламаннын ортасыяда бойы.м жетлп
толық коре алмадғдм. Бул ўақыяиы көзи меиея көргеилердиц аўзында бул ертек болып сөйленди. Адамлар
бир-биреўин неге өлтиреди екен?— деген балалық фаиг.;зия көз алдымнан е.чеслеп өгип түрды. Бнр куни бир
7—8 жасар рус баласы ойнап ақ терекке өрмелел жоқарыға шыққан екен, төменде үш-төрт бала ағаштыи ба287
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сывдағы бйлйны «л/ынаў большсвпктнн баласыь-^леп
кесеклеп Т) р екен. Балабий оскерлери менен оральскийлер болыиевик деген сөзди «жамаи> деп угитлеп үлгер*
геи екен.
Сол балапық тәғдири маған күтә аянышлы керинди.
Ол баланын атасы душиан қолыиап каза тапқан екен
Ал соцғи жыллары халық аўзындағы ертеги сөзге қлрағанда Мәтжаи қаихор халиқ қаргысыпа ушырал мақаў
кесел болып елипти дсйди, Мэтжан қанхордық Наўрыз
деген ҳаялы 1У35*жыллары Хожели райоиыныц үшинши
аўылында бар сди,—деп журт сөз қылып жүрди.
Қаўендер бала. Қарақалпақстанда қыссахаилықтыч
көркем өнерип жоқары басқышқа көтергсн Қчтўепдер бала Хожапияз улы, (1895— 1917) шайыр Қазы Мәўлнктиц
қосықлары менен «Шьи-ыс ромаилары»болған ашықлық
дастанларыи той-тамашаларда оқып берии, кепшиликтнд «қулақ қуршын қандыр! ат>, хош хаўазлы көркем
өнер ийеси ачақлы қыссахан болғаи едп.
Мен ж ас гезимде, еснмдн билер-билмес дәуиримде
Шымбай қаласыида Қәўеидер баланы бир-х.ки рет ғииа
кэрдим. Бнр көзи қысық, қийтар, бийдай ренли, қаралаў, жылтыр бетли, хош ҳүрейдсн келген келбстли
жнгит.
1917-жылы бнзлер қыстыц куни «баспзшылар келеди> дегеп қаўасат пенен «Ж алпақ шск»- теги аўылымызра қашыл келген кедгеп едлк. Сол куни тупде азмаз
жалалақ қар жаўды, шшр болмяп-яқ ТПымбай беттен
ҳар жер хәр жерден қызарып жанған өрт көринди, арацан еки үш саат өтиўдеи-ақ Шымбайдан келген қашқыишылар аўылға толып кеттн.
Сол күпи Шымбайдыц ишинде көше алман қалғак
пухара халықлар Ҳажы ийшанныц мешптине тығылган,
Мешнт шөпкерден салынған жуқа екен, мылтықтыц оғы
мешиттиц пшине өткен. Қәўендер «мендей камбатал
адамға баспашылар не қылар дейсеқ?^—деп Шымбайдыц күн Шыгыс жағында Тахтакөпирге кететуғын жолдыц шетинде езиниц қыйсайған жаман үйипде отыра
бернпти. Үйиниц төрннде «атам замакнан қалган» атылмайтуғыя гөне шүрпппели қара мылгьгқ асыўлы тур
екен.
Баспашылар Қәўендердиц үйнне кирнп келгенде төрде асыўлы турған қара мылтыққа көзи тусип кетип, бул
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мелш атыўға тайынланып отырған адам екеп деп сол
жерди Қәўендерди атып таслағанСол күии Шымбайдыи қаласыида баспашылар оғыиан 53 адам қаза тапқан, сол елиў үш адамныд бири
Қәўендер екеи. Бул легепданы меп жас үлкен адамлардан сол ўақытлары еснткен едим,
Қәўендер күтә хош ҳаўаз қыссахан болған. Оиыд
қысса оқығаи хош қаўазьп? тынлаған қыз-келиншеклер
ийнине суў қабақларын арқалап суўға баратырғаида
ҳаммеси даўыс қосып мынадай қосық қатарларын «Қызлар> намасьша салып айтқан:
Ғаўаша лаядан пая боларма,
Басына телпегин сая боларма?
Қаш ляры ^ыйылеак Қ аўендер баля,

Душпанлар огынан зая боләрма?...

Қгэўендер бнриеше кыссахаи шәкнртлерде таярлаға!!
Арадан жыллар өткеннен кейнн Қәўендердид
киртлсри бир арба жигитболып, Ахунбаба әўлийесине
жақыи жердеги дузға тусиўге киятырып бизик аўылға
түслеиип кетти.
Ш аққай түс ўақты. Аўылдыд шадлағында аўылдын
қойлары үйирилип жатыр. Қәўепдердин шәкиртлерикен
Балтабай менен Қурбанбай деген қыссаханлар даўыс
қосын «Ғәрнп ашық» қыссасын оқый баслады. Қыесахаилардын даўысы аўыл балаларына жадалық болып
көркнди, ҳәмме тықлаўға қызықтық, бирақ ўақыт болып қалып қойлар да орынлярыиан турып ере баслады.
Көп балалар болып қойларды өриске апарыўымыа
керек еди, бизлер жуўырысып, қойларды шадлаққа
үйиркп, босағада турып қыссаханларды тадлағымыз
келедн- Өрип кеткен қойлар үйиргенге турама, бизлер
қыссаны тыдлаўды қойып, қойларды өриске айдап кеттик. Бизлердиц изкмизге бурылып цыссаханларды тыдлағымыз келе берди, бирақ кем-кем узақлап кеткеннеп
кейин артымызға бурылғанды да қойдық. Сондағы қыс*
саханлардын даўысы еле қулағымнан кеткен жоқ.
Қәўеидердид ец талантлы шзкиртлернннд бнрн Раматулла Рздеа еди. Оиыд менен мен 1924-жылм комсомолға бир жыйналыста өтип едим. Ол мекнен 4—5 жас
үлкен еди. 1929-жыллары Раматулла Кегейли районында ақша бөлиминид баслыгы болып ислеп турғаидз
Избан деген баспашы оны атыл өлтирген. Избач баспашыныц қолында қаза тапқан талантлы қыссахан Рама•9—‘ 35
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|>*дла Ғзаевқа салынғаи сстелик жақын кунлерге дейнн
Кегейлнде бар еди. Онын орны ҳәзнрги Нөкистен барған
пассажир автобуслар тоқтайтуғын жер еди. Ол естелнкти мен 1960“ЖыЛуТары Кегейлаге барғаиымда керген
едим- Ҳәзир ол естелик орнында көрннбейди.
Жесир қатын, жетим ул. Жасым онтөртке келгеине I
кейии қандайда бир талап ислеў талўасы ояиды, қолға
*оисери бел> влып қаэыў қазып, жер аўдарыў төгнн
төгиў, егин егиў керекпе, якн оқыў оқып, билим алыу
керек пе— мине усы ойлар мснин кез алдымнан слеслеп
өттн. 1920-жыллары Шымбайдын арқа тәрспи Кегейли
лрнасыньгк аяғьг суўдан қалды. аўыр қлэыў басланяы.
Бунда жесир қатын, жетим улдын көрген куни қыйыи
болды. Әкемнен қалғап жерди егип ту.хым шаштырыу
ушын жерге суў окелип, суўғарыў ушын жап қазыў
керек, ямаса жап қазыўға қазыўшы беряў ксрек. Бул
жсғдай мени, менин анамды қатты ойландырды. Бизиц
бул аўыр жағдайға түскеннмизгс рсхими келген аталас
Мәмбетнияз деген атам, «Балам қапа болып мунайма,
меник изиме ер, зртыма мингес, қазыўдағы скн үйдин
шегнн бир өзим аламан» деп алдыиа үлкек белди өнгерип, мени артына мннгестирип еки-үш зағараны белбеўине орал, белбеўин белине буўып қазыўға қарай
жол тарттық, Қазыўдын басына да бардық.
Қазыўдын бась* быған-жыған адам. Л\ураплар хәм
оныи жалпылдақлары жалақлап, қолына узын сырықты
яг.ып тык жсрден жяп қазыў ушын қазыўшыларғә сыпыц пеиен жсрди (шекти) өлшеп берип жүр екен. Д\урап
бизлерге қарап турып, «жас бала қазыўшынын есабына
өтпейди» деп сөйлеп аўзын жыймастан бурын-ақ оған
менин атам:
— Мен еки адамнын шегин аламан,—деп қатты даўыс бенен жекиринди. Шынында Мәмбетнияэ атам бир
өзи бир қазаи жарма ишетуғын, бақырғанда даўысы үш
шақырымға жететуғын қатты қарыўлы адам еди. Екн
адамнын шегин журттан бурын болып песнн ўақта атқа
мингесип үйге қайтып келдик. Менин қазыў басыкдағы
кэсибим шепшек терип, от жағып, қара думшени қайнатыў. «Екеўимиз бир қос болып» алып әкелген зағара*
ны чай менен жсймиз.
Қазыўға бнрнеше күн қатнағаннан кейин қазыў
тамам болмай ақ Қусхана таўы беттен Әмиўдәрьяныч
тасқын суўы ел-елатты басып кетти. Қаэған жабымыз
290
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суўдык астыида қалды. Аўыл, ел үнлернн жығып арбалы
пняда арқаланып Кегейлн арнасынын рашына бийикОнйик төбелердин басына қонып жан сақлады. Бул жыл
суў алма», яки «басыў» жылы деп аталады. Ел>елатба*
:лрдиц келиўнн куттн. Халық ссуў алмадан» бар жағынан
қыйналса, бир жағынан қуўанды, өйткенн суў кейнн шегииип боз жерлерге суў ашылады, оғаи егин жақсы питеди. Суў алма жылы суў мекен биргс балықта биргс
келдн, халық қысы мемеп балыц аўлап тойынды.
Елдин күткен бәҳзрн де келип жетти. Суў кейип шепм ди, боз жерлер суўга қанып, егнске қолайлы ырқылгақ жер болды.
Ашаршылық жыллары арнанын, дэрьяпын өрине
көшип кеткен, адамлар қайтып келип «мынаў меннн,
ата-бабамныц жери еди» деп тайьгн жерге таласып, даўжәнжеллер басланды. Бунда қос егизи барлар, дәи егис
тухымы моллар озды.
Бизлерде қолдан келгенше ата-бабадан қалған жерлерди таўып, жерди аўдарып қыйы бар жерлерди сүрмей-ақ агаш тырма менен тырмалап, «қапта қалғапша.
тапта қалсын* деп тухым шаша бзсладық. Жер сонша
көп болсада бнзин жеримизге зорлық қылыўшылар ҳәм
табылды. Сол даўнрде мскик ядымпаи умытылмас мыкадай Оир эпизод қалды* Аты ядымда жоқ бнр аш кез
аўқатлы адам бнзин жерге келди де гүнжинн септи де
кетнп қалды. Бизлердкн соншелли қылғаи қарсылығымызды тынламады, бизлердиқ оган күш-қуўатымыз
жетпеди.
Айтым атам маган:
— Жүгнр балам, үйдеги тухымға қойғак буршақты
алып кел—дедн. Мен де жуўырып барып онсериден кө>
бирек буршақты алып келдим. Бизиц жсримизге зор.
лық қылыц сепкен гүнжисинин устине буршақ септнк.
гүнжи жаца көгерип шығып өсе баслаўдан бизлерднқ
еккен буршағымыз да кегернп гүнжиник басына ормнлеп, гүпжшшн «алқымынаг? буўды>* Бизлер буршақтан
оним алдық, ал гүнжи еккен бай хеш иэрсе ала алмай
бнзлерге еткен зорлығыкан пәнт жсдн. Усылай етип
Жеспр қатыи, жетим ул болыл> аўылда күн кеширдик.
Аўыллық мектепке қатпап оқыл, хат танып саўатлы бола алмадым. Мехтеп бнр жылы ашылса, бир жылы жабылып қалып жүрди.
Ана ғамхорлығы- 1913-жылы әкем өлнп, «жеснр қа291
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хын, жетим ул> болып қалдыц, меи ол гезде бее жаояр
едим. Сол бес жасарымда еле есимде, бир сапары анамнын изине ерип әкемнин қобнрине бардым. Әкем «Ш ахамап» деген мәканнын алды «Ахун баба» деген жерге
қойылғаи еди. Қәбирдиц басында дизеден жоқарырақ
жицишке ағаш қағылған екен. Анам жинишке ақ шүберекти ағашқа орап көзине ж ас алып жылады. Бизлер
қабнрден кете бергенде-ақ шуберектн шамал ушырып
кетти.
Аўылдын ж ас улкенлери ойласып, менин анамды ортаға алып: «Ж ас балақ менен қайда барасац, қайнине
басықды тац, егин сгиўге кемек бсремиз»—деп Шымбайдағы жуўазшы Өтенияз ағам ҳаял устине анамнын
некесин қыйды. Менин янамда буған көиген еди, бул
ҳацқында жоқарыда сөз қылған еднм. Сол бес жасар
күннмде оннан кейннде мснин ядымда мынадай елеслер
қалған екенМен ж ас балалар менен ойиап жүргеннм де ойнап
атыркан балалардыц биреўн: —Мына балаиын өкесн
өлип қалды, әкеси жоқ! — депти. Мен оған:
— Сеи әкецди белнне Оайлап жүрсекбе сенинокецде өледи! —деген екенмен, меннн свзимдн еситкеи биреў мениц сөзимдн басқаларға сөйлеп бернп күлнсип
атыр екен. Үйимнзде әкемнен қалған буйен емшекқара
ешки бар сди, о.т гезде ел ашаршылық едн, Ещкнми^
қысыр қалып кысы меней аз-маЗ сүт 5срдн. Мениц анам
сол азғантай сүтти, кишкенс аўыз кабакқа уйытып, қатық уйтқан аўыз қабақты қыста топып қалмасын деп
гәне шөгирменнн тысына қаплап қойды. Сол уйытқан
қатыгын берип қысы менен менн асырады. Буйен емшек
ешкиниц сүтнн писнргснде қазаннын түбнне қатқан қаспақты қазан қырган балық қырғыштыц үстиие салып
мағак береди.
Сол ашлық, әптадашылық жыллары шийки тарыны
қазанға қуўырып дигирманға тартатуғын дәстүр болды.
Бул унға «басалай> деп ат берди, сол басалай уиды
суўға қайматып болаларына берип жан сақляйдьк.
«Басалайды басып иш, қурсағыиды қысып нш» —деген
мақыл соннан қалған шығар деймен.
Бясалай унды дигирмамға тартып атырган ҳаялдын
қасьша бирнеше балзлар барып турғанымызда, дигирман тартқан қатын бизлердин аўызларымызға бнр қысымнан басалай унды бурқыратып салып жнбередн.
292
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Бизлер аўызларымызды қымып далаға шығамыз.
Гуз айларыныц бяр күмн қонсы аўылдагы қыпшақ
урыўыиан Әдилбгй, Медетбай дегек байлар меииқ амам.,ы кийиз бастырыўға алып кстти. Менде анам менен
бирге бардым. Мешш анам сол аўылдық көи қатынларын жыйнап, оларды басқарыи кийиз басты. Кнйиз басыўға бир ҳаялдық күши жетпейди, жүади жайып, 011ық
үстине жыкғылдан тоқылган шолпы мспеи ыссы суў
сеўип, оиы жез шииге орап, 7—8 ҳаял билспшнқ астына алып думалатып күш жумсайды. Басы бириге баслаған жүнди ишйден шыгарыи, арқан меиеи шандып,
көп цатыилар ыкқылдағаи даўыслар шыгарып билегв:шн күши меиен ;паидыған кнйнздн ояқ-буяққа думалатады. Олардық бплеклери кийиз қыршып қыпқызыл
болады. Мелин анам сол қапллардын ортасында саққа
жүгитжп екн қолынын билсги қьш-қызыл болып қатынларға:
— Былай басыц, былай думалатын, арқанды шешип*
тағы ыссы суў себиў керек, енди буныц еки жағын шыйырып қол менен қарпыў керек> —деп жүреди» Кнйиэ
басылып болынды. Енди үпге қайтыў керек.
Бир күнн қар жаўып қалды, үйге қайтыў қыйып. Ме«шн аяғым жалан аяқ, қарды басып жүриўге аяғым тоқады. Анам меин сонда аўылға дсйнн арқалап келди.
Енди аяққа не кийиў керек, қыстық қыраўлы күни
аяқ кнйим қайғы болды. Бир күни кспе урыўынан Әдил
деген дайымныц баласы Айтымурат деген дайым атлы
келип едн, ол мекнн аяғымиыц жалан аяқ екениы көрнп:
— Бизиц үйде бир гөне қоиыш бар, соны еплеп, етик
тиктирип берейин» — деп мсни атқа мингестирип алып
кетти. Менин жаланаяқ аяғымды тонып қалмасын деп
аяғымды аттын жабыўыиын қайрылғап жерине тығып
орады. Сонша мухыятлап ораған менен ат жабыўдық
буклеген қуўысынам шамал хуўлеп аягым тонды.
Мениц дайыларымнын әкеси Әдил серри деген еткир, тектек адам еди- Ол өзиниц тентеклигн арқалы
«Серри» деген атаққа ийе болған екен. Әдил атамнын
баласы Айтмурат дайым гөме қоныштан маған етик
тиктирип берди, Менин бирниши мәртебе аяғыма етик
кийгендеги қуўанышымды көрсениз еди!...
1927-жылы Төрткүл педтехникумыида оқып жүргеинмде, техникум мугаллимлери Әбнл Мәжин Примов,293
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Остггов дегенлер Москваға барып келди. Олар бизлерге:
— Москвада Қарақалпақстанлы оқыўшы балаларга
Надежда Ког!стантниовиа Крупская кийимлер берди!—
деп студептлер жыйналысында сөйлеп берди. Бизлср
қатты қуўапдық. Ол гезде бизлердин басларымыз жалан бас, аяқларымыз жалақ аяқ еди. Аяғымызга боткнка, путымызға шалбар, басымызга жыллы шапка
устимизге гимиазистлер формасы, сары илгеклн қара
иинел киГтдик. Менин еснмде қалганы, аяғыма жылтыр
ботниканы кнне бсргеннмде ж ас гсзнмдеги аяғым қарға
тоцып жургсн күнлерим көз алдымнан бир-бир елеслег?
етти...
Сөйтип анам менеи «жесир қатын жеткм ул» болып
аўылда күн квре бердик. Ағайин-туўғанлар егин-егиўге
жәрдем бернп турды.
Бнр күнн мении днзем нсил, аяғым аўырды. Ол аўырыў (рсвматнзм) алқтан қолға көшти. Ғаррылар балакныц қолына дем салдырыў керек, Разы ийшаннык мешитиниц қасында Тақсық хожа деген бар, сол дем
салса тәўир болады—десип атыр.
Ол гезде 13— 14 жасар еднм. Мениц анам қолыма
бнр сары таўық берип Тансық хожаға барып дем салдырып кел деп жнбердн. Мен сары таўықты қолтығыма
қысып, елсиз мскнреў дала менеи жүрип Таисық хожаныц үйине бардым. Бнр хәптеден болып қолыма дем
салдырдым.
Аиамиық аитқанын қылмай, буйырған, жумькгыи ислемей алдап кеткенимде анам менин қулағыма бир
шыбық урып еди. Мен қынырлық қылып жерге қуладым.
Анам урарында урса да, урған шыбығыкын тийген жерин.чц қызарғаныи көрип жылағап кез жасынык ыссы
тамшысы қулағыма тамып тур екеп.,. Бир күии ерикписик күнлери Медетбай дегенниц ериги писиптн, бағдын
ншииде қол тәрези менен ерик өлшеп сатып отыр деген
хабар келди. Мсн анама пул таўып бср деп қыцырлық
қылдым. Жеснр қатында қандай пул болсын. Ол анам
ағайинлерден сорастырып үш шайы (15 тийнн) пул таўып бсрди. Үш шайыны қолыма қысып пияда Медетбайдыц бағына жүрип кетип, түске таман зорға жеттнм.
Багқа барсам ишннде қасында бир себет ериги бар, бнр
бүкир жигит отыр екен. Мсннен басқа бағдыц ншинде
адам жоқ. Меник үш шайы ақшама шсреги кем бир қа294
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дақ (300 грамм) ерик елшсп берди. Ол ерикти, өлшегепде тәрезисштин басына қарай бнр срнктн салды,
аўыр келдн. Бнр ерикти салды жецил келдн. Маган 9—
10 лаған срик қолыма тпкдн. Сатып алған еригимдн
стегнме салып кпятырып бирим-биримлеп жеп койға*
нымды бнлмей Қ2ЛЫ1И1ПП. Үйге Срик әкелмедик деи,
апам урысып кейигем жоқ. Мен туўылгаида бөксемде
қал болғаи екен. Әдил дайым аралЬайга бий болсын
деп меннц атымды «Қаллы бий* деп қонкан, екен. Елс*
ге дейин аўылыма барсам женгелерим бий бала» дей*
дн. Менин аиам ески дәстүр бойыиша атымды Айтбай
бала дейтуғын еди. Меи узаққа ойнап кеткендеги анамнын. «Ҳа бала» деи шақырған даўысы еле қулағымнан
кетксн жоқ...
Анамиыц ертеги. Үйде анам менеи екеўғанамыз бо*
лыи өмнр сүретуғын едик. Мен даладан ойнап келгеннмде маған анам тагы да далага ылыгып кетпесин деп ойлайма, ол жағыи бнлмедим. әйтеўнр ол маған ертеклер
айтып беретуғыи еди. Сол анамныц айтқан ертеклеринеп
мении усы ўақытқа дейнн умытпнй ядымда қалганы
мына ертек едн.
«Бурынғы өткен заманларда бир залым патша болып.
ол ез иатшашылығындағы байы елип, жеснр қалган бир
ҳаялды аўыр жаза Осриў ушын хаялдыц аяқ қолын бай*
лап қойып, онын көз алдыида онын жас баласын шырқыратып отқа өртепти. Бллгсыныи шырқыраған даўы*
сын сситип, өз баласыныц отқа күйип атырғанын көрнп
ҳаял турған жерииде өз*өзннс!1 суў болып, агып, жоқ
болып кетнпти...» Ол ертекти айтып болып рехимн келгендей тур билдирип маған қараи қойғаны еле есимде,
еле кез алдымда елеслейди,
Бул ертектиқ амама да үлкеа тосир еткенн еле есим*
нен шықбаптыАнам жүрек аўырыўдан қатты аўырып өлер алдыпда
қаладан бир қадақтай дәнели кепкен жүзим алдмрғаи
еди. Үйге Изимбет тәўип деген ке*зип, дәря бериўдин
орнына дәнели кепкеп жүзимдн көкнарға қосып «хаўа>
соққыға* езип меннц анама «усы дәрини жей бер»— деди. Бул дәри еиес, ал көкнар менен қурғақ жүзимннн
езилген жентигн еди.
Ҳ а ў а со қ қ ы —тәўнплерднн дәрн езетуғын, темирден
ген кншкепе келн—ке.кабы.

нслен*
295
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Изимбет тоўнп, көкнарын езип отырып, Ҳнндстаи
қарг чайын иштн. Кртсцнис кетип қалды. Тәўип кеткеннен кейин меннн анам:
— Кешеги Изимбет тәўиптин ншкен қара чайынын
ийисннен терледнм, егер сол чайдан бнр демлсп ишсем
тәўнр болар едим—дедн.
Мен ол гезде жас едим, анама Ҳпнднстан чайыи
базарга барып сатып әкелгендей мснде пул жоқ-ғой!
Реҳнмсиз тоўип бир демлем чай да берип кетпе'
ди. Апамнын халы күпнеи-күнге төменлей берди, ол
өлер алдында меннен көзин айырмады. Меи сонгы жыллары анам еснме түскеиде анамнық мағаи айтыи берген
ертеги оныц езине кутә тәсир еткен екеи-аў деп ойлаг
журдим— Мен бнр күии Шымбайдағы ағамиьтц үйине қыдырып кетсем, анам удайына бнрге тамақ жегенлнктеи
бир өзи отырып кешки тамақты жей алмапты.—Мен бир
езим тамақ жей алмадым, қоқсы үйлердеи бнреўдг
шақырып кслип кешки тамағымды жедим, деп қонсы
ҳаялларга сөйлеп бернп атырғаны еле ядымда. ЛЪеник
аиам мен жигит болып ержеткенде қалтасыиа чан
қалта салар деп бнр ушығаға нгғыс салынған чай қалтаныц еки жағын еле қуралып тигилмеген, қурал қылынбаған нағысты маған арнап қаршыпға салып сақлап қойганы да ссимде. Бирақ маған қалтама чай қалта салып, жигит болып ел қыдырыўға туўры келмедп,
меннн кслешек тағдырым менн екиншн жарық дүньяға
дуўшакср қылды. Оқиў, бнлнм майданына қодем қойыў
мағгн сазаўар болды.
1923-жылы март айыида анам қайтыс болғаида, маған бир кәрсс тэснр қылды, мен далада балалар менен
ойнап жүрип аш болып иан жейкн деп бурьш апам күлше писнрип саидықтын үстиндеги жуктиц ерасына тыкып қоятуғын сди. Даладан жуўырып келип жүктнц арасына қолымды суқсам күлше жоқ екен, сол ўақыттз
анамнын жоқлығын сезип муқапып турып далаға шы*
ғып кеттим...
^
Анам өлгеннеп ксйин үйдеги затларды жыйнаотырып, сандық, аршаларға салып атырғанымда менин
көзнме бпр қасық ысық көринди- А\еинн анам мении
ушып бнр ағаш устасына кишкене сулыў қасық, бир
тостаған жондырған еди, сол қасық пеиен тостзғанымды аршаға салып кетпей-ақ езнм менен алыл кете бер-
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сем қайтеди деп бираз ойланып, турдым да, тағы бир
келгенде алып кетермендағы деп аршаға салып қулып
урдым. Үйдиц есигин беккем бекитип қоксыларга бизик
үйден хабар алып турық деп Шымбай қаласына пиядя
жол т^рттым,
* * *
Менин балалық дәўирнмниц соцгы күнлсри Шымбай қаласында өтти. Аўылдан кетерде ойнап-өскен аўы, 1ымды қыймадым, бирақ шара не Шымбай қаласына
кетиўдн тагднйир мәжбүр қылды, Шымбайдын қаласына тезден-ақ үйренип кеттим. Қораз урыстырган, мәйек
урыстырғаи, асық ойнаған балалар ец алдыпда менн
шетлетсе де сонынан үйренисип бнрге ойнап кеттим.
Көптиц аўзындагы көп сөздиц бпрн оқыў, билим
алыў, өиср билим туўралы болды. Совет рластынық
биринши кунлери трибунадан сөз сөйлеген шгшен оратсрлардыц сезлери совет властыныц әднл нызамы туўрзлы бпсланып соцынан жасларды оқытыў ксрек деген
евзлер монем тамам болып жүрди.
Әднўли оқыўшым! Бул меннн басымиан еткен тәғдийнр бнр менин басымлағы ғана емес, пүткнл жарлы
балаларыныц тогдири менин тоғдирийим менен ортақ
гой- Мен өзпмннн басымнан кешкен өмнрнмди сизлерге
қағаз жүз<1нде, еснмде қалған өткендеги елес-елес өмирди тағы да сейлеп берсем артық болмас деймен,
IV Б Ө Л И М
Ж АНА М ЕКТЕП БО СА ҒА СЫ Н Д А
Шымбайдыц қаласына келгеннме де одеўир ўақыт
болыл қалды, аўылдан келгенимде ен алдын бурын
қаланын улы-шуў сести, көпшнлнк мени огада тақ
қалдырды. Дослепки күнлер узақ көшелерге барыута,
қорқып, тапыс емес «қала балалары»—урып жүреме
деп қәўетсрленипте жүрдим .Соқынаи борине үйреннсип кеттим.
Биз турғап жайдық алдында дәрўазасы түсликке
қарағаи мектел (школа) бар едн, ал ол мектепке қарай
хәр күни көзинде көз әйнек, басыида тықыр қозы теридсн тнгнлгсн папақ ккйген, быр неше татар муғаллимлери қәдем таслайды. Интернаттық балалары қатарласып, строй менен аяқ қосып, жүрип қосық айтып мек29.
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тепке күибс-күа келип турады. Мен де келе келе үйренисип мектептиц алдына барып оныц босагасында турып оларға қызығып қарайтуғын болдым, Келе-келе
мснде өзим менеи бирге ойнаған досларым мене» мсктепкебардым. Мектепке барыўдаи ақ татар муғаллимлерн маған қайырқомлық етти, қолыма дзптер меиеп қәлем
берли, бурында қолыма қағаз-қглем услал көрмеген
магап бул үлкеи сыйлық болып көринди- Сол ўақытта
қуүа«нанымды көрсеқиз еди, қуўаиып арсалацлаи жуўырып келдим. Қуўанышымды ағам меиен кишеме айттым, ертен мектепке барамаи,—дедим, олар меииц бул
нийеткме қарсылық етпеди, қайта қуўаиысып қалды.
Пәслепки ўақытлары китап, қәлем дегенлер жүдә
аз еди, жетиспеди. Кейин ала олар көбейип, қәр оқыўшыга бнреўдеп жетисетуғын болды. Абу-Бакнр Дивасв
бастырып шығарғаи «Қыз-Жкбек»» «Алпамыс», «Қобланды» дәстанлары мснен тағы да басқа бир қатар
адебпй китапларды Шымбайға кешип келгеи татар саўдагсрлери сата баслады. Биз сол китапларды сатып
алып қызығып оқыдық хәм ол китаплар бизлердик саўатымыздыц ашылыўына жақсы жәрдемин тийгизди3-класста Қазақстаннан келген Жан Ахмед Ақмамбетов деген муғаллнм ал төртинши класста Ҳилал Бай'
мухаммедов дегеи муғаллимлер оқытты. Буннан кей?нг
сабяқлардын бари қазақ тилинде өтти.
Бир кунлерн ойынға қызығып кетип бир ҳәпте оқыў?а қэтнаспай кеттпм. Ағам менен кишем оқыўға неге
бармайсац деп қатты кейиди. Мектепке муғаллимнен
қорқа-қорқа бардым. Өэнмниа класыма кире бергенкмде муғаллим маған кейиўдиц орныпа «ҳаў келдиц бе»—
деп қуўаныш пепен қарсы алды. Маған жаца даптер.
қәлем хом китагтлар бсрдн. Меиин сол ўақта қуўанышым
қойныма сыймай кетти.
1924-жылы май айында бязлерди комсомол қатарына қабыл алды. Бизлердп комсомол қатарына қабыл
алыў мектелтиц алдында өсип турған нәрўан қара талдын астыида өтти. Областьтан, Төрткүлден келген обком
комсомолдыц ўэкиллери жыйналыс презид?гумына өтти.
Президиумды обком комсомолдын ўәкиллернпен Қазақбай Алламбергенов басқарды. Президиумда отырғанлардыц бәриде жацаша кий?гшен андын к у л д и н кен к у нарыпа қонып отырғаи ақ қуўдай болып көринеди. Олар
дын сулыў келбетлери. саўлатлары бизлердиде келе298
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шекте усылардай болсац екеи деген әрмаи гүзарына
баслап, үлк®н қуўаныш пайда еттп. Сөйтнп көп балалар мснеп жаца мектелтнн тунғыш босағасын атлап
үшинши класты питкерднм.
Басланғыш мектепте оқып жүрген дәўирнмде басымнан кешкен мынадай елеслерди тағыда сөйлеп бермекшимен.
Мектептен қайтқанда. Қыс айларыныц бир күнк гдн.
Таўардан тигилген китап сумканы ийнимизге салыи
үрккен қойдай дүркиресип шабысып киятырсақ, Шымбайдыд орталық көшесипде (бурынғы Шымбай райко
г:ы жайынын ориы, ол бурын «қала ҳәкиминин жайы
еди) дәрўазанын алдында үлкен ҳәриплер меиен жааылған плакаттыц қасында көп адам топйрласып тур
енен. О л гезде саўгтлы адамлар күтә аз еди. Бизлерди!!
де ж ақа мектепке оқып аз-кем саўат ашқан дәўиримиз.
Бнзлер бир-биримизди нйтерисип
плакатқа үцилип
атырмыз. Плакатта қазақ тилинде «Пүткил дүнья енбекшнлериниц көсеми Лешш қайтыс болды» деген сөзди оқыдым. Бул кун еле ядымнан шықпайды. Плакаттық қасында бираз топарласып турдықта, кейин адға
жүре басладық. Ленни ҳаққында мектепте муғаллимлердиц сөйлеп берген бир неше энгимслери, хәр турлн
қызықлы гүрринлери, Ленишшц «өмиринен айтып бергеи сездери кез алдымыздан Оир-бир елеслеп, қатты
қыйланып жүрил кеттик. Узын көше менен шабысып
княтырсақ бир жайма дүкәнға көзимиз түсти. О л дүкзнниқ ишиндеги ҳәр түрли шаққы, ийне, идгек, с у д с н
тағы басқа майда эатлардын арасында бир значокта
бар екен. Бул Володяиық үш жасар гезиидеги сүўрети
бар значок екен. Сол злачоктен бир-бнрдеа сатыи алып
көкирегимизге тағып қуўанысып қалдық. Қалтасындп
ақшасы жоқ балалар «меи үйдеи ақша әкелип аламан»
деп үйлерине жуўырысып кетти. Бизлсрдин комсомолға
кнриў ўақытларымызда да Леннн қайтыс болған кунн
Ленин ҳаққында сөйлеген коммунистлерднк сезлери үлкен тәсир қалдырған еди. Бул күни мениц есимде мәнгн
естелик болыл қалды.
Күн тутылғанда. Қайсы күни екени ядымда жоқ,
жаздыц бир айлары күн тутылды. Бул мекеплерде оқыў
тамам болып, жазғы коникулда жүрген ўақтымыз
едн. Көшеде жүрген адамлардық жағаларын услап «я
алла, я алла!» деген даўыслары жақғырып кеття. Ой-
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лап жүрген балаларда үилерпае жуўырып кнрнп кетт».
Шымбай қаласы бойынша ои бир мешнт бар еди, Аламлар мешитке қарай жуўырды. Мсшиттнн қасы адамға
толды. Мешиттни басындағы адамлар еки қолы менен
еки қулағын услаи, ҳәммеси қублаға қарап «Дллахы
акбар, аллаҳи акиар» деп баҳырап азан айтты. Булардын даўысы жолбарыс келгендеги пададағы маллардын
мвнпрегениие усап, барлық мешитлерден айтылғам азан
қала ш гүцирентнп жиберди. Күн тутылған күни азапды молла еместе, кГшап еместе айгты. Ҳәттеки интернаттын тәрбняшылары да балалар менен қосылып қублаға қарап;
«Алла акбар» деп тур екен..;
Бираздан кейин күн жарқырап көринди, адамлар
үйлеэине қайтысты.
Ҳаўа ксме' Азаш ы екн тәнепистеи кейин сабаққә
кире баслап едик, мектептиц үстинде бир гүрилди еситилди. Ҳәмме балалар, муғаллимлер менен жуўырысып
далага шықтық, Аспанға қарасақ қаланыц устииен сырқып самолет ушып өтии баратыр екен. Қала халқыныц
барн уркислп уйлерииен майдаиға шықты. Адамлардыи
сҲаўа кеме!» дсп бақырысқан даўыслары жанғырып
кегти. Соиық арасында «Ҳаўа кеме» көзден еайып болып ушып кетип қалды.
Анадан туўылғалы кермеген «жайып нәрсе күтз қызық көринди. Бирақ адамлар «ҳаўа кемеэни жақсылап
керип қумарын тарқата алмоды, «Ҳаўа кеме» алыслап
кетнп қалды...
Бизлер классқа кирдик, сабақ даўам етилди. Квп
ўақыгқа дейнн «ҳауа кеменин» сести қулағымызда шуўылдап турды. «Ҳаўа кеме» туўралы болған ойлар «қаўа кеме» қандай болады екен? Иипшдеги адамлары
қандай Оолады екеп? Бизлср де соидай болып ушсақ
екек.,. деген ойлар муғаллимииц сөйлеп турган сөзлернн тез-тез бөлип турды.
Шымбайдыц ишиндеги отырған адамлар «ҳаўа кеме»
биэиц үйдиц үстинен ушты...» деп өз-ара ерегнсти. Әлбстте, «ҳаўа кеме» бнйиктен ушқаннан кейик барлық
үйлерге бирдей көритгеди ғой!. Лл «хаўа кеме» снзии*
* Ҳаўа кеме—ерюкю самолст усылай айгылатуғыя едя.
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уйдин. уегинен етксн жоқ, бизин увднц устииек өтти
деген ерегиг көпке дейин даўам етнп жүрди.
Қаракалпақ халқы «ҳаўа кеменн» жақсы көргенп
сонша, 1926— 1927-жыллары «ҳаўа кемеге жәрдем» дет:
халыҳтан аҳша жыйнады. Ҳаўа кемеге жәрдем> ушын
ким ҳанша ақша бергени «Еркнн ҳарақалпаҳ» газетасында жәрияланьш турды, Айырым адамлар газета ар*
қалы «ҳаўа кемеге жәрдем» ақша бериўге жора жолласдарын жарысқа шақырды.
Қыз төре. Умытпасам, 1922—23-жыллары болса ке
рек, қарақалпақ аўылларына «Қыз тере* келипти дегег
сөэ тарады. Басыиа ҳаял қалпагын кнйген жас рус қызлары атқа минип, ат үстинде желип-жортып аўылларды
аралады. Жанаша, русша сәнлн кнйинген сулыў қызлардыцел ишин аралаўы көпшилнк халыққа күтэ қы*
зық көрннди. Бул қарақалпақлардын «Қ ыз төре» ат
қойған рус қызлары, сонгы жыллары сорастырсам сол
20-жыллары халықтын есабын алыўга жибернлген Орта
Лзня уннверситетннин шығыс
факультетнгтде оқыь
)тырғаи студенткалар екен.
Сол жыллары менде Шымбай қаласьшда едим. Бишнуйдиц алдында революцнядан бурин салынған рус
мектебине русша кнйинген қызлар, жас жигнтлер келнп
тоқтады. Сол гаўырласқан жаслардын сыртынан қарап
турсам ишинде аўзы жайықтай бир томпақ бала маған
таныстай көринеди. Мен сегиз жасымда аўыллық мек*
тепте «Әлнппе» жазылған тақтайды қушақлап мектепкс
қатнаи жүргенимдс, сол мектепте Әбдираман молла де*
генниц талай таягын жеп саўат ашқаи Қаз&қбай деген
бала бар еди. Қазақбайдыц Тазагул деген апасы қыс*
тыц қыраўлы күнлерн меннц ж алақ аяқ аяғымды қарға
тоцбасып деп яени мектепке дейнн арқалап барғани
есимде еди. Қазақбайдын әкеси Алламбергеи қарамонын дегеи адам, Тахтакөпир беттен кешип келген. Ол
Наўпир болысындағы 6-аўылдыц ақсақалы Сейтмурат
дегеннин бәшири (секретары) болып хызмет атқарату*
гын еди. Алламберген қарамойын алдына астахтаны
қойып, қамыс қәлем ^!енен шықылдатып буйрықлар
жазыг отыратуғын едн. Оныц қасында көк-қызыл қағазда арабша жазылған ҳәр түрли газеталар жайрап
жататуғын едн, Бәширдин көзштде көз әйкек, бнзлер
хор түрли газета, қагазларға танланысып барғанымызда
бошир бизлерге көэ әйнегиниц устииен қарап қоятуғын
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сди. Бизлср оннан газета сорал алып ләтпелек дүзетип
ушырып ойнайтуғын едик.
Алламберген қарамойын ашлық жылы Төрткүл
әтирапына посып барып Қазақбайды Төрткүлдеги интериатқа (балалар үйине) берген екен. Мине сол Қазақбай <Қыз төрелср> менен келген екен.
Мен узагырақта турып «Қазақбай> деп даўыслап
едим ол:
«Яҳ»—дсп жуўап берди, Мен барып қолынан алдым. Тез жуўырыўым менен үйге келип:
— Қазақбай келиптв,—деп қуўанып сөйледим. Өтеиняз ағам жуўырып үйден шықты. Бизиц уй менен мектептиц арасы күтә жақын, тек арадан бир көше өтетуғын еди, Қазақбай арсалацлай журип «Өтенияз дайы»
деп келип қол алысты. Қазақбайды уйге ертип келдик.
Елдиқ есабып алыи больш «Қыз терелер> қайтып
кстти.
1925-жылы сол «Қыз төрелер> тоқтаған жайда жана
мектеп ашылды, сол баслаўыш мектептиц 3-класында
оқып жүрген гезимде, еле есимде, май айынын бир кеўилли күни Қазақбай Алламбергенов хомсомол мәжи.шсине қатнасып бизлерди комсомол ағзасына қабыл
алды, Ал ол гезде Қазақбай Алламбергенов Обком комсомолдын бирнншн секрстары болып хызмет атқарады
скен. Төрткулге оқыўға барған жылларымда мен Қазақбайдық үйиие жийи-жийи барып турдым. Қазақбай бир
сапары чайханага апарып бир кесе сорпа әперип едн.
Лл мен уялып сорпаны түўесип нше алмадым. Меи иегс
уялдым, иеге олай екенин билмедим.-.
Қазақбайдыц халықтыц жан есабын алыўга келген
дәўирин Ш ьш бай аўыллары «Қыз твре келген жьзл> деп
атайды. Бул «Қыз төрелер> ҳаққында есимде қал^ап
елеслер усылар ғана.
Қазақбай Алламбергенов 1926—27-жыллары Шымбайда халық судьясы болыл хызмег атқарды. Соцынан
қарақалпақ обкомыиықЗ-ши секретары болып иследн.
Ол ири даўыслы, сөнлегенде шаршамайтуғын шешен,
қарақалпақ комсомол оратор-активлериниц бири еди.
Цосназаров келгенде 1924-жылы гүз айларынын бнр
күнн едй. Сабақлар қызыў жүрип «тыр. Тәнегшс ўақты
болмай-ақ мектеп қоцыраўынын шынғырлаған даўысы
шықты... Ҳәммемиз үриккен қойдай дүркнресип дала*а
шықтық. Муғаллимлер өз классыныц оқыўшыларын қа302
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тарластырып дизип қойды, Ҳаммемиз қатар турып муғаллимнин аўзыка қарап, сөйлеген сөзипе қулақ салдық, Муғаллимлердин бнреўи ортаға шығып:
— Қарақалпақ халқына ерк алып киятырған Аллаяр Доснаэарод деген улкен ке1пе Төрткүлден файтон
арба менен шығып, бүгии Шымбайға княтыр еквн. Досназаровтын алдыиа шығып кутнп аламыз!—деди. Муғаллимлер бзлаларды қатарластырып дизип, көше бойлап баслап алып кетти.
Ол гсзде бизлердин ҳеш қайсысымыз ҳеш кәрсени
түсингенимиз жоқ. Күн де бултлы, желемик еди. Шымбай қаласынын түслягнне шығып сол ўақытта «Орыс
жол» деп аталатуғын жолдық бойына бардық, Бнз бар*
ряида күн ерте еди,күткен адамымыз келе қоймады,
күн кешке айланды, қарынларымыз аш болды- Бул хабарды еситкен қаладагы нан сататуғын панбайлар да
себетнн төбесине көтерип келе баслады. Нан саўдасы
қызып кетти; Ақшасы барлзр шөрек сатып алып жеди.
Кешқурын күн суўытайьгн деди, бизлер жуўырысып
ийтерисип оййап кёттик.
Блр ўақлары: «Досназаров киятыр! Досназаров киятыр!»—деп бнр торы атлы шаўып келди.
Жыйылған кепшилик шамал менен шайқалған көл
айдыиындағы қамыстай уйытқып топарласты. Мектеп
оқыўшыдарьшын қатары дүзелип сапқа дизилди. Сонын
арасында файтон арбанық қоқыраўьпгыя сықғырляған
даўысы еситилди. «Ҳә> демей-ақ қос ат жеккен файтон
(карега) ярба қос аяқлап желнп келит опқа араласты.
Жыйылған көлшнлкк <Ура!» бақырысты.
Файтоннын ишинен арықтан келген сары татар жигити шықты, бул Досназаровтық жәрдемшиси Пахратдийин Чунчалиев деген адам екен. Оннан кейин пәскелтектен келген сары сынлы, көсе намай киси шықтьг, ол
Аллаяр Досназаров екеиДосназаров файгоинан шығыўдан-ақ, бяр нәрссгг
Зчатты қуўанған адамлардаЙ болып «АғайинлерЬ деп
бақырыл ж иберди.'
Митинг басланды. Митннгти окружком секретары
Мурғабыл Кеўнимжаев окрисполком Досымбет Курбанаев дегенлер басқарды, шешенлер соз сөйледи. Ондағы
менин есимде елес-елес қалғаны: «Жасасын еркии қапақалпақ! Қарақалпаққа ерк алып келген Досназароп
Жасасын!» дегеи сөзлер болды.
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Сол жыйылған көптик ишннде «Жулдыэгы гөзлеген
қара торы жақсы ат мниген» аты орысы ер менен қа*
ц ы л т й қ сртленген, басыиа Кубань наиағын кнйген, Қара
муртлы* устннде атлы әскердиц қысқа қара териден тигилген курткасы бар бир адам мптиягде сез сөйлеўди
сорады. Оғанда көптин қатарында сөз берилди, ол ат«
тын уотинде зәдгиге ширенип т)’рып:
— Қанатсыз, қуйрықсыз ушып ке,1ген Доскааардын
жалғызы жасасьш!» деп бақырды. О л кксинкн сезиц
ҳәмме тац қалып тынлады, Бул мнтингтс ол кисиден
«жол болсын» сораған адам болмады. Оны митннгти
басқарғанларда танымайды екен. Сокынан сорастырғанымда ол киси Қазақстаннан қашып келгек баспашы'
лардыц баслығы еке??... Ол Досназаровқа қыянет етиў
нийстинде келсе керек* Бирақ кэптен айбынғаи усайды,
Өйткени Досназаров мннген файтоннын дөгерегинде
жаў жарақлы бир неше атлы рус әскерлери де бар
еди.
*
Сол белгисиз адам мнтингтиц тамам болыўына қа*
рамастан-ақ атын қамшылап қашып кетнп қалыпты...
Сол күни кеште Шымбайдыц қақ ортасыпан ағып
турған Кегейли арнасыиа салынған балент паяиылдын
қасындағы «Қала ақсақальшыц жаны> дсп аталатугыи
жайда үлкен жыннақ болып, оида Аллаяр Досназароэ
сөэ сөйледн. Бундап жыйнақтан балаларға орын ткйеме! Терезеден басымызды тығып тынлап турдық. Дос*
назаровтык шәцкнлдегеи жикишке даўысы мекеи «Арал
тенизннде балық жыбырлап атыр, елнмнзде байлық көп,
молла нйшанларды қуртыў керек, жас балаларды оқыш ў керек» деген сөзлери даладан жангырып естилил
турды.
Досназаров жай қарапайым пухара халықтан шыққап, ез ерки менен қызыл әскер пзртизанлар қатарына
кирип хызмет қылған, партнзанлар арасында комму*
нистлер партнясына ағза болып киргеи, қарақалпақлардын ўәкили ретинде жоқарыдан қарақалпақ областлық
партня комитетине секретарь етип тайынланып жнбе*
рилген коммунист екен. Досназаров кеткеинен кейнн
иолла ийшанлар, байлар ол туўралы қэр турли анекдоглар таратты. Олардык пасық сөзлерпннн бәри бийкар,
адам инаибаслықтай едн. 1Иын манисиндв Аллаяр
Досказаров өз халқыя, өз халқыныц мәдениятлы болы.04
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ўын шын жүрегинен сүйгсн патриот коммунистлерден
еди.
Аллаяр Досназаров сол жылдары Ташкент қаласында Қарақалпақсганнан оқыўға барған бадаларды
пзнне ертип, баикадан ақша алып берип оқыўшыларға
«мә, қарағым, оқы!»—деп ақша үлестирнп берип, оларды оқыў орыиына срналастырған адам,
Илим, билимниқ азлығынан, саўатынын кемлнгннен
областьлық партия комитетине секретарь болыл ис
апарыў оғак бираз қыйын болып, кеннн секретарлық*
тан босанды*
О-л киснни 1926-жылы обком секретари ўазийпасынан босанғаннан кегпн бир сапары Төрткул қаласында
көшеде ушыраттим. Бурып жақыннан таныс болмасам
да—«Ассалаўма «лейкум Аллаяр аға» деп қолынан
алғанымды бнлмей-ақ қалдым. Досназаров мени бурын
таиымаса да «қарагым, аман саў жүрсен бе?—деп емипенип сөйледи. Аллаяр аға Досназаров бенен бул
ушырасыўым мынадай бир эпизод бенен байланыслы
еди.
Досназаров Терткүлдиц гөпе қаласынаи жана қалаға қарап киятыр екен. Ж олда бир топар адамлар
тур, ортасында Уфа қаласынаи келген бир татар. Ол
Уфадағы дин пазарятыныц ўәкили болса керек, ол
тат^р:
— Бул жердерде шарияттық нызамын бурмалаўшылар бар, биреўлер өзинна гүнасыз ҳаялын урады—
дегенде, қолында ҳасасы бар бнр ғарры сөз сөйлеген
татарға қарап урайын деп умтылды. Ол ғаррыны еки
адам устап жнбермеди, қатты ашыўға мингеи ғарры
дир-дир етип:
— Меннқ қатынды урыўға ҳақым бар, не ушын урчайман—деп қасыидагы устап турған адамларды ийтерип шаўқым шығарып тур, Сол ўақытта Досназаровта
тптын ортасына шығып хазирги ўақыттағы ислам дини11цқ жағдайлары туўралы бир сияснй сөзлер сөнлеп
келген татар молласы менен ашыўға минген ғаррыны
жарастырғандай сөзлер сөйледи. Досназаровтын бул
сөйлеген сөзлерн меннқ еснмде қалмаган екеи, тек мениқ есимде қалғаны қолында ҳасасы бар ғаррынык
селдир сақаллары, онық ашшы даўысы ғана қалған
одн...
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Досназаровтын саўаты аз болса да, «Досназаров»
деген ат Қарақалпақстанныц барлық тупкнрпне дерлнк
данқ пенен тарап кетти,
Соцғы жыллары Шымбайдыц түслигиндеги Досназа'
ровтык туўған аўылына жолым түсип барсам, ол аўылды «увтин аўылы» деп атайды екен. Өйткенн «ов»деген
жалғаўдыц (тиркеў) шын мәнисии ол ўақытлары ел еле
толық түсимбеген ўақыт еди,
Досназаров Аллаяр өзянин саўаты аз болса да,
партия менен ҳукиметтиц сиясатыи армия қатарында
жүрнп түсинген, қызыў қанлы, жеделли, жигерли шақмақ тастай шаққаи, толқыл сойлейтуғын, мәселени тез
Шешетуғын шешен адам еди.
«Досназаров Москваға барып қарақалпақларға автономия әкелипткэ деген дакқ жылдырымдай барлық
жерге тарап кеттн, ол ел аўзында ертектей әнгнме, сөз
болып жүрди, бул жағдай қарақалпақ халық шайыры
Аяпбергеннин атақлы «Бола баслады» шығармасьгнда:
Сейлегенде Жнйреышсдеп кем смес,
Улльг Досназзрдыа о л А я м \ и я р ы ,
Үлкенлер қасыпа бзра баслады—деп жырланды.

"

Аллаяр Досназаровтын қызыў қан менен бақырып
сейлеўи, айырым мәселенн ансат тез шешнўи ол ўақытта оқымаған, саўатсыз адам ушын ҳәм орыплы хәм кеширнмлн сди. 0 л өз лалқыяын патрноты еди.
Биринши машина. 1926— 27-жыллары Қызыл-Орда
менен Шымбайдық арасына машына жолы салынды.
Жол болранда ҳәэиргидей асфальтлы тас төселген жол
емес, тек топырақты тегнслеп, қумлық жерлерге сексеўил теселгеп арба жүретуғын жолдаи айьтрмасы жоқ
сдя. Жо>т дэ питгп. Ьпрпнши мзшниа ыеяеи Қазақстаиныц атқарыў комнтетипин баслығы Ж алаў Мынбаев келедн екен деген хабар Қарақалпақстанға тарап кетти.
Адамлар машинанын келиўнн күтти, Машннадан бурыи
Қнзыл— Орда қаласынан шығып алты аи жазы менеи
қумлы далада жол салып қарайған, аўыр мийнеттиц
азабын көрген рабонийлар келди. Шымбайдыц қаласына Қазальт, Қызыл ордадаи келген рабочийлар толып
кетти. Олар тамыр-таныс излеп қалаға тарасты. Олардын көби русша кийииген. Рус мздениятын үйрегге баслаған, көпшилиги рус тилин аз-кем биледи/ олар рус
.0 $
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мэдснняты туўралы* машнка, темир жол дегеникииыэ*
лнсин сөйлеп бсрип жур.
1923—24-жылдық қысыкда телефон ағашына, сым
тартып княтырған рус рабочнйларынын. алдындаб килол^етр жерге қазық кернп бирнеше балалар менен
жуўырып шыцқаным еде есимде, узын бойлы, жийреп
сақаллы ғарры рус рабочийсы телефон ағашык жонгы
менен қырып, қара сия меиен номер жазып киятыр екен.
Биз бәриене бурын аяғыидагы цайқы темир менеи
бағанагы өрмелегечин қызық көрдик.
Ж аз айыныц бир ыссы купн «Қызыл Ордадан Ж а.:аў Мыибаеа машина менеи шығыпты* деген хабар—
гелеграмма Төрткүл қаласына дурс ете қалды. Бул
'а б а р Шымбзи округиие жетти. Бул гезде Терткул
Ш цмбай арасында телефон қатнасы баслангаи еди.
Шымбан қаласындагы басшылар Мыцбасвты күтнп
•мыўга таярлық көрди, ^эзнрх^ фымбэйдағы цахта
^азалаў заводыйыц тусыида Кегейлн арасынын батыс
бетинде Палўанияз бий қассап дегеннин үйнниц алдындагы ҳаўыздыд қыр дөгерегине шийлер тутылып,
оган гнлемлер керилии, отаулар тигилни қатты таярлық нслери көрилли. Сойыў ушыи қойлар экелиндн, жыраў-бақсыларға атлы адамлар жиберилди*
Қәдпрлн мийманды кутип алыў ушын областьтан
(Терткулден) облнсполкомнык баслығы Қасым Әўезон
келди. Сол гездегн мнлицня бөлиминин иачальниги болып ислеўшн Аллек Ахметов дегенди астына жүйрик
ат миигнзип, Тахтаквпирге баоып, машннапиц алдынан
шығып, машиианыи қарзсы керипиўдсн машиладап бурын шаўып келип хабар Оернў нсн тапсырыдды.
Милнция бөлиминиц начальниги Аллек Ахметов баққыда турғап жүйрик көк атты банраққа шабатуғыя аттай қылып безеп ертлеп, атынын қуйрығын түйнп, Тах
такепирге желип жортып жүрип кетти.
Ж аз айьишк ыссы бир күнн едн. Аллек Ахметов
Тахтакөпнрднц аржағында машннаны көриўдеи атына
қамшыны басып Шымбай қаласына узын қуйын шаўып
жөнелди. Ат қанша жүйрик болса да, машнна менеи
жарысыўга болмайтуғынлыгы, машинаныц атты қуўып
жететугынлығы ҳеш кимниц ойына келмелти. «Ҳа» демей-ақ машина хабаршы Аллек Ахметовтыя артынәи
қуўып жетнпти. Баққыда турған ссмиз ат машннадан
үркип қашып отырған, машнна артыкан қуўып отыр307
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ран, 45 шақырым жолды машинанын алдында шаўып
басып келген ат ШымОайдыц цаласьша кнре берген
жерде ыссыға шыдамзн омаллац етип жыгылып зордаз
«пышаққа илииди-..»
Машнна келип Шымбайға кирди. Жүйрпк аттын өлгекине қеш кнм қыйланган да жоқ, хомме биринши келгек машинаға қараў мепен бәнт болып атыр. Ж аца келген машипа ишиие онлаған адам сыйгандай пәскелтектен келгеи қызыл автомобиль екен.
Ҳүрметли қонақ Ж алаў Мынбаеа Палўаиияз бнйдиц
хаўызынын бойына түсирилип миймаи етилди. Бундай
жардайда балалаға орыи тийкейди ғой. Бизлср тутыл*ған шийден сығалап қарап турдық. Қонақтыц хурметине
Қарақалпақстаннын жыраў-бақсылаоыныи кепшили-;
ги экелинди. Бақсыларлын шлинеи Қыдырнияз бақсы
«Машииадан атым үркип, зорга келдим>...—деп машииаға қосық шығарьтпты. Оны қонаққа айтып бердн» бирақ қосықтын басқа қатарлары ядымда қалмгпты... Ерполат жыраў қольгна қобыз алып. бираз
жырлаған болып еди, бирақ жыраўдыи жырына Мынбаев онша қызықпады. Гнлемнин устинде о т ы п р й н
қснақ Қасым Әўеэон, Нурғгбыл
Кеўнимжаев, Д рсымбет Қурбанаев, Керимберди
Сағыйдуллаев, Алланияз АЪтешевлар менен жай оигимеге кириоип
кеттн.
Бизик адай округикде де жыраўларымыз кеп—дели, ол бир ўақта сөйдеп отырғанлардык сөзин белип.
Мыкбаевтын өзи Касиий тенизи бойын жайлағап «Мын
қыстау» дегеп жерлеги қазақтык адай руўыиян екен.
Ж алаў Мыкбаев қырық жасларға жақьшлаған арықтан
келген, қырмурын, қара киси екен.
Ертепине түске дейнн машинаиыц шофсры қала халқын рет пенеп машиняға мингпзип, хәзирги Лешш көшескнин арғы басы менен берги басыпа қатпатып хөр микген кисидеи 50 тлннннатт алып бнрталай ақша жыйнады.
Түс ўақтында митинг басланды. Басшылар машинанык үстннде турып сез сөйледи, жыйылған көпшиликке
сейлеген сөздеп гөри тлнсық машина қызық көрннли....
Биринши қәдем 1925-жылы ели. Мектепте демалыс
күни больш, ойыннык қыэығкна түснп жүргси ўақыт,
мектепте демалыс болса да бир жагыиан үй жақын болғаплықтан, екшшш жақтан қысы менен үйрсиген орун
:08
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болғаллықтан оЙ1{асақта мектсптиц дөгерегннде ойнайтуғын едик. Жәнеде бнзлерди қызықтыратуғыд пәрсе,
ол гезде қалалық комсомол шөлкеминин (ячейкасынык!
жаз айындағы комсомоллардыц массалық жумыслары*
нык жыйналыслари мектепте етии туратуғын еди. Оны
Москваға, Орынбургқа, Ташкептке оқыўға барып дем
алысқа келген жаслар басқаратуғын еди. Олар мектептиц қасындағы қалыц саяда ўақтын өткеретуғын едн.
Москвадан каникулга қайтқан жакаш а кийинген бнр
иеше студентлердщ мектептин ишинде жатқаны еле
есимде. Олар бизлерге үлкен қалаларды кергени туўралы соз сөйлеп беретуғып едн, бизлердин де сол қалаларды керсек еди деген ой көз алдымыздан өтил турды.
Олар биэлерге «Ж ас қайрат», «Бахытсыз Ж амал», «Бизиқ Ғаннй» деген қазақ тиликде жазылғаи әдебият китапларынан узиндилер оқыйтуғын еди.
Вир күнн азанда мектептиц дөгерегн адамларға ба
лаларға толып кеткен екен, меи де жуўырып барып
адамларға араласып кеттим...
О К Р О Н О —Шымбай округлик халық бнлпмленднриў бөлимнннн баслығы Мухтар Аспандияров двген
адам еди. Ол енгезередей, узын, арық кнсп болып, басына бастырмадай қылып үлкен қалпақ кииип жүретуғын
еди. Мухтар Лспандияровтьщ қалпагы суўға қалыққан
шаланнык жапырағындай болыл көпишлнктин арасында қоқрайып турып, ол сәзин былай деп баслады;
— Областта, Тэрткүл қаласыида педтехнкум, сельхозтехникум қусаған орта дорежели оқыў орыиы ашы*
лыпты, және Орунбор, Қызыл—Орда, Ташкекг қалаларына оқыўга балалар жнберилснн деген хабар келдн.
Қим оқыйман десе О К Р О И О ға арза бсреди, оқыўға
кириўшилердеп имтихан-(экзамен) аламыз!—деп сөзин
тамамлады. Бул сөзди еситкен балалар оқыўга кнриў
ушып арьтз жазыўдын талабына киристи. Күн сайыи
мсктептин дөгереги бчлаларға толып кетти, арзаны сулыў қылып жазбаса оқыўга жибермей қояма деп арзаныц формаларын биреў-биреўден көширип, бирпеше мәртебе өширип жазып талан қағазлар зая да болды.
Оқыўшы балалардыи ишннен егеде болғанларын
Ореибург, Қызыл—Орда, Ташкент қалаларына жнбере
баслады. Имтихапды О Қ Р О П О баслығы Мухтар Асиандияровтын ози алды* Аспаидияров сөзин «канечно, қал*
қам» деп баслап, бнр сөйлей қойса қоймайтуғын езбе
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көбнк аўыз адам еди, имтнхан алыў буғал қолай түсти.
Лзаннан кешке дейин 5—6 баладан имтнхан алып үлгерди. Имтнхан алыўшыиыққолында ҳеш қандан тексти,
жоқ, аўзына келген сезди доскага жаздырады, жазылған сөздии мәнисин сорап, ўақытты созады да отыради,
Сонын арасында онлаған бала жоқары қалаға оқыўға
узатылип салынды. Кейин ол 3—4-класс балаларынаи
имтнхан алыўга кирнстн. Бизлерден алгам имтиха*г ҳәм
5—6 кунге созылды. Бнзлердиқ имтнханымыз пнтпей-ақ,
кетхен балзлардын жол-жөнекей жнберген хатлары
ыектепке келип турды. Арадан 6—7 кун өтпей-ақ олар
елнн жүда сагыиып қалыпты. Ол хатларды топарласып
турып оқыдық, арадан бир неше күн өткеинен кейин
мениқ кнриў пмтихан тапсырыў нәўбетим жетисти. Имтпхан алып атырғап сықылсыз, қара кнснден қорқыл
досканық қасыпа зордан бардым. Ол кисн балаларға
жаздыратуғын сөзин туўестиме, маған жаздырыўға сез
:аба алмай тамсанып азырақ тоқтап турып:« Қысы
: снем оқым, хәзир аўылда бос қарап жүрмсн» дегенди ж аз деп жекнрингепде аўзынан түкирнгн шашырап
кетги. Мен доскаға айтылған созлердмн бәрип жазып
Голып тоқтай бергем ўағымда, басында көк шийразы
иамағы, қолында нағыслапған, басы нймек кавказ тая*
! ы бар, кок маўыты шекпснин нйнине желбегей салыл
удурты тебемдей шамшылған окрнсполком председатели
Досымбет Қурбаиаев кирип келдн:
— Ж олдас муғаллим, не қылып атырсап? Балаларды неге тез жнОермейсен?—дегенде, Аспандияроа:
— Кириў пмтнхамын алып атырман—деди, сонда
Қурбанаев:
— Имтихан деген не? Өзи оқыўды барып оқыйды.
Кгер усы балалар саўатлы, билгир болғанда оқыўға
жнберстугыи ба едик. Итиханды қысқарт, оқыўды
Төрткүлге барып оқыйды. Имтиханды оқыўын оқып.
бнлим алғаннан кейин береди.—Тез бол!—деп мәселенп
тез шештн. Бул сөз балаларға «майдай жағып> кетти.
Бес алты күииен берн балалар нмтихап тапсырамыэ деп
тыным алмай жүрнп шаршаған еди.
Досымбет Қурбанаев Аспандияровқа қарап:
— Ҳәр балаға жол қәрежет ушын 3 манаттан пул
бсретуғыи болдық. Кететугын балалардын атларын жа*
зып исполкомға алып бар,—деп буйырды.
Балалар ҳэр куми мектепке қатнап, тамағында дузю
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рыглап ише алмаған еди. Имтихаи бермегеьлерлшс
мушкилн ацат болды. Балалардын басым көпшилигн
оқыўға барыў мацсети менен мектепке ке»лген едн, ал
қоразларын қолтықларына қысқан, Шымбайға қораз
урыстырыўға арнаўлы келген балаларда болды. Қораз
урыстырыўды қумар еткен балалар оқыў днзимнне кнрпўге талапланбады. Қоразларын қолтықларына қысытт,
қыйсайысып ез жөнлерине кеттн.
Июиь айынын бнр ыссы куни еди. Кун ортасы аўа
бергенде Шымбайдын ортасынан ҳарлап ағып турған
Қегейли арнасыныц жағасы, қалапын ортасьждағы паяпылдъщ тусы қара қурымдай адамларға толып кеттн.
Булар «жоқарыға» оқыўға кеп*п баратырған балалар*
дын ата-аналары, туўған-туўысқаилары кәм қала халқы
едн. Олар оқыўға баратырған балаларды узатып Қ'«*
лыўға жыйналғанлар еди. Кегейлинин паяпылынын қасында Кегейли арнасыпыц ортасьш енлсгеи 9 азиалы.
ернегине таяўшылар жүрип таяў таяныў ущын ерпегнне
жуўан бнр баў жынғылдын қарамындай жыкғылөрилген аттын қуйрық қылыпан басыпа айдар тағылғаи
Хийўа кемеси барып келип қозғалып тур. Қолында таяўларын алып, кеменин ояқ-буяғып көрнп, тоқылған
жынғылдыц усти меиен кемешилер шаўып жур, олардыи
басында гудндей үлкен телпек. Кемениц бас бетинде
үлкен ошақта үлкен қара қаэан тур, Барлық хемешилердин саны 18 адамға жетсди булардын кепшилип:
кемени суйрейтугыг салдаўшылар, ал басқалары дарға,
Қеменнн ролин тутыўшы екн адам хәм аспазлар.
Бизлер арқаланып кемеге мине бергенде арнанып
жағасындағы адамлардын ишипен бир скн қатын даўысын шыгарып жылап жиберди, буларга қосылып басқалар да жылады, қәпелимде арнаныц жағасы бир топар сағал улығандай болды ла қалды... Кун бир жағы*
нан ыссы болса, ал екинши жақтап арнаныц еки жагындағы қала халқыныц жыйылғаны соншсллн, арқадан
есип турған шамалды кемеге жнбермен қойды. Бул аўҳалды көргеи кемешилерднц арасынан:
— Кемени таяиыц, қаладан майданға кенисликке шығайық!—деп бақырғап дарғанын даўысы шықты. Хийўалы кемешнлери тедпеклери селкплдесип таяў таянып.
Кегейлннин өрине қарап кемени ығыза баслап еди.
арнанын бойындағы аламанларда шуўылдасып кемеден
қалмады. Олар жыласып шуўласып кеме менен биргс
зп
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цаланын алдындаж майданға шықты. Ж аға толған
идамлар кеменн қаплап кемеге тағы да шамал жибермейди.. Кемешилер кемеснн тағы да өрге ығызды, бул
ўақытта бнзлер нәрсе царамызды кемеге жайғастырып
болган еднк, Сол ўақытта арқадан ескен шамал кушейди, кемешилер шуўлап бақырысып қуўанды. Кеменин
желцомы көтерилдн, кеме өрлеп ыгып кеттн, арна жагасьшдағы адамлардыц «хош хош* деген даўыслары
жашырьш кетт»[. Кеме цатты ықты, адамлар топарласып шоқ-шоқ больш қала берди. Қун батқанша адеўир
жо:;ды басып қуўаиыш жарма ариасына шықты. Қуўаныш жармадап да өтип, Қаттыағар арнасына кире бергенде шамал тынды. Кемешилерднн жолы аўырлады,
шамал тынды, желқом тусирилди. Қаттыағардыц еки
бойы қалыц дут тоған жагадан салдаў тартып кемени
оуйрейтуғын жол жоц. таяў менен таяныўга суў терец,
гаяуға бой бермейдн. Кемешилер шуўласып, бнр-бирине
бақырысып арнаныц бойы»гдағы тоғайлардыц суўға салбырағатт шақаларына асылып 9 азналы ушан кемеии
нрге жылыстыргаи болды, Бирақ нәтийже аз болды, со'1ыц арасыттда күн кетнке аГшалды, кемешнлер шарша»ы, қалық тоғайдыц ншинде қоныўға туўра келди. Бул
,кер Пөкнс қаласыныц тусынан төменирек жер екен.
Кемеге мннген оқыўшылардық жалпы саны 37 еди,
. лкси кемоге мингеннен кейин 37 адам «Дарьяға тақан
(иайгандан> болған жоқ. Бкр ]»еше аз]талардыц арасы
бос турды.
Бнзлер Нөкис қаласип көремиз деп кемеден тусшт
шаўысып кеттик, Нөкис бпр неие шақырым жер екен,
тез журип жете алмадық. Шабысып киятырсақ алдымыздан ҳарлап ағып турған суў терен өзек шықты.
Өзсктеи жузип өтиўге туўра келдн. Ишимизден Төренняз Сапаров дегеи бала:
— Меннц қолым пәтлн, мен сизлерднн кийнмлер»»кнэди өзектид аржағытта шығарып өтнп берейин, деп
солақай қолы мепен ыдақтыра баслап енди, кийимлер,
етиклер суўдыц ортасы»!а барып шалпылдап түснп турды, баллардыц бнразы жузиў билмейди екетг, Ишимиздеи Тәжиахмед Сейдахметов (Сеитмамутоа) жүзнп барып тускен етиклерди алып келди. Ишимизде Төрему*
рат Өтемуратов дегем бала қырда қой багип жаца ғана
кентлн, қалалы жерге келген екен, суўда жузиўди билмсйди екен. Суўға мантыгып кетип қала жазлады. Тэ-
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жиахмет ол баланы жүзкп барып қолынаи сүйреп қырг*-.
алып шықты, ҳәммемиэ үрккен цойдай шабысып жүрип
кеттик. Суўға Хчуўырып ҳызып кслгенликтен бе билме»
дик. Төреғалий дегсн баланық аяғынын тамыры тартып
қалды. Нинетбай Әдилбаев (Таўбаев) деген бала Төре'
ғалийдын аяғыиыц тамырыи уўқалап түйилген тамырын
босатты, қатардан қалмаўға тырысып жуўырған болды,
сонда да үш төрт мәртебе тамыры тартьитып жығылды.
Нөкнске келип жеттик. Нөкистс 3—4 гана хожалық
бар екен. 2—3 адамнан ибарат Уральский (Урал казағы) бар ексл. Уральскийлер маидаида еки ҳаял, 3 сркек
гө^те кемеииц үстиие мннип ески рус намасына салып
даўыс ҳосып қосық антып отырған екен, рус тилннде ай«
тылган қосықты бириншп мәртебе еснтиўнмиз едн. Палалардаи қалып бираз тыцлап менде жүрип кеттим. Нөкиске қонақ болдық. Ишимизде егеделеў балалар хәр
кимпен 15 тыйыниан жыйиап алып ешкк алып сойды.
Ншкини сойыў, писириў машақаты түн ортасыиа дейиа
Оарды. Узақтан жуўырып шаршап ешкшшц етиинц писиўиие қарамастаи уйықлап қалған екеимен. <Тур-тур
гөш писти дегеи дгўыс естилди, уйқылы көз бенен табаққа қол салсам, ол ешкикиц гөши қолыма желимдей
болып жабысты. Нөкнстеги сум адамлар балаларды ал*
дап арықтаи қаўсап турған қотыр ешкисин сатқаи
екен. Ол гөштен жегеним жоқ, берген 15 тыйыныме
қыйланғакым жоқ, қолымды жуўыўға шамам келмей
көзим уйқыға кетти.-.
Азанда күн шығар шықпастан даўрығыпоянып орын
ларьтмыздан турып шабысып Амудәрьяныц жағасына
барсақ кеме еле Қаттыарардан шықпапты. Күн ысый
баслады. Дәрьяныц бойындары қулаған гөне тамлардық
көленкесике саялап еспе қумға аўнап жатып кемени
күттик. Күткен кемемиз келе қоймады, алып шыққан
сөк, зағараларымыз кемеде қалған еди. Қарнымыз аш
болды еки көзимиз кемениц келетуғын жағында болды.
кеме келмедн, түс болған ўақытта Қатты ағардын
сағасында нан ығып киятырған кеме көриигекде қуўаиғаннан бақырысып жнбердик.
Кеме Әмиўдәрьяын кец айдьшына шықты кен ай«
дынға шыққап менек тез келе қоймады, жағаға келгеп«
ше асықтық. Кеме келнп ж ағаға тоқтаўдан ылақтаП
қарғысып кемеге мнннп алып ала қаплардын аўэын
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ашар ашластан уртларды томпантып, қатты сөктн қатырлатып шайнаўға кнристик.
Кемешилер нйинлерине паләкларын алып аяқ қосып салдаў арқанларын нйиплеринс салып кеменн өрге
сүйреўге кнристи. Салдаўшылардын саиы 15— 16 адамдай, аяқлары жалакаяқ, алты ан жазы меиен салдаў
тартып жалакаяқ жүргенликтеи табанлары тебиигидей
гюлып цатып қалған, басларыида гүдидей телпек, дамбалларынын балағын түрген, устине қалын шапан кийген.
Дарға өрлик ағаштын қасында дингектей болып
дәрьянын өрнне қарап, руль услаған ғайратлы еки жигитке қолы меиеи ымлап кәрсетнп гей ўақытта оларға
бақьтрып қпйып дорьянык өрине көэ тигип отыр. Дорьяпын ағысы цатты болып жолымыз онбеди, кеменкн бас
бстинде тандыр ошағин аштанғаи аспаз цумбыл болып
тамац писнрнп атыр. Соиша адамды тамакландырыў
аспаз ушын аўыр ис ғой. Жол Сойы кемешилердиц мийлет цылған өмир карт.чнасы еле коз алдымнан кеткен
ж оқ.

Дәрьянын ҳарлап аққан қайтбалары кемени жибер*
мейдн, бир неше минутлар салдаўшылар бир орыннан
цоэғалмайды. Бундай жағдайларда кемешилер улы-шуў,
цум-қуўыт болып бир-бнрине тәпшшсип баҳырысады.
Күн батарға жақынлап, кеш болып, кеме қырға
байланғанда кемешилер дәрьянык кен қайырына төсек*
лсрии жайып, хор-хор шылымларын тартып, тямяққа
тойып, чайға терлегеннен кейин күни мененги аўыр мнй*
кетин умытады. Олардын ишннен бирн-сырнайын шертип, дәрьяпыц бойын жақғыртып жас жигитлери ортаға шығып ҳолларып шыртылдатып ойынға К1!рискенде
күни мененгн бир-бирине тәпинисип сөгискенлери умыт
•болып кетип, шакалақ атып күлисип, хор-хор шылымларынын түтинлерин бурқыратып шад болады.
Узақ жол жүрнп үйренбегеи балалар қабаққа түс*
к*н тышқандай кеменин ишннде тыпыршып тынбайды.
Ойчаған ылақтай секиреди. Тынымсыз балалардын қы*
лығы дарғаға жақпайды. Дәрьяға жақын қалаларға
жақынлағанда дарға:
— Балэлар, жақын жерде қала бар,—деп балаларды
алдап жиберип кейин тыныш тапқандай болады. Қып*
шақ, Гүрлен қалаларын керемнз деп кемеден узақ жер314

www.ziyouz.com kutubxonasi

ден шығып узақ жол жүрип шаршап, кемешалерден
'.ал::й мартебе алдандық.
Ҳэмме оқыўға баратырғанда қатардан қалмайын деп
Досбоганов дсген бурын бай есигинде жүрген бир дийхап Оадракта бнрге шыцқан екен. Хат билмейтуғын саўатсыз, аяғы жалан аяқ үстинде тозыўы жеткен без көнлек пенсн бөз дамбалдан басқа ҳеш қандай нлнп ялар
кийими жоқ. Басында пахта пнлтеси көринген кир тахыя, азық дегеннен бнр тнслем де наны жоқ. Досбоғанов көпшилик оқыўшылардан нан сорап жеп оқысық
еттн. Менин ядымла Палўап Хожалепссов дегеннн:-:
оқыўға киятырғаида жолда шығарған қосыгынын мынадай қатарлары ғана қалған ексн:
Отыз жетн курсант миндик ксмсге,
Ушырадық *зр бир турлн пемегс,
Досбоғанов нан таппанды жемеге,
Небнр қыйын кунлср өттн яраилар.
Досбоғанов Шымбайдын 5-аўылы «Қырық» деген ыоканнап екен. Хат бнлмеген сон оқыўға жарамай, сош-’ *
нан Төрткүлден Шымбайға ж аяў қактып кетти. Арадан
бир нсше жыл өткез сон сорастырсам Досбоғанов жақсы тракторист болыпты дсп еситтнм. Кемели кетип баратырып үлксн кемеин суйреген салдаўшылардыц аўыр
азабы салдаўшылардыц салдаў суйреген кершшси рус
художнига Репинннн «Салдаўшылар» (Бурлаки) деген
картннасын көз алдына елсслстеди. Ҳарлзп аққап дәрьннын қайтпаларында кемепи жибермей кспин шегиндиреди. Салдаўшылар аянышлы ыныранған даўыслар шығарып алға ерлей алмай сиресип, арқанды беккем тутып
алдына қарай ецкейип бир орында бир неше минутлар
турады, Бундай жағдайларда салдаў арқан узилип кетип кемени дәрьянын ағысы көп жсрге ығызып алып
кетеди. Салдаўшылардыц көп мийнети босқа кетип зрқан үзилген жерге бир неше сяатлар кемени сүйреп
зорға жететуғын жағдайлар болады- Салдаў арқан үзилнп, салдаўшылар дәрьянын жағасында қалып «қус
қашырған қәлпелердей» дағдарып, дэрьяны жағалап
бақырысып кемеиин артынан жүгиргеп аўыр жағдайып
сөэ бенен айтып жеткизиў қыйын. Үлкен ксмс дәрьяаып
катты ағыс қаитпаларында қыр гүбелек айланғанда ксмеде отырып қорқысамыз, егер кеме қырға жақынласт
зп
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жағаға секирип шығып ж аяў журнўге разы болгандай
боламыз. Кеменни дарғасы:
— Балалар қорықпанлар, қорыцпанлар!—деп бизлерге тәселле береди. Тус аўып арқадан шамал даўыл
турса кемсшнлер цатты қуўапысады, төрт бурышлы
Хнйўа кемесиннц желқомы көтсриледн, салдаўшылардын мийнети жениледн, олар шад болады бнзлер де
уған қосылып қуўанамыэ, самал пәсейсе «Айдар, айдар»
деп самалды шақырамыз. Халық одетннде «Айдар, айдар» десе самал еседи екен дегсн тусиннк сақланған.
Кеменин басына аттыц қуйрығынаи айдар (кекил) теI нп қойыўшылықта самал менен байлапыслы әдет болса
керек деп тусиидим,
Кемешилер:
— Қыпшақ қаласы жақын, бугнн базар куни, қыпшаққа барыкрал!—деп бизлерди шығарып жнберди, дүркиресип шабысып Қыпшаққа қарай жол тарттық. Қыпшақ қаласы жақын емес екен. Жүрип шаршадық, күн
ортасы болғанда Қыпшақ қаласына зорға жеттик.
Базар толган адам. Қара қурымдай қара шөгирмелер. Қуўырган балықтын нйиси мурнынды жарады. Қара телпегинин жуни селкилдеп кабапшылар кабабын
желпнп отыр, олардын минип келген айғыр ешеклеринии ақырғаи даўысы қаланы жақғыртады. Меи ашаршылық жылы посып кеткен ағайннлеримнин дәрегин
таптым. Досбоғановты ертип ағайинлериме кеттим. Олар
Жумыр таўдан қашық емес жерде «Қарақалпақ қала»
деген жердеи макан тутқаи екен. Кун батарда барыа
жеттик. Олар кеткенде мсн он жасар едим. 17 ге шыққанда, арадан неше жыл етсе де оларды таныдым.
Сейтнняз аға деген, Өтепберген, Төлепберген деген бирге
ойнаған балалар еди. Мени кергенде кемпир-ғаррылар
шуўласыл жылап қоя берди. Аман-туўел сэрастым, көшип барғанлар жыйналып бир аўыл болып қалыпты.
Қонаҳ болдық, азанда Сейтнияз ағам қонсьтлардан ат
сорап алып бизлер мингесип кеменин артынан жеттик.
Дәрьянық самалы шеп есип, кеменнц жолы өибеген
екен.
Гүрленннн тусына келгенде кемешилерден жане алдаидық, Гурлен қаласыныц тусына келмей-ақ ксмсдеи
тусип шабысып кеттик, кемедек қалып қоярмыз деп қалаға барсақ та өзозимизден басқы таўып шабысып кезш
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мсге келдлк; әдеуир-ақ ашырцап шаршаган екенбнз,
хеменин ултанына жатып дем алдық.
Кемешиге ақша телеп кеме жаллассақ та көбине
дэрьяны жағалап жаяў журдкк. Сегиз кун огип тоғызыншы күни күн аўа бергенде Торгкул қаласынан 18 км.
жерде Урал казаклары мәкан еткеп Уральский поселкасы—«оабан қала> деген жерге келдик, бул жердеи
кемели Төрткүлге кешке дейин жсте алмайтуғын бол*
дық. Нешше күнлер кемели жүриў биздп жалықтырды.
Кемени таслап бес арба жаллап жүклеримизди арбаға
гийап езлернмиз жаяў Төрткүлге қарап журнп кеттик.
Түнгн саат 10 ларда Төрткүлге келдик. Чайханаға тоқ*
тадық. ертецнне азаи мснсн Төрткүлде бас ҳәкимнин
жайы деп аталатуғын ү-лкен гербиштен салынған жайға
жайғастық. Оқып билнм өнер уйрениўдин дәўири басланды.
Терткүлде. Терткүл бизге үлкен қала болып көриндн, бундай қаланы бала болып көргеним жоқ еди. Қале*
нын дөгереги жаўгершилик— алағат заман жыллары
жаўдан Сақланыў ушын салынғал қорған бнйик дийўал
мөкен қоршалған. Қаланын төрт тәрепинде терт дәрўазасы бар. Олар Хаэарыс дәрўазасы, Ханқа дәрўазасы
болып аталады екеп. Қаланык нши қалын терек, жетилгеи мнйўа бағы, Ресей ағашлары. Айнасы кец жана
жайлар. Қаланын қорған динўалыныц үсти шыгырдын
тисиндей гезе. Ал ол гезелер мылтық қойып атыў ушын
қойылган гезе екен. Қаланыц ортасында өткен әсирдин
аярында солдатларға ибадат қылдырыў ушын салыпған
рус шнркеўи бар. Олардыц креси аспаиды гезлеп тур.
Адам көтере алмайтуғын ҳәртурли иренли қоныраўлар.
Екшемби күнлери адамлар нбадат қыларда коныраўдын даўысы қаланы жанғыртады.
Төрткүлге бир у.еше ирет бэспашылар толылып, биз
барған жыллары баспашылар жоқ болса да, қаланы
кррғаў ушын сақлық ретинде бир полктын 2—3 ғана
зскадронынын атлы әскерлерп бар екен.
Дивизион әскерлери атлы қатарласыпмузыкашертилгенде «Атлы эскерлер жырьло даўыс қосып хор айтып
көше бойлап жур. Атлы әскерлердик бул салтанатын
ШымбаЙдыц цаласында 1920—22-жыллары бир неше
рет көргеи едим. Атлы әскерлсрдин атқа минип шабы*ып ат ойнатып музыка шертнп жүриўи қалаға жара*ық болып көриннг. тур. Тврткул қаласы туўралы двлы1'
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легендаларьшда Төрткулде ягкый төртмуйешли болғац
екен, соинан Төрткул болып аталган екен дейди. Патша
Россиясы тусында Хийўага батган поход (атлаггыс)
Пеур заманында басланып, Александр заманында тамам болганлықтан Төрткүлге «Петро—Александров*
ский> дсп ат қойған скен. Лл Қарақалпақстанга совет
власты орнағанна[г кейин ески халық қойған әт бенен
сТерткүл» болып аталып кетиптн.
Бирннши кунлери. Биз тоқтаган үлкеи жайга Оиздел
басқа да Қонырат; Хожелиден балалар келнп быгаижыған болып кеттн. Биз барыўдан төсек орын болмадм,
тақыр полда жаттық. Мепиц уэыны бир ярым метр, ени
бир метр үйден алыл шыққан қара кинизим бар едн,
сол кийнзди ски бала төсек қылдық.
Ьарғап күнн азанда ояныл, қарасам жайдын патигинин ортасында қап-қара нәрсе уйысып көринди, сон
збайлап қарасам 20—30 нлмеги бар жоқарыға илиигсн
глустер екеи, жасы үлкеи жигитлер кийип келгсн телпеклернн оған илдирген екеи, бул аўхалды көрген басшылар шөгирмелердн алып таслаўға буйырды.
Кимнпн ким ексни бнймәлим биреў-биреўди танычаймыз, үлкен сапырылыс басланды. Меник аяғым жаланаяқ үстнмде жецсиз қара камзолым бар. Қоныраў
қағылса далаға шығамыз, бнзлсрди қатарластырып қояды. Бир неше мннутлардан кейин бир шөректен нан
үлестнреди. Арадац 3—4 саат өткеннен кейин жәпе қокыраў қағады, қатарластырып қойып шақпақ қант
үлестиреди. Усыидан тортип пелеи арадан ҳопте өтти.
Әму дорья Төрткүлден 6—8 кнлометрдей узақта агып
турады екен. Бир күни параходтыц гудогин еситип параходты көремнз деп шабысып кетип түскл аўқаттан
қалып кокдық.
Гехиику м днйўалыныц қапысында қолында мылтығы менеи мидиция турды. Ж асы үлкен жнгитлердн совпартшколда оқыйсыз деп (мепдс барамаи) бөлип алып
хетти. Қалғаи балалардыц ярымын бөлип сизлер агроном боласыэлар деп қаланыц сьгртында Сейтмурат бажбан дегенниа жайына алып кетти.
Техпикумда оқыўшылардыц эзнн-өзи басқарыў, шөлкемлестириў жумысы басланды, Өзим еле хеш нәрсе
түсинбей атырсам мени студкоиға (талыбалар комитетине) сайлап қойғаиын билмсй де қалдым: Оқыў болса
е.те баслангаи жоқ, оқыўшылар маған юларласып келнл
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•азарға бзрып келиўге меннеи рухсат сорайды. Мен
оларға рухсат бериўге директордан айбынаман. Ш аў•сымға шыдамай директорға керинбей кетиўге рухсат
беремен. Қодларык шаппатлап алып олар ғауырласып
жуўырысып алып кетедн* Инректор болып Шымбайда
бизлерди оцыўға жиберген Мухтар Аспандияров, оқыў
белиминин баслығы болып Шымбайдағы 4-класс муғаллими Ҳилал (Илал) Баймухамедов келген екен,
Балалар еле оқда-мында сапырлысып атырғанда
көпшклнк пенен бирге ез байдалына тентирсп келген
Еш алақжилли дегенесср жигит басында селкилдек шөгирме, белинде мәдели белбеў «ким аўылыиа қайтады»
деп балалардын ортасьша келнп «жар шақырды». Үйнн
сағынган 3—4 бала Еш алақ жнллиге ерип жаяў үйлериие кетип қалды. Оқыў басланды.
Бнзлерди кдассқа, груллаға, белнўбасланды. Хийўа
қаласынадғы педтехннкумда оқып атырғап царацалпақ,
қазақ балаларын бөлни алып бизлерге әкелип қосты.
Оларды Коримбердн Сағдуллаев, Қазақбай Алламбергенов деген баслап алып келди. Хийўадан келген балаларда 1-курске кирди. Ол қалған балалар ушыи 3-таярлық классаш ты. Мен Ьтаярлыққа кирсемде*бир айдап
кейин 2, оннан кенин 3-таярлыққа өткпзди. Оқыў басланды, сабақ жөнли программа меқек жүрмедн, жәмнйет таныў илимлерин обком партнъ обкомкомсомолдын
басшы хызметкерлери оқыта басласа да, соқынан ала
келмей кетти. Ана тил сабағы қазақ тилинде, ал басқа
сабақлар татар тнллеринде жүрди.
Гүэ айы басланды. Еле бизге тееек орын берилмеди.
Техникум студентлери болсақта балалық дәўир қалғаи
жоқ. Қалаиыд ишияде бағ бар, гейде жийде териўге
шығып. қалталарымызды жнйдеге толтырып келемнз.
Балалардын ишннде тентеклерн көп еди. Олардан
ашнаде ен. айрықша тентеклерден меннн ядымда қалға:*ы Адилбек Сейтов, Жаўмытбай Сметуллаев* олар жакаласып студкомға арызға келди, оларды сол жағала-*
сыўы менен директордын үйине киргизип жибернп тыиыш табаман. Мениқ оларды жарастырыўға күшим жете бермейди өйткени олардын жасы меннен әдеўнр үлкен еди.
Октябрь айында ҳәр балаға бир матрац, бмр адам
.иятуғын ағаш (кәт) тапчан бернлди. Ағаш тапчанға
жатқан ақшамы 3 бала уйқысырап кәтлерннен қулаи
31$
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гүсти. Олар анадан туўғалы кроватта жатып көрмеген
екен. Бир күнн балаларға сүлгн улестнрнп еди, балалар
ол сүлги менен бет сыпырмай, барлығы сүлгилернн
моннына салып көшеге шығыпты. Сол күни кешке жый«
налыс шақырылып сүлгини мойынға ораў уятболады, бет
жуўғакда бетлерицди сүртесизлер дел түсириндирилди.
Жәмийет таныў сабағын ен алдында Қасым Әўезов
баслады. Оинан кейин обкомкомсомолдьщ 2-ши секретары Тәнирберген Жанбурышын оқытты, Тәбият таиыў
сабағын Сәрсенбнн дегеи баслап еди, сонынан Зариф Қасимов оқытты. Ьурыпғы татар муғалнмлериниқ үстине
сол ўақыттағы областьлық халық билпмлендириў бөлимиииц баслығы Ибрагим Бекимбетов татарстаннан
Мухтар Бакиров, Даўыт Бакиров, Марданов деген муғаллимлерди алып келдн. Тағыда басқа бир неше татар
муғаллимлери Хийўадан келди, жоне жергиликли татар
муғаллимлери менеп Азиз Конеев, Нурый Сагитовларда
муғаллим болды.
Оқыўдыц баслапар алдында Қызыл-Ордадаи Балақадиров деген қазақ тилинен сабақ берди. Ол кисн ана
тили емес, тек өлец оқыта берди. Бир аздан кейин
елине кетти, жолда кетлп баратырғанда өзнниц оқыўшыларына өлец (қосық) меиеи Самарқапдтаи сәлем
хат жазып жиберппти, Илал Баймухаммедов өзпие жазылган бул хатты класста оқып берди, Сәлем хаттан
меиг.н ядыма қалғапы мыиаў:
Самарқаид^а

су>Ы1\

жик,

Ешкнииц маны қатқандак,

Қоныр салқыи гүзи бар,
Буза$ға жабыу жагтқандай.
Көкларшысы чай ншнп,
Көснлип уйде жатқаидай...
Қомсомол ҳәм студком жыйналыслары жийи-жийи
болып турып, жыйналыс узаққа созылады онда көбикеп тәртип ҳаққындағы мәселе тийкарғы орынды алады, Балалардық ишинде түрли минездеги, ҳәртүрли қылықлы балалар бар. Солардық ншинеи өзгеше Өтемурат Теремуратов деген бала бар- Ол сабақ оқымайды,
«нан көбейсин* деп днректордын атына арыз жазьш
кешке оқыўшылар сабақ таярлап атырғанда қасыпа
барып;
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— Сени мынаў «нан көбеДсин* деген арааға қол қой
деп п о д п й с ь жыйнаўдан басца талабы болмайды. Асха*
наныц дежурствосын дежурство нәўбети келгеа балалардан дәптерге саш п алады, оцыўға бармайды деседн. Неге былай қылдык?— десе, ол:
— Асханада тамағым тояды, абройлы боламан, ҳәм
сабақтан қутыламан. Класс атламасам жоцарғы класс*
тыц арты болғанша, төменги класстык алды болып жүре бергсним жацсы емеспе?—деп жуўап береди. «Бул
тапқан ацылына» өз-өзинеи цуўанадыБир күни комсомол жыйиағьшда көл докладлар, болып көп мәселолер қаралып, жыйиалысқа қатнасыўшылар жалыгып шаршаған гезде жыйналысты басқарыўшы:
— Бүгииги күн тэртибиидегн мәселенин бари тамам
болды, ал сиди гезектеги мәселе бойыиша кимдс қандай
сөз бар дегенде Төреыуратов қольш көтернп:
— Мениқ қоятуғын мәселем, нан екн қадақ болсын
—деп еди, оған көтонлнк күлнп жнберди...
Бир күни азанда
директор
қоцыраў қақтырып,
оқыўшыларды жыйнатты. Директор ортаға шығьп, Хкйўадан келген балалардын ишинен бнреўи техпикумга
келместен емлеўханаға түсип сол жерде (фамилиясы
ядымда жоқ) елгени туўралы хабар айтты. Сол комсомолды жерлеў ушын обкомкомсомолдын жайынык алдыиа барамыз деди. Қатарласып, сап тутып жүрип кеттик. Обкомкомсомолдын алдына басқа мектеплердинде
студентлерн келнп ж€;ткен екен. Өлгеи комсомолдынемлеўханадағы жатқан дастығыныц астынан хат табылыпты. Ол өлер алдында жазған қосығы ексн. Өзи Хожелнден келсе керек. Қссық қазақ тилинде жазылған екен.
ал қосық қебирннин басына қойылатуғыи естелик тахтайға жазылып обкомкомсомолдын алдында педтехникум студенти Алым Самалов ири даўыс пенен оқып бергенде көп қызлар көзине ж ас алып жылап жиберди.
Сол қосықтаи мениц ядыма мьша қатарларьс ғапа
қалран екеи.
ОАлап еднм щықтымба деп жарыққа,
Қайта тустим шыра алмастай арыққа,
Қыршын жгным қыйылар болдық қәятсйнн,
Бвлямимяя тарата алмаЛ халыққа,..

Оқыў жылынын ярымьша барғаида
г 1—535

студком
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мысыаап есап беряп қутылдым. Сол жылы халықтын
есабын йлыў жумысы басланды. Биринши тнйкаргы
курстыц балаларыи халы қтьт есабын алыўза алып
кстти. З^таярлық класстан 5 студент, 1-курстыц бадл*
ларьш толиқтырыў ушын бөлнп алып, алгебра саб ап ч
оқытты. Есап-санаққа кеткен балалар қайтып кслгеише
бизлердп олардын изикси жеткердн, сейтип кеп бе*;сн
биргс 1-курс балаларыиын қагарыиа өттим.
Каннчулға қайтқанда. Оқыў жылы тамам болды»
каникулг а шықтық. Елге қактыў ушин Әмиўдорьяны
жагадап 3—4 кун кеме изледик. Үш қайық таўып бир
қайыққа Шымбайдын, 2-ши қайыққа Қоныраттын,
ушннши қайыққа Хожелииин балалары
мниетуғьш
бплды. Дәрьяиын бойында жыйиалыс болдц жыйналыста қаралатугын мәселе оқыўга балал;:р, қызлар
ертип келиў болды. Сөз көбике қыз балалирди лкелкў
туўралы болды. Бул традиция қарақаллақ драматурги
ӘСдираман Өтеповтын «Тенни тапқан қыз» пьесасм
менсл окын концерт программасында сәўле.*)с;:дн Әбдираман Өтеповтын кониерт программаларыкзн ядыут мыинў қатарлары қалған екеи:
Жатба қарындасым буаша мунайып,
Барсац жарық жолға алып бараиан.
Оқыў ашылыпты Төрткул қаладан,

Барсан жарық жолра алып бараман.

Бул қосықта драм кр^жок ишинеп көбинесе Мариям
Темирханова дегек қыз актатуғын едн.
Кемели жол жүриў туўралы тожирийбемиз артты.
Бул сап&ры 9 азналы кеме емес, 2—3 аэнали «орысы
қакыққя* микдик. Ол ўақтында Әмнўдәрья бойышиа
жолоўшиларды тасыўды кәсип қылған *Әмиўдэрьяны
ийелеген» Орал казаклары (Уралский) едТГ~Тонгы
жылларн да Уралский кемесине мииетуғик болдық.
Сол геэдеги тийкарғы жол қатнастын даўамы 1933—
34-жылғг' дейин даўам еттн. *Меи өзим 1934-жылы арқа
ргйоннаи профессор , А . А . Соколов бенек ен со41гы
мэртебе декабрьдиц 2«-куни Шымбайдан Терткүлге
2 арба жаллап, жолда терт қоиып бссиншк күпи Төрткүлге келдим. Ал содғы жыллары суўда мотсф катерлар, қирда машнналар пайда бола баслады.
Днрскторымыз ҳәм бир неше муғаллимлеримнз беген хошласып 3 қакық дәрьянын қатты ы ы с и мскен
322
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жзрисыл ығып кегтнк. Кемснн Әмнўдәрьянын қагты
ағысы еэп менен бирге ала жөнелгснде үш кемеден
шыққан балалардьпг даўысы дәрьянын ншин жанғир*
тып жибердн.
Қайы^тын рулан қанықтын ийесн жийрен қапа са*,аллы уральскнй устап отыр, ал ескекшн—кемекин
нйеси ескек есиў ушын уралскийге жаллакған камбағал езбек жигитн екен, Бул ески гөие дүньяда биреўдин күшннен биреў пайдаланыўдыц бнрлн ярым қалдиқлары болса керек.
Биз аўылға тез барыўдын қуўанышы ҳаи жолдас
кеме мепен жарысып озыў мақсетинде ҳәр ескекке бир
баладан, төрт бала ескекке түстнк. Сопша к у ш салы.1
ескекте Қокырат балаларынык кемесинен оза алмадық
Оган ссбс, бунда руль тутыўшынын ҳэм сскекшини<1
тәжирнйбеси болыўы керок екен. Руль тутыўшы қаггы
зғыс беьси кемеии жибериўи керек екен. Қонырат ба;алары бурыи кол. Таллық дәрьясынын бойында суў
жағалап. ескек еснп қайық айдаўдаи тәжнрийбеси кеп
екеи. Ж?>не биз мннген кеменин ултани енли екен, узыкы узып» сии тар, унаи бел кеме жүргиш болады екен
Дэслси кемени таклаганда Қоцырат балалары жүйрнк
кемени сайлап алғаи екен. Келе-ксле бизивдс ескек
есиў тгжирнйбемиз артти* руль тутқаи уральский ескекти суў түбиие терен батыра бермен, суўдын бетии
қалпып ссид, сомда кеме жақсы жүреди. күш аз жумсалады деди, Бнз тәжнрийбени ийелеймен дегеише,
ескектин тереннен силтеп шаршап қалылпыз. Қоныраг
балвларынын кемеси араны ашып кегти. тек олардын
узақтан қыйқыўлағак даўысы д&рьякын бетин жанғыртып қулағымызға тал-тал келип турады.,. Буннап
кейнн ол балалар бизлерге де жеткермеди. Олар менеа
кейин ушыраса алмадық...
Бускан бнр жыл бурын кеме кугкен Қаттыағардыц
сарасына келсек, Қ-п гыағардыц сағасына дәрьянын қа*
йыри теўип суў еғызатуғыи болыпты. Биз барсақ Қатгыарардын қасыиан «Файзулла жарған» дегск үлкен
канал* қааылып агыр ексн. Қарақалпақстаннын арқа
терепиннн барлық халқы сол жерге жынналған ба деднм. Адямлар қарақурымдай керинеди, аламаинык аргы-берги шетине жетнп болмайды.
Вул каналды Файзулла жарған» деа атаўыныц себеба, Файзулла Мэгкаримов деген қарақалпақ мураб-
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ларыпын ен тәжнриибелн ыурзбы бодганлыҳтан ҳ<>м
1913— 1914-жыл.1ары «Қызкетксн» каиальш басларда
да мураблық қылгаи тәжирийбели адам болғаилықтан»
өзи хат билмесе дс областьлық суў хожалышнын бас*
лыгы қылып таярланғаи адам екеи.
Қарақалпақлер
бул кнснни «Әнжирал (инжснер) Файзулла> деи ат?йды екен себеби бунын қараўын да биркеше цкженсрлер ҳом болғаи. Қарақалпақлардын. ески одетииде
арнапы кнм қаздырса, каиал сол мурабтып ати мепен
аталып кеткен. Мысалы Қуўанышжарма, Үсенжап,
Ескм езск т. б.
Мен Файзулла деген киснни 2—3 рет кердим. Басында гуднден қара теллсги барт сарысыннаи келген*
сийрек сақаллы» дуғыжымнан кслгеи ирп киси сдн.
Узын шалаи, улкен телпет мы ен үлкон жыЯнақларла
аўнлларды суўландырыў мәселгсн бойынша басшылық
қылып жүрди. Ол киснге шығарған Қыдыриияз бақчылып қосығынын мениц ядымда қалғаны бар.
«Ағаыьп әнжлрал Файзул.чады,
Қагтыагардан саға аллы.
Впр қатынға нәзсп саллы.
Есабын бсрс глм: Й қалды».

Файзулла жаргаинын сагасындағы қазыўшыларға
арзласа басладық. Ҳәмме дуркиресип бизлерге жоп берип атыр, бизин басшымыз, бизден жасы улкеи техникумдагы комсомол ячейкасынык секретары Халқабадлы Жарылқасын Пирнгоароо еди. Жарылқасын Пирказарон оқыўға барар алдында Хадқабадта батырақлар комитетн болып ислеп, елге атагы жайылған екен.
Ал биз.чер менсн оқый баслагапда, езннин саўаты болмасада, жаижел көтерип. бирииши курске етип бизлердип қатарымызда отыра берди. Есап сабақларыпа тусинбей .қуры отырыў қынын болдыма, айтеўир обком
комсомолдыц кеисесине ҳар иәрсетш себеп қылыл кете
беретугын болды. Оқыўға аз қатнасты. Өзи солақай
еднт сол солақай қолы менен шалама шекки саўаты
менел жьгйггалыс протоколларын көшкриў мепен*қзлек
еди. Балалардыц ишинде жасы үлкен ҳәм комсомол
активи болғанлцқтан комсомол ячейкасынын секреталыгына сайланғаи еди.
Пнрнззаровтын аяғында қьгйсық табан орысы етик,
устинде шыймақпалдан тиккеи гпмнастерка, қалтасы
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тярбайьш шыққа.1 шалефеЛ шалбар, белннс сары тсгалы әскерни қайксты буўып алғаи, «Терткулле оқып
қайтқаи мени көрдин бе?—дегенлей стройда марш кылыл баратырған солдатлардай еки қолын силтеп «строерой шаг> бснсн ғоддаслап аламаипық ортасынан ете
бергенде ҳамме жапырылып келнп Пирназаровтын қо*
лынан алып атыэ.
Аўыл ақсақалы аўыллық мураблар Пирназаровтьпс
алдында жортып жүр. Вкзлер Пириазаровтык артынан
ердик. Өзи батрак, оқығанына бир жыл болып буншеллн стутымкершилик» (үлкенлик) қылып езин халыққа танытқанына мен ҳайран қалдым...
Биз Қуўанышжарманнын бойына езимнэ бенен бнрге оқыған Арысланбай Бекмуратовтын үйинде қонақ
болдық. Кемели Қуўанышжармадап өггик. Халқабадтын тусы—Қараайшаннык кепиримиа тусында Пирнаааровтын тозыўы жеткен жаман үйн бар екен. Пирназаровтын ҳәм Рейим Қулымбетов деген оқыўшылардын
үйинде мийман болдық. Елге араласқаннан кейин ке*
меде отырғымыз келмей кемешиге рухсат бердик. Бул
ўақытта оқыўшы балалар ҳәр тэрепке тарал азайып
4—5 бала қалдық.
Пирназаров бизлерди ертип, Халқабадтын базарына
апарды. Халқабадтыц иши адамға толы» базар, қызран, жекке баққал, дүкан, саўдагерлер. Базарлар товар
сатқан лүканшыларға толы екен. Бул геэде ҳоммеск дс
жекке мүлик ийелери екен.
Халқэбад 1917— 1918-жыллары баспашылардан сақланыў ушын қамал болып қалада базар пайда болғак
екен, «5Каўдаи аман қалдық елимиз абад болдьт» деи
қзланык атын «Халқабадэ— қойғаи екен. Бул мәканкык атын бурын «Ийшамқала» дейди екен. Қарв*
қалпақлардыц ески әдетикше жаўгершилнк жыллары
жаў «Ийшанта тнймейди, мешнтке келмейди* деп Ий*
шамқаланын қамал болыўынын да себеби сол екен.
Халқвбадтык базарын кернп Қылырнияз бақсы қосық шығарған екен< Сол қосықтыц менин ядымда қал*
ран қатарлары мннаў гакаг
Вйзнй жақта <Халқабад» деген сөз боляы,
Таўардык орнына толы бөз болдн,
Кишигиряи саўда мын ҳәм жуз болды,
Қириц

«ллнге

соСл®

болм ас

Халквбод.

Халқдбаатнв бир қассвбы бсксыйық,
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ЦЬртнктиц астында отыр жиртыАып,

Қодында пышагы ссркспч түйнп,
Жыр^Аған хом қассабыц бар Халқабад.

Сәлем берип аўыл ақсақаллары, базардагы жекке
мүлик ийелерк, дүканшылар Пирпазаровтын қолынан
келнп алыл атыр.
Пирназаров ек» аўылсовет баслығын шақырып қәр
қайсысьнә 5(' тийинпан «салым салып» 2 сомға Халқабадтан арба жаллап төрт баланы мипдирип «Бар, хош
болын инилерим» деп бизлерди шыгарып салды. Мении
қасымдағы балалар Төренияз, Сапарон, Бахый Ерғалийев, Тажиахмед Сейтмамутовлар еди. Шымбайға
3—4 километр қалканда алдымнаи еки атлы, аўылда
қалған жолдасларым шаўып шықты. Мем арбадан түснл атқа мннгесип кетип Шымбайға жеттим... Өте?сияз
згам келгенде мнкер деп маған тай алган екеи, ол
ғунан болып ержеткеи екен.
Ағайнн-туўғанлар, цонсы-қо5алар жыйналып қалды.
Крцсы к.обалар қутлы болсыига келип атыр. Менин
алып келгеи үлкен базарлығым печемье болды. Ал басқа жемистиц бәри Шымбайдын өзннен табылды.
Ертекиие қаланы айландым, қала азлап өзгерейин
дегек. мен кеткснде тслефон сымы бир-екеў ғана еди,
сцдн 5—6 болыпты. Бир базаршы арбалы кетил баратырып:
— Аспаида сым көбейнп кетиати, жулдызды енди
қалай керемнз деп өз өзинеи сөйленип баратыр екен...
Үйге келген аўылдын гарры-ғуррмларьг
— Балам, областқа барып қандай әме,1 алыи келднн, аўыл әмелдарлары басқалардан болып бнзге тецлик тиймеди ғой,—дегенде, мен оларға ҳеш нәрсе түсиндире алм&дым. Бул гэллер қулағыма да жақпады.
тек болғаны «жәпе үш жыл оқығакиан кейин мектепке
муғаллнм боламан> деп жуўап бергел болдым. Бирақ
олар меннн берген жуўабыма қанаат қылмағандай
түс керсетти.
Ғунанымды безеп миннп, тамыр таныс излеп, ел
аралаўға киристим, каннкуль ўағында қыдырыспаиы
гүжиттим...
Аўылда. Буд 1926-жылдык жаз айдары едн. Төрткүлде бнр жыл оқығаным менен үстимдегн кийген
кийнмлернм жанаша болып жетискен жоқ. Ғунаншаға
көзлик, жипек жока, нағыслы ақ терлик салып безе*

з2в
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дим, басыма қара телпек, үстнме узын жипек шапаи,
белиме түрме бслбсў буўып кнйннип алып қәйерде,
той-тамаша, жыраў бақсы болса қалдырман қыдыра
Сасладым. Той*тамашаларда Терткүлде оқыс қамтқа>шм ушын отырыспаларда қүрметли қонақтин бири
болдым.
Аўылда аўыл турмысы еле езгерип кстпегсн. Аўылсоветлер еле «ақсақал» болып аталып, ал о ш н ағзалары «члеи> болып аталады екен. Және аўылдакы улкен
әмелдарлардык биреўн батрашком екен, жопе аўыллық
парт ячейка деген бир әмел бар екен. Аўлаткомаын
секретары парт ячейка және батрашкомлар бир топар
атлы болып ел аралап жүрсди скен, олар көбинесе
жекке, хожалығы аўқатлы жерге топарласып қонады
екен, Ьдтро1ЦКОм есигинде адам жалланған, жекке
хожалықлар, ссигнидеги дийқаны. жалшысы, қоншы
менен мийнет қақысыи ўақтында төлеў ҳом қзндай
кийим-кеишек бериўи туўралы договор дүзедн екен.
Қәйбир аўлаткомнын белгили бир кенсеси жоқ екен.
Бул ж агдаг шайыр Избасар Фазыловтык қосықларында
Ауылынла аўлаткомнын,
Кенсесн жоқ ҳеш қандай.
Кенсе қа&дә, қоржында жүр,
АЙна-тарақ сатқандай—
деп сәўлеленген еди.
Булардан да басқа тухым ширкет (жонышқа тухым)
пахта шяркеттнн ўәкиллери, ақша бөлимимнк налоговой ннспекторлеркде атларын сазлап мннип ел аралайды екен. Мен де «ҳүкиметтин бнр ўәкилиндей болып» булардын қатарыиа қосылдым. Қонган жерлерде
ақсақаллардан акт протоколларын жазыўға жардемлестим. Секретарлар шала саўатлы екен. «Әмелдарлар>
тускен конақ жерлер мал сояды, атларға жем бередн,
қонақ қылады. Үрип әдетлер еле өзгермеген. Енди мен
бурынғыдам қалған халық салтлары туўралы қәйбир
болған, көзим көрген эпизодларды айтып бермекшимен.
Вир аўылда қыз*жигитлердик отырыспасынын устинен шьыугым ўақыт күндиз еди. Көп жигитлердин қа*
сында мен де отырдым. Отырарымды отырсам да көл
қысылдым, қатарласыи отырған қызлар менем жигитлердин ортасына түсип қалыппан. Шашақлы- тығын
тығылған, нағыслы, мыстан ислепген денгелек насыбай
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:инйше қолдан қолга етнп үйднц ншин айлама баслады. Маған жақынлап келгенде кекиреги ҳейкел меден өннр-моншаққа толган, ириден келген бийдай
рен қыэ еки қоллап маған насыбай шийшени усынды,
мен уялганнак шығып қаша жазладым...
Бнр күни Шымбайдын арқасыпда санмурын қыпшақ
^рыўынын алатында көп жерлерге ҳонэҳ болыл* кешке
таман түнде бир топар атлы болып баҳсы айтқан жерге
бардық. Бнзлерге үлкен сейисханаиын төринен орын
қойған екен. Қаранғыда отырар
орнымызды зордан
;аптық. Жыраў бақсы айтқзн жерде жылтыраған еки
тас шыра бар екен. Онын биреўин ҳүрметли қонақ деп
алдымызға қойды, ал бнреўин дәстан айтып отырған
бақсынын алдына қонды. Еки тас. шыракын жарығы
үлкен сейисханаға жуғым болмады, ҳеш иәрсени
көре алмадьгқ. Тек «хор-хор» шылымиын суўынык
қорылдысы, қызлардын ҳойкел, өцир моншағынып жи*
гктлерге кесе менен най берил барыл қайгқандағы
сыдғырлаған, жуўдырлағаи сести, даўыстаи қалга?1
гарры бақсынын даўысын бөлил турды...
Жолым түсип Шымбайдык туслик тәрепинде <Қара*
буга» деп аталатуғын мәканда күндиз бнр тойда болдым. Тойда ылақ о й ш болды. ылақ ойыияан кейин
қыз-жқгнтлердин отырыспасы болып, меп де сол оты*
рыспаға араласып қалған еднм. Бул отырыспа күнднз
едн. Қызлар үйдин қазан-табақ туратуғын күн шығьн:
қаптальшда ок жағында, жигнтлер үйднк күн батыс
жагында малдасын қурып жайғасты. Қыз женгеси
есик бетке таман отырды, ал отырған қызлар бир аўылдын қызлары болып* көпшилигн еле ер жетпеген жас
қызлар екен. Отырыспа бираз қызып, чай нщнле баслады. Үй ийесн чай қайнатты. даслеп чайды үй ийесинин
(зза салды ал сонынан чайнек кнмнин алдында барсачажгекткк ишнндеги чайы ншндип болғанынан кейнн
қалтасыкан жипектен нағыс салынғаи пөпекли баўы
бар, чай қалтасын шығарып чайнекке чай салды. Сол
чай қалталарды кергенде анамныц «ержеткенде чай
саласан» деп иағысы салынып питпеген чай қалтанын
қурагын ағаш сандыққа салып қойғаным сол ўақытта
кэз алдымнан елеслеп өтти...
Отырыспадағы тәртнпке сер салдым, қызлар чай
қуйылған кесени екн қоллап устап. орнынан турып,
газ-ғаз жүрип, жигитлердин алдыиа барып қвлеген
Ш
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бир жигнтнне енкейип екн қоллап усынып береди, қара
уйднн ортасына келгепшс арти мсиеп шсгнмнп жүрип
олнан кенин артына бурылады. Кеседеги чайды ишип
болғанлал кейнн бос касаны жигнт чан берген қызға
усынады. Қыз сол тәртнпте « т т х а м > менен бос кесенн
алып, шегиннп барып орнына отырады. Қызлар чай
менен кесе усынғанда чай усынған қыздыц қолында
бир бөлек қант та болады. Қыз еқ дәслеп касаны берип ҳәм сон оны алғанда кесе менеп қантты бирим*
бирнмлеп алыў бирнеше секунт ўзқыттьт алады. Жигит*
лер тәрепкнен де, қызлар тәрешшен де өзиннн нәзер
салғак жнгит ямаса қызына касаны усынады, бул оть!рыспалар бирнеше саатларға созылады.
Бул кернннслерди көргенде халық косықларындағы
мына бнр шуўмақ куплет қятярлары ядыма тусти!
Бнр ҳыз көрлим АралбаГаыд елниле,
Қозақ тскып отыр екеп төриидс,
Бнр каса чай бсрллм турып алмады,
Д зўлстғм қайпыма— асн жаным

г^дмлды.

Қыз-жигнтлер ош ры спа қызғаннан кейин уйлнн
сыртында ҳәйкел, өаир моншақлары сынғырлаған бир
дүркнн қызларды баслап алдында келген қыз жеагесиииқ сести, дүснрдкси еситилди. Есикти ашып бнр ке':пншек:
Жасаиғаи жаўдан қайтгағаг? журегнм,
Бир салым майдаи қангяма екен!—
дегендей, кирин, қызлар—деп бир дуркип қызларды
ертил кирип келди. О лар отаўға сунгип кирнп бурынғы отырған қызлардын алдына қатарласып отыра кетти. Бурынғы отырған қызлардык женгесн отыр*
ган орнынан ғарғып турып:
Ҳар кнмвяп дс такасы бар.
Өгиа болама дегон тамесн бар—
лсгендей бизин жас қызларымыздын устин басып неге
киредн екен. Жүрин* шығамыз, кетейик, орынларыннви
турын,— дедн. Ж айғасып отырған қызлар те^ арада
тура қоймады. еки қыз женгеси арасында откир позтикалық сезлер кеттн, Внреўинен бирн вткир көрннди.
Шетте отырған маған да бир ж уўап айтып журеме жеп
32-
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<\әўип етнп далаға қашьш шыққанымды билмей ақ
қалдым...
Мен далага шыққаниан кейин де уйлин ишииен
бир-иеше айтыс, жуўаплар еситилип турды, бирақ оляр
мении я,1ымда қалған жоқ...
Шымбайдан—Төрткүлге. Жазғы дем алыстан қайтгтақшы болдым.
Бурынғы обком комсомолдын секретары, сонынан
Обком партиянын 2-секретары Қазақбай Аллабергеноэ
областлық судтын баслыгы болған екен. 8 жасымда
сол Қазақбай Аллабергенов пенен аўылдыи диний
мектебилде бирге оқып еднк. Ол гездегн 16— 17 жаслардағы бала, ҳәзнр Шымбайға команднроакага келнп
қантпақшы больш атыр екен. Ол Шымбайдагы атақлы
баГқ ургенпл^ Ҳожамурат байдын орыс арбасын (фойюн) миннп, мени қасына отырғызды, файтонныц алтын
гүмнске пуў берип жалтыратқан қамыт ағашынык сал*
быраған қоаыраўлары, түрли намаға сынғырлап, тар
кешелер боЯлап, узақ жолға жүрип кеттнк. Буннан
еки жыл ғана бурын усы Қазақбай мени комсомолға
аларда, жыйналысты ези басқарыл, барнеше жасларлы комсомол қатарына алгаиы ядымда. Ҳәзир бул қала
•'.'.йларыианда абырайлы, ыынаў жүдә жарэсықлы
к:;йинген адам менн тжнрлендир&н.
«Қуўаныш жарманын жагысы» «Қанлы жағыс»
деген жерге келгенде, Назархаи болыс дегем бпреў
қонақ болып кетиўге мирәт еттн. Олар өгизше сойыл,
екеўимичди мийман егтн. Бул жерге аўыл адамлари
көп жыйналды. Тац алдында кемелн сол жагыстан өттик. Вичлердин ерте шығыўымызға себеп, жағысган
нткен жерде, «Жети асырымнын қумы» ж м е «Арық
балық» деген лалалықтаи салқын ўақта өтпесе болмайды с-кеи.
Нззархан болыс дегеи 5—6 атлы болып шығып
жа~ыстэк өткизип, бнэин атымызга мешеўге ат қосып
«Жетн асырым» қумнан өткиэип салды. 1923—24-жылы
Қощқар деген баспашы Шымбай комсомол комитетинин хызметкери Алимбетов дегеидн «Арық балықтыц»
тусында елтирген екен, бул нске Назархан болыстын
қатиасы болған екен. Мнне соилықтан ол биз.терге
хызмет қылып жүр екен. Назархан болыс қоластыгдағы Нши^бет ногай деген киситш үйипде қоияк болып
атқа дем бердик.
*зо
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Соцғы күми Қара »аўдаи Ө1им> «Қызыд
(ылаАдан салымған үлкеи үйде) тоцтадық. Қарақалпақлардыц бул үйди қызыл уй дегсиинии себеби ески ўақытларда руслар Төргкүл менен Шымбай арасына «орыс
жол» сялғанда ҳәр жердеп почта бөлимии салған, соиы кейин ала «Қызыл үй> деп атағаи. Халқабадтын
алдындагы» Назархамдагы қызыл үйлер тозып жоқ
болғаи. Биз келсек еткен-кеткен жолаўшыларға суў
қайнатып бернп отырған сөйлемшек қазақ кемпнрди
көрдик. Онын таиымайтуғын адамы жоқ. Терткүл,
Шымбайдағы басшылардын. барлығыи таныйды екеи.
Барлығынын атларын айтып сайрап отыр. Өйткенл ол
басшылардын бори де сол «Қызыл уй»де талай мәрте*е келнп қонып кеткеп екен.
Ш аббаз қаласынаи өте бергсиде Қгзақбай болыг
теген ( р о л о с т н о й ) бизлердн қопақ алды. Жолда ү и :
қонып Турткул қаласыиа келип жеттик.
Төргкүлге кедсем оқыў баслаиыўға аз ўақыт бар
■ кен. Егн үш бала болыл Төрткулдик дўылларым пня'
далап қыдыра басладық. Ев. дәслсп Торткүлдик күн
бятарында «Тарнаў» (суў өткерстуғыи тоныртқз) дегеи жерде Төрткул отирапына даиқы жайылғаи Уайнс
мурап (Сариев) дегениин үйине м!1ймзн болдық.
Ўайис мурал дегеи қарақалпақлардын қайшылы
урыўыиан екен. Мурап болғяныг?а коп заманлар бол*
<ап екен. Кеэи жумық, сийрек гапа сақалы бар, толық,
нри адам екен. Йрилнгн соишелли, бкр ат бир күнгс
Ғайис мурапты кетере алмағанлықтан, қапталына
жәие бир атты ертнп алып шығады екеи. Халық бурыг!наи княтырган салтты жогалтпай* Төрткүл аўылларыи*
ла қара үй азайса да, отаўды сазлап қойған екен.
Уайис мурап Сары улы 40 жыл мурап болып қар*
анған ўақтында 1949-жыллары Ҳүкимет Лрешшем
Леиин ордеии месен наградланған еди.
Бир күни Төрткүлднн күн шығар әтирапында созет
дәўиринде болыс (волостной) болғам Молла Сабар
дегекнии үГпше мнймаи болдық. Ол киси де қайшылы
урыўынан екеи. Молла Сабыр дегсиинн үй ускенеси
келискеп адам екен, Екн жорға атын ертлеп иитлерге
берди> бул ўақыт қурОаи айт бийрамы еди. Жорға ат*
қа мтпшп «ҳайтлап», кәпшилик баратыргам М оптыи
юген еўлийесине блрдық. Ол ўақытта Тпрткүл әтнрг*
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лыида димий ҳайт-байрамлар, әўлийенин басыида
атедн еьен.
Монтық аўлийесн Торткүлдин арҳа тәрепилле онлаган шаҳырым жердеги ден басында екен. Б а;‘саҳ
сол әўлийеиик басы адамга, арба, атдарға толы. Әўлийенин әтирапы саўдагерлерге, палаўшы,*балыҳ қу*
?ырдаҳи,ыларға лыҳ толы екен. Ол жерде палаў асып
атыртаи, мал сойып атырған қант, конфет, ҳалўа—
шекерлерге толы. Арбалардыя ишинде, басын днгирдей уйип ораған ҳаял-қьгзлар, басына ақ орамалларды
толтырып ораған ғарры, кемпирлерде, ж ас қыз-келин*
шеклерин қоршалап алып, ҳешкимге көрсетпейдк. Ал,
ол жас ҳыз-келиншеклер жарыҳ дүньяға қызығып,
әтирапларға күлип қарап, езлернн керсеткисн келеди,
бирақ арбанын ншни қоршалаған зағзақы кемпирлер,
оларға кейип, бетин орамал менен жаптырып буғып
отырыўды буйырды. Гейбир жас жигитлер ези сүйген
қызларға набат қуты сыйлықларын, қызлардын жузин
кврмесе де, арбаиы тасалап турып, орзмал дәстүрханын әперил атыр.
Бизлер аттын үстннде журсекте қызлардын жамалын квре алмадық. Бул күнде Тврткүл—Ш аббаз әтирапындагы бурында болған әдетлер «адира қалып жоқ
болды сой>, Төрткүлдин арқа тәрепинде қарақалпақлар мәквн еткен «ЛосбаЙ» дегек жерде бурын Төрткул
әтирапына бий болган Өбейбий дсгенник үйине мнйман
болдық. Өбейбий бул күиде бнйликтси қалып, жер егии
дийханшылық қылады екен. Ол кисиниц бойы лоскелтек келседе адамлардын нриси еке^г. Онын қолыиын
ҳвр бармағы еки бармаққа тен хелгендей. Ж уўан бариақлары менен адамды тац қалдырды.
Өбейбий қарақалпақлардын тарнйхыиа байланыслм
ертодегн өқгимелерди ақырын. салдам менен свйлеп
отырды. Бирақ мениц ядымда қалмады, тек мелин
ядымда қалғанынын болғаны Өбейбийдкк «1916-жылы
Шымбай уезд начальиигнн өлтиргендеги ўақыяда рус
ҳэкимлери Досбайдағы
қарақалпақларды
Төрткүл
креиостыныа ишиие үГшмнз бенен көшнрип аләрып
«Ақүйли> (плен) қылып, солдатлар сыртымыздан қадагаляп турды>—дегенн болды. Бул ўақытта оқыўшьглар арасында шаш қойыў дәстүри жоқ еди. Аўылда
вскен шашымды көрсетиўге уялып, дуканнян шегнне
қунлыэ тутылған, нши тулкинич тернси, сырты қара
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мзқпал, т* гар сәўдегерлерннии кинетуғнн цилиндрге
усаған сопгтас сатып алып киннл алдым.
Бир куни Тврткулге жақын жерде Молла Ерямбег
легеи атэқлы қарақалпақтык үйине қонақ бодыпотыргаида, күмднз абанламзй соппасымды шешкен екеимен,
13— 16 жасар уш-төрт Сала— «Мына баланык шашы
Сар екен» деп бақырысып қоя берди. Меп де тез соппасымды кийиў менен болдым. Қайда қидырсақ та техиикумға қайтып келип, турамыз, ейткеки\ тамақ, тесск
орын, сол жерде тайын. Жоне жаз айдирында муғаллим курсине арқа округлардан муғаллимлер келип
оқып кетедй, олардын көбнн тапынмьгз. Олар мене/г
бирге болыў аўылды сагындырмаиды. Олардын да
кнним ккйисн еле жанармаған.
Саратаниын ыссы айларыида да олар басына бас*
тичмадяй үлкен шөгирме— йөрнк, устинде узын шапан,
бслип таўар менен толтырып буўгап. Оларды ен дәслеп
ана тил сабагынан шайыр Сейфулгабит Мэжнтов оқытады. Сол күилери мен ол кисини бнринши мәртебе
көриўим еди.
Хазарысқа саяхаг/ Қьгсқа каиикулде/г келднк, оқыў
басланыўға аз ўақыт қалды. Тамыр-таныс излеп, Әмиў
дәрьяиыи батыс жағына этип қыдырсақдегенойтуўды.
Шымбайдыц арқасы, Кегенлииин аягында Қайшылы
дегеи м.жаннан ашаршылық жылы еки баласын жете«
леп, бир ҳаял Хазарысқа жақын <Аўшар> дегеп каналдын бойында аўшарлы Атабай деген адамнын баласы
болмай, соған турмысқа иГыққаи, Үш бала болып Ха*
зарс қаласыпа пиядалап жол тарттық. Танымағаи
жерде ерси болмасып деп шашымды алдырып тасладым. Сол жылы бир суўық хабар келди. Рейимбай де*
ген жо'»дасым бар еди, ол Қоцыратқа баратырғанда
алдынан баспашылар шығып, көп адамлар менен оны
да услаган. Кемели баратыргаи Рейнмбай Сабнровтып
тек басында шашы болғаны ушын оны бгспашылар
шашыьа лампамай қуйып өлтирип кетипти. Басқа жолаўшыларға тиймеген. Шашымды алдырыўыма усыда
бир себеп болып еди.

' Хазарыс—Хорезндегн қэланык еты, ол арабшэ «чаэары асл»
— *қь:рқ ат* дегек соадан пайда болған-дейдк (Қ. Ә.).

www.ziyouz.com kutubxonasi

Күн суўық, дәрья абыржы. Әкиўдәрьядаи еткенде
нүн бятарға айланды, гсўгим тарта бергенде бир аўыл•а аралагып едик. Ҳеш ким қонаада алмады. Қаисы
уйге барсақ та, мешнтке барык дей берди. Биэлер
буғая дым түсиибедик. Бнз болсақ иамаз оқымаймыз,
булардын мешитке барын дегени иесн екен?-—деп ҳайрап болдық.
Далада қоныўга болмайды ғой. мешитти сорастырып табыўға кнрнстик. Мешитке барсақ ол кишкентай
рана ы.пайдан салынған өжире екен. Кишкентай ғана
шам жылтырайды. Ж амбаслап жатырған мектеп моллаға көзим тустн. Сәлем берип кнрип барып моллаға
пағы сәлсм берднк. Бизлердин келиўимизден молланьт
хабары болса керек, оиша бизлер менен иси болмаса,
та, кели!/, отырын дсгендей тус керсетти. Жылтыреған
оттын ншинде молланын қара ау^шесиндеги пайлан
қалған лзғамтай суў сыжылдап тур.
Ж амбзслап жатқан молла, оркынан турып, онша
қыймылдай бермей, тек от өше жазлағанда, далстя
шығып Сир-еки түйир ағаштын жанқаларын отқа саля*
лы. Ол жонқалар алысып жанарда ғ-жиренин төбесин
тутин қаллап, дөгерегин айланыл кғ-зимизге кнрнп»
аштырмай таслайды. Түтинник де тесилин билкп, бкзлер қэм буғып, якн жамбаслап жатыл. тутннкеи спқланыл отырдық. Түтнн ея алдын бурын бжкреккн тобесин* барып, оннан кейнн төменлей баслайды. Моллаиын да турып отырмай жаубаслап жатқакыккн
себебии соинан кейин тусиндик.
Жарығы жоқ тар үйде отырыг, ишкмиз пнсип зериктик. 1'герде тан саз бернп жарық туссе—тез жолга
шыгар едик—деп отырмыз. Уақыт инир болды. Қармимыэ ла аш болайыи дедн. Алып шыққая нанымыз•ч , дарьядан аман еткеннмиэге қуўакып, қоиақ үГ:ге
снди кепдик ғой, бүгин жетемиз деп, дәрья жагасындағы садақа еорап отырған тилептите берип кеткен
едик.
— Енди уйықласақ қойтедн?—мтз вз-ара гүнгирлеа баслап едих:
— Әссалаўма әлейкум—деп қолыгда үлкен табақ,
бир киси кирип келди,—Молламыэ мь’ на тамақты қудяйы қонақларыныз бенен жек.—дсля. Қол жуўып,
ол тамақты жеп болмай-ақ. есикте-1 жм:е табақ келд».
Онын артынан және қос табақ келли. «Мешятке б<:зм
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рын* д с к п сө^л.и енди ғана түсиндик. Ол елдин дәстүрп бойыпшэ биитаныс жолаўшы қонацты мешнтте қа*
был алады екен. Тэн. атыўдан орнымыэдан турып жол*
ға ЩЫҒ8 бердик, жарықта модлаға да сер салып қара*
езм ежиреле пысцығак түтиннен моллаиын ақ сақалы
с*лп*сары болып коткеи екеи...
Бизлср мешиттен шығг бергеиде сол мешнтке кия*
тырған екл-үш баланы кердим, ел шетниде, узақ-узақ
жерлер1П' ескн мектепте бала оқытыў—бул жерлсрдс
елс даўам етип атыр екен— деп ойлалым. Ертелеп Хаззрыс қаласына қарап жүрип кеттнк Аўшарлы Ата*
б ай ш и \Гтине барып мийман боллмқ. Үй хожасы 70
жлсардағы арық қара кисн екен. Шымбай әтирапыка*Г
үйленген ҳаялынин сршен балалары ержеткен, екен,
ҳом қаўли-ҳзремли киси екен. Қасымдагы жолдасым*
нын ағайыны бодғаи сон, Ерназардыи ағакьгны келли
деп өтиршсги ыраслап шал болған болып атыр.
Кенболды, қонақ асы таьр болды.
Мени таи қалдырган жери: Тамақ писер ўақга есик
бгттен, тзмағыныз таяр болды ма? деген ҳаяллардын
даўысы еснтилип турды. Қонақ үйимиздин тамагы ал*
дымызгз келебергеи де, тағы да бнрим-бнрим үш та*
бақ келди. Қонсылардын бул ке.тген қонаққа егкен
ҳүрмети—сыйлығы екен.
Аўшарлы Атабайдын кәўлисигжи ортасында үлкен
ғарры гүжим ағаш тур. Онын жуўажтығьш айланып,
қушақлап елшеп көрнп едим, ол меник қулашьгммеиен
онбнр қулаш шықты, Атабай ғаррыдан бук гүжим қашан егилгеп?—деп сорасам:
— Мешш жасым ҳәзир 7] де, мениц атам 73 те өлген, сол агам да бул гүжимпин қашаи егнлгеиим бкл*
мейди екеи—деп жуўап берли.
Түс ўақтында Атабайдын узатқан қызынын үйи
бмзлерди мийманға шақырып кетти. Ол жерге барғаняа
кгшеги 1‘ўкалды корднк. Сод үйде аллымызга табақ
келебергепде, жаие терт, бес «табақ жаўды», қайсысии ан басҳаўды билмеЙ-ақ қалдық... Үйлернне сер салып
қпрасам ейиек аегеинеи иэрсе жоқ. Өжирелсринин тө*
бегппле кишкентай тана түтип шыгатуғын тесигя гшп
5чр. Тамнын пэтиги қыстағы жаққам түтиниег? қап
кара ботған екеи.
Отшап кейии арадан отыз жыл өткеинен кейин бул
жсрлердии ҳал-жағ^айын сорасам, жаиа мсктеплер
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ашылға», аўыл интеллигентлери көбейгел» ол жердегн
коллозға <Калипнн> деп ат қойған. Ол колхоздын
баглығы сол Атабабдын ершен балзсыныц сц кншкенсси екен, Ҳәзир бар деп жуўап берди. Оннан кейин бул
жерлерге жолым тускец жоқ.
V БӨЛИМ

ТӨРТКҮЛ ЕСТЕЛ ИКЛЕРИНЕН
Төрткуллеги оқып жургендеги куплерде мынадай эпизодлар есимде қалған екеи.
Намаз. Ҳәкнмбай ғарры деген адам Төрткулдин қаранғы кйшелершшк бир дугискеп гнрдап жериндс улкен кәт қурып оғап кнйиз көрпеиелерди төсеп нанбайлардыц шөрек нанып сатып. нап сатқап пулын көрпешеняк астына қойып отыратугыи еди.
Бнр куни ол ғаррынын тусыьан етип баратырсам
гаррыныц қасына адамлар топланған, ғарры ғарганып
атыр екеп, ол адамларға былай дейди.—Мен иамазымды оқый баслаған едим, бир кисапыр керпешеии+1 астыидағы күея менен иан сатқан пулымды қолын су*
гып аллы, мек намазымды буза алмадым, кисапыры
қурғыр пулымды алып кетти» оныц алып атырғанып
көрдим, мен он бас песии намазымды оқып боламви
легенше ол ақшаны алып бәдар кетти..,
Насыбай. Терткүл қаласында бвзар кунлери насыбайшылар «көк насбай» деп аталатуғын насыбайды
ағаш кәттин үстиие қойып сатады. Нгсыбайшылар бир
насбай атқанлардан пул алмайды, Терткүлднн, «Лос
бай>, «Тзрнаў», «Келтеминар» деген жерлеринен бир
неше ғаррылар баэар күнлери азан менен ешеклерин
ертлеп минип Терткүлдин базарыиа келеди. Бул ғаррылардык базарда базарлық жумысы жоқ, тек болғаны насбайшылардан бир атым «кек насбай» атып үйлерине қайтып кететуғын едн.
Патифон ҳаққында. 1933— 1934-жыллары үйлерге
патифон, пластинка алыў дәстүр болды.
Бир аўыл днйханы дуканнан латкфон, пластиика
сатып алып, бнр таныс үйге келип пластинкасын ткчтап керейин деп Төрткулдеги таныс уйдин патифопыня
қойып клрип еди, ал пластиика тек музыка екен. Қосық
*3б
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сине— бул нсгв қосық айтпайды?—дегендв уй ийесн оғаи:
— Бүгин намасын шертнп қоядыг ал ертец қосығын
айтады—деп күлди.
Дилмашлар. Қарақалпақлар арасында рус мектеп*
леринде оқып билим алған, рус мәденияты, әдебняты
менен таиыс, оқымыслы иптеллнгентлерде бар еди.
Рус тилинен дилмашлық қылып сөйлеўшилерди бат«с
еллеринде «Толмач» деп атайды, ал ол қарақалггақларда ө:-инин сейлеў тилине бейимлеп халық этимологиясы бойынша «днлмаш» деп аталып кеткен.
Қарақалпақ дилмашлары ҳаққыида меннн еснмде
қалгаклары мыналар:
Турман дилмаш. Бул кнси Шымбай қаласында
Шымбай уездинде дилмашлық қылған адам екен. Онын
мнллети қазақ, фамилиясы Қаржаўбаеп екен. Ол киси
ертеректе өлип кеткен екеи. Ол кисини мағаи көриўге
туўра келмеди. Ол гезде рус тилин билген интеллигептлер ушын қолдан исленген самагоп ншиў мода болған
с-кен. Турман дилмашты көргенлердик айтыўы бойынша «араққа жарылып> самогоннан уўлакып өлди деген
гәп бар.
Турман дилмаштын Әзирбай, Сейит< Әшир. Асан,
Үсен деген балалары болды. Мен онын киши балалары
менен баслаўыш мектелте бнрге оқыдым. Әкенин балаларына қылғак тәснри болса керек, Турман дилмаштын
балаларынын барлығы оқып билим алған ннтеллнгент.1ер едн...
Әсен днлмаш. Қарақалпақлардыи қыпшақ урыўычаи. Ол ашаршылық жыллары Шымбайдам Әмет деген
ағасынз ерип Төрткүл қаласына барады. Әсенннн ағасы Төрткүлде Лебедов деген банка чиповнигннин повары (аспазы) болып хызмет атқарады. Әсеч Лебедовтын балалары ыенен бнрге ойнайды. Булар мектеп
жасына келгеннен кейин Лебедов өз баласы менен
бирге Әсеиди рус хгектебнне береди. Әсен жети жыл
оқып рус тилкк билип шығып ен дәслеп почта чииовкиги хьпметии атқарады. Лл сонынан ол Әмударья бөлнминде Хнкуа паспорт столынын начальннги болып
Әмуаәрьянын батыс тәрепине етиўшилерге паспорт
бериў исин басқарады. Қарақалпақстанда совет власты орнағаннаи кейнн Кек өзек волосткой созетинин
баслығы болып хызмет атқарады, Ал оннан кейин 18
337
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жы 1 даўамында Шымбайда суў хожалығы хызмегниле бодади.
Мец Әсен ағаны ]929-жылы сентябрь айында 1Пымбь;\дын қубласында «Дөнгелек там* деген жердиц алдинав Кегейли арнасынын жағасына Қойлыбай Сапароп дегенини үйинде ушырастым. Мен этпографиялық
экспеаицняға жол баслаўтиы хыаметин атқарып болып,
атты безеп мншш ел арадап қыдырып жүр едим. Қойлибайлып ақ отаўыныя двгерегиие суўлар себилген.
Кегейли арнасыныц аққаи ағысы көркпип тур. Үйдин
қасынлз қызыл алэ текиметтнн үстннде Ахмаднй Бурнашео. Әсен аға үшеўнииц әнгиме дүканын қурып
отыргакьшык үстннеп шыгып, сол жерле т пш ап болды *. Бналердин тарнйх, адебият қәм рус мәденияты
туўрнлы созлернмнздп тынлап отырған бир неше аўыл
адамлары да бар еди. Әсен аға мснен Бурнашев хор^ор шыичм тартады екеп, хор-хор шьглым үсги-үстине
келип тур.
Темгкнннн жасыл түтини буўдақ—буўдақ болып
аспяпга кешп тарап атыр. Әсеи аға рус мектебиндеги
оқығаи дәўирин сөйлеп берди. Мени тан қалдырған
пдрсе Гсгольдин шығармаларыи онын ядтан сейлеп
бергени болдн.
— Рус мектебинде Гогольдин шыгармаларынан
үзинлилер ядлататуғын еди—дедн ол. Үйдин қубласыида бой жүўернлер баслап, онын жапырақлары
шайқалып тур. Екпе жийделерде қызара бэслагпп. Тпбняпын езаи/ы с)лыў, сялқыи тартқаи, мәқэлшзде
Әсен аға менен хошластық. Атланып жолға түстнк,
мениц қасымда ат ертлейтуғын Боранбай Мәмбетов
дегеи ат қосшымда бар еди.
Арадан квп жыллар вткенғе/г кении
1948-жылы
Әсен ағаны Тахтакөпир районында және көрдим. Ол
кнсн кезине көз эннек алып «Праөда» газетасын оқып
отыр екен, Әсен аға менен ушырасып қуўанысып қалдық, [929-жылғы сейлескен әнгимелеримизди даўзм
қылдық Меи сол 1948-жылы қыс айында «Қызыл Қарақалпақстан» газетасына «Асан дилмаш» деген ат бенен мзқала жаздым. Ол кнсн маған: «Ҳүкиметтнн
берген пеисиясы мағаи вполне хватает нним>— дедп.
Бул киснннн киши пениллигн, әлпайым сези мстшн
удяйына ядымнан қалмай жүрди.
Ол киси 1950-жыллары 83 жасларында дүньяда:*
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қайтты, Әсен дилмаштын Худайберген деген баласы
\зет»еп 1923-жыллары
Ш ы мбайда баслауыш
класста
бирге оқыған едим.

Адамбай дилмаш. Меп Адамбай дилмаш дсгенннн
лақабып кәптен еситкен едим. Ол қазақлардыц адай
урыўынан скен. Онын ата-бабалары Хийўа хапыиын
қасындағы атақлы дилмашлардан есапланған екен.
Халық аўзында ертек, ангимелерде «Аламбай днлмаштыц жазған арзасы бузылмай турмайды» делипеди
екен. Адамбай дидмаш русша ҳәм ески түрки деп аталатуғын екн тилге бирдей саўатлы адам екен. Онык
\йп Тврткул қаласынин сыртында үлкен гүигиралы,
кирднкарлы хожалықтли болып есапланады екен.
Онын Әсеибан, Искелдер деген балалары менен соны*
нан таныс болдым. Аламбай дилмаштын өзин көрмес*
тен бурын онын ески одебий тнлде «ошбумын илан
сизге мзғлум қылып билдираман киў, мен Төрткүл
,езди, Сарибнй волостынын пуқарасы Пәленкестеи
^риза, ашбуў арнзам билан» деп басланатуғыи арзаын көрдик. Бизлер жас ўақтымызда усы арзалардыи
бнр коппясын таўып алып кешнрип жүрднк.
1926—27'Жылдын қыс айында областлық судтык
мзжклксдер залыкда молла— кйшанлардыц қыянетлик
пслери бойынша суд мәжилнсинде дилмашлық қылып
атырған жерииде ядамларлын сыртынан қарап Адам*
0ай дилмашты бир мортебе ғана көрдим. Сахна бетте
. уд председатсли рус жнгити бир пеше заседателлери
:енен отыр. Адамбай дилмаш судтык алдында төменде
*олга салынган кикиздна үстинде малдас қурып кишчене ҳгсаиы ийнипе сүйеп, қасаныц белинен услап
темен қарап қалғып отыр. Ол ат жақлы, қыр мурыилыдан келген, нри, сақаллы адам екеи. Онын үстине
жүнн вснк шекпен, берик басында санақ жүни
:слпек.
Айыпкерлер судтыи саўалына жуўап қайтарыл отыр.
УД председатели:
— Товарйш Караказаков!—дегенде, Адамбай днлмаш,
жумған ьөзии ашып, айыпкерЛердиц свзин рус тнлинде
малдасын бузбастан, усагын түсирместен сөйлеп берип
тур, Бул кнснннц кознм жумып қалгып отырганылыц
дбеби, айыпкерлердиц жай свзине рус тилннин экэи*
'■ йлентин ойлал атыо екеи. Мениц ядымда «Думше
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малла» легея сезлиц русша зквивалентин түсиндирил
сөйг.егсни ядымда қалған екеи.
Күн песин болды. Адамбай дилмаш:
— Гражданин, судья,
я должен молиться»—дел
«ди, суд председателн суд мажнлисин тоқтатьш Адамбай лилмгища песин иамазын сқыл алыўға рухсат етти. Адамбай дилмаштын қасына мыс қуман ҳәм тайын
болды. Лдамбай дилмаш сеясен постынын ийнине салып, мыс қуманды қолына алып песнн намазынын тәретин алыўға шығыл кетти. Менде Адамбай дилмаштыя сын сымбәтыя дурыслзл нөриў ушын жақынлап
бардым Кейнн техннкумға қарап кетнп қалдым...
Комсомол жыйналыгында Мен Төрткүл қаласында
1926—28 жыллары педтехникумда оқып жүрген дәўиримде теадикум қасындағы 3-нзмерли комсомол ячейхасынын (ол ўзқытлары комсомол ячейкасы жаслар
дәстесн деп аталатуғын еди. Сиясий билимлендирнў,
драм кружок) ҳәўескерлер топары ҳәм клубты бсзеў
ислерии атҳардым.
Ол ?яцыттағы комсомол шөлкеминин нслерннен
мыяалар есимде ҳалған екен:
Бнр күни жаз шығып оҳыў тамам болар алдыида
комсомо.1 ячейкасынын бюро қарары бойынша Әму
дәрьянын жагасына шығып суўға шомылып болғапнан
кейил дорьяиык бойында отырып бир биреўге сиясий
билимиен саўддлар бэлистнк, бул комсомол ағзалзрынык сиясий бнлиминик есиўнн сынаўдан ибарат едн,
бул исти комсомол ячейкасынык хаткерн (секретары).
Баҳый Ғрғалиев басқарды. Ондағы талас моселеннк
бнри «Формасы бойынша миллетлик, мазмуны бойын*
ша сопналистлик миллет маденияты деген не?» деген
саўалға Ж)ўаг) бериў еди. Ал бизлердин ишнмизден бул
саўалға дурыс жуўап бергендей комсомол агзасы болмалы. Ҳәр ким аўзына келгенин сөйледи. Ен ақырында
сеи ҳеш нәрсе бнлмейсен!,—деп урысып тарқасып қийвнил техникумға қайттык.
Мине усыган усаған саўал-жуўап кешеси қалалық
коысомоллар жыйналысында да болды. Бул жъпшалысты сбком комсомол секретарынан Байжарасов, Тәнирберген Жанбуршын ҳәм обком партияныи пропаганда Релимииен Сыдық Аблвновлар басҳорди. Бул
■ мәжилистин тийкаргы мақсети комсомоллардын снясян билнмин тексерип сиясий бнлими бар комсомол
340
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агэаларьжаи партыя қатарына қабыл етнў едн. Бундағы ортаеа қойылған саўаллар:
«I—П — Ш
Коммунистлик
интернационаллардык
бмр-бирниен айырмасы ме?> деген саўаллардыц дөгерсгинде болды. Бул ҳаққымда Москвада оқып келген
жолдаслз[' саўалларды шешиўге актив қатнасты, ал
бирақ б]13 бул мәселелерге шала түсиндик. Мен сол
192&жылы партияга кандндат болып өттнм. Комсомоллардык бидкмик сыкаў бойынша тағы да қалалық
жыйналыста ортаға қойылган саўаллар:
«Қудаб барма, жоқпа»? «Таўық бурын шықтыма,
мойек бурын шықгыма?» деген саўаллар еди. Бул саўаллар бкзлерге кутә қызық көриндн, жыйналыста
күлки ғаўырлы кебейип кетти. Ол берилген саўалларға
қанагатлангандай толық жуўап болмай тарқастықБнр күни түиде техникумға қайтып киятырсам техникумныц дөгерегинде қолларында жонылған еки таяғы бар еки студент жүр. Оиын биреўи комсомол ячей*
касынун (шөлкемннин) секретары Бақый Ерғалиев.
Мен оннан бунын себебн не деп сорадым, Ол:
— Комсомол ячейкасынын
бюросы
техникумда
оқып жүрген қызлар арасынла жумыс апарыў туўралы
царар қаОыл етти; енди қыздар жатқан жатақхаианын
дөгерегинде түнде гезек ленен қараўыл болып турамыз. Мен бүгин биринши болып қараўыл болып турыппан,—деди. Мен оннан кенин тац қалып жатақхана
бегке жүрип кеттям...
Бир күни барлық комсомол агзалары Ленин атындагы кл}бқа келсин деп атыр деп обком комсомол
комитетинеи хабар келди. Бизлер сап пенен Ленин
клубыаа барып лыққа толдық. Мәжнлисти обком ком
сомолдыи биринши секретары Әмир Дощанов басқар
ды. Ол;
— Б\гипги қаралатугын мәселе жана туўған балага ат қойьсў!—деди.
Төрткүлдеги гахта заводынын рабочийы Пахомов
де^ен кисинии ул баласына ат қойыў керек екен.
Әмир Дощанов—«Ж ана заманнын адамы жана жеткиишеккс қалай ат қойыў керек? Оиын ата-аналарынык
алдына биз жаслар қаидай талаплар қойыўымыз ке
рек?>«—деп сезин питксрди. Көпшнликке салды. Көлшиликтнн ншикен бнр еки комсомоллар сөйледи. Ец из
инле бир мақул табылған ат даўысқа қойылды. Онпан
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кенип аг қойылған балаға ж ас баланын кнйим сыйлықларь берилди.
Оннан кейии баланық ата*анасы
трибунага шығып жас әўладқа дурыс тәрбия бернўге
ўәделернн берди. Мине усындай етип жана туўған балаға қалалық
комсомоллар хсийналысында ат қойыў традициясы бираз ўақытларға дейин болып келди.
Меп техиикумды питкеретуғын жылы бәҳәр айыпын
бнр куии елиў, алпысқа
шамалас комсомол жаслар
қолларында арқан» ғаўырласып қалаиын ортасындағы
ижрхеўге (церков) қарап ғаўырласып шабысып баратыр. Мен бнр таиыс комсомолдаи;
— Бул не? Қайда барасыз?—деп сорасам, ол:
— Қалалық комсомод комитетинин қарары бойынша анаў шнркеўднн басыидағы крестти қопярып таслямақшымыз—деди. Менде буларға қызығып қарап нэине ердим. Булардын бир-екеўи ширкеўдин басына зәнги қойып өрмеледи, Арқанлар бир-бирине жалғастырылады. Арқан ширкеў кресинин белиие тағылты. Дрқаииын төмендеги ушын балалар гаўырласып тартты.
Ширкеўдин темирден нсленген крестти қозғалатуғыи
емес. Бнр-еки рет арқан узилдн. Крестти қопара алмады. Булар қанша шябысып келседе ойлаған мақсетин
орынлай алмады. Тарқасып кетти. Крестте тағылғат?
арқап шамалға ушып. салбырап бир ҳәптедей турды
Қал^лық комсомол комитетииин етиниши бойыиша қаладагы инжекер техниклер еки үш купде ширкеўдил
тебесиндеги кресттн алып туснрди...
Менин сол жыллардағы комсомол жыйиалысларыт.дағы керген-билген, есимде қалған елеслери мине усылар едв.
Дәрья бойында. Төрткул қалзсыила терт жыл даўамында оқыў оқып сол қалада хызме-т атқарып журил
озймниц туўған мәкәпым болған Шымбай қаласына ге
кемели, гә арбалы тез-тез барып туратуғыи едим, Сол
Әмиўдәрьяда кемели жүргеп С5п;,рдардын биреўииде
болған зпизодлардан сөйлеп бермекшнмен.
Шымбайға барыў ушын Төрткулден шығып Әмиўдәрьяны бойлап кеме изледим, мениен де бөтен жолгў*
шылар менен жолықтым.
Әмиўдәрьянык бойын жағалап жургеиимде Чоржаўга баратуғын «Ильич» пароходына жолаўшылар мннкп
атыр екеп. Сол жолаўшылардын шиннле «Тан пурк»
труппасынык актив ағзасы, Шы^бгйлы қыз Марьям
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Тгмирхимоза Ташкенттеги рабфакка (рабочийлар фа
иультети) оута оқыў ормына оқыўға бармақшы болып,
кароходқа ртиниўге келген екен, Сол Марьям Темирхаиованы шыгарып салыў ушын сол «Тан нуры* труппасынын агзлсы Бағжан деген қыз да келген екен, меп
сол труппанын суфлери болып кружокта қатиасқан
едим
Шымбайлы қызлар Бағжан менеп Марьям;
Та>з бәҳдр. таза нәўснм.
Болчалы раўана қызлар,
Гул ашылар булбил сайрап,
Волмалы раўана қызлар.
вгкеп дәўир артта қалды,
Таза бир д&<нр қозғалды,
Пнр Қддирлн меҳман келди,
1у|:>сы шуқ ме^мана ҳызлар

( С . Мәжитов).
деген шчқырықты жана заманда қушақ ашып қарсы
алған, жанз заманныа, жанадан туцғыш пайда болған
қэрақалпақ сахна өиерлеринин шәмен бағында санра*
ған бүлбклдей қызлар еди. «Ильич* пароходы кетиўге
үшинши гўдогип берип, матрослар якорды (көшкиии)
ала бергеаде Мәрьям меиеи Бағжаннын қутнақласып
хлшласқаны дәрья бойынын тәбият көриниснне қызлар*
дын. қодэн шашлары шамалга желбиреп жарасып тур
еди...
Бизлер қам кетиўге кеме таптық, кемеге минип Әмиў*
дәрьяны ықлап жүрип кеттнк. Сол дәўирде көпшилик
пенен кемедн Әмнўдәрьяда
жүрнў өзгеше, кеўилли.
шадлық өмнрдиц бири еди. Кемениқ ишиндегн ошақта
сорпа қайнанды, таза ҳаўада кемепнц ишннде ншкеп
сорпа қакдап мазалы дейсен!
ШымГайгь барғанша түиде кемени қырға тартып
байлап дорьяныи
жағасына песахана қурып қонып
б.грдық.
Түнде шырт уйқыда жатсам бир нәрсе гүрп ете қал*
ды. Песеханадан ырғып шығып турғаннан кейин есиме келдим.
Әмлўдорья бизлер ж атардз тынышланып тунжырап
агып тур еди Түн ортасында Әмиўдорья өз-эзииеи қу*
тырып агып. биз жатқан жағаны дегиш алып, дзрья343
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иын жары қулап бизнн песахана қурган жерге жақынлап цалгаи сксн. Бнэнц песахапаиы дорьямын жағасынан қашығыраҳ қурып
тағы да уйықлаўга жаттык,
бнрақ жатарымызды жатсақта дәрьянын шаулап аққан шуўылдысы менен қулаган жардыц гүрпилдиси
уйықлатпады.
Жерге көмген ақша. Азанда кемеге минип ыға берип
едик, кемешнлер үш-төрт ескекти еспей-ақ дәрьянын
қатты агысы кемени
одеўир жерге апарды. Кемего
бизлер менен Хииўадан Шымбаиға келип қулып дүзетиўши Поллы қулыпшыньш ағасы Лаббы деген гня*
бонт (көкнаршы, бән шегнўши) сөзди гүл қондырып
сейлеўшн ғарры бизлер менен жолдас болып кемеге
минген еди. Кеме ыға бергенде Лаббы ғарры орнынаи
ырғып турып көзлери патлыйып зларып «Дурдиман
дур диман!» деп кемешилерге бақырып сөйледи, кеме*
шилер бул ғаррыныц
неге бақырғанын түсинбейде
қалды. уш*төрт ескек ескеннен кейни кеме қырға тартылаы. Гарры кемеден ғарғып түсип қонган жерге қа*
рай жуўырып кетти. Бкраздан кейин қуўанып қайтып
келип кемеге минип суўық демкн әлды, сокмнан билсек ол ғарры ақшасын жатқан төсегипиц астыиа жерго
комген екен. Ол азанда турғанда жерге көмген ақп!асы умытылып қалған екен...
Бизлер кемелн Бадай тоғайы деген жерге келгенде
кемеии қырға тартып жақын аўыллардан таўық сатып
алайық, сорпа пнсирейик дегеп ойдасық бодды, кеме
жағаға тартылды. Қырга шықтық, бир жас жигнтти
жақыи аўылға таўық сатып әкелиўге жибердик. Ол
жигнт бираз жерге бармай-ақ жолаўшылар арасында
усы тоғяйда баспашы болады екеи, өткеи жолаўшыларды талайды екен,—деген қәўесет сөз пайда болды.
Сол жылы педтехникумнык студепти Рахимов дегеп
баланы Қокыратқа үйине кемелн баратырғапда коп
жолаўшынык ншннен Рахнмозты белнп алып баспашылар шашына лампамай қуйып от берип елтнргенн
ядымызғэ түсти. Онда анаў аўылға жибергеи жигитти
жолдан қайтарыў керек деп атын айтып бақырып едик,
ол қайрылмастан қатты жүрип әдеўир жерге барғьн
еке». Отан берилген буйрықта тез барып кел делнгген
еди, ол бақырған даўысты еситпеди, ат жнберген жолаўшы жигиттин қулағы саныраў қулақ-герек екен...
Илаж жоқ. Оиы жолдан тоқтатыў ушып аяғы жекил
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лағы бир жас баланы жуўыртып жнбердик, бала жуй
рлк екен. Ол жнгиттин артынан жуўырып жеття. Бнй
нкке шығып қарап турмыз, ол бала нзинен жетип ус*
лағанша бақырғанды еситпеди, кемедегилерднн бәри
бул ҳедийсеге күлнсти.
Такы да ығы кеттиҳ, келер күни азанда Қатты аеардыц сағасына кире
бергенде қалын торанғылдын
шақаларында бүлбнллер сайрап тур екен. Кемедеги
Лаббы бәнги орнынан турып «Г1—па!> деп қуўакды.
Кемемиэ Кегейли арнасына келип түсти.
Кемешилер қуптан болғанда, бизлер ескек есип
шаршадық, енди биэлер дем аламыэ, кеменнн взн ыға
берсин. таната Шымбайдағи квпирдиц қасынан шығамыз* деп кеменин ултанына төсеклерин салып уйық*
лап қалды. Бизлер де уйықлаўға жаттық. Кегейлиннк
суўы мәўиж урып ағып тур, буннан бир неше жыллар
бурын Кегейлиде суў болмай ел дәрьяны бойлап көшкенде;
Квше-квштен кеўи.тде эрман қалмады,

11)апашга ун, қапта бнйдвй қалмады,
Көрпе арқалап

белде

дэрмам

қалмады,

Ачан болсын аА.ланармзн Кегейли—

деген халық қосықлары кьз алдыма елеследн.
Ертенине тан атқанда оянып қарасақ бнэин кеме*
миз бнйнк қамыстын
арасында бир көлдик ишинде
тур
Халқабадтын тусындағы Боз көлдин сағасы жығып
кетип Кегейли арнасыкын суўынын коби квлге ағып
биз минтен кемеин тартып кеткен екен...
Кемешилердин «тан ата Кегейлкниц Шымбайдағы
көиирннин аўзынан шығамыэ» дегеи нийети қабыл болмады. Терен көлге таяў таякып Бозкелдин сағасына
песин ўақытта зордан жетнп, Кегейлинин ишя менеи
Шымбайга кеттик, Шымбайға келип Шымбайдын орта*
сы менен ығып Шымбайдағы паяпылға жете бергенде
Асан қуўырдақшынын қуўырған балығынын ийиси Кегейлинин бойына дейин келип тур екен..,
Ҳилал Банмухамедов. Ҳилал БаЯмухамедов 1923жылы Жанахмет Ахмамбетов иенен бирге Шымбай
қаласыиа Қызыл—орда қаласынан муғаллим болын
келип бизлерди оқытқан адам еди,
1925-жылы Жанахмет Қазақстанға вз елине қай*
345
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' .и п «егти. Ал, Ҳилал 1925-жылы '1ерткүл қаласына 6.:*
рып пелтехникумға днректор болып бизге қазақ пдсбняты қ&м қазақ тнлипен сабақ берди, ол ўақытлары
техиикумда ана тилн қазақ тилннде о қ ы л а ^ ш н еди.
Енди мен өзимли оқытқан адиўли устазым Ҳнлал
Баймухамедовтын маған қылгак ғамхорлиги туўралы
сөйлеп бермекшимен.
1927-жыль: каннкул
ўақтында ШымбеГлп гуўған
жсрге қзйтбан Тврткүлде қалып қойдым. Ҳилал Баймухамедов Кенжебай Убайдуллаев екеўмиэдн О блО Н О
арқалы Төрткүлдеги балалар үйанс тәрбияшилық хызметчне орналастырды.
Ал келесп жылы, облононыц снясий агартыў бөлнмии* практикант етип ор1\аластырды.
1929 жылы телникумды питкерер алдындя қарақалпақ мектеплери ушын бириншн әлипбе, есяп грамматика китапларын латын графикасы тийкарыида жаза
баслаған едим.
1929-жылдық 22*апрели күни-көссмимпэ Ленининн
туўылған күни Төрткүлдеги совпартшкола қасында
партия шөлкеминде коммуннстлер партиясына ағза
болът қабыл етилдим. Лл, 1924-жыл В. И. Ленин қайтыс болған жылы комсомол қатарына өткеп елим.
Мени партияга алар жыГжақта устазым Ҳилал Баймуҳамеяов ези бнрннши болып сөз сөйлсп мени партия қатзрына қабыл алыўға усынды, ол маган лартияга өтиўте гүўалық (рекомендаиия) берген сди.
Көп узамастан мени Төрткүл райкомыплн бюросыма мениц партияға өтиўимди тастыйықлаў ушын бюроға шяқырған еди. Рысбаеа Ондасын дегеп Тнрткүл
райкомынын бюро ағасы еди. Ол Тзшкептте Сакуди
(партшксла) питкернп келип, бнзлерге партия тарийхынан лекиия оқыйтуғын едн, ал оқыған лекциясында
партиянын миллет сиясаты бойыаша сиясий қэте, түрли орыисыз, қолайсыз, сөзлердн көп сөйлеўдн жақсы
көретуғын едн. Онын келтиргеп қәте мысялляры саўат*
лы студентлер болға1г бизлердин қулагымызға жақпайтугыи еди. МеН сол Рысбаевтын сөзине наразы болгандай бнр сапары саўал берген екенмеп, ол менин
есимде қалмапты да, опын есинде қалыптк.
Бюро болып атырған кабинепен сораған саўалларына жуўап бернп дзлаға шығып тынлап турдым.
Ол гезле Ғали Жантаўов райком бюросынын дилме•
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шы еди, ал райкум секретары Ьурлов деген рус жиги
ти сди, сол бюрода РысЙаев меп туўралы былай деди
— Б ул баланы мен таныймап. мен оны оқытып атырман. Тертиишн—пнткериўши курста партия тарнй
хынан сабақ беремен. Бул бала сабақтан төмеи, класында қалып қойлы. Сонлықтан партия қатарына өтнунне мен қарсимап—леди. Рысбаевтыц сөзиа Ғалнй
/Кайгаўов рус тилиие усағын түсирместен аўдарды.
Меи бул гезде, сТан нуры* труппасынын суфлери,
т.г>мсомол комитетииин бюро ағзасы, драм кружоктнц
баслығы «Қызыл муғаллим» қол жазба журнальшын
сехпетары, едим ҳәм баспаўыш мектеплерге оқыў китабын жазыўга ккрискен едим. Техникум питирер алд:**?да Қарақалиақ
обкомынын нлеатогия бойынша
секретары Кззачбл*' Алламбергеповтыц үйинде жата
тугык едим.
•
Райкомнын Оюросынан Рысбаевтып жала созим еситпп қаиа болыи киятырмгш. Ке1пки ала геўгим уақыч
едн. Аллымнан Ҳилал Баймухамедов шыга кетги.—Ал
қаидан қайттыц—дегеи снзни еснте салып қамыкып
жыламсырагт зо\на сөплелпм. Рысбаевтын бюродо антқап сөзлернн жыламсырап зордан сөйлеп бола бе(>ге*
ним де ол мемиц басымнам сыйпап:
— Қаллн. қон жылама. партняға ьтесеи!— дслн.
Ҳилал Еаймухамедов райкомга барып Бурлов бемем
сойлесил, меннц партияға өтиў нсимдн питкернпгн.
Сол гезде Ҳилал Баймухамедов Саслаўыш ячейкв'
нин (ишлксмпннн) секретарлыгына сайланды.
Рысбаев партия мәжилнсине себепсиз келмеген скем,
жзлпы жыйналыста Рысбаегкп сөгис берклди.
Рысб&еа Сакуди питкерип Алма-втаға барып хызметке жибергеп
жерннен қашып келген екен. 19Я0жыллары Шорхан да судья болып ақжурмел атты
сурип ж\рдн. Сонынан қылмыс қылып партиядан шығып. қамалкп кетти.
1938-^-40*жыллары
Қегейли райопына барып сол
ўа:;ыттағь районлық прокурор Өтамбетов Есемурат аға
менен күнднз
бир қара үйде қонақ болып отырсақ,
Рысбаев. Ожимурат Мусаеп такы басқа мәскүнемлер
меиен, мәс болыи бир бнрине сүйенисип бизлер отырган уйге киятыр.
Ал бнэлер уйден шыгып улгерген
едик. Биэлер олардан тасаланып кетип қалдық. Олар
ғаўырласыўы менен үйге кирип кетти. Есемурат ага
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— Қаллы кним, мьша уйден өз ўақтында шыққан
екенбиз, жақсы болды-аў!—деди. Арадан жыллар өткенми нейин Рысбәев өз мииезинев хор болып, бузылығ, елип кетппти деп еснттим.
Мен устазым Ҳилал Баймухамедовты қайда жүрсем сорастырып жүрдим. Ол Хожели райкомына секретарь б о ш п иследи, ал сошлнан Алма-атада, бнр мартебе ушырастым, ал оинан кейни көп ўақытқл дейин
ушырата алмадым.
1936-жылы ол Батыс Қазақстанда областлық суд
прейседатели болып ислеп турған ўағында мен Москвада елим. Москванын қасында. «Клязьма^ леген дача
да турғ^нымда онпан хат алдым: Ол хатында:
— «Меп нервный аўырыў болып Москва қаласындағы бир нервный аўырыўлар санаториясыня кстип баратырман, «қайтарсын сепи қайнақай таўып аламан»
— деп жазган екен, бнрақ ол маған келмеди, мен оны
сорастырып ҳеш жердев таба алмадым. Онпаи кейнн
ол устазымнын тағдириннн ие болғанын биле алмадым. Ол хаққында узақ жыллар есимнен шыгарғаным
жоқ.
Ҳилал Баймуҳамедовте
бизлерге устазлық қыла
баслағанда 22 жаста екен. ол өзиннн педагогикалық
шеберлигн, устазлық минез-қулқы,
меннц тәрбнялы
адам болып жетисиўимде үлкеп из қалдырды...
Ибрайым Бекимбетов. 1925-жылы Төрткүл қаласына оқыўға бгрған едим» оқып жүрип Жүмек Орьтнбаев
пенен бирге сол гездеги Төрткүл қаласындағы басшы
^ызмстксрлердиц үйлсрине
барып туратуғын еднк.
Олар Қасым Әўезов, Алланикз Әбтешев, Қәрямбердн
Сағидуллаев ҳәм Нуржан Көшекбаевлар еди.
Ибрлйым Бекимбетовтын үйине барғанымызда ол
қәрдайым өзинин жаслық ўақтьг, аўылда жигит болыўы»
қызлар менеи қыдырып
айтьспа қылғаны туўралы
қызық қызық зпизодларды, күлднрги әқгимелерли сейлеп беретуғын еди. Ибрайым ағаны ҳәрдайым көрсен,
аяғында қурым етик, басыила селкнлдеме қураш {шегирме), үстинде қара камзол (бешпент) онын үстинен
мадели белбеў буўылған. Камзолдын ншинен узын коғай жағалы көйлек кийетуғын еди.
Ибрайым Бекимбетов сол ўақытлары қарақалпақ
областьлық билимлендириў белиминин (халық ағартыў шақабыныц) баслығы болып ислейтуғын еди. Ол
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кисн бир неше рег Қазан қаласына барып бизлердн
оқытыў ушып татар муғаллимлерин алып келип турды. Сол жылы Ибрайым
Бекимбетоа Қазақстанпын
атқарыў комитетинин орыибасары болып сайлаиып,
Қызыл-'Ордаға кетти, Ибрайым аға Қызыл*Ордада
болғаннан кейин де өзинин қарақалпақ кийимғ» менен
өзине бекитилген файтон арбада журди. Сол киси кеп
узамай жүрек аўырыўыиан аўырып, Көкшетаўда Бурабай курортында дуньядан қатты. Бул қарақалпақ халқы ушьш үлкен қайғы болды Қазақстан ҳүкимети Ибрайым Бекимбетовтын денесин арнаўлы поезд бенен
узац Көкшетаўдан Қызыл—Ордаға әкелип ҳүрметлеп
жерледч. Сол Ибрайым ағаны жерлегенк ҳаққыида
«Енбекши қазаҳ» газетасы ариаўлы бетке мақала жаз*
ды. Ол кнсипиц атыпа кешелер қойылды. Оқыў орынларында па Ибрайым Беккмбетовтын атына естеликлер
қойылып белгилепди. Асан Бегимов Ибрайым ағаны
Оылайы'|Ша есние түсиреди: «Бизлер Қызыл—Ордадагы оқыўшылар ҳәо жума сайын, Ибрайым ағанын қәбиринин басыиа барып жылап қайтатуғын едик>... Ибрайым ағаныц Толганай деген ҳаялы Төрткулге қайтып келди. Обласгьлық партия комитети Толғанайды
Совпарт школға оқыўға жибсрди. Шымбай қаласьждағы «Бғкнмбетов» көшеси
Ибраным ағаныч втъзна
қойылған еди. Ибрайым Бекимбетовтын атына Қызыл
— Орда қаласында да бнр көше қойылған еди. Ибрайым Бекимбетов өлгеннен кейин Қазақстанға Ц И К ға
орычбасар болып Өтенняз Бекимбетоя барды.
1930жыллары Каз Ц И К ға орынбасар болып, Қасым Әўезов тайьшланды.
3929-30-жыллары Ибряйым Бехимбетоэтын бир
инисин кулак байлар өлтнрдн. Соиы еситип, ол ҳаққында бнр шайырдын жазған қосығын Хожелинин бу*
рынғы 9 аўылында
1929-жылы бнр баланын қолында
көрип, экспедицияда жүргенимизде жазып алған едим.
Ол қосықты жоғалтып қойдым. Ибрайым Бекимбетов
туўралы Аяпберген шайырдын «Бола баслады» шыгармасычда «Ибрайым Жийрекшеден кем емес» деген
қатарлар бар
Кегейли районы Халқабадтыц түслик шығыс тәрепинлегн «Ж алпақ жап» тағы медпункт Ибрайымнын
“ ўылы болып аталатуғын еди. Ол жерлеги Ибрайым349
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.1ын егип кеткен тереклеринин еле нзин к»риўге болады Ибреним Бскимбетов қарақалпақ халқыпын жақсы улларыпын бнри, лрдақлы азамат еди.
К$римбердн Сагдуллаев— Қарақалпакстанда мәмлекет басшыларынын бир еди. Ол киси менен көп ислес
болдым. Ксримберди Сағдуллаев Қарақум ийшаннын
г^едресесинде, Хийўада оқып, ескише билим алған. Ол
Хорсам >алық республнкасы доўирииле *Молия нәзерети (финанс мииистри) болып ислели. Москвадз Шығыс
мийчетксшдериниц Коммупистлер упииерситетннде оқ*
ып келип облисполкомиыи орынбасары, Областьлық
союз қошшылар союзыныи баслығы, оннан кении халық бнлимлендириў комиссары болып хызме! атқарғаи
адам еди. Ол соидай күлдирги сөзли киси еди.
Керимбердк Сағдуллаек 1932-жылғы бирннши имла
конференикясым басқарды. Ол кнсн туўралы менпк
ядыхда мымадай зпнзодлар қалган; 1930—34*жыллары
Қарақалпақстанньщ пайтахтыи қаЛсы жерден салыў
ксреклигн туўралы моселе улксн мэжилнслерде қаралды. Қарақалпақстаннын даслепки орайы Шымбай болгыи. деп барлық печать (мери) штампларда Шыыбай
болып жорияланып
келдн. Ал орай Төрткүл бо.пып
1>’рды. Шымбан қаласыпыи турган жерике үлкен
жайлар галыныўта қолайсыз батды. Үлкен бир мәжи1НСТС ппйтахттын келешск орны қайда болыў керек
теге;: қызғын сөзлерде Сағдуллаев сөзге шығып:
— Б\л мәжнлнсте де бир шешимге келе алмадық,
менинше, пайтахпы Қара таўдын
үстинен салайық.
Қара тьўдын устинде
отырып, адамлардын атызға
;пыгы]) нслегении, ислемсгенин дурми» (Бинокль) менси қарап отыра берсмиз,—деп еди. Бугаи адамлар*
тын бәрн кулнсти. Бирақ сонынан, мәгар Қаратаўға
галынғандағы пайтахтымыздыи келешегип езмпин кез
қарасынан тийкарлы қәм салдамлы пнкпрлери менсн
даи-лледи.
Лрақ1ы пшиўди тәўир керетуғын бнр хыэметкерднн
ҳаялы жас босамип ул туўип еди. Онык жолдаслары:
— Сенин балак озине усамапгы деп ойнап айтқанда,
ол қатты ашыўланыл қальшты, сонда Сагдулласв:—
Мним, баланнык адамға усағаны өзине усағаны емес
пе?!—деген екен,
Керимберти аға Сагдуллаев мзденинт ғайраткер*
лериннн бирп, өткнр сезли адам еди. Онык көп ғана
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ө7кир сөзлери есимде
қадманты. Ол Хорези \алык
республикасы болып турғанда фнианс министри б*>лыг*
ислеп халыққа хызмет етти.
Ол 1922*жыллары Москвада Сталпшнш мнллет маселелери бойынша комнссар болып ислеп турған ўағын*
да сол мнллет мәселеси бойыпша жьжналысқа Қарарақалпақстаннан делегат болып қатнасып» сөз сәйлеген еди.
Онық Москвада миллет мәселсси бойынша болған
жыйналысқа қатнасқан делегатлар менен бирге тускен
сүўретин Керимбсрди ағанын үйннде блр неше сапар
чөрген еднм*
Қасым Әўезов. Қасым аға Әуезов пенен 19'26-жылы
педтехникумда оқып жүрген гезимле таныс болдым. Ол
областьлық атқарыў комктетнниц председатели болып
ислейтуғын еди. Сол 1926—27-оқыў жылы ол жәмийет
таныў нлиминен бизлерге аэ-маз сабақ та берди. Мен
Қасым ағаныц үйште жийи-жийи барып келнп туратуНаш едим. 1930-жылы Алма-Лтаға оқыўға барсам, ол
киси Алма*Ата да ислеп атыр екеп. Красин көшеси № 52
жайда турады екен. Мен өзим менен бнрге оқып жүрген Асан Бегимовгы да Қасым ағаныц үйнне алып
бардым.
Сол 1930-жылы Қарақалпақ автономиялы областы
Қазақстаннан Р С Ф С Р қараўына өткен еди. Сол ўақытгағы облнском баслығы Кептилеў аға Нурмухамедов
Қазақстан атқарыў комитетине сәлем хат жазған еди,
ол хатты Қасым Әўезов арқалы тапсырарсан деп еди.
мен хатты Қасым ағаға тапсырдим. Қасым аға хаггы
^шып оқыды, ол хатта былай делннген екеи:
— «Қазақ дәстүрннде басқа шыққан балаға еншн
бервди биз сиэден басқа шығып, Р С Ф С Р ғ а қосылып
,тырмыэ, бизге мәкеме мүликлерннсн бөлип жиберсецаз
екен»— депти- Қасым аға хатты оқып күлимсиреп қойды.
Дем алыс күнлери онын үйине барып турдық.
1932-жылы Қзсым әға Әўезоп Қ Қ А С С Р Манистрлер
Советшшц председатели екен. Мен Алма-Атадаи жәэғы
каникулға келгенсон қарақалпақ әдебий тилиннн биринши имла конференциясы шақырылды, Қасым аға
конференцияны шөлкемлестириў нсине актип қатнасты.
Сол конференцинда мен доклад жасадым. Қарақалпан
нмла қәделернннн түрли мәселелери бойынша «Қызыл
".арақалпақстап» гғаетаеында мақала жяадым.
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1935— 36-жылы Обком партия Москваға мени оқыў
китапларын шығарыўға жиберген еди. Ол ўақта Қасым
аға Р С Ф С Р да қарақалпақ республикасынын турақлы
ўзкнли хызметин атқарып турған еди. Сол ўақлары ол
Қарақалпақстаннын әдебкят, мзденияг мәселелери бойынша тығыз байланыста болып, жақсы хызмет алып
барды.
Мен Қасым аға менен сокдай тығыз байланыста
болдым. Мен онын «Тилек жолында» атлы пьесасынық
жаэылыў тариихында билемен. Бул мәселеге меяин қатнасым болғаи еди.-.
■

*

*

Қарақалпақ совет әдебиягьы баслаўшылардын. бнри,
онын актнв шөлкемлестириўшиси, ҳәм шаршамас ғайраткери болған Қасым Әўезовтын «Тилек жолында» ат«
лы пьесасыиа өзимниц тиккелей байланысым болған*
лықтан бул пьесанык жазылыў тарийхы туўралы мағ«
лыўматларды айтпақшыман:
Сейфулғабит Мәжитов Ташкент қаласынан шақырылып келнп, «Еркин қарақалпақ» газетасынын жуўаплы
секретары ўазыйпасын атқарып турған дәўирде> об«»
пастьлық атқарыў комитетинин оданбасысы (председатели) Қасым Әўезовтыи уйинде турды. Сейфулғәбит Қасым ағаға дуўтар шертиўдн уйрегги. Қасым ағанын сол
ўақта туратуғын жери Төрткүл қаласында, Ленин көшесинин бойындағы «Согоз қошшыиык» жайы деген үлкен
жайда отаў тигип отырды. Ол ўақытта Әбдираман Өтепон та Қасым аға менен қонсы еди.
]926-жылдын ]2-февраль куни Қарақаллақстаннын
автэиомиялы область болыўыиа арналған салтанатлы
жыйнақ болды. Қарақалпақ халқынын тарийхы бойынша Қасым Әўезов доклад жасады. Қасым Әўеәов өз
докладында 1916-жылы Шымбайда болған көтернлиске
көбирек тоқтады.
Жынналыстан сон концерт болып, ол пнткеннен кеШ Қасым Әўезов Сейфулғәбит пенен үйине қайтты.
Бизлер де бнр неше студентлер болып олардын изине
ерип> екеўиниц ез-ара сөйлескен сөзлерин тынладық.
— Сейфулғәбит аға, — деди Қасым аға, — бүгинги
докладта мен айтқан Шымбай уезди начальнигинин ха*
дық көтерилисинде елтирилгенлиги улыўма 1916-жылғы
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халық көтерилйси ҳаққыида пьеса жазыўга кнриссск
қалай (5олар еди?
*■ Сейфулғаби'? оиын созйи мақуллады.
Қасым ага пьесаны жазыўға кирнсти. Бул пьесаны
жазыў дәўаринде бирдейине, ол С- Можатов пеиен ойласып турды. Бул пьесанық жазылыўыида С. Л\ожи*
товтық да қатиасы бар.
1926-жылдын май, июнь айларында Қасьш аға өзиннн жазғап «Тилек жолында» атлы иьесасын мағак берди, Өйгкепи техникум қасындағы комсомол ячейкасьшда ҳәўескерлер дәгерепш басқарыў жумысы яаған жукленген едн хәм суфлерлик нсин қоса апаратуғын едим.
Пьссаны оцып керссм ескирек имла менен Қасим
ағаныц хаялы Фатимяныц қолы хгенен көширнлген екеп.
Өзимнин оқыўыма қолайлы болыў ушын пьесаиы жаца
имлада ири жазыў меиен 3 кунде сабақтын араиччпда
көширип болдым. Пьеса сахлаға қойыўға тайыц болса
да, жоқарғы жерлерден рухсат алыўдыталап етти. Пьесаны алып бнр екц жерлерге барыўға туўра келдн. Ен
алды менен обкомиыц пропаганла ҳәм аглтаиия бөлими
баслығыныц ўазыйпасын атқарыўшы ҳом «Ерккн қарақалпақ» газетасынын редакторы Келже Назарлни дегеникц алдына бардым, пьесаны сахнаға қойы^ға рухсат
алыўға келгенкмдн айгтым. Ол пьесаныц жазылмагал
бос бетлериниц бирине «Төрткулдеги «Қазақ, қарақаллақ» трупиасына қойыў мумкин» деп жазып қол қойды.
Оннаи кейин главлиттик рухсаты корек екен. Главлит
начальинпшиц ўазыйнасын атқарыўшы Ақшора улы
(Акчурии) дегекшш алдына барып едим, ол да льеса
жазылған общая тетрадтын бпр бетйне русша бир нәрселерди жазған болды* Ол русшаны жақсы билетуғын
бкреўге оқытып көрсем, ол пьесаны қойыў ушыи обкомныц қасынан комиссия дүзип қарап шыгыў ксрек>,— деген мәнисте жазғап екен. Акчуриниин бул жазғанына
қапа болып солша күнлер таярланған мийпеглмиз босқа
кете бсреме дсгез ой меиен Қасым Әўезовқа ш ағш ш ў
ушын облисполкомға бардым, барсам, ол киси жоқ скел.
Облисполкомпын жуўаплы секретары Ержан Кожуров
менин қолымдагы пьесадағы Акчуришшн русша жазған
резолюцйясын қарап оқыўшылардын диктант дэптерин
тексергеи муғаллимдей, жазыўдын русша имласын тексерип, қызыл сия менен шубарлады да таслады.
Ержан Қожуров Ташкелтге русша оқып келап Шо2 3 -5 3 5
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рахандағы рус мектеби шщ рус тнли ыуғаллими болып
нслеген. Балалардын жазған рус тнли сабағынын имласын дүзетнў оған адст болып қзлса керек. Исполкомда
отырган бир жуўаплы хызметкер «Дәптерицнин мына?
бетнн ҳешкимге корсете гөрме, Акчуран деген адам обкомда ислейди, оны иеге мыиадай еттиқиз?—дегенде
Ержан Кожурозты қәўипсииин, жазған «русша имласын
неге дүзеттнм?—дегенден қорыққан түс кнрсстти.
Кеп узамай Қасым ағанық өзи өз пьесасын сахиаға
қойыўға руқсат алып берди. Ҳәўескерлер дегерегянин
ағзалары буған қатты қ>-уанып қалды.
1926-жылдын гүзинде техникумда оқыў басланып
кеткеннен ксйкк гтьесаггы са хнаға қойыўга киркстик.
Қыс айларынын дәслепкн күнлеринин бириндс областьлық партия коиференциясына қатнасқан делегатларға пьесаны қойып бердик. Ойын қойғаи жеримкз Ленип клубиник нши еди.
Бул пьесаны сахнаға қойыў бираз қыйьшга түсти,
Элсктр жарығы жоқ. Сахнаға қәм залға лампалар қонылды- Лампалардыц биразы гә жанып, гә өшип тур,
Сахнаға кийетугын ҳаял-қызлср кпйнмлернн Алланияз
Әйтешовтық, Кернмбсрдн
Сағдуллаевтын уйлерине
барып, олардын ҳаялларынын кийнмлерин бнр күнге
сорап алдық. Мен өзим суфлерлик ўазыйпасын атқардым.
Пьесанықбас роллеринде Шымбай уезди начальниги
ролии Жерылқасыи Пнрнаэароо, Неклс болысы—Илаят болыс ролин Жаўмытбай Исметулласв, Тахтакөпп!'дегн қазақлардыц болыслары, яғный Дәўқара болысы
Кешкинбай болыс ролин— Жолмурза Аймурзаев, арзагөйлердиц басқарыўшысы, пьесадағы бас герой Сәнеке
рслин Еримбет Қыдырниязов атқарды. Басқалары есимде жоқ.
Сахна ашылғанда коифереиция делегатлары уездиой начальннктиц рус офицеркниц мунднрп (кийнмнн)
көргенде ҳәмке орынларынан турып ғаўырласып кетти.
Раўырлы ҳам шаўқымнан мепнк даўысым актерларға
жетлей қалды. 4— 5 мииутқа дейин сахнада ҳәрекет болмай турды...
Ҳәуескерлер дөхереги ағзалары торепинен сол қыстыц мшинде талгашагөйлерге 17 мәртебе ойын көрсетнлдн, Бул көрсетилген ойынлардынкөпшилиги Қасым
ағанын «Тилех жолында> пьесасы болды,
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1927-жылдын ман аныпда областьлық пнргия комитсти ҳәўескерлср двгерсгиие арқа райинлардыц мнДнет*
кешлернле пьеса көрсетнп кайтыў тапсырылды.Облнсполком ез бюджетинен 200 сом ақша берди. Гостролди
Касқарьш қайтыў ўазыйпасы педтехиикумныц мугаллими Зәрнп Қасымовқа тапсырылды. Зарип Қасымоатык тиккелей инициатавасы қәм усыныўы бойынша труппаныц аты «Тац иуры» болып аталды. Труппанын иегиз*
гн репертуарларыиыа бнрн Қасым Әўезовтын. «Тилек
жолында» атлы пьссасы болып, труппа ранонлардын
барлығын айланып ойын көрсетип, гузге жақын Терткүлге қайтып келди. Труппа ағзаларысщц квпшилиги
техникум студентлерн меиен партия мектебинин (совнартшкол) оқыўшылары еди.
Труппа агзаларии Зарип Қасымов Төрткүлдеги
Шымбай көшесинде Тальмачев дегекннн фотографня*
сына апарып суўретке тусирди.
Меи труипа ағзалары менеи райокларға бармасам да,
Зэрип Қасымов мени де өзлерн мексп биргс ерлш апарып, сүўретке тусерде менн' балалардын ец алдына
отырғызды.
Бул сүўрет Нәкнстеги үлке таныў музейинде елеге
дейнн сақлаўлы тур.
Қасым Әўезов бул «Тилек жолыидз» атлы пьесасыма
бнр тнйпн да гонарар алған жоқ.
Шаббазда ўэкил болғанда. 1929*жылдын бир күнл
областьлыц билнмлеидириў шақаоыида ислеп атырған
ўағымда» Обкомда жыйналыс бар деген шақырыў қағаз
келди. Обкомға барсам жыйналған адам керимбедн, қолыма удостоворенне берди. «Ш аббаз ранонына барсан,
байларды конфнска қылыўға қатнасасан» надаемка налогларды енднриўге райфинге жәрдемлееесеи. пахта
иланнын қалғанын орынлаўға райкомга жардсм берсоец», деди, тағы басқа да ўазыйпаларды тапсырды.
Қыстыд бнр батпақлы куни, бир өзиме бнр гүл мыйықли ат арба жаллап азаида арбаға минип Шаббаз
районына қарап журип кеттнм, Төрткүлден азанда арСалы шығып, кун батар ллдында Ш аббазға жетнп
кглдим.
Хожабаев деген муғаллнмнин үйнне келип қонақ болдым. Азанда райкомға барып жолықтым, райкомгокретары бурын Шымбайда балалар уйинии днректоры болган Хусайн Абдулманов ҳәм Жубанышев дегенлер екен..
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Мени Шаббаз аўылына жиберди. Ш аббаз аўылында
аўылсовет баслығы Қалбай көр деген екен, Астыма жақаггы сазлая берди, басымда түлки қулақшын, устимде постын, аяғымда бампақ, атқа ммннп жалпылдал
аўылма-аўьм шаўып жүрмиз. Қасымда Шапияз паты«
рат, тағы басқа жалпылдацлар пзйда болды.
Конфиска басланды, ен алдын бурын Әмиўдәрьянын
бойында Тәнирбергеп маАмылшы дегеннин малын алдық.
Тәцирбергсн маймылшыиын бала*шағалары шуўласып
келнгт-<мемнк мепен ш
болмады- Ат устииде турған
аўыуОобвет баслығы *менен аўыл актнвлерин шуўласып
ура баслады, районлық тергеўши Салых Аспендияров
бенси, райком комсомол хызметкерн Нурылда Ешимбеговтын қолларында мылтықларк бар еди, шуўлаған қатын-қалашларды қуўыл дәрўазага киргизип, дәрўазаны
бекитти.
Ҳәўлннин сыргында аўыл баграклары малларды аЛдап одеўир жерге кетнп қалган екен, Екинши күни
Қозы-ареб дегенди конпеске цылсақ, ол киси мәрт адам
екен, дуўылды-шуўылды болмады, 18 гупгаралы жайы
бар, үйлеринде қырқлаишы лампалар асылған бочкалы
лампамайлар, тамныц басына шығарыўға тайынланып
оры-аған ғаўаша паялар, ғөреклери ашылып пахталар
арарып тур. Байлардын маллары менен беделерин арбалы қалаға жиберип турмыз.
Бир ҳәптеден кейин Шаббаздын қаласына барсам,
қалалыҳ ақша бвлим баслығы Хожаннязов аўылдан келI бн малларды қайда қамаўдын есабьш таба алмай мнйайлан болып кетипти. Недаемкаларды қалай өндиремиз,
оны қайда жиберемиз деген саўалыма жуўап бере алмады, Кешқурын обкомнын секретары Ф. Ворлишев
файтон менен Шымбайдан кияшрып райкомга келип—
совещание қурып Шаббаздағы саўдагерлерге бнр тониаданлзхта салып ендиресиз, деди, өэи файтонга миннп
Төрткүлге кетти. Биз пахтаны өндирс басладық. Базартағы баққаллар пахта таўып акелип заводқа тогиў менен болды.
Аўылда азаинан кешке дейин жыйиалыс ашамыз,
тнйкарғы сөз пахтаны тез тапсырыў керек, кимлерди
конфеске қылыў керек, байдын қуйрықларын ашкаралйў кереклнгн ҳаққында биллы,
Бизге жәрдем берип жүрген Қәримбай ешек деген
кксн туўралы бкр кемпир ортаға шығып маған қараш
Збб
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— Төремнз Ко|>амбаи сшек дегсннин атасы бухар
цативгал, он өгнз сойып той бергеи адзм!— дедн,
Аўыл арасы, боҳоргн егиске таярлық, қолхоэластырыў» иедаемке налогларды енд;\рпў қусаған жумыслардан басым қатты, протокол жазатугын саўатлы адам
жоқ, жыйналыста да бир өзим свйлеймеи, ҳәммесисилтидей тынып тынлайды- Түнде аўыл батракдары түрдк
иатыратларды таўып, «Пәленше байдык өгиздерин пәденшелер жасырып қойыпты, пәленше байдыцбеделерин
пәленше дегенлср арбалы дәрьянын аржағына тасытып атыр» деген хабарларды айтып келеди. Меиин сөйлейтуғын сезим де усы әнгимелердиц дөгерегиндеболады, районлықсудтыи баслығы Аралбәев деген портфелии
еринин басына қистырып аўылма аўыл жүрип адамларды судлап журип далада қоныўға қорцып қалаға қай«
тып кетедн, тергеўшн Салық Асфендляров та берзанка
мылтигын көз абаға асыиып армаи-берман шаўып од.ч*
кеште қалаға кетип қалады. Нурылла Ешимбетов екеўимиз аўылда қаламыз, екеўимизднн ортамь:зда бнр
мылтық бар, оныц да бир ғана огы бар. Үлкеп ҳәўлшшк
дәрўазасын беккеи тэмбилеп бекнтнп, мылтығымызды
қапталымызга қойып, даладағы дүнкилдеп шыққан сес*
ке қулақ салып жатамыэ. Ҳәўлшшц дегереги ҳөм там*
нын төбесинен жүрген адамнын аяғынын сести еситилип турады. Мнне усынЛай қэўип-қотер менен танды
атырамыз.
Менненкейин Асан Бепш ов, Оразалы Қвсекеевте ўа*
кнл болып келген екен, Асанды Шаббаздын сыртындя
Азат аўылы деген жерге жиберген екен, бир күнн ҳәм*
мемнз Шаббаздын қаласына жыйналғанымызда Асан:
— Мен жүрген аўыл да қәўип-қәтерли аўыл ексн,
мен аўылда болсам мени аўыллар ес көреди, сон ойлаисам мениц белимс буўғаи цайысымды, нйиимнен айҳыра салтаи портфелимдн кернп олар белине наган баЙлап жүр деп ойлаВды екек. Олар «Белииде таптаншасы
(пистолети) бар балада бүпш қаладаи қайтпады, баспашылар келип қадса не қыламыз, деп вз-ара сейлесип
атыр екен» деп күлди.
Областьлық ҳаяллар бөлимнин баслығы Бурлова
деген бизлерге жәрдемге ҳам ҳаяллар арасыида сиясий*
түсирик жумысларын ислеў ушын онлаған ҳаялды жи*
берипти. Буларға қопақ жер табыў, аўыл аралығында
жуўас ат таўып мингизиў бурын атқа минип көрмеген,
8б?
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Тертк\л қаласынан басқа қалаға шығып көрмеген
өзбек ҳаялларин көндирщт, олардын аяқларына торалғы зәнгилерди шақлаў иси де бизлерге жумыс болды,
зәнгиге аяғы жетпегенлерикиц аяғына таралғы салып
атқа мипгендс; тускенде жәрдем етнўди қасымдағы
аўыл активлсрине буйырып турдым- Бпр жыйналыста
жақа дузнлген колхоздыц аты «Қызыл корўан> деп қойылды.
Бир куни Ш аббозға шақырыл атыр деген қағаз ал*
дым, районга барсам аўылда ҳаяллар делегатыи сайлгйсақ ҳәм оларды қалаға алып келесец деди, ои еки
деутегаттын дпзимии, Төрткулде баспаханада басылып
шыққан қатты қагаз 011 екп мандаттын бланкасын берди.
Бурын аўылла жыйпалыс ашсақ, хасасын сүйретип
гилен кемпирлер келсди, ал снди делегатты ж ас келиишектен сайлаў керек. Сол аўылда турыўшы Қудайберге!»
көнек дегеншщ ҳаялы Гүлбазгр деген актив ҳаял мағап
аўылдағы өжиредеи шықлай аш рған келиилердин дизимин берди. Мен аўыл членлерине (аўыл совет ағзалары, ол ўақытта член дегеп абырайлы әмелге ийе
болған адамлар еди), қатын-қызлар жыйналысын?:
қолымдағы дизим бойынша келикшеклерди алып йелиўди тапсырдым, Жыйналыс ашылды, келиншеклер бетин
керсетпей терис қарап отырды. Сол ўақытта Шаббазда
Хожапияз гармоншы деген адам көшпели кино әкелнгт
керсеттн. Ҳаяллардын аотдына чай қойылды, ҳаяллар
экранға арқасын берип терис қарап отырды. Мен жақа
келиншеклерге берилетуғын мапдатты бурын толтырыл
қойып, жыйналыста сөз сөйлеп, мандатты қолыиа берерде олар орныиаи турып тернс қарап:
— Ж оқ төремкз, алмайман, қайыг? аталнрымыз урысады,—деп атыр.
Аўыл актнвлери оларға жекиринип Сақыради. Оппан
кейин мен:
— Ертек он еки арба жегесиз, келиишектин қайып
атасы, қаныи снеси ҳом күйеўи тортеў болып Шаббаздын қаласына барады,—дедим. Ертеннне өзнм атлы районға жүрип кеттнм.
Үлкен клубца аспа лампалар жағылды, палаўлар
асылды, клуб ҳаялларға лыққа толды, райком секретары Абдулманов сахнаға шығып скрипкасын ынырантып
татар күйлерии шертти« Делегат ҳаялларға көйлеклик
таўарлар берилдн.
338
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Далада палаў асылғаи қазанлардық пуўлары бур
*;ырып атыр, жыйналыста Совет властынын ҳаялларға
Оергеи теқлиги ҳаққында сияснн сезлср сөйлеыип атыр,
делегат болып келген келиншеклердин изине ернп келген қайын аталары менеи қайын енелерине қант-чай
сыйлықлар берклди.
Аўылда жумыслар көбейип кетти, районға хәр куни
буйрықлар келип т>рады,
М.ен сөзииди баслагаида қасымда бкрнеше «якалг;ылдақлар болды»—деп едим, мениц қасымдағы «ақса: ал> (Аўыл совет председатели) Қалбай көр деген
:'.дам бурьш дукан ашып саўда қылған адам екен, көп
палог қағаздық ишинде Қалбай көрге налог қағаз келди, ал бнзиц қасымыздағы Шанияз патрат деген шабарманымыз бурын қазыпын қасында мойныиа ала жип
салып өтиригине ант ишип жүргеи антхор екеп, онын
пчтхор болғаны туўралы билгениеи кейин қызыҳ ушын,
I,::зынын алдыада қалай өтирик ақша ушыи ант ишкеннн
.:йттырып қызық ушын тынлап көрднк, ал бнрак өтнрнк
антхордыц «ишкен» актынық текстин жазып алмадым,
чл бизин сораўымыз бойынша орнынан ырғып турып
есик бетке барып, қол қаўсырып ант ишиўдин қосық
пенеп айтылған сөз қатарларын айтып турату'ғын еди,
мен ол гезде тәжирнйбенид жоқлығыи, жағымпаэ адамлар бизлерге жағыныў ушын хызмет қылып жургении
соаднан тусинднм,
Командировкамиық мүддети толып, арбалы Төрткүлге қайттым. Обл ОЫ О ға келсем баслаўыш мектеплердиқ 3—4 класлары ушық арнап жазылып атырған
оқыў кнтабым ҳәм «Есаплық», «Тил сабағы» китапларым бираз тоқтағаи екеи,
Арадак жыллар вткеннеп кейнн Ш аббаз аўылына
барсам баяғы делегат болып сайлаиғаЕ! келиншеклер
бетшг жаўып кисиге көрипбей жүргендк қойып, енди сол
«Қызыл к ?ф $ ан» кэлхозыныц активлери болып ислел
жур екен.„
VI БӨ Л ИМ
МӘДЕПИЯТ М А И Д А Н Ы Н Д А ,
ЖОЛЫНДА

ИЛИМ-БИЛИМ

Мекнн 1927-30-жылларьт Төрткүл қаласыпда оқыў*
бнлцм алыў дәўирипде мсниқ практикалық жумысьш
359
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1927-жылы Тергкүл балалар үйине тәрбняшы жумысынан басланыл қарақалпақ мекгеплериие оқыў китапларыв (сол жыллары «Егелелер саўа ты», «Ееал», «Тил
сабақлығы» китапларын) жазыўға қатынастым, Бул
сабақлық китаплар латын қәриб]!нде басылып шықты.
Миие сол гездеги Қарақалпэқстандағы саўатсызлықты саиластырыў жөниндеги партия менен ҳүкиметимиздии нслегеп шараларыиан мениц ееимде қалған елеслер
мыналардаи пбарат:
Бир кукгг Тврткүлдеги ггахта тазалаў завояыныя қасьгнан өтип баратырсам арқаларын дийўалға сүйеп, басларында нәҳәп қазаидай телпеклерн бар аўыл дийхан*
лары қатарласыи тур- Олардыд алдында турған бес алты адам телпеклерип қолтығына қысып, бармақларыв
шошайтып жоқары көтерип тур. Меиде жақынлап ба
рып булардыц қатарласып турғанына тац қалдым, кейин сер салып қарасам, бир жас жигит булардыя бармақларыиа сня жагып отьтр. Бармағытта сия жағылған
адамлар үлкен бир жуўан қағаз папкага сия жағылған
бармақларын басып аты/ҳ бир адам оларға ақша санап
берип тур. Бул аўыл дийханлары хат билмегетти ушынг
пахта тазалаў заводына берген пахталарыиа ақша алыгц
қол қойыўдыц орнына нәўбет пенен бармақларын басып
атырған екен. Мен ол гезде бул истия ерси екенине т^сингеиим жоқ еди... Мен сол гезде облонода (областьлық
билимлендириў бөлими) саўатсызлықты сапластырыў
гшспекторьшыц практикаетьг ўазыйпасыи атқардьш
Инспектор Нури Сағитов еди.
Төрткүлдеги пахта тазалаў заводы рабочийлары
ушын ликбез (саўатсызлықты сапластырыў) ашыў керек
болды. Заводтык клубыида ликбез шөлкемлестирднм.
20 лаған рабочий ликбезге қатнасты- Булардыц саўатыи
ашьш оқытыў педтехиикум студентн Алым Самаевқа
цпсырылды. Рабочийлар лнкбезге қатнасып, еки араб
әлиппесинде оқый баслады.
Төрткүлдеги тюрьмаханада жатқан адамлар арасывда ликбез ашыў керек дегеп об.тонадан буйрық болды. Облонодан удостоверение алып тюрьмаханаға бардым, тюрьмахана начальннги офицер Бауер деген меиин
удостоверениемди көрдн де, мени
меисннбегендей
түс берди. Маған жекнринип сөйледн. Өзи сондай қатал
адам екен. Мен оғаи русша жуўап қайтара алмай
муцайып турдым, Ен ақырында ол мениц қолымдағ].:
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}достоверениеии цайта-қайта көрнп, оныц әҳмийетипе
тусинсе керек, қаеыма бир милиаионер цосып тюрьмлдз*
ғы адамлар менен сөйлесиўге рухсат еттк, Тюрьмахана
иъщ ишинде Назарханиан Шымбайға көшип <£арғэн Зи
нел төре деген бир таныс аламды ушыраттым. СодаР
етип тюрьмахананыц ишннен де ликбез шолкемлестирип. арнаўлы муғаллпм жибердик.
Төрткулдеги пахта тазалаў заводы қасыиан шөлкемлестирилген ликбезден алты рабочиГт өзиник саўатын
ашып, хат оқып, хат жаза алатуғын дәрежеге жетти,
Мен бул ҳаққында <Еркин қарақалпақ» га?етасына мақала жазып, елиў тийин гонарар алғанымды еле умыт'
пайманЗавод рабочнйларынаи ликбезде оқып хат такыған
сол алты адамиын биреўи Жаналнев деген КК рки ге
(рабочий қадағалаў компссиясы) баслық етнп жибушлдн. Ал олардыц гейбиреўлери басқа басшы хызметкер
лерге кетерилдн. Булардыц ишинен Түркменбай Таўбаев Кегейлн районлық, Ешимбетов (қотыр) Тахта көпир районлық партия комлтетлерине секретарь болып
тайыиланды.
Төрткул пахта тазалаў заводы қасыиан шөлкемлескен ликбезге жийи-жийи барып турдым. Завод хыэметкерлерк менен жақыннаи таныс болдым. Заводтык ескн
рабочийларынаи Ерекеш ғарры қәм Совет.чер Союзы
н ь т қаҳарманы Пнлис Нурпейсовтыц әкеси Нурпейис
Қойгелднев деген коммуиистлердеи гтартияға кириўг^.
рекомендация алдь;м. О л гсэде партияга кириўшиге рекомендация бериў ушын он жыллық заводта ислеген
стажы бар еки коммунист, рабочий ҳәм он жыллықпартия стажы бар 3 адам барлығы болып 5 адам рекомендация бериў керек едя. Ол гезде иартияға кириўшилердек сорайтуғын сиясай саўаллар «Қудай барма, жоқпа? Динге қалай қэрайсац? Ата тегиц кнм болғаи?»
тағы басқа сондайлардаи нбараг еди,
Саўатсыздықты сапдастырыў иси сонынаи бираз ацсатласты. Қарақалпақ жазыўы ески араб әлиппесннен
латын өлиппеспне көшти, Ликбезлер ушын қалтаға салып журип о қ ы й т ү ғ ы н жазыўшы Айтбай Матякубовтыц
«Оқы, жаз» деген әлиппесй шықты. Қарақалпақ областьдық партия комитетинде латынласыў компанихсы туў*
ралы совещания болып, онда обласгьлық партия комнтетинид секретэры Варламов доклад жасады* Ол «ла*
861
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тынластырыў исин жалпы мадепкят атланысы (кулътгоход) иси менен қоса апарыў керск»—деген уран таслады.
Латын ҳәрнбнн үйрениў иси улкен сиясий коыаанняға айланды. Төрткүлдеги барлық ннтеллигеиглер қалаЛ«;ғы барлық мәкемелерге жиберилдн, оларға хчлыққа
латын ҳәрнбиц үйрстиўди тезлетиў тапсырылды. Парт*
комиссия баслығы Бакиров, Төрткул округлик исполкомынын баслығы Қурбанбай Дарға ҳәм военкомат хызметкери Рузматов деген ески партия ағзаларынан рекомендация алдым. Завод рабочнйларынаи алған рекомендацияны заводтағы партячейканын секретары С» Тереев керип, бул рабочийдын қашаннан бери заводта ислегенин тастыйықлап қол қойыўы керек екен. Нурпейис
Қойгелдневтыц ЛГ®0955263 партбилетнннц номерн қойылып, завод партия ячейкасынын секретарьлары А. Т.
Пискунов ҳәм Сейт Төреевлер тастыйьгқлаған рекомсндациясы еле меннн архнвимде сақлаўлы тур.
Завод қасынаи шөлкемлестирнлген ликбезге қатнап
Нурпейнс Қойгелдкез та азғаиа болса да саўат ашып,
қол қойыў дәрежесине жеткен екен. Д1ен сол 1928-жыУ1ы Төрткулдеги Совет партия мектебииин қасындагы
гартия шөлкеминде партия ағзалығьша кандндат болнп өттим. Ҳәўескерлер дегерегине басшылық етиўге
кирчстиғ, Обкомпартия бизлерди тез-тез шақырип ин
формацнямызды тынлап турды. Мен Тәрткулдеги аўыл*
хожалық техникумынып цасьшдағы латын алфавнтии
үйреннў кружогин басқардым. Мениц сол кружокти басқарғапым туўралы комсомол ячейкасынын секретары
Нурғалий Оспанов ҳәм Бектеген Ансатовлар қол қой*
ған гүўалық қағаз еле мениц өзимде сақлаўлы тур.
Жазыўдын латынласыў исн қызғыи қолға алынды.
«Еркин қарақалпақ» газетасыиыц төртинши Сети11де
латын ҳзриби бойыиша сабақлар берилип барылды,
қысқа, қызық мақалалар латыи ҳорибинде басылыптурылды. Әлнпле комитетн дузнлди. Латын ҳәрнбин уйреткен муғаллимлерге ҳор саўат аштырган адамы ушып
үш сомнап ҳақы төленди, Ликбез ислсрние момлекст
торепинен көп қәрежет бөлиннп шығарылды, олар орып*
лы жумсалды. Елде саўатсыэлық сапластырыла басла*
ды. «Саўатсызлық жоқ болсын» жәмнйетиннц книжка*
лары тврқатылы. Араб ҳорнбннде хат жазыў қадағаг
г«2
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еш лди. Ҳәр мәкеменнн қасынан жолдаслық суд дүзнлнп,
онда араб .\әрибнндө хат жазғап адам айыплы деп табылып, онын, исн қаралып барылди. Областьлық жолдаслық судтык председателн болып юрист-адвокат Қияқов деген адам сайланды.
Газеталарда араб алфавнткиде хат жаэғакларды
критнкалаған мақалалар жазылып, театрларда, концерт программаларында айтылып жүрилди.
Бир күнн қарақалпақ тилин дым бшшейтуғын областълық емлеўхаканыа бас хнрурги Валфсон дегеи ки* сиинн қарақалпақша жазылған латын ҳәрибнндеги бир
мақаланы зуўлатып оқып отыргзнын көрип ҳайран қалдым. Кейин билсем дори-дәрмақлар латын ҳәрибннде
жазылғаилықтди врачлар ушын лагын қэрибн меиеи
жазылған созлердн оқыС ҳәм қыйынға туспейди екен.
Мен облонаныц сиясиП билнмлендириў ислери бойынша инспекторы ҳәм главлиттиқ баслығы болдым. Облонанық мзденнй атланыс, саўат ашыў, латынласты*
рыў ислерии Асан Бегимов басқарды. Асан Бегимовқа
ол гезде жазы>шылар союзы» театр ислери де қараслы
едн. Районларға штатлы хызметкерлер жиберилдн. Қара өзбек {Зайыр): Мойиақ, Қоқырат районларындағы
мәдений атланыс ислсрин Кенжебай УбаЙдуллаев басқарды, ал Шымбай, Тахта көпир районларында Жумамурат Жақсымуратов жумыс алып барды. Буларға штат
ботлкша мнниўге ат берилди.
Мәдений атламыс нс шшц бир түри «Қызыл отаў> дея
аталды. Қызыл отау бул гезде кақыйқат мәдений атлапыстын ошағы болды- Қызыл отаўдык баслығы болып
Ж умагүл Сейтова сайлакды. Халқабад қаласынык алдыиа Қызыл отаў тигилдн. Қызыл отаўдын қасында киг;о, китапхана хам ликбез болды. Сокғы жыллары Дәў.:етгалнй Алпев Тамды райоидағы Қызыл отаўға басш қ билып, отаўын туйелерге артып, бир кино менен
Тамдыға кетгп. Қызыл отаўдық ликбез муғаллимлери
болып Айтбай Магякубов ҳом Халықназар Юсуповлар#да онық менон бирге туйелп кетти. Шайыр С . Мәжитовтыц Қызыл отаўға ариап жазған «Қызыл отаў кетти,
Жумагүлдей қыз кеттн», деп баслакатуғын қ о с ы р ы (бас*
қа қйтарлары ядымда жоқ) «Қыэыл отаў» деген ат пе*
нен «Ерким қарақалпақ» газетасында дағазаланғанеди.
Саўгт ашыў. жана олнппе компаннясы бойынша сои*
и;елли қызғын*,г* жумыслар жургнзилди. Қазан қаля36?
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сынаи «Яна алиф» дегеп хат басыў машиналары келдн.
Республнкалық ж ақа әлиппе комнтети дүзилди. Ол комитеттин председатели (одамбасысы) Қарақалпақ областьлық атқарыў комитетинщ председатели болда.
Ж ака әлиппе комитети қасынан термии комитети дүзилнп, БоПков дегеи онын илнмий секретары болды. Қарақалпақ жазыўы терминлерии бнр қалипке салыў бойьжша Терминком^шқ жийи-жийи мәжнлислери болып турды« Сол ўақыттағы дүзилгеи Терминком елеге дейин бар.
Қарақалпақ тилинин жазыўы 1940-жылы латын ал%
фавити тнйкарынаи рус алфавитн тийкарына көштн.
Рус әлнлпесине (графикасына) кешкенге дейин латыи
ҳариби Қарақалпақстанда саўатсыэлықты сапластырыўда» халықтын хат танып, саўат ашыўында улыўма Қарақалпақстанда үлкен модений революциянын ўазыйпа
сын атқарды. Менде өз ўақтыида бул нслерге тиккелеп
қатнасып, азда болса халыққа хыэмет еткениме өзнмд)
бахытлы деп сезнп, есимде қалған елеслерди ж азы
отырман.
Алфавнтпмизднқ рус графнкасына кешиўинид үлкен
сиясий әҳмнйети жөнинде қалалық ннтеллигентлер жый*
налысинда рус хәм қарақалпақ тиллеринде доклад жа*
садым. Усы докладымды Шымбай, Қегейли райоиларыпда да сейлеп бердим. Газета бетлеринде нмланын проектиси хаққында да айырым мақалалар жәрияладым.
Аяпберген шайыр. Оинан бсрн кеп жыллар етти.
1929-жылы еди.
Терткүлдеги педтехникумды пнткерген жылы Ленип^радтан келген этнография экспедициясы менен Қонырат қаласына келдим.
* Қокыраттын тар көшеси меиеи журип келип бир шар
баққа тусип жайғастық, күн геўгим тартты, мен бир
сыпанын үстинде жолдасларым меиен отырдым.
Сыпанын екинши бетинде бир киси чай ишип отыр
Ол сын-сымбаты келискен, толық денели, селдир сақа.г*
лы, жылтыр қара киси едн. Ол кнсн чай ншип отырып.
бир нәрсени ойлап аўыр ойға кегип тунжырап кетеди.
бир ўақытта ийегин жоқары кетерип қойып, узақ қырға
қарағандай, көкнрегин кетернп бир нврссгс шад болран
дай түр керсетеди. Бул кисинин отырыўы, көринисиндеги болған ҳәрекетлерн мени тац қалдырды, Ол киси
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қыймылдап қойып, бир ўақта жумсақ сызылынқы да*
ўыс пенен:
— Иннм, сиз қандан боласыз? Урыўыцыз не? ҚаЛдан киятырсыз, қайда баратырсыз?— дел сорады.
Мен жумысымыздық баслысы, халық одебиятык
жыйнаў екснллгиц айттым. Бул сөзнмди еснтнп болғаннан кенип ол индеместен бираз отырып:
— Уай, барекелла, иним,—деди. Бнраз тыиыспадаи
кейин ол тағы:
— Қарақалпақта Бердақ, Әжииияз усаған шайырлаг
өткен еди!—деди дс Бердақтыц қосықларынан бирнешесин айта баслады.
Сыпанын үстине қарацғы тусти. Қарацғыда жай даўыс пенен Бердақтын, Әжинияз шайырдыц емир баянларын, қай қосық қандай жағдайда шығарылғанын. га
қосық пенен ертектей етип сөйлеп берди. Мен әжамыл
сөз дәрьясына шумип кеттим. Бираздан кейин ол езинин атыиыц Аяпберген екенин айтты. Менпц де бурып
бул киси туўралы еситиўим бар еди. Кунн меиенги сөзди бул кнсиниқ цалай билгенин сопда ғана тусиидим.
Мен сөйлесип отырған созди белип экспедишгя баслығына Аяпбергенди таныстырдым. Экспедиция баслығы орнынаи ушыл турып Аяпбергеннин қолынан алды.
Меннен жазып үйренип алған «Аманба»ны қарақалпақшалап айтты.
Жатар ўақыт болды. Уйықлаўға жаттық. Аяпбергеи
жатып атырыпта сезин даўам етти. Уйқыға кеттик.
Менин жолдасларым аэапда қаланы аралаўға ксттн
Меп Аяпберген менен сөз жазыўға кнрнстим. Еки күн
жазып ппткере алмадым. Ҳәммемиз атланып Аяпбергенннқ аўылына тарттық. Аяпберген қара сшегнне минив, жол бзслады- Қоныраттыц «Сор көл» дсген жсрине
келдик.
Аяпбергеннин үйи шацарағы жоқ, керегсден исленгсн гөпе ылашық екеи. Ылашықтын көлецкесипде Аятгбергеннен сөз жазыўды даўам еттим. Ҳәр қосықты жаздырарда ол қосықтын мәнисяи, жылыи, жернл айтады.
Мен ол сөзлерди жаэбай, тек қосықларын ғана жаздым.
Аяпбергеп өзя т>’ўралы «Меи қосықты 14 жасымнзн баслап шығардым. Бнр бала шығырды айдамай шыгырдын
басынап қашып кеткен еди, мен соған қосық шығардым. Мениц шайырлығым мпне усыннан басланды» —
деди.
365
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Аяпберген қосықлардын қағаз бетиие түскешш жақсы. көрди. Ҳәр қосықты ол айтып отырды; мен жазып
отырдым. Ҳәр қосық қағаз бетине толық тусип болғаннаи кейнн Аяпбергеп шадлана берди. Меи ол гезде Аяпбергенниц айтқаи сөзлерине көп баха бермедпм. Мен
буган усы куиге дейип екииемеи. Аяпберген мениц кобирек жазыўымды тилеп отырды. Мен буған ерннгеклик
тус бердим. Бирақ қызық сөзлер менпк кеўлимди аўлады. Тағыда жазыўға менн өзининысық, жагымлы минезлери менен мәжбүрледн.
Биз ылашықтыц көлецкесннде жумыс нслеп отырған
гезимизде зкспедиция баслығы оны суўретке тусирип
алды. Бул сүўрет усы күнгс дейин Қарақалпақстан улке
таныў музейннде сақлаўлы тур.
Бизге Аяпберген мсие»г хошласыўға, кетиўге туўра
келди. Аяпберген ешегине миннп. бнзлердн бираз жерге
дейин шығарып салды. Аяпбергеныиц ылашығы узақта
елеслеп көринип қала берди.
Арадан жыллар өтти, кслген кеткеннен Аяпберген
маган сэлем айтып турды. Мен оған хат-хабар қайтара
алмадым. 1936-жыл Москвада ж^ргенимде Аяпберген
влипти деп еситтим* Неге хат жазбадым екен. деп елеге лейин өкикемен.
Арадан он жыл өткеиде әдебият жыйнаў нсннде жүргеиде Аяпбергенннц аўылыпын үстинен жолым тусти.
Аяпбергепнин улкен баласы Рейимберген 12 ге шыққан екен. Ол бада бнзин. жуклеримизди ешекке артысип,
тециз жағасына шығарып салды, хошласып қалар алдында Аяпбергенге усап қалғап жылтыр қара ж ас бала
тулымшағы салбырап қайта-қайта маған қарап:
— Аға, мениц арамныц суўретин жибериц,— деди.
Жөне өэиннц жазған қосыгын пнонер газетасыма бери*
ўимдн сорады. Рейимбергеннин қосығы пнонер газета*
сында шықты. Бнрақ Аяпбергенниц сүўрет!ш баласына
жпбернўди мен орыилай алмадым.
Аяпбергенннц Ленин—Сталин туўралы жырлаган қосықлары баспа сөз бетинеп орын глды. Қосықлары китап болды. Әдебиятты, мәленнятты суйген қарақалпақ
халқыныц модениятында белгили ориы бар Аяпбергендей
шайыр туўралы буннан квп жыллар бурын есимде қал>ан елеслердн арадан көм жыллар өткеннен кеннн жагмтт отырмап. Бул бизнц қарақалпақ әдебияты тарийхын
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изер^Леўшилср ушын өз алдыиа орны бар баҳали жул&гслардын бири Солзр дел ойлаймал.
Ерполат жырау: Ерполат жырауды 1920-жылларь:
Шымбайдын арқа тәрепиндеги «Жалпақ-шек> дегеи мәканда, улкен бир тойда көп жыраў-бақсылардыкишннде
көрдим. Бул мени оны дәслепкн кернўнм- еди. Опнаь
кеннн 1927-жылы Қызыл—Орда менен Шымбай арасына автомобиль жолы салыиып биринша машнпа мснсн
Қазақстаи Оранлық атқарыў комитетиннц баслыгы Жалаў Мықбаев келип, Мықбаеитын келиўи мүносибетинс
арналған салтанатлы тойда тағы көрднм.
1929-жилы август айында Шымбай қаласында этнографиялық экспедицияда жургенимде Ерполат жыраўдан <Еднге> ластанын жазып алыўға туўра келди. Ерполат жыра? Ш ымбай райсполкомы арқалы шақыртылыг
алынды. б л кисн райсполком шақырғапға қалага қорқа-қорқа келгеи екен. Меиин меиен ушырасқаниан кейин мен Ерполат жыраўға:
— Сиэиц айтып жырлап жүрген «Едиге» достаиынызды жазып алыўға областан кслдим. Меи сизин кепс
урыўынызға жийен боламан,—дедим, ол киси қуўакыш
лы тур билдирип:
— Барекелла балам, жнйенимиз екенсиз,—дедн.
Ерполат жыраўдын аўзынан «Едиге» дастаиын жазыўға киристнн. Бизнц отырған жернмиз Шымбайдып
отын базарынын қасы еди. Сол отын базарииа Хорезм
деги атақлы Сабыр дәрўазашынын шәкнртн келип дәрўаз қурды- Бул қурбан ҳайытынын ўақты еди. Мен жазып атырғаи жазыўымды тастап дорўаз ойпагап, қошқар урыстырып, палўаилар гүрескен, қурбан ҳайыттыи
ғаўырлысы болғап жерге бнр неше мәртебе балалш
қылып кетип қалған ўақларымда Ерполат жыраў ксй
ннмнен барып:
— Балам, дәстанды тез жазып болайық!—деп метн
бир неше мортебе қантарып әкелди.
Дастанлы жазып атырған ўақлардын арасында экс
педиция баслығы Александр Лаврентьевич Мелковқа Ер
полат жыраў:
— Мынаў қасыцыздағы орыс төресине орысша нам;
шалып берсГжн!—деп қарақалпақларда «дәрўаз нам<
сы» деп аталатуғыи «Бахча сарай фонтапы» балстинде
ги «Арап маршы» музыкасын қобызға салил, памо ш^лып жибергеиде А . Л . Мелков Ерполат жыраўдын бу:
36?
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т«1лалтына тац қалды ҳәм екеўимиздн сол ўлқта суў*
рсгке түсирдн.
Мен «Едиге» дәстаныи төрт кун даўзмында жазып
болын, экспедиция баслығына берген еднм. Бирақ бул
қол жазбаиы Ленннградқа иочта арқалы жнберди. Мениц қолымда өз қол жазбам қалмады. 1934-жылы институтты пнткерип, Ҳарақалпақстап комплекс илимнзсртлеў инстнтутында ислеп жүрген гезнмде екнйшн
рет ШымбаП қаласына барып Ерполат жыраў менен
жолығып «Еднге» дәстанын екинши жола жазып алдым.
Бул қол жазбамды 1935-жылы Москвага «Учпедгиз»ге
оқыў китапларын бастырыў исиие барганымда өзим
менен бирге ала барып» араб әлкппесинен Латин әлипнссине аўдарып, Москвадагы «Қөркем әдебиятлар» басмасыида бастырып шыгардым, кпгап тысы қыэыл, жасыл алтын реқде басылып шықты.
Сол 1934-жылғы Араб әлиппесинде жазып алынган
«Едиге»ннц қолжазбасы өзимде еле сақлаўлы тур.
Ерлолат жыраў көп ш^кнртлер таярлаған қарақалпақлардық атақлы жыраўларынак едн.
Тере жыраў- «Төре жыраў с.Мәспатша» дәстанын
жақсы айтады» деген хабарды еситип, мен 1939-жылы
Төре жыраўдын «Мәспатша» дәстанын жазып алыўга
ШымСай қаласына^бардым. Төрс' жыраўдГан «Мэспат*
ша» дәстанын жазып алыўга кирпстям. Ол киси бурын
сөз жаздырып көрмеген ада^г екен. Дәстапды сөйлеп
жа^дырыўда көп алжасты, ал алжасқап гезде *ол
қолына қобызын алады, қобызды шерткенде умытқан
сези ядына түседи. Мен жазыўды даўам етемен. Ол
сөйлей отырып далаға шыгып кетеди. Мен усы балйданқ\’тылайып дегендей^қара үйднц ^ыртында үйди айлапып жүрнп даўыслап маган сөнлсп береди, мснде дәстанды тез жазып болайык деген мақсетте жыраўдык
далада сөйлеген свзин қагаз бетине түхнремен. Тере
жыраү (Бегмаи у*лы) екм күи даўамында «Мәспатша»
дәстапын айтып там ам лй ы . Ол бкрақ бул дәстаннын
дяўамьгн «Поленше» дсгеп жырдў айтады»—деди. Ол
дәстаннын, екинши шақабынын сюжетин • де сөйлеп
бердм:
'
•ь
' Моспатй1е 'менен Айпарш^-жядда квггяутппанларга
жолығады: Буяар- ллтн ж ал да\аман*а*1чд у и е жүрип
лсгтедерияе* түк шығыгг кетеди,- Мийуиг* * ул^туўады ,
баласы 17 жасқа келтенде ДПиярша Мжпятипаиьт ел»-
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ве келимшек балыи туседи т. б. дедн. О л айтылған сюжет мсш: цызықтырды. Олай болса «Мәсиатша>иып тилыц варнантын жазып алып бастырарман деген ой пайда болды. «Едиге» мснен «Алпамыс*ты Москвада басгырдым да, сонын менен Төре жыраўдан жазып алғаи
«Мослатша» басылмай қалды.
Арадан жыллар эткеинен кейип, қарақалпақ дастаилары ҳаққындағы пикирлернмиз кенсйгеннеи кейнн қарасақ «Мэспатша>нык даўами жоқ болып шықты.
Бул Төре жыраўдыц «Мәспатша» дәстаиынын екинши
бөлимин дөретсем екен деген өзиниц творчестаолық пла*
пы екен. Төре жыраў қарақалпақлардьщ қытай тийреси,
кеие урыўынап болып, жайлаған жери Есим өзектин
аяғы «Есим бойыэ дегеи елат еди.
Өгнз жыраў. Мен Өгиз жыраў менен 1931 хсылы октябрь айында Шымбан қаласында ушырастым. Шымбай райисполкомынын қагазы менен Өгиз жыраўды
аўылдан шақыртып алған едим»
Мениқ жыраўлар жырлаған дөстан-термелерин алыўға келгениме Шымбай қаласында турыўшы Әбдеке шолақ Ақымбет улы Л.1ланазар доў тагы басқа ғаррылар
қуўанды, булар:
— Ҳукиметимизге халықтық ески сөзлерн де керек
екеи аў>—деп өз-ара ғаўырласып сөйлесип ўақытлары
хош болгаидай тус керсетти, Алланазар дәў дегеи ғарры Өгиз жыраў екеўимнздн қоярда қоймай уйнне алып
кеттн. Алланазар дәў деген адамды бурын танымайтуғып едим. Ол кнси бийтагыс болса да ҳүрметлег үйине
апарды. Алланазар деўдиц өзи сол жердеги мектеплердиц биреўииде сторжы болып ислейди екен, Кегейли ар*
пасынык бойында қара үй тигнўлн екен.
Өгиз жыраўдан «Алпам ы о дэстанын жазыўға кирисгим, сски араб әлнплеси меиен жыраўдыц аўзынан шыққан сөзди қағып алып шаққан жазыўға тырыстым. Ол:
— «Үйде жумысым бар еди>—деген сөзлерди айта
баслады, мен дәстанды аяқдай алмай қаларман деп
қәўип еттим.
Алланазар дәў бизлердн қонақ иретинде сыйлап үш
мезгил тамақ асыл бернп турды. Қуманы оттан түскен
жоқ, Бир неше ғаррылар жыйналысты, жыраў айтқан
сөзлеринин арасыида гаррылар менен «әнгнме дүканын
қурдық, тамашагөйлер де көбейдп.
Жыраўды көп тыцлаган көп гаррылар мағам ўақл —53*
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ты-ўақты еткендегн жыраўлар, олардын «нтқан достаилары туўралы ә^ггимелер сөйлеп берип отырды. Ал меш«ц зейпим дост.*::.;ы тез жазып болыў болды.
Ол жыллары аўылларда жыраў амттырыў досгурле
ри сийреклегсн екек. «Шымбай қаласына Оглз жыраў
келдн*»—доген хабарды еситкеп адамлар жыраўды айттыриўга шақырыи келди, Л5с?я Өгнз жыраўдын артына
мингесип, бир-еки шақырыспага бардым. Өгиа жыраў
«Алпамыс»ты айтты. Мен ҳүрметли қонақ сыпатында
жыр^ў.шц қасыида отырдым. Қыз-келиишеклер жыраўул ақша тастады. Мении Өгиз жыраўға ерип барғап
4 қсетим: жыраўдын даўыслап аитқаны менен маган
сейлеп бергенипик айырмасын салыстырып билгнмкел*
дн. Өгнз жыраў еки-үш жыл даўамыида ел аралап жыр«
лағаиды қойғаи екем. Лўылларда« ы финагеитлер:
— «Сеиин қосымша табысыа бар. Налог төлейсец*—
дел үркиткеп екен.
Жыраўдаи сөз жазып отырып Өгиз жыраў ҳаққында
мағлыўматларды да общая дәптердин тысынык бетине
казып отырдым. Ол Шымбай қаласьпгыц арқа таропинде, Кегейлнинц аяғында қ*4щыли дегеп маканда
туўылған екен. Өзннин шыи аты Хожамбергеи, океси! ия аты Нияз дегсн адам екении айтты. Ол бурыи Қарақалпақстаннын арқа тәрепинен суў тайып, ашаршы. 1ыққа ушыраган дәўирде Әмиўдэрьяиы жағалап өрлеп
кешип М анп^г қаласыныи қубла торепи «1уызыл салы>
деген жерге көшйп барып мэкан еткен екен. Сол ГөиеГргенч, Гүрлеи, Үргенч, Қытан араларыида кө*: жыллар жыраўшылық қылған скен. Ол со*иы лыллары
*:ннн ата мәканына қайтып кешип келгсн екен. Өгиз
:чыраў пе себептеи «Өгиз жыраў» деи аталғаии туўра;.Ы болғаи саўалға езн туўрь; жуўап бермсди» ал оныц
•1ынлаўшылары:
— Ол өгнздей өкирип, қатты жырлағяиы ушыц
«Өгиз жыраў> аталған екен,—деп сейлеп Оерди.
Ол езинтш қатарлары: «Ҳә өгиз» деген сезге ол:
- Өгизге шнгитин жоқпа? — деп дглкек ретннде
жууап қантарғанын есктип талан күлистик.
Өгиз жьграў таиалтастаи кслген дугыжым кзпа
қалдан келгеи кнси еди. Бир көзшшн агы бар {ақлы
көз) адам едн. Ол езиниц ҳәрекетниде анық бет яжагыпда барқуллй.мл шадлықтып, ўақты хопмықт:4ц түрц
көринип турды. Ол кисн басқылаўга сондай шебер лақ-
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.ы адам скеи. Сөз арасында ол бул республнкаданкелдм
1еп қаркмастан, ара тура меки де басқыдап алады.
)пык басында казандай телпеги бар, ол телпегин жыр
иырллғанда, яки уйде чай ншип отыргалла ҳеш шеш-еди. Онын қапа сақалы, жүин өсик, қазаидай шөгирмеси (телпеги) уст>ше кийгеи узын шапаиы, белине буў.аи жуўан таўар белбеўн өзине жарасып турар еди.
сАлпамыс» дәстанын жазып бола келгенде ол маған:
— Иним, бәрип эқазып алып жыраў боласан ба?—
*лер жыраў болатугыи болсан усы жазыл алғап жағы
1а жетер!—деп уйине кетип қалды. Өгиз жыраў екн
л*,*иге деГшн келмедн. Мен оны көп күттим. Арадгн еки
.^ н өтке:*неи кейнн Аллапазар дәўдиц уйнне қайтып
пелин, менн нзлөтип таўып алди, ол маған:
— Иинм, областтаи енбек пеиеи келе қойғанекенсен,
ибегин куЛмеснн «Алиамыс» тыц барлыгын жазьга ала
■ )й,—деди. «Алпамыс> дәстанын жазыўды даўам еттим.
*)ҮЛ менид ушын үлкен қуўаныш болды. сАлпамыоты
'каэьгп питкерднм. Екн обшнй тетрадь толды. Бул
қолжааба еле өзнмде сақлаўлы. Дәстанды жазып боланинн кенин жыраў маған:
«АДдос баба>—деген дәстаным бар, ол достан «Ал;амыс> тай еки шығады ал ол дәстанды саған жазды;‘ьш отырыўға ўақтым ж оқ,—деди. Меи оннан азмаз
кырлап бериўнн өтнндим. Ол дәстаннын кнриспе бәлн*
1ии жырлай баслағанда сюжетке күта бай дәстан еке*
п сеэнлди.
Мен :ез арасында Өгиз жыраўдан бир общнй тет•к1лъқъ жақын термелерде жазып алғап едим. 1929-жы1ы Ш аббаз райоиында банларды конфнска қылыў до«
нрде ўокпл болғанымдн районлық судья Сәрсенбай
Дралбаев деген менен тапыс болған едим. Мен Шымбай*
■ м: Тврткулге қантарда С. Лралбаев пенен жолдас бол;ым. ол мениц термслер жазылған дәптеримдн оқып
ч*рейин *:сп ал ып еди. Екеўимизднк жолымыз алшақ
усип, ол баска катерге мшшп кеттн. Мен еки күннен
.еГжи ббсқа ^бир катсрге минкп, көп қыйыншылыққа
ушырадкм. Қыпшақ қаласыиыц тусына келгенде меп
•:ннген катср Төрткулде жагага келе бергснде С. Аралбаев минген катер ықлап Шымбай Сеткс барыўғя ыға
баслаған екен. Сәрсеибай обший дэптердн алып маған
'лақтырмпқшы болыгт еди ал екн катерднц арасы қа:мқлап кеттк. Сөйттгт ментгн терме жазып алғаи тет-

www.ziyouz.com kutubxonasi

падым С . Аралбаевтын қолында кстти. Онпан кейин
Москваға кеттнм. Ксйнинен Уатандарлық урыс басланып, урысқа кеттнм. Сәрсенбан менен сон ушырасыўға
туўра келмеди. 1948-жылы СәрсенбаГиы Кегейли районында бажбан болып жургенинде ушырастым, арадан
көп жыллар өткеннен кенин тетрадымды сораўды мақул
көрмедим.
Ллланазар дэў метшқ мснеп уишрасқаи ўақлары ол:
— «Алпамыс» дэстаньт нс қылдык?— деп сорап
турды.
1935-жылы илим-изертлеў инстнтуты жабылып қалды. Мен қолжазбамды араб элмппссинен Латын әлип*
песине көширип Москвада «Еднге» дәстаны менен бирге
«Көркем әдебнят» баспасында бастырып шығардым. Мен
бастырып шығарған «Алпамыс» қом «Едиге> дәстаиы
кутә қәдирли, кепшллнк суйил оқыйтуғын дэстан болды.
Өгиз жыраў, Есемурат жыраў хәм Қыяс жыраўлар
1939-жылы Москвадағы «Халық творчествосы үйи> та*
репннен шақырылып, үшеўи .Москваға барып қайтты.
Бул жыраўлар 1941-жылы Ташкентте болатуғын дека*
даға таярлық ислсри бойынтпа шақырылып, жыраўлар
Өгиз жыраўдык басшылығы меиен бурынғы қобызды
үлкейтип рекоиструкщ1ялады. Тилекке қарсы Уллы Уатандарлық урыс басланып, соған байланыслы Ташкенттеги өткерилетуғын ҳәптелик болмай сокга қалды. Бул
үш жыраўдық бирге түскен суўретн елеге дейин сақ*
.*анған екен.
Өгиз жыраў қарақалпақлардыц қайшылы урыўынан
болып. оғада айтқыш жыраўлардын бпринек еди.
Сейфулғәбит Мәжитов, Мен С . Мэжитовты еи дәслеп 1927— 1928-жылы «Еркян Қарақалпақ» газетасыньш
редакциясында жуўаплы секрстарь болып ислеп тургаи
дәўириндс көрдим. Мен де сол жыллары те.хникумда
оқып жүрип, газетаиыц ҳәр бетнме бнр мапатгак хақы
ллып корректор болып ислей баслаған едим. Сол «Еркнн Қарақалпақ» газетасында <Қопалы> деген лақап
ат леиен Сейфулғәбит Можнтовтын ҳәр түрлн мапазға
арналған қосықларын оқып турдық. Сейфулғәбит Ма*
жктовтык Октябрьдиц байрямыис арналған «Қәдирли
қонақ> деген шығармасьш Октябрь байрамыныц салтанатлы парадында адамлапдыи ^узетаға таласып
оқып атырганы еле есимде. Ол Ташкепт қаласында
қарақалпақ мектсплери ушын бастырып шығарган ези372
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иин «Ә*7иппе», «Егеделер саўаты> атлы оқыў кнтапларындағы қосықлары арқалы қалык көкшшликке бурыннан ақ таныс екен. Пелтехнккум қасыпан шөлкемлескен
ҳәўескерлер дөгерегимнн концерт программаларына репертуарлар керек болды. С Мәжнтов Төрткүлде сол ўақыттағы Лсннн кешесиидеги «Союз қосшылар уйи» деп
аталатуғын жайдын бир кншкеае бөлмесинде бир өзи
турды. Техникум қасыидағы қәўескерлер дөгерегин басқарыўды техннкум комсомол шелкеми маған тапсырған
еди. Мен С . Можитовтын үйине жий-жийи барып туратугын едим. Ол киси бизнн ҳәўескерлер дегерсгин
жаца қосықлар менсн темиГжн стип турды. Мен үйнне
барып қосық жазып бериўди сораўдан ол:
— Ертен якн арғы күнн келе ғой, балам,—дейди. Ол
жумысты ўәдели ўағында орынлап еки иусқа етип еки
ушын жннишке қағазға қайта көширип биреўин маған
берип, бир нусқасын өзинин қалталындағы қағаз тнслейтуғын қанылтыр темирге нлдирнп қоятуғын еди. Мен
қолыма тийген қосықты техникумга әкелнп кружок ағааларына көширтемеи. С . Мәжитов 1927-жыль* Октябрьдин он жыллық тойына арнап бнзлерге мыкадай қосық
жаэып берген едн
Бир той едн он жыл удай.
Жатсам турсам тилек қамам,
Сол тнлсгим қабыл болып,
Табылып тур керек ғанам.
Сыпырамысқа кнрген тышқзн,
Шыгар сдн ағармлстап.
Бул кунде үйде дэстурхаи,
Толы маПлы шөрек ғакам.
Ол бизин ҳәўескерлер кружогимиз ушын жас балаларға арнап «Пышьггым» деген қосық жазып берди. Бул
қосықты педтехннкум оқыўшысы Мырзек Қалимбетое
сахнаға шығып қолтығына бнр пышықты қушақлап турып, дикломация қылып:
Мыиаў мепип пышагыч,
Үйде қалды күшнгпм.м
деп айтатугыи ери.
Оиын «Оян қарыидаслар»* «Қызларға», «Ильянын
улы», «Ж асларға», «Оқыўға кел> деген қосықлары сах37?
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наларда айтылыи журдя. Әсирссе оиық мьжаў қосығын
йплмейтуғын адам жоқ едн:
Коммуиизмге баслаған,
Адастырмас излер қане?
Ҳақ сеи деп иушқа тукиоген,
Лапылдатқан сезлер қәпе)
Қаршығадай қыя баққап,
Билнм келин жузнп шыққая.ч 1
Қумар ала кезлср қәпе?
Ҳаў, жш итлер, сизлер қәне?
1927-жылы ол жазда муғаллимлер курсына «Қарақалпақ тили»нен сабақ берди. Муғаллимлер курсына
келген елиў-алпыслаған аўыл муғаллимлери быған-жыған болып ғаўырласып классты Сасына көтереди.
Ал
Сейфулғәбит Мәжитоэ досканық қасында турып, жапыў имланы өзинин жинишке даўысы менен асықпай
түсикдирип турады. Улы-ғаўырлынын арасында сол муғаллимлердин биреўи онын балаларға арнап жазған
мынадай қосығын оқығаны еле ядымда. Қосық былай
часланатуғын еди:
Ҳай, яранлар көрген барма?
Биздек тарғыл пышық кеття,
Үш кувнен бермац көрньбеА
ИесиОеси қаГиа жетти?

,

Бир вушигим аты Жоллы,
Бнр пышығым болды қоллы
Екеўи оннап оллы соллы,
Табылмай тур, қайран еггя
Қүшнк қапа жекке қалып,
Көринбесгеа болды ғайып,
Қайсы бала алып кеттн?
Өлнп қалдыма тыртыйып?
Ленин күнине ариалған үлкек жыйналыстан кейкн
лиоиерлер сахнаға шығып,С.Мәжитовтык мынадай қосығын хор менен айтатугын еди:
Бабаиыз Ленин,
Өлгеннеп кейин,
Жетнмспредик,
Түсипки ийии.
874
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Шешпп береинэ,
ҚалдырмаЙ түй»в?
Бизлер онық менеи бирге
техиикумнын бағыпъш
ишинде дем алып жүрип бнр сапар техникуы оцыўшылары ҳәм аўыл муғаллимлери бирге суўретке
түскен
еднк.
1928—
1929*жыллары қарақалпақ жазыўы араб әлиппесинен латын әлиппеснне көшиў комланиясы басланды.
Төрткүл қаласында латын әлиппесии үйрениўдин бир
айлық дөгереги (кружогы) ашылды, Буған С . М ә ж и т о й
басшылық еттн. Оқыў кеште болатуғын болды. Бизлер
бир неше студентлер болып, сабақтан кейии усы кешки
кружокқа цатнап оқып, оиы кеўнлдегидей питкерип
шықтық. Коллектив болып сүўретке түстик.
Сол кружокти пнткеретугын күни маған Шымбайдан
базарлық ушыи бнр шөгирме менен бир жипск шапан
екелген еди. Меи соида сүўретке шөгирме кийнп түскен
едим, бул сүўрет тарийхый сүўрет болып қалды. Ол еле
езимде сақлаўлы.
Сол жыллары С. Мәл<итов «Суйпп хом Сара» дегеи
қосық пенен проза аралас лоэма ҳәм «Қулмурат» дегеп
роман жазып питкергеи екен.
«Сүйин х.әм Сара> поэмасын жазыўга мынадай жағ»
дай себеп болыпты:
1927—28-жыллары Қызыл-Орда қаласына қарақаллақ делегатлары съездге барғанда олар жолда ез-ара
былай сөйлесипти.
— Қазақларда «Қыз жипск» қысса болып басылып
оқылып жүр. Бизде де усындай «Қыз жмпек» усаған
қысса китабы болип, оны бастырып шығарса, саўатсыз
ел қыссаны оқып, тез саўат ашар еди...
С. Мәжнтовтын қулағы оны шальгп кетип, сол «Қы*
жипек> қыссасына усатып бир поэма жазаман деп ўәде
етипти ҳам қарақалпақлардын тил байлығын кеннен
пг-Здаланып бул поэмаеын жазған екен,
1929- жылы жазда С . Мәжнтов «Қулмурат* романын
техникумнын батынын ишинде бир ҳәпте даўамында
даўысқа салып бизлерге оқып берди. Роман оқылып
болғаннан кейии, романды додалаў иси басланды. Сол
жылы У рал қаласынян *Ғркнц қчррчч
гтГТтм
нын редакторы болып келгсн Тамевдар Сзфиев роман*
ныц алдына көп талаплар қойып, романды критикалап
875
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узақ сөз сейледи. Ол киси ХҮ-әсирде қарақалпақлар
ноғай ауқамында турған гезде бир аўыл қарақалпақлар турлн себеплер мснеи Б.ттыс Қ азақстаииын «Бокей
ордасы> дегеи жерге мзкән еткен қарақалпақлардан
екеи. Т. Сафиевтнк апкетасыида миллети қарақалпақ
деп жазылғаны ушын «Қызыл туў> деген газетада ислеп
турған жеринен оны Қараь^алпақстаиға жиберипти. Ол
гезде бизлер Т. Сафневке қарсы пнкир көрсетиўге әзиз*
лик қылдық. Ҳеш адам Д1ығып сөйлемеди. Жыйылганларга басшылық етип отырғаи облисполком председатели
Қ. Әўезов та ромаи хаққыпда иллә деп аўзын ашлады
Бул жыйпаққа қатпасыўшылардын барлығы да әдебий
шығарманы додалаў иснне ысыдмағаи жаслар еди,
Т. Сафиевтин критнкасына С . Мәжитов қарсы сөйлеўден
Оае тартты, Ол қапа болкандай Солып уйине қактты.
1930-жылы «Қарақалпақ әдебиятынық жыйынтығы»
атлы әдебият хрестоматиясы басылып шықты. Ол китап
барлық жаслардыц қәдирлеп, суйип оқыйтуғын китабы
болды.
Сол жыллары С.Мәжитов аўырып.Төрткүлде емлеў
ханаға тускен едн. Сол жыллары соқыр ишекке опера*
иия ететуғын Казанский деген доктор келди. Сол док*
тор бир пушық адамға мурын салып берген екен.
С
Мэжптов, «мурынсызға қобаға салдыц, билгир доктор
Казанскнй» дегеи қосық шығарған. С . Мәжитов өзн
менен емлеўханада бнрге жатқан Балғабай деген бир
тутлықпа балаға мынадай қосық жазған:
М?Йлы балта Балғабайсаи,
Жана пискен алмадайсан,
Бнллмнин дәмпи татқанла,
Саясаттан сөз айтқанда,
Тутлықбас болсын тиллернц!

Сэл жыллары областьлық халық билимлендириў
(ағартыў) бөлимн аўьтлларға «Қызыл отаў» атлы агитация отаўыи жибергепдс, сол «Қьтзыл отаў»дык баслыгы Ж умагүл Сейитоваға арнап: «Аўылға қызыл отаў
кеттт!, Жумагулдей цыз кетти> дсп басланатуғын қосығы «Еркин Қарақалпақ» газетасында басылып шыққан еди, Бул қосық халық арасына кеннен таралыл,
екн адамнын басы қосылған жерде айтылып жүрди.
С . Можитов ол жьтлы «Сонғы селтен», «Айгул-Тайман>, «Жигит болдық», «Сабақ» ҳәм «Ерпазар алакез»
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яеген пьессалар жазды. бул гтьессалардыц бәри де сахналарға қойылдьь Оиын «Нриазар алакөз» пьессасы 3
сериялы 12 лердели болып, театрда уш куи даўамындз
қонылып, адамлар сендсй соқлыгысыи жүрдн.
Ерназар алакөз Хнйўаға барып, Хииўанын атақлы
Қоныраўлы палўан дегеп палўаны менен гүресап оны
жығады. Пьесада Ерназар алакөздин халық азатлығь*
ушын гүресиннн барлыц ҳәрекетлерн драмалкқ форма*
да кекнен сөз етиледи. Менин ядымда сокнан қалғаны
мынаў, Ерназар глакөз өлгенде. бир бақсы қолына ала
мойнақ дуўтар алып, саз даўысқа салып Ерназардык
өлисшжк үстинде түргелип турып:
Ерпазар халык \тшын пай тикти жанын,
Бабак Х,«жы келди, өлтнрди ханын.
Бнлип қылғяп исик жүаеге шықнади,
Сағашхы Сайлады эачан алзквя.
Қарақалгақта срдни соны алакөэ.
Саз бергендс батқэи таиы алакея..

деди.

Ол пьесаньш бнр нусқасын 1933-жылы Асан Бегимовтыц қолында көргеинм есимде.
1929-жыллар С. М-тжнтовтын шығармалары қаққында баспа сезде критнкалар көбейди. «С . Мәжитов қусағап оппортунист.герге больнгевнкшс тепки берейик*
«Можитовтын жоғалтқаи пышығы ким?> дегеи мақала:: Ф газета бетлерииде шьгғып. жыйналысларда сөз болып жүрди. Қартайғап адам сол критнкаларға шыдам
бере алмай, Төрткүлден өзннин бурынғы мәкәны болғап
Қоцырат қаласьтна көшип кетип қалды. С . Мзжнтовтаг
тәлим-тәрбия алғаи бир қанша жаслардын талабы бо
йынша 1934-жылы ол Төрткүл қаласына қайтып шақырылып әкелинди. Ол «Тазагүл» деген пьеса жазды
Пьеса сахнада қойылып,
тамашагөйлер тәрепинен
үлкен ҳүрмет пенен қабыл алынды. Сахна жабылғанда
тамашагөйлер С. Мәжитовты қушақлап, қарақалпақлардын ески дәстүрп бойынша адамлар ғаўырласып,
ғарры жазыўшыны қолынын ушына кетерди. Бул пьессаныц жүзеге шкғыўына әдейрятшы Орыпбек Кожуров
екеўимиз тийисли консультация берип, к~өл ғана жардемлер көрсеткеи еднк.
С . Мәжитов езиниц өмирнннн ахырғы жылдарыня
дейнн Төрткүл қаласындағы үлкен тапыў муэейиндс
377
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гкскурсовод хызметипде болды. Мнне сол жыллары ол
кози аз көретуғын дәрежеде қартайған адам едн. Мен
ллдына барғанымда ол менн тек даўысымнан ғана таиыйтуғын едн. О л бир сапары маған «Он тоғыз> деген
романымды питкерейин деп турман»—деп еди. «Сүйин
чом Сара» қам «Қулмурат» атлы романынын қол жазба түриндс С . Мәжитовтын өзи түплеген иегизги нус*
қасын сол ўақытлары қарақалпақ облнслолком предсе1атели Көптилеў ага Пурмухамедовтык үйинде көрген
одим. Мен Сейфулғәбит устаздан көп нарселер үйренднм, ол маган қарақалпақлардыц еткен өмиринен көп
;:орселер сейлеп беретуғын еди. Бул устазымныц ыаған
үйреткеп жақсылықларын ҳеш ўақытта умытпайман.
Айгбай Мәтьякубов. Оннан берн арадан 45 жылдан
артық ўақыт өтти.
1925-жылы Төрткүл қаласында ашылған орта дәрежели мектептик бири педтехникум едн. Айтбай Мәтьякубов та сол технпкумда оқып билим алды.
Төрткүлдеги балалар үйинде тәрбияданыўшы балалардык ишипдеги есейнккирегенлери топарластырылып
гехникумға әкелинди. Сол балалардын ишииде тисинен
басқа ағы жоқ оғаш-оғаш буйра шашы думандай, ала
көз қара бала Айтбай да бар еди. Мепик шегим алды
мсиен Айтбай менен аўылхожалық техникумына тустн.
Гүз айлары- Оқыў басланып кетти, Бир куни Айтбай
хенеи екеўнмизди «снзлер педтехникумға барасыз» деп
қольшызға қағаз берди де шыгарып жиберди. Екеўимиз
муцайып, Төрткүлднн кек кешесн мепен педтехникумды
нзлеп киятырмыз. Айтбандын балалыгыма, якп бир неше
күн коллективкс үйренип, баўыр басып қалғанба бнлмеднм
«Басқа балаларды жнбермей бизлерди неге
жпбереднз—деп саз даўысқа салып жылап жибергенин
билмей ақ қалдым. Бирақ кешенни бой болғанлықтанба, яки есн ене баслаганлығынын бслгиси мег әйтеўир
үш-төрт ирет өксип алды да, кейнн жылағанын гоқтатты. Меи жыламайман десемде, Айтбайдыц даўысын
сситхеннен кении менидде кеўлнм бузылыл, бир түрлп
болып кеттим.
Тәрткулдик көшеснн бойлаған турли сснли ағашларды, бағларды керип, бурында еситип кврмеген ширкеў
қокыраўларыныц сестин еситип, такланып жылаў-сықлаў дегенди умытып, әдеттеги балалардай шүқкилдесип
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жол жеаекеи сымссии клнтырып техпикумға келгени
млзди билмей-ақ қалдиқ.
Техникум пискен гербкштен салыяған европа типтегн
жай екеп. Онын шарбағында алма, алмурт, тагы д:
басқа мийўе ағашлары сығасып тур. Есигинин алдинд^
]Г>0 қәдемдей жерде крести бултқа тяйгендей болып
қалын ағаштан төбесн бийик көринип ширкеў тур.
Техникумға К1'рдик. Билнм-тәрбия алыўдын шадлы
ләўири болған—оқыў басламып кетти, Бурын оқыўгл
Снриншн келерде дс усы жалга келнп тоқтаған едик.
«Аиалы жетнм мос жетим, аталы жетнм тас жетимдегсндей-ақ АитСан амадан жаслайынан жетим қалгй!
е.чен. Жолда киятыргапымда оған әкемнеп менде 5 жнсымда жетим қалглмымды айтыл бергеп едим.
Айтбайдыц океси Мә1ьяқ\б деген кисинин Төрткү.
пахта тазалаў заводыпда жүк арқалап тасыўшы рабо
чий болып нслеге шнс к»п замаилар болғап екен. Ана*
сғ*з баланы зеыраў қыным болганлықтан әкесн Айтбан
ды Төрткүлдегн бзлалар үГшне (детдомға) бергсн екеи.
Айтбан мелен бпргс оқыгқ бнрге болгаидағы
айы
рым есте қалган эпизодларды сөйлеп бергим келеди.
Бнр күнн жотақхпнйда үлкен шаўқым шықты
Тыалап көрсем Айтбайдыц бнр өзи бнр жақ, баоү
Снлалар бир ж ақ, шаўқымласып, урысып атыр. Ола]
Амтбайға «чәмме умықлап атырғанда сен неге шыраии
жпғып, китап оқып, бнзлерге неге уйқы бсрмейсец? Ер
тса директорга антып сенн техиикумнан шығартып жп
Ссремнз» деп тәпиннп атыр.
Ертеқине Айтбайдын қандан тапқанын билмсймсн
бундай лампаны қеш көргем емес едим, Төрткүл базар
ларынан моржасы қурттай, үш линиялы шыра саты1
алыпты. Жарығы да барлы-жоқлы, сол кишкеас ойын
шық гаырасын жағып, тумбопканын тасасында тан ат
қанша китап оқынтуғын болды. Кншкеие шыраныц жа
рығы басқа балаларды алац қылмағаилықтан, күнд>.
болатуғын урыс-жәнжел қойылды.
^ Д е м алыс күтмсрп үйи жақын балалар үйине қоныўға кетсе де, Айтбай жатақханадан ҳеш қайда шықпай
сүўрет салыў, қосық жаэыў қәм конспекти көшириў
менен болды. Ол кепшилик ўақытта қысыр, бос сөзди
сөйлеснўди, футбол ойыпларына бары^Кя қәлемсйтуғып сди. О л оэл меиен озн жатақха!1ада бола бердн.
Бнр күнн әкесн келип «аўылға алып кетеГиш
379
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жүр>—дегснде де бармады. Онык сөйлескенн тек китап
болды.
Бир күни Айтбай скеўимиз жарыспаққа «Түркстаи»
деген географнялық картаны өз бояўларындай етип са*
бацқа да бармастан, екн күн бойы қағазға көширдик.
Айтбайдыц көширгепи меннкинен жақсырақ болды.
ейткени онын сүўрет салыўға уқыбы тәўир еди.
Әбдирамап Өтспоа Лйтбайдын қеш нәрсеге алан болмайт>гғыи тыпық. кшинпейнл минсзин унатып, «Тан нуры> труппасынын жазғы гастрольларында өзн мепен
бирге алып кетпп жүрдн, Айтбай ол труппадв, китапханашылық, суфлерлик, пьесаларды қайта жазып кеши*
риўшилик ўазыйпасын атқарды.
1929-жылы техникумда оқып журип қарақалпақ жазыўы арабшадан латыншаға көшер алдындағи жана
әлипбени үйрсниў курсым ҳәм оныц менен бирге оқып
литкердик. Ж аиа әлгшбе курсын питкергеи жыйналыста
Айтбай өз нницнативасы менен «Айдын> атлы днйўалы
газета шығарып, жыйнақ болып отырғаи «Дийхаи үйиэ
клубына өз қолы менен әкелип қыстырды. Ол Тамды рв*
йонына да Қызыл отаў менен барып қайтты*
Төрткулдеги педтехмикум оқыўшыларынын оргаиь;
«Қызыл муғаллнм» қолжазба журналында Айтбай
«Жана әлнпбе» сабақлығып жгзып отырды. Ҳәм ол
«Жана олипбеге» арнап бирқаиша қосықлар жазды
АйтСай Мэтьякубов техникум қасыпдағы ҳәўескерлер
дөгерегине актип қатпасты. Қазақ жазыўшысы Сакен
Сейфуллинниц «Қызыл супқарлар» атлы пьесасында
қызыллардыц алдына қазақ гедейлерин басқарып, қолына қызыл жалаў услап, қыэылларды, Сонет властын
қуўаныш бенеи қарсы алған еөзлери, онын қолына қы?ыл жалаў услап турғандағы сөйлегени, образы оныц
натурал қаралығы, күнге күйип азап шеккен қазақ ге*
дейлериннц ҳақыйқат натурал обоазы Айтбайдыц пишиня ҳэм сөз хәрекетлерннин күтә келисип турғаны көпти
тан қалдирар еди. Бизлер оған көзимнзден жас шыққанша күлдик. Оныц сахнада сеилеген сезик ертенииф
қайталап, оны дәлкеклеп сөйлеген балаларды Айтбай
жек көрип журди.
1929—31-жыллары Айгбай «Еркпп қарақалпақ» га
зетасыныц жуўаплы секретары болып хызмет атқарды.
Ол газетада секретарьлық еткен ўақытында кеште үйи*
ке қайтыўды умытып баспахантда қонған ўақытлари
380
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да болды. Ҳэрип тернўшилер ҳэрнп тергенде олардык
қаеыида турды. ©зи газетаға верстка жасады. Гаэста
ньщ таирлаиғаи тиражын ен алды менен ези обком ком*
сомолға апарын берип, басқа да областьлық мәкемелерге ез қолы менен табыс етил, ал қалғап тнражларын
езиник қолы менен таярланған конвертке белинип қойылғаи адреслердн газеталарға жабыстырып, почтаға
өз қолы менеи тапсырды. Онын өз жумысына жуўапкерлик пеиеп қарағаны, өз исин жақсы кергенн соншелли.
ол сол ўақыттағы « Е р к и н карақалпак» газ.етасынын ре^— -*■
лақҳоры Тем ендер^га Сафиевке ссен өзин қалай-қалай
адамсак? Ксцссгё кеш келип, ерте кетесек» деп кейип
турғанын талай көрдим. Темендер ага да минези кен
болғанлықтан ба, я Лйтбанды жақсы кергенлнктен бе»
яки ошлн нслеген хызметии көрип-бнлнп жүргенликтен
бе, әйтеўир огаа ҳеш нәрсе демей, күлип тура беретуғын
еди. Миие усыпдай жумыс жағдани, күни-түни баспаханадак шықпаўы, Айтбайды ақырында жүрек аўырыў
ға шатты.
Айтбай Матьякубов техникумда оқып жүрип қосы*
жазды. Қарақалпақ әлипбе айтысыпа ҳәм әлипбе имла
туўралы болған жыйналысларға актив қатнасты. «Қыэыл муғаллим» қол жазба журналымда мемнен кейнг
жуўаплы секретарьлық ўазыйпасын атқарды. Шайыр бо
лып жетисти. Айтбайдын шығармалары оқыў китапла
рына кнрмп дағазалаиды.
1932-жылы қыс айында Алма-атада оқып жүргеним
де Айтбай мсиен Хожамет Ахметовтык жүрек аўырыС
кеселннен қайтыс болғанлығы туўралы хат алып, қатть
қыйналдым. Сол ўақытта мениц көз алдымда бнр комсомол шөлкеминде турған, 3—4 жыл бнр қазаннан ас ишкен, мәденият, әдебият, майданында
бирге ислескен
жигерли, ҳақ нийетли, ақ кеўил, комсомол ағзасы дос*
тым Антбайдыц азаматлық келбетп көз алдымда елес
леди. Онын менен бнрге болған оқыўшылық дәўирлер
еле еснмпсн шығар емесҚаражан бақсы. (1884— 1966). Атақлы Бердақ ша*
Яыр—Бсрдақ бақсыпыц әўлады (Бердақ бақсыиыц қыаь
Ҳүрлнманнык (1861 — 1960) баласы Қаражаи бақсь
Қабул улыныц данқын еситип, 1929-жылы экспедицняда
жүргеннмде Мойнақтын Қазақ аяғы (Қазақ дәрья) де*
ген жерннде мүйтен Лепес болыс дегеинин үбкне аўыл
совет арқалы шақыртып алып сөйлеснп едим.
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Қаражал бақсы сонда маған;
— Мени Бсрдац шайырдын жнЛени деиди, ол және
«бнр ат болар деп сақлаған ғунаным бар еди, сол аўырып жатыр, Басына пышақты шаншып кеттим»—деп ол
үйге де кнрген жоқ. Далада жүреснке отыры? менен
орнынаи турып кетбекши болып ориьшан қозғала бергенде Лспес болыс оған:
— Қаражаижан-аў мыиаў адамлар областан келе
қойған екен. бнр-еки аўыз сөилеп берсец болаты ғой,—
легеиде де кенликпеди. Атын кшшш кетти де қалды.
Лепес болыс русша сөнлеп билетугын адам екен
Экспсдпцня баслығы А. Л . Мелкоя русша сойлесетуғын адам таўип «балық су\>а киргеидей болды», Лепес
болыс Арал текизиндегп бэлықлардьш лородасы ҳәм
мүйтенлерднн балық аўляў текникасы туўралы көп маг
лыўматлар сөйлеп борди. Экспедицнн баслығы А, Л
Мелков бул сөзлерди дэптерние жазып алады. Лепес
болыс басбашылар меиен атысып, бир көти соқыр бол
ған адам екен. Бнзлер менен сөйлескенде ол Қарақаллақтыц селкилдек шөгирмесин соқыр көзипс басып кийап отырды. (1968-жылы Лепипградгағы Этнографиғ
инстйтутында экспеднциянын баслыгы А. Л . Мелковтын
Лепес болыстык семьясын түсиргеп сүўрстин кеп сүў*
реттин ншинек көрднм).
Қаражан бақсы кеткенпен кейин бнзлсранк шақырыўымыз бойынша Ерназар Алакөздин бэласы Мәмбетназар деген кнси келди. Олда көп маглыўмат бере алма*
ды. Тек ғана онын:
— Ал жаўгершилик ўақтыкда Хийўалылар ул бала*
ларды өлтиретуғын болганлықтан, мепи төцкериўлн
казаннық астына жасырып қалған екеи,—деп сейлеп
оердя.
Қаражан бақсы жас ўағында есерсоқ болған. Онын
дуўтарынын қулағы, етнгшшн қонышьт, екн ийнине де
пепек тағып жүреди екен* Қаражанды Арзы аталықпа.
якн Ораэ аталықпа, екеўиниц биреўи Қаражанға қосықдэстзн айттырып болып:
— Бала! Д алаға шық—депттт. Д алаға шыққапнан
кейин Қаражанныц тагып жүрген пөпеклерин жулыпжулып таслап, оны сабап урып,—әй занғар, сен уғлан
баламысан Кет*—деп қуўып жиберипти. Оннан кейж
Қаражан бақсы дуўтарына пөпек тағыўды қойыпты,—
деседи.
382
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Мине усмндай минезлеринеп дайысы Бердақ итайыр
чом опы жек көрнп, аўылына жолатпайгуғын болтан.
4ине Қаражаииыц бкзлерге Бердақ ҳаққ>.1нда \еш қан
кай маглыўмат бермегенинин. себебн де сол екек.
1Н39— 1940-жыллары Қаражан бақсы бираа кексе
,дзм болгаялал кейин Төрткүл қаласына келнп олнм;кадаларға қатнасты. 1949—50-жыллары Бердақ ша*
?ырдын өлгешше елиў жыл толыў юбилейннде Бердақ
аайыр ҳаққында ол көп мағлыўматлар бердн ҳзм көп
;амаларды плспкага жаздырды. 1957-жылы ол Ташкенте болган Қарақаллақ адебняш ҳәм нскусстзосынын ои
.үнлигине қат!1асты.
Аббаз шайыр. Опиан бери көп жыллар еттн. Қараалнақстанпии Шымбай районы, Кегейлиннд аяғы деп
•лалатугыи жерде, Ережеп тентектиц шордарасы (дашсы) деген мэкопда Ж алпақ шек, Мақпал ой дегеп
.тислик жсрлсрге көп жыллардан бермағап суў бармаЛ.
.^листан болды. Әмнўдәрьянык суўы тасып керейт
'жыққын) кетип бул мәкәнды суў алды.
1922-жылы узаққс созылған ашлық, ақ қапшық, ты'ыспай, қыткершилнк, жаўгершилнктнц азабынаи амаи
^лған ел*елатлар суў алманыц. орны «Басыўға» ақегин
^гиўте Қарақалпақстанныц барлық түпкнринен халык
:ыққа толды- Еккеи ақ егин белбуўардан питти.
Қос егю , гунде* ыала, пазна туқым тапқанлар егин
••чти, туқым тапқанлар, «Қапта қалғаиша талта қалсын»
:еп Оар туқымын жерге септи, ал буған қүдирети жст*
^егснлер орақшылық етти.
Көп талапкер, күнликши орақшылардыц бирн болып
гөнергси орағьш қайга саплап, тозғаи орагыиын тнспн
егеп, гөне шананын кнйип, орағын белине қыстырып,
ақ егинге талап излеп Аббаз ағада келген екеи.
Елс еснмде, орацшылардыц түслеиер ўақтында биргеше орақшылар ашлықтан қ\тылып жана бийдайдын
:анына томыпға 5—6 жнгит Аббаз ағаны ийтермелел,
.иақақ урып күлисиг, қара қуман қайнап атырғгн шертеккс жетип келдн. Аббаз ага «Келннлер» деген қосыгыады оқып бер дсн ғаўырласқан даўыслар еситнлги. Ол гездс Аббаз аға, күле шырай берген жас жнгнт
‘кен. Аяғы жалац аяқт басында тозыўы жеткен туқыи,
'из кнйчмпин балагы түриўлп, дуўқат күнлмк шапаиы383
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нын сыртынан бпр шаршы срамал мепен буСған, белнне орағы қыстырылгап.
Отырған жигитлер Аббаз аганы қосьтқ пйт деп баспалатып атыр. Аббаз аға көп оцыған жоқ, ол тек 15
шуўмақтан (куплеттен) ибарат «Келннлер» деген қосиғын саз даўысца салып оцығап шығгр деймен, көпшилнги ядымда жоқ. Бнзлер ойпап жургеп онынды цоиып жигитлердиц гаўырлысы меисн бпрнеше бала бир*
ге ере келген еднк.
Аббаз ағаныц даўысы отырған көпке майдай жақты. Орацшылар онын даўысын сситип. «бойы бир мысцал» болды. Аббаз ағанык сайрағал жағымлы «даўысы
жигптлерднц күнк мененги жаздыц ыссы айларыпдағы
аўыр мнйнетин умыттырғаидай болды- Мен балалық
доўиримде оныц саз даўысца салып цосыц оцығанын биринши мәртебе еситиўим еди. Оныц отшектсй зацқылдаған, булбнлдей сайраған сестинен талмас жигер, толып турғап сүўретинен кслешекте түўсснлмес сөз шебери болатуғынлығы көриннп турды.
Күнликшнге отыра бериўге болмайды, күнликшилер түски чайын ишитт,
қайқьг ораўларын беллерине |
цыстырып, орынларынан турып «Лббаз шайыр, берекет
тап» деп орақ оратуғып жерлертше ғаўырласыи жүрип
кетти. Сонда менин қулағымда сАббаз шайыр» деген
:өз қалған еди. Ел токшылыққа шығып, ел-олат тойынганнан кейин 1917-жыллары Лббаз шайыр ҚазацбаЙ
шайыр менен бирге Шымбай орамыида атағы журт*
ца жайылған атацлы цыссахан Қәўеидер баланын изнгге шәкирт болып ерип, Аббаз атацлы цыссаханҳәм шайыр болып жетнсип, аты ел-елатқа тарап кеткен. Көпшиликтик аўзында сөз болған. Атағы елге жайылып ^
жүрген Аббаз баяғы, «Жаллақшек» тсги орақшы Аб- |
баз ба екен деп бир көрмеге қуштар болдым. Бирақ
ушырасыўға туўра кедмсдн.
1933-жылы ноябрь апларшнда Қарацалпақ комилекс
илим-изертлеў институтыпыт: М нллет м а^цнадц секто-^
рынын баслығы, белгилн тюрколог профессор А. А. Соколовтын басшылығы астыпда Қаракалпақстанкын арқа
районларына фольклор, лнцгвнстикалық, зтногрдфнялық экспедииия Тпөлкемлестцрнлди. Бизин маршрутымыз Тахтакөпир районыныц үстинен түсти* Районлык
басшылар акспёдицияньщ ўақытша квартирасы ушын
Хожабай қассап дегег?нин уйине бизди тоқтатты. Тахта
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лыпнрдиц Б атпац ^ТКСЛ, Қ а р а МОЙЫН. м үйуе^ р л *1 .1 *|п .♦

көп араладық. Прог|>ессор Соколов экспеднщ1яда
чойын урыўынан. АцдшДерген,
муйтен урыўынан
ПпааматднЙин, С ырымбёҳ
тэўип усаган қғты қуляқ~~
қарЪқалпақ шежи^ресйн ^көп билетуғын гаррылар мемеи
еейлести, мен каракалпак тарийхы ушыи көп легендатар жазып алдым.
Мен экспедшшянын агзасы еднм. Мсннн ўазийпаь*
флтьклор жыйнаў едн. Аббаз ағаныц атақлы қысгахан
лайыр болып жетпскенлнгшт еситип, оған ушырасиўл!»
көтен әрматт еткел еднм. Бул арманым иске асты. Ж.*к
ўақытта көрген Аббаэ ага меиен арадап көп жылла|
огкеинен кейигт 1933-жылы иоябрь айында Тахтзкөпи[
ряйпиыида екишни хтәртебо ушырастым.
Бул гезде Аббаз ага цолеми ысылган, қолылла сазы болмаса да, аўзындагы шайырлыҳ сеэи менен кспке танылғаи, онын қунрық қанаты жстилип. ушқь:|:
.унқардай болғаи дәўнршие ушырастым. Аббаз ат-а
меиен 4 күн удаГш биргс болып, оиыц аўзыьан әле*
Сшй сөзлер жазып алдым. Бул жаэғли одебий сөзлерим
?::иц шығармалары, «.Жолдаслар», «Лртель болып уйнм
ласын», «Келинлер», «Қырга шықҳанда» ҳәм тағы бас
қалар. Қазы-Мәўлнктиц Шымбайды мақтағая толыг
«пырган лирикалық шыгяпчалаоы, Әблнҳодпрдиц сҚыч
кеткен» шыгармасы, Пердақ шаиырдыц аталас агайгтп
х^азбек Қоразбек улыныц қарақалпаҳ слин, қарақаллаь
сулыўларыи мақтаған тәрийпи (одясы) және де толыт
атырғап тарийхый жырлар ҳәм қызлар қосығы менсм
жайдары қосықларын Аббаз ағадап жазып алған едим
Аббаз аға менен бул екинши рет ушырасыўым огада
нәтийжели болды- Аббаз аға мени халық әдсбняты ҳом
халық моденияты, халық өмири меяен таныстырды. Аб*
баз аға қалыц пухаранып
пшин көп журил қыялға
жуйрик сөз шеберлсрн менеи бирге қәмире болған
әдебий эцгимелерди кеи тынлаған, өзине туўеснлмейту*
ғын сез азығын топлаған. Оныц қосығыпан Оасқа, қосық арасы!гда куле шырай берип, әдебнй кулдирги мы*
сал сезлерди сөнлегенде, сез маржанын днзгенде оныц
сези тынық тециз, ал езн сол тецизде жузген аққуўдай
керинип, тыцлағанда, боныкды балқытып елитип" мос
боласан, шадланасан.
Аббаэ ағанын жыйналган, ойға тоқыгап сөз мийрас*
лары оныц буннан да былай көркем сеэ дөретиўине ул2 5 -5 3 5
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;;еи түўесилмес байлық болды. Аббаз аға сөз байльпы,
социалистлик мәденнятымызға
жумсады. Ол езишн4
өм|риннқ ақырына шекем табыстык дизгияин жаздырыл
қаплап қойғатг сөз қазнасынын манызын
халыққл
берди.
Меп Аббаз ака меиен скн ушырасыўымдагы ойымдг
қглғанларыи жаздым. Оннан кейннде 1939-жылы Қара*
қачтгтақстан Жазыўшыла рыныц П*съездниде хәм 1940жыллары тағы да ушырастым.
Бурын қайқы орағын белине байлап жүрген Аббаэ
«Қарақалпақстан А С С Р халық шайыры», «Өзбекстаи
С С Р ыныи халық жыршысы* болды. Талантлы шайыр
Нбрайым Юсулов езннин «Лббаз шайырға Украинадан
хат> дегет қ^сығығла:
Сен Сир қырвн, тулеп ушқаи таўдағы,
Биз лалаиан, қолйқлаган жардағы.
Қарақалпақтын сен бугиигн Бердағы,
ҚәЯгип сөз маржанып днзбсдиу дерссц—

дсп күтә орыилы, күтә әдил баха бсрдн.
Ҳақыйқатында да Аббаз аға атақлы шайыр, әдиўли
адам,
устаэ болыл қалды.
Асан Бегимов, Мсн Асан меиен 1925-жылда таныс*
тым. 1925-жылы июнь айында қарақалпақ областынык
барлық жсринен келген балалар оқыў ушын Терткүл
қаласыиа топландық. Орта мектептсц еки жүз баланын
орнына төрт жүз бала алып кетип, артық альшған балаларды үилерине қантарыўгл туўра келди, Балаларды
қайтарыў ушып болса керек, бизиц бәримиздн. докторға
керсетнп, еки жүз баланык «аўырыўы бар екен» деп—
сизлер үйлерине қайтасыз—деди. Соида көп балалар
Төрткүлдеги казарманын қуяшында турып:—Ҳаў, баута,
бизлер ҳәм аўырыў екенбиз аў,
— деп гаўырласты. Асан соида «аўырыўлар» толарына иляиип, аўылына қайтып кетти.
Сонғы жыллары Асан Қызил-Ордадағы қазақ ха*
лық билимлендириў
институтыиа кирди. Сол Қызыл
Ордада оқып
жүрген ўақтында ол Төрткүлге келнп
турды. Асан оқыўшы
ўақтында «Еқбекши қазац».
газетасынын актив хабаршысы болып «Сона» деген ат
тенен Қарақалпақстанныц жай-жағдайынан мақалалар
жазып т^рды.
1929-жылы Терткулдеги ледтехикумды туиғыш мортебе питкериўшилерге арнап Қызыл Ордадап шығату*
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I ын «Жана Мектеп» журнялыада «Муғаллим» атды
шығарыасы басылды. Ол жада замаппын мәденият ғаПраткернжт келешек, жарқыи емнрин мынандаП қатарлар менеи сүўретлсдл;
Еси ксткеп еллердел,
.Чуғаллки шыгып гүлдешсл,
Елдеги яасқа фән берген
Нски меиеи жанадаи,
Айыриа Алтай таўыидай»
Жана шыққан мугаллим,

Сабағында пискен қаўыидаЛ,
Қзракалгақ дегеи ел.
Қалып еди қумға қачалып,
Бнлнмси? жоле ллнмслз.
Жүрген еди сәндалып .

Асаи Қызыл-Ордада окып жүргенде меи Обласи*
лық, халық бнлнмлендираў бвлимннт; шақабинда)
хәм главлмт, сиясий ағартыў жумысын басқарып жур«
ген дэўмрде Облоно баслығы Алланияэ Онтешев арқалы маған «Қорлықтан азат» деген пьесасын берип жн*
бердн. Борм бир доптер қарамыпда араб алфавитннде
жазылган еди. Мен ол пьссаны экпеднаияга кехер ад
дымда Облононый снясни билнмлепдир]<ў иснне жанадан баслық болғен Қасқырбаев дегемге таслап кеттим
Оннан кейин ол пьесанын қойылған қойылмагаиы есимде жок.
Асаи Қызыл-Ордадан қайтыл келип Әбдираман Өте
повтыц уйимдс турып, Облононыц қасындағы культпоход (мәдений атланыс) имспскторы хызметнн атқзрды
1929жылдып қыс аЙында Асаи менен Шаббаз районыида кулакларды копфискалаўга ўәкил болдық. Бул
ўақлары Ш аббаз райопы азырақ ўақыт «Бнринши май
раноны» болып аталғам еди. Бираздан кейин бурынғь
аты Ш аббаз районы болып аталыл кетти. Бул гездегн
мадеиий атлаиыс жаиа латын қәрпбинде, көгшнликтин
саўатын ашып лнкбез (саўатсызлықты сапластырыў)
оқытыў иси еди. Бул ликбезге мәмлекет көп ақшалар
жумсағап еди.
1930жылы мениен бурыи кетип Алма-Атаға оқыүға барғаи Асан Бегимов
екен. Мен сол жи/:ы люль
анларыкда Алма-Лтаға оқыўна бардым. Асан турған
^Пролетар кәшесм №42 жайдыц» адресин де алған
^дим. Мен қалаға кнрип, төрт декгелекли орыс арбаға
387
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алы қоржыным мене* жамылатугьж туссгимди тийеп,
Асан жатқан уйднн дәрүазасына жақынлай бергем.
Агси томпанлап, адым урып шығыл княтыр екен- Сон
кы ўақта басқа қалада бир биреўнмиз бенен ушырасқаиымыздағы қууанғанымызды кереекнз едн!
Лсан скеўимкз Қазақ университетине оқыўға кнрдик.
Сояынав ол КазПн болды. Екеўнмиз Алма-Атадан та*
ныслар таптық. Қазақ Атлы әскер дивизноныкын командири М ыщ ағул Кулсейтов дегенга куйеўге шығып кет, кен «Тан нуры» трулпасыкык акткв ағзаеы, Шымбайлы
Темирхан Палўанов дегеннни қызы Мәрьям Темирха*
пованыл уТГии тауып алдық. Және бурын Төрткулде му*
ғаллимимиз болгаи Эбил-Мажнт Примов Турксиб жолыпын техникумына директор експ. Оны да таўып ал*
дық. Қасым аға Әўезовтыи Атма-Агада Қазақстан Атқарыў комитетн председателинин орынбасары болып нслеп
атырғаи ўақыты еди. Ол Красин кашеси №52-жаЙда турады екен. Усы таныслардын уйине Асан меиен жнйижийи барып турдық. Асан көбннесе Сәбит Мухановтын
уйчне жийи баратуғын еди. Оқыў басланар алдында студентлер менен бирге Алма-Атадағы таўлы жерлсргеегилген бийдайларды орыўға баратугын едик. Асан екеўичиз дастени қосып қойып орақ орғаида ҳәммедеи озып
кеттик. Басқа шарўа балалары жүре отырыл орақ орыў*
ды бнлмейди екек, ҳәмме бизлерге тақ қалды- Оқыў бас*
ланып кетседе студентлер меиен «Пахта-аралға» пахта
териўге алып кетти. Қайтып келгеннен сон және оқыў
даўам еттн. Ж азғы дем алыс кунлери биздп елге қайтармады. Мени Қарағандаға, Асанды Балқашға политехиика практикасына жиберди. Асан Балқашта сиясий
ағартыў исннде болыпты. Мен де Қарағапдадағы ра*
бочийлар арасындағы сиясий ағартиў, партия оқыўы
қзм драмкружок исян басқарып журдим. Биз ол жерде
Жуман Шанинннн «Арқалық» деген пьесасин қойдық,
мен ойнаушыларды сахнаға шығарып тургаи гезимде,
саxиаиыц, сыртындагы бөлмеде радио арқалы:
Сзй.-.адық жолдык тазгсын,
Квтермеи ендн жазасиг,
Қол утласып, бирлесип,
Жеткерейнк сазасын!—

деген Ссйфнлгабит Мәжитовтык хорға арнап жазған
қосығынын даўсы келди. Мсниц ислеп турған ўазыкпа9 86
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.|ы жумысым, салнаы адамлардыц сө9лейтуғым ролм
кслгенде шығарыл турыў, иск ядымнан шығып кетип.
радионын сестн шыққан белмеге жууырып барғаиымды
билмек қалыппан.
Бул хор Ташкемттеги СА К У деги
оқып жүрген оқыўшылар арасынаи дүзилген қәўескер
лер дөгереги агзаларынын радно арқалы концерт бергепдеги айтып атырған қосығы екен. Ташкенттем берилген трансляиия прнемникке адасып түскен екен, Прием
ннктиқ қасындағы бала басқа волнаға таўлап жибердк
У*ен оғам ҳеш мәрсе дей алмады« Мен тезден сахиа бет
ке жуўырып кеттим.
1931-жылдын ноябрь
айларында Асан Балқаштап
Қарағандаға келди. Екеўнмнз Қарағандада ушырастық
Ол Ташкент арқалы А,тма-Атаға бараман деп кеттн.
Мсн практнканын мүддети тодмай Қарағандааа қалыг.
қойдым.
Ноябрь айларынын ақырында өзим менен бирге оқып,
практикаға бирге барған Мухамаджан Каратаев пене1
Қарагандадан Ташкентке қарам Челябинск. Уфа. Кинель арқалы жол тарттық. Мухамаджам Қаратаевтыи
ҳаялы мснен екн гннси Қыэыл Орда қаласында, «Пахта,
аралға», Сырдәрья областына келди деген хабар алға*
едим, Қарагандыдан Ташконтке келерде жол аэабын
көп көрдик. К^п жерде пересадка болды. Килель станцнясында төрт күм жатып поезд күттик. Өткен поезд
көп, бирақ орын жоқ.
М . Каратаев екеўимиз эорда!г Ташкенткс келип, ҳо
зирги скверь паркинпн иши меией жүрип баратырсақ
радиодан таныс даўыс есятилди, тоқтап тыцласақ Асаннын даўысы екемАсан Өзбекстан Ц К сына барып, қарақалпақша сө;
бериўди шөлкемлестирип ҳам С А К У д ен студентлер арасында өзипин «Бул ким?>—атлы пьесасыв бир неше рет
релетнаия қылып, өзн режиссер, өэи суфлер ўазыйпасып
атқарып жүр екеи. Радиодан 500 сомдай гонорар алыпты^ меи Қарағандадан еки пальто алған едим, оныкбиреўин Асанға берднм. Асан тапқам ақшаны М . Қаратаег
үшеўимиз Ташкеитте кнно, театрларға барып жумсадық
М . Қаратаев пенен оныд бала шағасыи Велнкая Алексо
евская деген станияянык қасынан таўып алып Ташкеит*
ке келкп барлығымыз бирден Длма-Атаға қарап жол
тзрттық.
1932- жылы январь айында оқыў баслаиды. Общежи-

Звэ
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тнеде турдыц. Асаи кроиатьшыц устине «Лтз-бабадагт
қалган қарызыныз болмаса, мсштн кроватымкьт усгине
отырман,»—деп жазып қағаз таслап кететуғын елн. Бир
күнн жазыўшы Ильяс Жйпс>тнроэ шақырып атыр дегсл
екеўнмизге тендей хабар келди. Екеўимнз Ильнстьш
уйине барса^, ол киси казақ кино журналыиык баслы
гы екен. Қазақ тилннсн бир неше тсксти қарақалпа?тилнне аўдарыў керек дедн, бпз екеўимнз сол жсрде
ақ аўдарып берднк. Ильяс Жансугнров бизге бес сом
ақша берди. Ол киси КазПИдкн туслик жағында тал*
гар көшесиндс бир кишксне агаш жайда турады ексн.
Онын үйиие барғанымызда ски жас хаял көршгди. ЛсаI
екеўимиз қазақ жазыўшыларыкьгн жыйналысларыиаг
қалмай турдық. Қазақ
жазыўшыларынын жыйылыс!*
квбннесс. қазақ атлы аскерий
дизизиошшн к л убы т;
қом ҚазГШ де болып турды. Асан ертелн-кеш «...мен Са^итлш уйине бараман» дейди де бнрдей кетип журди
Сол оқыў жыллары
Мәжнйп Асфандияров ҚазГШ гг
оқыўға келген екен. Екеўлмиэ сол"Н . Лсфандияровтг^
слдиц амаи-есенлигнн сорадық. Бнзлер оинаи:— Қара
ьалпақстанға машнналар барды ма?—дсп сорағаниммз
ла ол:— Екн данп бнр ярым тонналық грузовой машниа
кслди. Ол Төрткүлдин кок көшесинде екеўи қарсы келип
дүгиснп қалып ааарня болды#—дегсиде бизлер екеўимиз әбдеи қыйландық. Сондай кеи көшелерде ме...? Ал
басқа қала.чарда... Хожелл, Шымбэйда көшелср оинан
да бетер тар ғой,—дсп
Асаи епеўимиз жүдо ҳайра)
бачдық...
Каникулға қайтатуғын ўақыт болды. Екеўимиз қай
тыўға асықтық, поездға
билет алдық, поезд куидизгн
саат 2 де кетеди екен. Елдн сакынғаяымыз солшслли
ертен кететуғын поездға түнде постелимизди буўып, ки«
йипнп, станцияда поезд күткет жолаўшылардай, кннимимиз бенее қатты досканын үстинде жаттық.
Тврткүлге келип областьлық партия кммнтетнно жо
лиқтық. Областьлық партня комитети өзшшн бюросындг қарар шыгарып Асапды Ж аэыўшьиар соч\тыи д р и п
басшылық қылыўға. ал мени билимлендириў комнссариаты қасында қарақәллақ орфографиясын жөилеў нсн*
пе басшылық қылыўға жнбсрди. Сол обкоммын соцғы
бюросында <>\ши1ет одебняты» журнялыныц редкол*
легиясын, хәм Жазыўшылар союзыиыц шөлкемлестнрнў
комитетине Асан ексўнмиздн бекитти. Қарақалпақ об-
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комы бюросынын
қарарыныц колиясы слеге дейгп
менде сақлаўлы- Мсн бириншй оум|>ОЕрафая конферен
цнясын шөлкемлестирлп, мақалалар жазыгг, конферен*
лияда қарақалпақ тилишгн орфографиясыньш прннцип
лери бойынша со*! конференцияда доклад қылдым. Асан
сМийнет әдебияты» журналыныц
бетинде жазыўшылардын Ьсъездине таярлық исин алып барыў туўралы, көл шайыр, бзқсы, жыраўларды шақырып, Жазыўшылар союзы дөтерепше тартты. Жазғы каннкулдыи
мүддети толғаннан кейик мек оқыўымды даўам етиў
үшыа Алма-Атаеа қайттим.
Асап аўырып ол жылы
Төрткүлде қалып қойды. Әдебнят ислерин шэлкемлестириў ислерине актив қатнастыл бирақ оқыўын даўам
ете алмады.
Әбдираман Өтелов. Мсн
Әбдираман Өтеповты бнринши мәртебе Терткүл қаласында 1938-жылы июпъ
нюль айларында корднм. Ол Қоцырат округиъеи Тоган
Якубов дегеп жнгит пенен
Облисполкомнын қасынак
ашылган ииструкторлар
таярлайтуғыи курске оқыўғ<.
гселген екен. Терткүлге* Ташкеиттеи инрк (ат ойыны келип) ойын болыи атыр еди. Әблираманнын алдыцғы қатардан билет алып цнрккс кнрнп баратырғаныи көрднм.
Ол ўақытта Әбдираман Өтеповтыи аяғында ботикка;
узын шулығын аяғына дилесипен рсзинка менен таныг
алған, ал отшн путыида турси ексн. (Ол ўақта путкил
жаслар түрси менеи жүриў дәстүр еди).
Сол жылы гүэ айлары
Облнсполкомнын қасынан
аўылатком (аўылсовет) секретарьларын таярлайтуғыи
курс ашылып. Әбдграман Өтепов сол курске басдық бол
ды. ДДен ол курсте есап сабағвпган сабақ оқыттым. Мсн
ол ўақта рабфакта, таярлаў курслсрннде есап сабағы*
нзн сабақ беретуғын муғаллим едим, есап сабағы бо*
йыпша китап ждзлым. Латыи хэрибинде бастырылды.
1929-жылы Самарқандта оқып жүрген аспирант Ахмадий Бурдашевтнн— Сенин есепти қойыўыц керек. Сенин
уқыбын вдебиятқа тилге бейнм—деген кенес с&зи ма*
ган «қамшы болып» соннан баслап тид^едебияг илнмн
менен шуғыллаиып ксттим.
Әбднраман менен бирге нслесип, жақыннан таныс
бол ш қ. Оқыў Терткүлдс «ий хаплар үйи> (дом днханов) дегел лсайда бодды. Онда үлкен клуб бар, кур*
сантлардын жататуғын ҳәм оқыйтуғын дз жери сол,
Сир ғэна залы бар. Сокғыжылы Әбдирамзя «Тан нуры>
391
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атли драм кружоктыа актмә агзасы бо.иы . Ксйли л,?
сол лрам кружокти басқаради. Әбдирамаи меии жаиынан қалдырмады. Маган суфлсрлик жумысты тапсырды
ды. <Тан нуры> труппасы раГюнлардаи айналып келип
сүўрстке түскенде Әбднраман менн шақырып алып,
әлле неше рет трулпа коллекгнви менен сүўретке түс«
тнк. Әбднраман мепен досг жолдас болып жүргенде мыяядай эплзодлар ядымда қалды:
Заемды тарқатыў компаинясы
бойыиша қалалы*
жыйналыс болып атырғанда Әбдирамзн Өтепов жарыс
сөзге шықти. Жыйналыста плдынгы қатарда Облисполком баслығы Қасым Әўезов, Тахтакөпнр исполкомыиып
баслыгы Әллек Ахметов деген кпси отыр едл. Әблнраманныц сөзпиен мениц есимдс қалғаны:
Қасыи аЕа. ҳәммедсп Слсым сдп, тасык аға,
ссмиз. эаем ксмис,
Жүз сомга заемга жазилсаиыз, Сэрекедла деЛкғи.’
Ә ллех

дегеп ўақта залдағы адамлар дуў етнп күлисти.
1932-жылы жаздын бир күни қарақалпақ жазыўь.
латып алфаонткие көшкеннеи кейшқ бнрияши рет имле
конферепцияы Оолды- Онда докладчиклер татарстаннаи
келген профессор Ғнбад Алфаров, Кенжебай Убайдуллаев қ?м мениц озим еднм. Конференциянын хожалық
қэм конфереицнядан кеГшнги банкет ислернн шелксмлестириў ислери Абдирамаиға тапсырылған едн. Әбдирамаи мениц қасыма келнп, даўыслап күлнп жиберди.
.Чен оғап не болды десем:
— Меи анаў Сафар Залезскийднн ресторанына барып банкегги, тамақ таярлаў туўралы сөйлескенимде
од мағаи—қонақларыц не тамақ жейди?—дегенде мен
оган:—борш, суп дегсиимде ол маған күлип:
— Балам, маденияглы сллерде, кешқурык суйық тамақ ишпейдн. Бнфштекс, Антрнкот, Ростбиф қусаған тамақ жейди,—дедн. Мен тамақлардык бундай атын, затын еснткеним де жоқ еди, қатты уялып қалдым—деп
екиниш билдирди.
Әбдираман Өтепов «Тан нуры» группасын баслап
жазғы гастроллардан қантқавда бир неше рет Қарақум
тйшаннын кнтапханасындағы барлық кнтапларын ар~
баға тнйеп, илмнй ицртитутқа экелип тапсырды. Меи
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•»л көп кнтаплардин «шинеы «Қонырат ханлығыпын
^Хийўа хаилығыныц) тарнйхы» деген китапты алга:<
однм.
Қаракалпақ халқыиын әдебияты менеы мэденияты:*
геркейтиўге хызмет қылғаи, сол мәденнятты сүйге:
Обдираман Өтспов музыка мектебин ашыў туўралы иске актив қатиасгы. Ал 1929—30-жыллары ХнЙўага барып музыка мектебимиц Оарлық музыка әсбапларып ўа•;ьпша бернп турыц—дсп сорап алыл арбага тийепГөрткулге әкслип псдтсхиикумныц дәлизнне уйди, .Му*
гика мектебнн ашыў* туўралы қалалық жыйналыс
болды.—Музыка мектебине жай керск, Муғаллим ке*
оук,—деген маседелер боАынша сезлер болды. Ал бир
шешимге келе алмади. Хийўадап, бизден алгаи музыка
хбзпларды қайтып бериниз—деп еки мәртебе зди:*.
кслди. Абдирамал оларды сыйлап, қонақ қылыи—өзим
ллып барамаиг—деген турли дәлиллер менен қайтарып
.кибсрдн. Әбдираман жазгы гастролга кеттн. Әбднраманиын Хинўадаи алып келген духоаой оркестрн, скрипка қусаған көп музыка әсбаплары педтехпнкумныц
далйзш|де турип*ақ жоқ болды.
Тзшкенттегн ҳозиргн парт школа бурын СД К У еди.
Онда оқып атырған қарақалпақ оқыўшылары Әбдира*
маииап иъеса сорап кат жазғанда ол;
« С А К У ден қурыдған заўық дегерек,
Есигип оған Онз сәлем жолладық.
Ендиги ўазыйпа жэрдем мол керск,
сӘдил сөз қурОаны> пьеса жолладық»,
дсп жууап қайгарып, бул қатарлар, «Еркнн қаррқалпақ» газетасында дагазаланған еди.
Сондай бир ргйояда жүрип пьеса қоярда бнрсў грнм
қылыўды умытыи, кеткен екен, ол артистиц де тез
еа*наға шығыўи керек еди. Әбдирамаи қолыи сияға
тыгып жиоернп сахиага шығатуғын адамнын бетиие
спяны жағып, мине саған мурт, деп желкесинеи услап
сахнаға шығарыа жнберди. Бизлер буған кулистнк.
1931— 32-жыллары қайсы қэрипти алыў керек, қайсы хәриптн алмаў керек, әлиппе қаққында айтылады,
газеталарда мақалалар жазылып турды. Мен Әбдира393
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магға—латын ҳәрибил иеге уйренбеЯсиз?—деп сорага«
нымда ол маған:
— Иннм ой, латыл қәрпбипин цайсысыл үйреиии
болайын, Лйтбай Мәтияқупов бир ҳәрнп, Кенжебай
Убайдулласв бир ҳәрип ойлап шығарып отыр, булардық
қак биреўин үйреиип боламал!—дсп жуўаи берди.
Опын жазган пьесалары араб алфавнтниде шала жазылған болатугын сдн. Пьесанын қалғаи жсрнн өзи
сахнаға шыққанда-ақ ядтан толықтырып туратуғын
еди. Мнне сонлықтал оиыи пьесалары басиа сөзде да.
газалалбай қалдм.
«Тан иуры» труппасы қазақ тнлиндегн «Алтын сақыйна», «Сенсен бөрик», «Сылан қыз», Сәкеп Сейфуллинннн «Қызыл сукқарлар» атлы пьесаларыл қойып
'атырғаида бир ойында тамашагөйлер залдап шығып кете баслап еди, Әбдираман жүгирип шығып, қатық сатып атырған бнр кемпирдин қатығы толы гүзени алып
жуўырыўы менен сахнаға келип, сүрпигип, жығылыл
қалып, гузени сыидырып қойды. Кемпир даўыс пенен:
— Өйбей, манлайым қурисынГ—деп кемпир гарғы*
гысын баслап еди, залдағы кетип баратырғаи адамаар
қайта келип отырып, даладагы тамаша^внлердс бар.:ыгы қаита кслип залға кирди. Оннан кенгп пьесаиын
ойыны даўам етти. Тамашагөйлер сахнаға тагы сол
идам шыгады деп, үмит етип отырды. Ол жыллары халықтын квпщилиги саўатсиз болғанлықтаи далаға жашлған афиша меиеп бирге ауызекн де дагазалапатугын едн.
Әбднраман Өтепов пөпекли. қоныраўлар тағылгаи
файтон арба устинде селкллдеп, басына әреби селкнлдек шөгнрме кийнп, үстинде дуўқат шалан, Оелинде мәделл жлпек белбеў, қасына далшн меяел сырлайшылы
отырғызып. қоцыраўы жанғырлап ат шаўып Төрткүлдиц
«ыжнаған базарылыи ортасы!1а келип тоқтайды. Сол
маида щертилген сырнай, дәп бнр дос ойнап болғансоц,
ӘСдираманиын, өзи файтоннын устипе өррс турып:
— Ағайынлар! қалайықлар, бүгин мәмдскет тса*
трында... деген ойыл болады, соған келнкиз—деп даўыслайтуғын еди. Әбдираманнын пьесалары ҳәм «Тан иу«
ры» группасыныц и/:лери туўралы критикалар да болды« Әбдираман өкпелсп Қоцырат районыиа кетнп те
қалды. Республикаиын орайыида ойыи-саўық ислерн
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0'ф аз ацсап та калды. 1934-жылы Әбднрауамды респ\бликаға алдыры\' керск деген мәселе қойылып атыр
еди. Сол жылы 27-март куни Әбдираман Өтепов цайтыс
болды, деген хабар келди... Соцғы жыллары Қонырат
қаласында Әбднраманды жерлеген қойымшылықты суў
алатуғын қәўиплер туўғанда Әбдираманнын сексен жас*
тггы апасы Әбднраманнын сүкегин ашып алыл, қапқа
салып арқалап, «Ҳэким ата» деген әўлнйеге апарып
қойыпты—деген хабардьт еситтнм. Мен бул кемпирднк
қолынан талай мэртебе дуз ишнп еднм. Көя сөйлемейгуғын қатал адам еди. «Әбднрамашшн сүйепи! «Ҳәкнм
ттаға» апарып қэныпты» дегеп хабарды еситкенде анаш ц балаға болгап мийирманлығы көз алдымнан бнр"нр-елеслсп өтти.
Көп жыллар өткенен ксГпш Әбдирамаи мстген достық ўазыйпамды өтеў ушин Әбднрвманныц одебнй хыз
мотин әзимниц «Қарақалпақ драматургиясы» атлы кантндатлық диссергациямда Әбнраманныц дослепкн портретин көрсеткен еднм, диссертациямныц қысқаша варнантьш 1963-жь.лы «Қарақалпақ совет драматургиясынът тарийяьшан оперклер» дегеп пт пенеи қарақалпак
чэмлскет баспасы торепинен Нөкис қаласында кнтап
болып басылып шықты. Әбдираман Өтеповтын драма
төретнўдегн хыэметлери жогалып кетпесин дегсн мақ^етте ҳәм езимнин Әбдираман меиен дос болғаи дәўирдек естелик ушын, драматург Сапар Хожаниязов иенеи
онрликте Әбдираманнын «Тецнн тапқан қыз» пьесасын
ютордын ойлаған ойын сақлап қайта жаздыҚ. Ол пьеса
:ахнада қонылды. Оқыў китапларында басылди.
Әбдираман Өтепов мәденнят ғайраткери, оиын актип
^аслаўшыларынын бнри еди. Мепиц ол қаққьшда ядымда қалган елеслер минс усылардап ибарат,
М1 Б Ө Л И М

А Л М Л -А Т А ҒА О Қ Ы У Ғ А Б Л РҒА Н Д А
Терткүлде 1929-жылы 25-майда педтехникумды пит
$*ерип, бир жыл мэдеиият маГааицнда тәжнрнйбе топ*
тадым. Областьлық билнмлснднриў бөлиминде нслел,
мектеплср ушып сабақлықлар жазыўға қатнастым.
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«Ә.шпбе», «ЕгедслеР саўатьз», «Есаплық* китябын жязыүға қатнасқан авторларынын бири болдым. Областьлы*қ музрйгв ^иректор. облитонға (главит) баслық соны*Г’ мене]7 биргё ОблОНОныд. сиясий билнмлеидириў
иснне де басшыдық еттим. Усындай хызметлерде ислегениме бир жылДан асламырақ ўақыт болды.
Бир күни Қурақалпақ областьлық бнлимлендирнў
бөлиминиц (шақ^быпыц) баслығы Алланияз Айтешев
мени шақырып 3-зып Москвадан келген, Қазақстанды
үйрениў жәмийетиннн қарақалпақ зкспедициясытшн
начальниги. ОреМбург рус казагн этнограф Александр
Лаврентьеаич Мелковтьщ қасыиа жол баслаўшы ҳом
практикант етип Қосты.
1930-жылы «Ккбекши Қазақ» газетасында Алма-Лта
қаласында қазай университети ашылғаны туўралы мақалалар усти-устине шығып турады. Жана ашылган
уииверситетти мақтап жазған мақалалар мени өзтше
ериксиз тартты, Билим алыў әрмапы көз алдымиаи
елеслеп өтип турды...
Алма-Атадап* университетке кнриўге документлсрди тақладым.
1930-жылы июнь айынын бир ыссы
куни, Алма-Атдға кетиўге пароход
кеме
излеп,
Терткүлден шыг^п Әмиўдәрьянын жағасына бир салар барып қайттММ.
Төрткүлдеги урал казаклары
(уральский) Әмнўдәрьяға моторлМ кеме сала баслаған еди, ол ўақытта
Әмиўдәрья
боМыиша
жолаўшыларды
тасыйтуғын
уральскилер едИТөрткүлде туратуғын Кожевников деген уральскийдиц «Коммунист»
деп аталған моторпый лодкасына
(катерине) қырқтан аслам жолаўшылар ғарғадай
қоиақлап минип алдық... Катердин механиги—Төрткүл
пахта тазалаў зЗводынык механиги, 70—80 жаслар шамасындағы сақалы аппақ болгаи Прохоров деген ғарры уральский еНен. Ол ғарры моторды ремоитлап, катерге жакадан сялған екен.
Катердин моторы дүнкилдел «жүрип киятыр. Мси
бурын буидай моторлы кемеге микип көрмеген едим,
с^имнин билим дәрежемди көтериў мақсстите узақ
жерге саяар шегип, жана мақсетке қәдем таслап баратырғапым, буныЯ үстпне Әмиўдәрьянын қатты ағысына
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өрлеп, буйра толқынларды қақ жарып жузип барагырғак катсрдин устинде отырғаным менинкеўлимди шадлапдырып жиберди.
Катеримиз Питнек қаласыиа жақын жердеги Садўар
деген жерге келгенде катеримкздии моторы иллет таўып тоқтап қалды.
Ғарры механик Прохоров Төрткүл пахта тазалаў за*
водында 20 жылдзн аслам механик болып ислеген тн*
жирийбели адахт болғаны менен моторды келеге келтнре
алмады. Садўарда ссгиз кун жаттық, үстнмизден багқа
желқомлы кемелер* катер пароходлар өтип турдьт, Тогызыншы күни мотордъш дункилдеген даўысы сентилди. Жолаўшылар жуўырысып катерге миндик, катер
суўды жарып журип кеттн. Бираз журге шеи кейнп
«Дайек хатыи» деген жерге келгенде мотор бузыдып катер тоқтады. Бул жсрде үш күи жаттық. Күндиз күншш
ыссысы, түнде түннин сүйир шыбыны мазамызды алдгд
1929-жылғы экспедицияда жүргендегн жол әсбапларым*
ды ала шыққан едим, бул сапары алып шыққаи пешеханам түнлерде шыбыштап сақлады. Ал басқа жолаўшыларда пешаханалар болмады, женсиз көйлек кмйген
рус ҳаяллары түни менсп өзин-өзи шаппатлаў менсн
уйықламастаи тандьг атырды. Үш күшген кейин катери*
мнз және жүрди.
«Дарған ата*дан өткеннен кейнп катеримиз тагы
тоқтады. Еки-үш куниен кейин катеримиэ тағы тоқтады. Еки үш күн жатқаинзн соц желқомлы кеме менсн
жийрен сақаллы уральскийлер кемесин өрлетип қасымыздаи өтс берди. Бизлер оған қол былғап, тоқтатып
сөйлестнк, бизлерди алып кетиўии өтиидик. Бес алты
жолаўшы болып уральскийдик кемесине мнндик. Кемели жүрип Хожакенепигн деген жерге келгенде арқадап
кесе даўыл турды. Даўыл 2 күнге созылды. Кемешн
уральскийлер желқомды көтсре алмзды. Олар бнзлерге былай кеясс берди: «Чарджоўға қырқ километр қалды> дәрьяиык аржағыида Дннаў деген районга маижма
келип турады» деди. Бул сөз бизлерге мақул тустн.
Шырақшы (Әлемшиник) кемеси менен дәрьянын т ү с лик тәрепнне өттнк. Азықта туўесилди. Бизге жақынлап еткен басқа жолаўшылардан иан сорэ:1 алып т>рдық. Дннаўға барыўға көлик таппай сол күии дарьяныц жағасылда қондық.
397
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Азан менеи бнзиц касымызда» бир ешемш лийўа^а
етйп баратыргаи екен, ол дийўападаи бизнц жүклеримизди ешегине артып Динаўға дейин апар?лўга өтпнип
едик, ол қайыд болды.
Бизлер меиен қара жүп сақаллы, толық дснели қысқа күрте кийгсн бир рус адамы жолдас болган еди. Ол
Оренбург тәрспинде «Сары қамыс» деген жерде коифнска болып Орта Азияға хызмет пзлеп келген адам скен.
Оныц арқасыида гепе затқа оралғап жүгн бар. Бизлер
кетип баратырганда ол киси уйықлан атыр едн. Мен
оған:
— Бизлер кетнп баратырмыз, сиз пе қыласыз?—деп
оятып едим, ол шоршып оянып мснид менен жумысы
болмпстан өзиийк гөне кийимге оралған жүгин сасқалақлап қармалады. Затышлц амап екении керип қайтадаи жатып алды. Маған «хош» деп жуўап қайтармады.
Меп бул кисищщ бунша сасқапына хайран қалдымСоньшан конфискадан жасырып қалгап қасыл затыи
орап алыл қашып жүргеи адамба дсп ойладым.
Бизлср артынып-тартыиьш Дийиаў қаласына келсек.
грузовой машина кслип тур екен, меннц машимаға би*
ринши мәртебе миниўим сди.
Машинаға мнндик, машипа зуўылдап жүрнп кетти.
Базар купи екен, топар-топар егоекли базаршылар шөгирмелери қоцқайысьпт артымызда қалып атыр.
Тарткүлден шығып Чарджоў қаласына 23 күнде ке*
лип жеттик.
Чарджоўдыц кешслерннде палаў асылғам, шзшлик*
тиц инислери мурнынды жарады. Жолда ашырқап қал*
ган скембиз. Чарджоўда үш күн чайханада жатыи тойынып алым өз қәддимизди тиклеп үшинши күпи азан*
да поездға миндик.
Посзд Ташкелт қаласына тунде келип тоқтаған
екеп, Уйқыдан турыл-терезёден трамвайдыи шарылдагаи даўысьГ еснтилди',чбирақ ©зий кере 'алмадым, ал
посздан түсиўге қорқамай; Трамвайды кергим кеделк.
Меп техмикумдЫ Б а ш й Ерға.тиев' ‘ пеиен бнрге пнт*
керип едим; ол ТерДкүлде бттлшлендириў - бәлимйпде
басл!*қ болып ислеп едй; Екеў^мкз^ТГгёдеЛср са^ўа^ы»
атлы китап -жазып? еднкг'БахЫй Е-рҒ^гнев гтснен бирге
Шымбайда баслаўшй^тектеяте •оқ“й п, едйк/ Ол мепмен
бурын -Ташкентке кетии**пединстптутқа *' киргей 'ёди.
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Поездда отырыл Бахый Ерға.7^ев
бнргс оқығац
күн.тер кез алдымла елеследи, бирақ оған жолығыў
жолларын билмеймсиБау.ый Ерғалиев 1929-жылы баспашыларды басыўга
барған атлы отряд пенен Төрткүлдсн Шымбайға атлы
барғанда октябрь анында гнмнастерка менеи түндс цараўыл турып, өкпесип суўық урғап екен. Ол оқыўга киргеннен кейин суўық тийген өкпе қайтадан аўырытт Ташкенттен елге қантып баратырганда, Чарджсўға келгеп
жордс қайтыс болган. Бир жылдэи кейии гғрры аизсы
Чарджоўға барып Бахыйдык қойылган қәбирин көрип
қайтты.
Бир иеше перссадкалар меиеп Алма*Ата қаласыня
да келдим.
Алма-Атада. Ол гезде поезд Ллма-Атадаи сегиз кплометр жерден өтеди екен. Жүклсримди төрт дөцгслскли арбага тийеп Асап Бегимовтап алғап хаттағы адрес
бойынша Пролетарская көшеси, жай Л«72 дсген жайдык алдьша келил тоқтадым. Аўылдан алыл кслгеи ғалы қоржыиымды ийниме салып, қазна мақпал тақыямды кийип киятырсам алдымда Асап томпаплап киятыр
скен. Екеўимнздин ушырасқап ўақтымыздағы қуўанышымызды тил менен айтыў қыйын. Ертецине меи сг«ры
жипек көйлсктиц сыртынап қанжығадай торт қырлы,
кек қызыл жийектен өрдиргем ушы пөпекли белбеўдп
белиме, буўып, қазна мақпал тақыяиьт пөпегнп артқы
шсксме қойып, кийиц Асан мснен Алма-Атаныа паркин
қыдырып -жүргеннмдс, адамлар менин Оелбеўим менен
тақыяма тацланып қарасты...
Гүз болды. Студептлик дәўир баслапды. Бизлер
киргси қазақ университети сол жылы педагогикалкь
ипститутқа айлзпып^ уииверситет жакадан ашылдыСтудснтлйк жыллар*өте берди.
Профессор .Асфендияров 1930-жыл июнь айынан бас
лян 1933-жцлдыц июль айына дейин Алма-Ата қаласыида оқын билим, торбил алдым. Сол Алма-Атада оқыў
дәўнринде мсниц еснмдс мьгнадай емнр слеслерп қалган
скем:
Оқыў баслаиарда инстнт-ут директоры профессор,
Шнмжяр Асфендиаров Қазақ чарнйхыпап рүс тилинде
лекцця оқый баслады. Бирақ мен ҳом Қазақстаинькс
узақ түпкирннен келгенлср ушын рус тилиндс оқылган
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лекция тусиниксизлеў болды. Сол жылы пвртни менсн
ҳукиметтиц коренизация (жерлесгириў) дегем қаряры
болды. Бул қарар Қазақстаида «Қазақлаидырыў» деп
аталды. Бул қарардыц маииси кецсе жумыслары жергиликлн тилде жургизилсин делинген едн. Усы кзрарға
муўапық профессор Ш анжар Асфендияроа езаниц миллетн қазақ болғаны меиен қазақ тилинде лекьшя оқын
кәрген жоқ екен. 0*1 гейлара рус сөзин қазақтл а айты)’ға қатты қыйланады, еки тилди араластырып лекция
оқыды.
Профессордьтц биринши лекциясы тамам болғаннан
кейин студептлер, «Қазақ деген сөз қайдатт шыққан?»—
дел саўал бсрип еди, профсссор «бул сораўға ҳэзир жуўап бсрмеймеи»,—деди. Бнз бул сауалға ие ушын жуўап
бермегеяине сон түсиилик. Тарийх сабағыиык тпйкаргы
мосслеси халықтыц атыныц леден қалай шыққапыи бнлиў смсс екен, қандай бнр халықтыц атыпын педсн шыққаны ҳаққыидағы саўалга тарнйхта толық жуўап жоқ
екен.
Мухтар Әўсзов, Драматхргия бзйынша Мухтар Әўсзоа сабақ бгрди. Ол кисн өзиниц драма жазғандағы тәжирийбесин, өзинин қазакларда ец бнрппши жазьглыя,
Қызыл— Орда қаласында сахпаға қокылгаи «Ецлнк—
Кебек* атлы пьссасынытс жазылыў тарийхын сөйлеп
берди Студентлердиц ишииси «актизлер» таЛьмим, Ж асақбаев деген студеит бир сапары оргаға шыгып:
— «Ецлик-Қсбек» пьесасьшық идеясы дурыс емсс»,
—дел турып алды. Мухтар Әўезов оғап сез қайыр^аь
жоқ. Ж асақбаев «Мухтар Әўезовтыц пьесасыиа қарсы
пьеса жаздым, оны уйиие барып оқып бсрдим. Ол пьесан дурыс жазылыпты деп айтты» деп бизлерге сөйле::
берки жүрди. Мухтар ағай шгститутты питкерерде бизлер менеи бирғе суўретке тусиўди тилек еттн. Бул жумысты мен орындадым. Студентлерди шелкемлестирип.
Мухтар ағай менен бнрге суўретке түстнк. Соннан кейнп
Мухтар Әўезов пенеи 1936-жылы Москвада С С С Р Ж азыўшылар Союзыида қыргызлар эпосы «Манасқа» арналғанжыйналыста ушырастым. Қырғызстаннынэдебиятшылары және «Мапасты» жырлаўшы жырлаўларда
кслген екен. Мухтар Әўезов «Манас» бойыкша докладшы
екек. Бир қырғыз жыраўы шсксснис бармағьш тиреп
400
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чпырьш музыка осбабын шертпестен Манастан узиндилер жырлай берди.
Сол сапары Мухтар Әўезов пенен л<екке сейлескепимде ол маған:
— Қарақалпақ обкомында ислеўши Айналхат Куленов деген жигит маган қарақалпақ халық дәстаны «Ғәрнп ашықты» пьеса қылып,
сахнага қоймақшы едик.
Мине усы жумыста сиз бизин жазыўшыларымызға жордем етсециз екен деп соранып еди,—деди.
Мухтар ағай менеи уллы Уатандарлық урыс гсзинде
1942-жылы Алма-Атада армияда офииер болып хызмет
зтқарып жургснипде жәпе де жолыгысып әдебият доге*
решнде мәслақәтлескеи еднм.
Кейин 1948-жылы Алма-Атаға жолым түсип барғанымда отшн мспсн жопс ушырасып Л\ухтар агайга
өзимниқ Нөкисте бастырып шығарған «Қарақалпақ нақыл-мақалалары», кнтабымнан биреўнн хом «Қырқ
қыз» дәстапьш сыйлық ушын бердим.
Мухтар Әўезоз пенен ец соқғы жолығыўым 1958жылы болды. Меи бул жылы онын алпыс жасқа шыққан тойына Қарақалпақстаи жазыўшылары зтыиан
делегат болып
Алма-Атаға бардым. Қазақтыц Лбай
:пындағы опера театрындағы салтанатлы жыйнақта сәз
сөйлеп, Қарақалпақстан жазыўшылары атынап адрес
•таисырып, Мухтар ағайдын. устние сарпай шапан жаптым. Оннан кейии Мухтар ағай менсн ушырасыўга туўра келмедн.
Академик Тарле. 1931 — 1982-0қыў жьтлында Ака*
демик Тарле «Батшс еллериидеги революциялық ҳәрекетлер» деген тарийхтап ипститутта бизлерге сабақ берди.
Ол киси «Сахииское дело» деген иске қатпасты» деп
қараланып, Академня снстемасынаи ж аза алып, Акаде*
миклик атагы алынып тасталыи, профессорлық илнмий
атагын қалдырып, жаза ретипде Алма-Атаға жиберилгеп екен. Ол киси лскцняпы рус тилинде оқыды. йиституттын партбюросы Академик Тарленин лекциясын қалағалаў ушын Кузмкн деген еврей жигитнн, өзи бақыраўық, сөзинпқ домй жоқ «Қурғақ белсендиии» бнлими
жоқ муғаллимдп бекитип қойды, Оны көпшилик адамлар «Контролер в Кузмин»—деп атады.
Ол лекцииға кирип бизлер менен бирге отырады.
Ҳор болған партня жынналысында партбюро Кузмнн*
5.35
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ник информациясьш тыцлайды. Шийкил сары, урпек
шашлы Кузмин көзпмдеш мүйиз көз ойнегии алып, ор.
нынап турып, тамаш н кернеп:
— Профессор Тарле цәтелести... Тарле былай деди...
Тағы да басқа долилсиз айыпларды тақпақшы болып,
бир пәрселерди былжырақлатады. Акаде.иик
Тарле
қартайып иервиый дарсжесине жетсе керек, алдықғы
қатарда озшшн иймек таяғына сүйеиип отырып Кузмин
сөйлегенде артына бурылып шыдамсызлық пенен қа*
рап селт-селт етип қозғалып қояды. Бирақ, Кузминниқ
долиллеп көрсетиўгс билими жоқ. Ен ақырында парт
бюро «Коптролер Кузмииди» бул ўазыйпадаи азат етгк.
Академик Тарле лскция оқыған ўақытта дәрья тасқыныпдай агылып кстетуғып оратор адам еди. Аяғында
қоиышлы үлкен галош, белннЗс епи қарысқа жақын қахшр қайыс белбеўг,
қабағы қалық, күтә жоталы ири
аяам еди. Ол лекция оқығанда алдындағы гэнерип қлл*
ган конспектсине бир сығалап қарап қойып, бир аяғы
орныида турып, скинши аяғын оиға, солга қозғап, нри
дауыс пенеп сөзге кирискенде аудитория силтидей тынып
қалатуғыи еди. Ол батыстағы рсволюция қәрекетлери
ҳаққыида сөйлегенде өзи тап сол ўақыялардыц ишииде
жургендей болады. Свзиинн арасында ол бул докумснтти Брнтан, буны Париж, буны Берлин музейлерииси
таптым деп сөзлерии
долиллеп отырады. Батыс еллериндещ унамсыз министр дипломатлардыц өмир баяиьнқ олардыц сол заманда қашан ҳом қандай айып нслегеилершқ олардыц өмириндеги әшкарадық ислерди,
олардып впадэп туўылып есшг, дулья таиып, дипломипия исдерипе қалай араласқанын өз кези меиен көргепдей, бнрге жүргенден етип сөйлейди. Франциядағы рсполюциялық ҳәрекетлерднн эпизодларын күни, сааты,
қалай, қайсы көшеде болғанына дсйин айтқан ў а қ ь т а
сол элизодқа өзиц қатиасьш отыргандай боласац.
Ииститут кексесине
ҳср күгги Академик Таряекиц
атынз жазылған көп хат кслсди. Ол хатлар көби шег
тиллерде жазыдғап. Ол хатларды со*л тиллсрлс жеискен
жолда кетип баратырып оқыйды, ҳәм сол хатларға сол
куни жуўап қайтарады. Лкадемик Тарлешжц баласы^г
көрмедим. Баласы жоқ шығаэ деймен. Оныц қасыида
ҳаялы поскелдек, кишкеис ғарры кемпир журетуғын еди.
Олардыи хатгы жолда кстип бпратырып оқып, бир-би402
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^ш е қаргп күлнсип, татыў сөйлесиўлерн көргеп кисини
таи қалдыратугын еди. Сол жылдын бәқәринде Академнк Тарле Ленинградқа қайтыи кетти. Онык кетиўи
бпзлсрди куто қыйландырды, Арадан үш-төрт жыл өт,<:1шен кейии, 1936-жылы Академик Тарле ҳәпте де бир
е:х\\ мәртебе Лепннградтап Москваға азанда «Красная
^трела» поезды менся кедип, Москвадағы Мәмлекетлик
>киверситетте лекция оқып, сол күни кеште Ленинград'
қа қайтып кетеди екгп ҳәм Лкадемиклик атағы қайтЗ'
:аи берилипти деп еситтим.
Арадаи көп жыллар
өткеннен кейин оиыи «Налольон> атлы китабын оқыдым. 1942-жылы Уатаидарлық урыс дәўиринде
Академик Тарлснии «Огонек»
журналында Германияиьщ тарийхынаи мысаллар келтнрилгеи мақаласып оқыдым. Оныц ишиндс; «Гитлер
Германиясы Европа менен Азияны жаўлаи алып, еки
экеанға еки аяғык тнреп турмақшы, бирақ Гитлер Германиясыкын ол ойы пасыққа шығады»—деп жазгаи қагарлары мениц есимде қалыпты.
1968-жылы Ленинград қаласьша барғаиымда 6-шоль
күни «Дворцовая Мабережия> көшесин бойлаи, Нсва
дорьясывыц жагасы менеи киятырсам, Шыгысты изсрттеў институты мепеи Эрмитаждын ортасында бир жайда
академик Е . Тарленнц мемориал доскасына көзим түс:н. бунда «Бул үйде 1933— 1955-жыллар арасьшда акадсмик Е. Тарле турды> деп жазылган екснМсморнал доскада академик Е . Тарлении суўретин
көрип, 1У32-жылы Алма-Ата да оқытқан әдиўли устаздьщ келбети көз злдымнап елеслеп етти...
Сакен Сейфуллин. Бизлер оқыған қазақ ииститутында Соксн Сейфуллип «Қазақ батырлар жырыиан> сабақ
берди. Ол дәўирде қазақ аўыз әдебиятыныц программасы хәм ариаўлы оқыў китаплары басылмаган еди.
Сөкен Сейфуллии Абу-Бакир Диваез бастырып шы; арған «А лпам ы о, «Ер-Таргын>, «Қыз-Жипек», «Қоблаи> дәстанларыи алып келип, столға үиип койып, ән[ нмеге кнрисип кететугыи еди.
Сэкен аға қолына жылтыр гүмистен нағыс сальшган
«ймек таяқ алъш, басына
нағыслы гилем (каяровый)
тақыя кийип журетугьш еди. Жыйпақларда, дем алыс
ўақытлары таяғыи қолына услап таянып турады, оиын
дегсрегине жаслар топләиады. Сокеи аға өзшшц өмири103
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1ГСП қызықлы эпизодлар сөйлел береди. Әсиресе ол жассейлескеннн айтқап ўақта студептлердпц ишск-силесн
қатып кулисип, топарласып тықлап туратуғын едик.
Мен бир сөздик арасында
оған қарақалпақ ҳәўескерлери дөгерегинде 1928-жыллары онын «Қызыл суққарлар> атлы пьесасыныц Қарақалпақстанды бир нсшс
сапар айланғаны туўралы айттым. Ол буган жүдә қуўанып қалды.
Сакен одебият туўралы болған жыйналысларда трибунака шықса, ол сөз басламай-ақ жыйылған халық күлисе баслайды- Өйткепн ол сейлегенде юморлық моиера мснеи қазақтыц патурал
түринде ерснлеў қылып
сөйлейтуғьпт едн. Сонлықтан онық сөйлеген сөзине күлмеўге нлажык жоқ еди.
1932-жылы турли теориялық мәселеде идеологнялық
айтыслар болып турды. Бул партия жыйналысы И . В.
Сгалиниин «Пролетарий
революции> журкалындағы
Слуцкиге қарсы жуўап жазған мақаласы туўралы болып, критика жүдә күшейип кетти. Партия жыйналыслары «қудайдын қутлы куни> болып турады десек де
Оолады. Айырым кптаплар хаққьшда парт бюро тәрсиипен докладлар тапсьтрылды. «Қазақ жери мәселеси»
китабыи С. Толыбеков, профессор Фотозтыц «Рус әдебияты» китабын критикалап
Батало» доклад қылды,
басқалары есимде жоқ...
Бнр күни Сәкенге де гсзск
жеттн. Силтенген таяқтық бир ушы Сәкенге де тийди.
Бир сапары бизлер оқыған инстнтуттагы үлкся жыйналыста президиумда
отырганлар Сәкенге «Трибупага
шық, қәтенди мойынықа ал>,—деди. Сэкен трнбунагп
шыгып;
— Мен нени мойыныма алойытц мүмкип меи өз қэтемдп өзим билмейтуғын шығармав. Меии пүткнл Қазақстян биледи. Мениц үйиме таныслар, дослар, келсди, оиьш ишинде судта пси барлар, нартнядан шыкқа.1лар, да болады, олар өзлериниц муцып шашдьь Мум*
кип, солардьш тәсири маған да тийии жүргел шыгар,
Вираз^, өз қәтемди өзим сезбеймен,—деп жуўап бердн.
Себебиииц не скеннн билмедим,
Соксн менен Наоыр
Төреқуловтыц «оты өре жанбады>, бирин бири жамаплап /ку5ди.
Назыр Тереқулов умытпасам 1936-жылы шығар деймсп, Қазақстан Сокенниц 20 жыллық әдсбнят дөрстиў
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псю! тойлағандз од Сәкеипин «Домбра* атлы шыгар;.'асы қәте» деп—Қазақстап райкомына жазған ар аачын Москвада, Серафимович көшесннде С С С Р Совнаркомынын «Каменный мост>тын қасындағы Л*2 үйде турғг.нда онын квартирасына
қонақ болып бар-анымда
маған мақтакыш пепеи оқып бергеи едн. Сон олардыи
бир биринии үстннен арза
бериўи, ақыры өзлериннц
аяғына тусаў болды,
Сакен Сейфүллни саўатлы, тасқын талантлы шайыр
едн. Онын сулыў келбети, сөйлеген сөзлерй адам такландыратуғын еди. Сопыц мепен бирге ол улкеи мамле
кет ғайраткери болған сдн. 1935-жылы Қазақ мәдеиияты съездине тағы делегат болып бардым, ол съезде не*
гизги мәселе қазақ мсктсплерин жақсылаў, аснрссс үл
кен даў болғап мзселенин бири— қазақ ал ф ат ги меиен
орфографиясы дөгерегинде болды.
Қазақстаныц мәденияты бойынша халық билимлсиднриў комнссары Жургеиовтын доклады алты саатқа
созылды. Қазақ имласы (орфографиясы) боиыиша орта*
ға он уш проектн келип түсти- Негнзгн проект профессор Х^дайберген Жубаиовтики болып, оныц өзи доклал
жасады. Бул докладта көп узаққа созылды. Докладчиктин даўысы қарлығып қалды. X . Жубаноптыи усын*
ган проектиси: «Қазақ тилиниц
алфавитинен барлык
да\ыслы ҳәриити алыл таслап, жазыўды даўыссыз хәриплерден қураў керек*
сди. Ол өзиннц бул усьшған
ггроектнснн стенография жазыўыица ҳзм телеграммиларда даўыслы ҳәрнп қанша аз болса, жазыў соиша
жециллеп тез жазылады»—деп дәлиллегем болды. Бирақ бул съезде усыиылған он үш проектинин биреўи де
өтпей қалды. Бундай нмло айтыслары бизиц Қарақал*
пақстанда да он жылдап аслам доўиргс созылды
Мениц мепен институтты бирге питкергеи, Мухаммеджан Қаратаев, Хамэа Есенжанов, Белгибай Шалабаев, Зийнел Шашкин, Есмағамбет Смайлов такы да
басқа Қазақстанда-ы
мектеплеслерим Қазақ елинип
мәденият, әдебият, нлим майданьшда, кеп жыллар даўамыкда пидәкерлик хызмет атқарды қәм атқара береди. Алма-Атадағы арманлар
әмелге асқанына мэкгп
мақтанышлыман. Мухтар Әўезов, Сәкен Сейфуллин тағыда басқа устазларым менин келешек емнриме жолла
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_ма берди, меп буларға ҳәм қазақ педагогикалық инст!1тутьша миннетдарман.
Еки дүнья. Бир еки дуньяиьг көрген адам өз өмирин
мағаи сейлеп берген еди, мек о и ы й сөйлеген сезин, эде-бий формага салып жазыўды мацул көрип, жазып
дтырматг.
I.
Бул ренолюциядаи бир г?еше лсьгллар бурын еди, қабат-қабат болып ислепгеп қамыс қоралар менеи шеигел
чәрем, жер төледеп бирнешс жыллар бойынша шығары.'1Ып таслангаи дәрислердсн пайда болғаи бирнеше төбелери бар, бөлек отырған аўылдын шетииде «Бир нзрсс
ийшан» дегенииц писпсгеи ылайдан тек уйе салған мешити мүлгип тур еди.
Тилегенник жасы быйыл 8 ге қараған еди, апасы Тилегенди бугии ерте оятты. Тилегеи неге ерте оятқаиына
тусинген жоқ. Апасы Тилегенге
бир гүлше көмип ҳәм
қазанға қатырған еки нандыжүхтин үстине қойғаи екен.
Тилегеиди турғызып, гүлшени Тилегенге «же» деп
қольша берди. Бир аздаи кейии еки ианды қолтығына
қысып, Тилегенниа қолынан жетелеп анасы бир жаққа
жүрил кетти.
1!

Мешиттик алдына келип апасы Тилегенге:
— «Мыиа наидьг ийшанымызға бер, оқыйын деп келдим, деп айт» деди.
Тилегеп қапыдан ншке кирди. Апасы қапьшыц сыртыида жегдеси мепсн бетнн көрсетпей, бетин жаўып
қырыилап, қапыпып сыртында жақлаўға сүйенип отыр
ды өйткепи:
ҳаялларды «шәрият иызамы» бойынша
ййшан көриўге болмайтуғын еди.
Тилегсн қолындағы наиды алып. ишке кирди, өжирецин иши ыслық басқаи, пәтикке салған ағашлар ыс, Тилегеи кирип келгеиде хешкимди көре алмады- Өйткеии
жай қарақғы. Тилегеннин көзи еле уйренгеи жоқ еди.
Кнрип келгеиде балаларлыц ғаўырласқан даўысым еситти, ол ғаўырлы
да тым-тырыс болды. Тилегеп панлы
кимге берерии билме?й көзи алақлап турды. Сол ўақыт406
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та: «Ҳа бала, оқыўға келдиц бе» деген бир даўысты
еситти. Тнлсш ) даўыс шыкдан жаққа жалт қарал едл,
тамныц төбесинен түскеи жарықтыц қасында алдында
қураны жайылған астына туўлақ төсеген, сақалы жал*
пыйған, жайды ьгслық басыў менен бирге буныц да сақалы сарғылт болғаи, бети қоска қосқан өгиздин ыйығындай қыртыслапған, басында кирден аттыи сырмағындай қап қара болыўға жакынлаған мелле ғаўашаныц сары пахтасынан тахия тйген, устинде догелек
кец жағалы узын бәз көйлеги бар, көзи төледеги пышықтын көзиндей жылтырағаг.
бир дизеси жугинген,
бир дизеси қулағынаи озған еки бүгилип отирғаи бнреўге Тилегеннин. кэзи тусти.
Тилеген иаиды узатар узатпастаи-ақ ийшан отырғап
орныиан^қозғалып, нанды альш, өжирениц қуўыс текшесине қойды. Сол ўақытта есик беттен:
— «Ийшаиымыз мынаў тилеп алғаи жалғыз баламыз
еди. Ол дүпьяда мойнымызға қарыз болып жүреме, ҳеш
болмаса намазлығын билер, мойиымыздагы парызымызды өтейик деп алыл кслдим. Ендигисин өзиниз билесиз^
сүйеги бизики, ети сизики—деди.
— Ҳәй, бәрекелде-ә, жүдә жақсы—деди ийшаи.Тилегеи «Сүйеги бизики, ети сизики» деген сөзге гүсингек
жоқ. Апасы үйине қайтып кеттн.I
III
Тилеген еки көзн алақлап, тулымшағы салбырап еле
тургелип тур еди, ондағы саққа жүгиннп дус—төмекине
отырған балалардын. биреўлери түртип кулип қояды.
Ийшаи балалардын шетиие алып барып, Тилсгенд»
де отырғызды.
Тилегсн тум-тусына көз жпберип қарап еди, қуранға
уцилип букшийип қатарласып отырған жигирмалаған
ул балеға еки қыз балаға көзи тусти. Биреўиннқ алдында жуўаиьграқ китап. Ънреўлеринин алдь/г/да кюикеиерек китап. Қай биреўлериииц алдында жалпақ тутқасы
бар тахтай, Тилегекшш қарацгыға көзи уйренди, ҳәммесин аиықлап көрди. Балалардьтн қасында Тилегепде
олардыт! отырганьшдай саққа жүгинип отырды.
Кун сәске болдьқ балалардьтн бирли-ярымы «Соскелик жарманын ўақты болды тақсыр»—деди.
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— «Олай болса барыц, бнрақ тез келии, далада оно.аўшы болмац»—деди.
Балалар дүркиресип ҳор қай:ысы еки ҳолыи қаўсырып. «Ассалаўма алийкум» деп арты менек шығып кеТ{[п атыр. Тилсген кейиниректе қалып еди, ийшан оған:
«Үйине барганда сәлем берип бар>—деди.
Балалар соскелик жармадаи қайтып келди. Ҳәммеси
кайтадаи сәлеп берип, өжиреге кирип орынларыиа отырды. Тилегеинин қолына бар
жалпақ тахтап берди, устайтуғын бир тутқасы бар, бетннде қара шыжбай хаты
бар. Хатлары шегирткепиц
сыйрагындай, бадырайып
тур.
Ийшан турып.
— Кел бунда, саған сабақ берейнн—деди*
Тилеген ийшаииын алдына
келия еди, нйшан оған
сақка жүгнннн отырыўды буйырды. Шыбықтыц ис қы/1ып жопган түби мепен көрсетни—мынаў «әлип», мынаў
«бе», билднц бе, ал енди бар, орныиа отыр,—деди.
Балалардыц ҳэммеси бирден ғаўырласқан, бир түрли
даўысы. шыгады.
Бул Тилегеннин күндегп еситип жүргеи тилине усгмайды. Тилеген олардын не деп атырғанына тусннбеди.
Баладардыц биреўлери есик бетке барып, еки қолын
қаўсырып, нйшанга бурылын, «мэллэм әдеп»—деди. Ийшап оған:
— Б ар,—деди. Бирнеше ўақыттан кейин Тилсгеп бунық далага шығыўга сорағаи рухсаты екенни билди.
Өзмнид «Р» ды дурыс сөйлсй алмайтугынын шаламашокки тилн мснси бара бара бул да рухсат сорап далаға иығатуғыи болды.
Бир күин нишаи еки балака шыбық әкелин деп буйырды. Түстен кейин ол балалар бир баўдап шыбық
алып келди, Тилеген буған түсннбедн. Тилегелниц апасы жүи сабағанда усыған усагаи сабаў меиен жүп сабайтуғыны есинде бар еди. Ийшан жүн сабайма скен
депте ойлады. Бирақ олай емес ексн- Жүнинц оркына
балаларды сабайды екен. Тнлсгеи шыбықты бнр—еқи
жегеннен кейин ғана буган түсниди. Апасыныц «сүйегн
•бнзики, ети снзики» дегени
ҳешкнм айтпай-ақ сокыиап күтә түсииикли болды, Онын түсиниги жацағы* бир
баў шыбықта екен.
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IV .

Тилегсн тахтайдын әлилпесин шығамав дегснше, екв
жыл өттн. Азаида келеди, саскелик жармага барып келгеннен кейин түске түслнкке жиберип алады, тақныа
*тыўы менеп кү?шиц батыўьша дейи1! окыў болады, тек
жума күни бир дсм алып, бонын жазып ойнайды. Басқа
ўақытта ойнаўға пурса жоқ, жумадан ксйин «жумалық» деп еки нан зкелнп нйшаиға береди.
Балалар жыйналганиаи кейин цатар отырған бзлалардыц ҳөммесииич арқасына ийшап урып шыгады.
Қайысқақ шыбық Тилегеинин де жаўырыньша тийди,
Гейде шыбықтын ушы ясаўырнынан асып жүгинип отырғаи аяқтык ушыиа да тийип кетип, дуз қуйғапдай аягы
гшыды.
• Бцр күпи нйшаиды бирсў, «садақаға* шақырып кел’ди, Тхйшан балаларка жуўап
берген жоқ, озық, егедс
Солғаи балаға «мешш ораыма балаларды үйретип тур*
— леп кетнп қалды. Балалар мектептен срте қайтып кетнўге, ата-апаларымыз неге ерте келдлн дсп айтады,—
деп қорқып тарқасқан жоқ. Балалардын борлпе еркт;
лик болды. Ойынға кнристи.
Гүз болса ийшан қабыл
нйнине салып, балаларды
' қытқаны ушын аўыллардаи ғәлле жыйнайды, ал жаз
бллса, үйлер жазлаўга көшсе, қыслаўдағы барлық «бүр
^елерге ийе болып» көшпей, қыслаўда қалады.
Ж аз болса балаларға суўга шомылыўға болмайды,
деп қулағына хат жазып жибереди. Ҳәптедс балаларға
отын әкелин деп балаларды ийшаи шөпшек териўге жлбереди. Шөпшекке кетиў оқыўдан күтә жақсы көринеди.
Мойны босап, дарқал болгапдай болады. Шөпшек ке*
лерде, шөпшектн жыйнаған ўақытта лйшан қарап турады. Шөпшекти азырақ әкелген балаләрға жаман көзл
мекен қарагандай болады,
Бир күпи бала.тарды тусликке жибериў алдында
«Қәие тырнағьщызды алып жүрсизлср ме?»—деп қолына бир қалықырақ тахтайды алып «Қолыкызды корсет*
шн>—
—деди. Балалар қолып жасырып, ойнаған ойьшдай
қылып бир қолынын
бармағыи екипши қолы мснел
қысып услап алып «мине тақсыр» деп керсетип атыр,
Ййшаи тырнағы өскен балалардыц «бадбақ неге тырнағынды алмайсац»—деп тахтай менеи қатар турған бармақларыпын устпие урып жибергенде басқа балалардык
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журегн зырық ететугын елн. Сөнтип балалар тарқасты.
Ийшан арқасын тиыбықтыц ушы менен, цурсаған
тыриағы менен тыр-тыр етнп қасыйтуғын әдеги бар еди.
Бир куни—кимиин тырнағы өсик? Менин арқамды қасып жиберик,—дсдн.
Тақсыр езиниз тырнағынызды
алып жүрин деген сон алып тасладық,—деди Тилеген.
— Отыр. Бадбақ!“ -деп Тилегенпин жаўрнына бнр
шыбық урды. Екиншн бир бала: «Мен қасыйын тақсыр>
деп сскирип турып жаўырнып зкаланашлап қасыды. Сол
ўақытта балалардып оқып атырған ғаўырлысы тынайын деди. Қасьш болғанкап кейин:—Бийздеплер неге
оқымайсызлар?—деп шыбық пенеп бир қатар сыпыртьш
урып шықты,

V
Тилегон үш-төрт жыл өткеннеи кейин жақа сабақлар
ала баслады. Әлиппени шыққап соц сол тахтаиын ишинеи «Ж аца сабақ> шықты, ол—«Әлип—•те жоқ, бе де бир
ноқат, те де еки ноқат, се де уш иоқат»,.. дегея сабақ
екен.
5ир куни ийшан далаға шығып кеткенде бир егеде
болкак бир бала жуўан шыбықларды билинбейтуғыи
етип белкнен шала кесип қойып еди- Ийшан балаларды
урған уақта шала кесилгеи шыбық сыныл кетти. Коп
шыбық сынып кетти. Көп балалар буған күлип жибере
жазлады.
Ҳәр куни кеште балаларды қатар қол қаўсыртып,
аяқ ушына «Моллам дөгерск қылып» түргелтип қойып,
«Мен деме, мена деме, сен деме сона деме, биз дениз
бизге дециз, сиз декиз, сизга дениз» деп шыбығьшын
басыи қозғап, өзи де. қобалжып қояды. Валаларда жақсы деўднк орныма ийшапнык абтқанындай қылып қайтып айтып берди. Бупы«даўыр> дейди екеи. Ийшан балаларға «Ссн деме> десе, баләлар
да ийшанға «сен
деме» деп қайталайды. Булардып қабсысы қайсысыиа
әдеп үйретнп атыргаиы белгисиз.
«Ҳайт> деген ўақытта, балалардыи қолыиа бир, жапырақ қағазға Ҳайды қурбан келди деп әлем қылады,
жан фида, бизге бир заўқы тускп тур, сизге келдикий
ата. Молламызга айдаиа берип бизди азад сйлесен, сиз*
ди азад ойлсгей ол «тзмырдық қуда> деп жазылған қа410
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газды аталарыпа адарып бермгг, атасыиан пул әкелшт
икшаика берсдн,
Ийшан балаларды шыбық пепен урғаида бнр балалардын арқасынан пөстектиц дауысыидай даўыс шыгады. Қайтарсын бунык себебин жолдасларынан сораса
қәйбир балалар таяққа
шыдамағаилықтан чрқасыиа
шапаинық ишинеп терн тигип қояды екен, Тилеген букьг
соцынан бнлди.
Тнлеген оқыўға келгенде балалардын ншипде еки
қыз бар еди- «Ёндк намазлыкынызды билдициз. нашар
оқып ийшаи болмайды»,—деи аталары оқыўдан алып
кетти. Ол сөзди ийшапнын ези де басын нйзег қойып
мақуллады. Тилегел «Ж ана сабақ» алды. Епдиги сабағы: албасык-ә, албасын-ә албурур-о, а— и—о» екен.
Мпне усыларды басып ийзеп,
даўсын шыкарып оқып
ж ш ярым журди.
Тилеген урраи таяққа жыламай, көзикин жасы тахтайдын бетннс тамыл, оны нйшапға билдирмеймеи деп
техтайдын бетпне тамкан көзиниц жасын жени менен
сыпырып, тахтайдын хаты өшип қалып тахтай бир неше
мсртсбе жакаландь..
Булардын биреўн озық, биреўи қальтқ, балалардып
нпшпде сабақлас биреўи жоқ. Ҳәрқайсысыныи сабағы
хәртүрли, Тилегеи Зирпеше ўақытлар вткен сон тагы
«х<ақа сабақ» алды. Ол сол тахтайдық ишннде «абжет
—•хаўаз» екен.
Сойтип журии тахтайды шықты, Аптектпц альхамнпде бир жыл жүрди. Сөйтип уш-терт «аптиекткки» тоздырды- Бирақ хат таныган жоқ. Арадаи 9 жыл етти.
«Аптиектиқ» ежесинеи шығып, сүресиие түсс алмай Ти*
легеггкия жуйкеси қурыды.
Х ат тапыў әрмакыи орыплай алмады.
Апасы епди усы оқығанык болар, «намазлыгыцды»
билгеи шығарсан, мынаў дийқаишылық, кун көрнсимиз*
ге көмегиқди тийгиз деди.
Сонын менен Тилсгеи «дәристи тамам қылып, сейсхаиаға қол қойды», дегел усыдагы—деп онсерн болге
ийе болды.
Тилегендп оқытқан нйшаны да саўаты барлы*жоқлы екен, тек ата бйласы ден, аизсы нйшан болған соц
ийшан атасы
елгепде «ийшан әкецник ориыпа ийшан
411
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бол» деп әкеажеп қалғал ыс басып қап-қара
сәллесии буған кийгизе қойған ексн.

болга.1

V I.
Арадак иеше дәўир жыллар еттн. Қарақалпақ елиие
Советтин сәўлеси түсти. Тилеген егеде жигит еди. Лик*
безге қатвап—қатнап саўатын ашты. Тилегеннин. ендиги
оқыған әлипле китабы баяғы тахтайға, мешиттен қа*
лағына тийген түсиниксиз қуран, аптиектин тилине ус;;
майды. Тили түсиникли, кеўилля, китаптын ишинде жақсы сүўретлер бар. Тилеген ол сүўреттен стахояовшылардып кебисии тапыды. Тилсгеи тек саўатын ашып қойған
жоқ. Газет-журиал, әдебият, қосық китапларьш оқыйтугын Йолды. Колхоз калрларип таярлайтуғын курсқа
барып келдн. Рдйонлық, республикалық съезд—конфс*
регциядарға барып келип саналы адам, колхозға председатель болды.
Буидайлар тек Тилегсн гана емес, Тилегеи усаға?!
бирнешелер толып атырғой.
Сентябрь айынын
бири еди, Тилеген ерте турды, 8
жасар баласы меиен I I жастағы қызын оятып жаца ки*
йимлер кийдирди. Қызы шашыя донгслектетип қырық*
қаг:, тобеси{1с қызыл лента байлаған, мойнына пнонер
галстугин, улы ақ кейлек, көк түрси, кийген, ексўи де,
гүлдей болып жайнал көринип тур. Балалардын ке5'ли
буған үлкеи қуўанышта. Ж аиа оқыў жылыиын басланатуғын күии еди,
Тилеген балаларды ертип олардын қолыпа ©з китап
ларын услатып сгисликтии арасынан жүрип кетти, азанғы қоцыр салқын, елпеқлеп ескеп самал есип тур. Егкнлердин басы әстс ғана қыймылдап, тәжим берип турған*
дай, Тундеги түскен шық егинлердиқ жапырағында
азангы шыққан күнге шакылысып гүмнстей жалтырап
тур. Таза ҳаўа, егиилердни жупар ийиси кнснни елиткендей болады.
Бир азырақ жүргенлеп кейин теректик арасыпан күпинн сағымы менсн жалтыраған аппақ мектеп кэринди.
Жақымлап келе бергенде мектеп балаларыньщ барабан
урған, сырнай шерткен оқыү жылыныа басдаиғандағы
шадлы памалары Тнлегешищ қулагыиа келдн. Мектем*
412
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ье жақынлай бергсиде Тилегепшщ балалары жеткерместен жуўырып озып кетти қәм көп балалардық пшние
косылып кетти. Тилеген балалар мекгептин дегерегииде шадланып ойнап турған шад өмирли, терезеси кен,
ақланған, кеўилли, жацсы салынған мектепти керип
бираз қарап турды, Өзиниц ж ас ўақтындагы анасы*
/1ЫК мешитке апарғаны, ондағы оқыў, қарак қалған себил заман, тахтайды қушақлап, кезинин жасы тамып,
устк—басы пырым-гырым болып, нйшанныд шыбығын
талай рет жеп, азап-ақыретти керип, ақырында саўатсыз қалғаны ядына түсип, оиын өтксидеги өмири көзинид алдыпан елес-глес өтти* Бираз ойлаиып туоды да,
үйине қайтып кетти. Тилеген
үйине қайтып, узақлап
кетнп баратырғанда да сигиал барабан, балалардын
қосъщ айтқан шадли даўысы Тилегеннин қулағыпа тал*
тал келип турды.
Меник аўьмым. Ел ишинде ертектсй болған ўақыяны
ссте сақлап, көпке сейлеп берстуғын адамды «қатықулақ» дейди. Қатықулақтыц сөзин ҳор кимде тыклайды
ғой. Бала гезимде бир қатықулақ ғаррыныц үйдик ко*
леккесинде бир неше адамларды топлап отырганьш кернп, ойынды қойып, ғаррыныц қызық ертегинс менде қулақ қойдыМм. Ол ғаррынын дилўар, шешеи сөзи мсин
өзине тартты. Бирақ көби есимде қалғаи жоқ. Есимде
қалғаны тек мыналар болды:
Меи ол гезде жас еднм, бизнк бул Аралбай урыўынық ели Шымбайдыц арқасындағы Қыпшақ урыўыныц
бийи «Ере^еддентектин» шардересиник алды, «Жалпақ
шек» дегеп жерде мокан қылғаныиа көп заманлар бол*
ған екен. Бир кунн жазөтипгүзге айиалғанда ел пшинде үлкей қаўасат пайда болды. Ел-елат жыйылды, бийлер төбеге жыйпалыл, мәслахат баслапды. Бийлер сөз
сейледи. Бурын Хийўа хаиына «салық—закат» төлесек
енди ақ патшаға «зизия»1 төлейтуғын боддық. Бул
журтты орыс алыпты, дәрьяныц аржағы хап қоластыпа
қалыпты, «уйренискен ж аў атыспаға жақсы» дегеп, хан
қоластыиа кешемиз, көлик тапқан көшедн, колик таипаған журтта қалады деген даўрық сезлер шықты. Жы*
ғьш тарқады: ертецине уйлерин жығып зрбаға тийеди
Уйдии суйеги менек ыслық үзикке, гөпе кексп керпе-те
Зизия—дии салығы.
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сехке өгиз арбалар толды. Арбалардын үстинде таўық.
лар гокацлады. Кошиўгс көлнк таппа>1, көшкенге к©щ,
ке ералмай қалғанлардын улы менен қызлары сын*
сып жыласыл,
шуўласып хошласты, гейбир арбалар
шыйқылдасыл жолға дизилип кәрўан больт жол тарт*
ты. Бул көтлкен елат сол көшкеннеи кешип Әмиўдорьядан өтип, хан қоластына
жегип, Қокырат қаласыныа
кун шығарында «Қанлы көля» деген жерде мәкан етти.
Вирге ойнаган балаларым мени шығарып салыўга шық?ы. Күндеги әдет бойынша о?1Ыпға алданып жол жүригз
узақ сапар ядтаи шығып кетклтн. Песин ўақта жолғл
түстнм, кетил баратырып, аўлыма бир қарадым. Киндик
қаны тамған, баўыр басқап аўылды таслап кетнў маған қыйьш болды. Көзим қыймады, онын шанлағьш
ля ойняғян ўақытлйрым көз алдыма елеследи. Жора*
ларым бирталай жерге дейин ерип барып қала берди.
Аўылымнап кетсемде жолым түскенде барып турату*
ғын болдым. Шымбайга кеЛкп жана мектепке кирднм.
Ол гезде «төте оқыў* деп агклатугын оқыў л^ени демде
хат танытты. Вир күн.перн аўылыма қыдьтрып барытт, бу*
рь:иғы жср төледегн оқып атырған сабақлас жолдасларь:мды кэрсйин деп жер телегс кирдим- Балалар куле
шырай берип маған қарасты. Мен эдет бойынша қол
қаўсыра моллаға сәлем бердим. Молла сузетуғын огиздсй басын төмен алып көз әйнегиниц устинен бир қарадьк
Молла мениеи «төтс оқыў»
дегетг қаыдай болады
сксн дегг сорады. Мен оған
.куўаи бериўднц ориыма
молланьщ иширтки, тутиреткк жазутугыи қамыс қолемин алып, күйген тэрыдан ислеиген иипшде қара жнби
бар дәўетине малып, балалардыц атларын жазып моллаиын қолына бердим. Молла «оқыл> көрип тац қалғаядай ис көрсетти.
Арадан жыллар өтти. Техникум питкерип аўылыма
барсам созет мектеби ашылған, терсзеси жарық, жаца
совет мектебй салыиған. Бир неше жыл мийимди шнриткея мениреў төлении төбеси ойылып ортасына қулаган,
қарабақана больга жатыр. Моллапьщ қайда кеткенин
билмедим. Оны қайда деп сорағзньш да жоқ.
Бир неше жыллардан кейин ииститутты ииткернп а?ылыма келсем аўлымнын түрц бурынғыдаи да нзгерген.
түр берип гүлленгек. Колхоз болған о?ан «рай414
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ком» деп ат қойған. Ҳолхозда агропом, муғаллим, есаянгы усағаи колхоз. интеллигент.меря квбсйип кеткен. Вул
иителлигентлерди керип кеўлим толды.
Бул меннн аўылым өткеп заманда 1873-лшлы көшиўге көлик таба алмай журтта қалса, қозир машииаға мн: 1 ИП жүргой.
Өткеидс келик таўып кешип кеткеп хан қоластына
еткен «Қанлы көлди- мәкан еткен аралбай ели бүгинде
де сол мәканда колхоз болып оған жана ат қойылған.
Ол да менин бир аўылым болды. Мен өмнрим бойынша
Совсттиқ кен пантахт жеркниқ көп жсрииде, кеп қала*
ларында болдым, Совет
елишщ барлығы да мешш
яўылым ғой,
ҮШ

БӨЛИМ

ИЛИМ ПАЗЛАР К ЕЛ Д И , ИЛИМИЙ
9КСПЕДИЦИЯЛАР
Қарақалиақ ҳалқынын эконсмика ҳәм мәдепият та*
рийхыида уллы рус ҳалқынын тутқан роли оғада үлкен.
Мен өзнм кергек, билген рус илимпазларьшын Қарақалпақстан хаққындағы хызметлери туўралы есте қалған*
дарды хат жүзиие түсириўди мақул көрдим, өйткени мен
билгеы порселерди?! көпшилиги архив материаллары
болмаўы да мүмкии. Меиин бул естелигим бизинтарийхшыларымыз ушын да косымша материал болыуы мүм^*
кин.
^
1926-жылы Шымбаи округлик атқарыў комитетинин
алды бир топар адам, олар буръшда көрмеген жипек
қалпақ, ҳасыл костюмлер кийгеи, келбети келискен москналы үш жигитке — ҳүрметли қонаққа жыллы, жүз бе*
нем қарасып тур.
Жыйналған көптин ишинде рус тилин билетуғын бир*
ак адам бар, ол да болса окрисполкомиын секретары
Мухсин деген татар. Сол «дндмаш» арқалы бул қонақ*
лар менен жол болгыилар сорасқаида булар Москва
укизерситетиниқ этпография факультетаниц студентлери Баскаков, Ивапов ҳәм Давлст дегеп түрк жигитн
екеп. С . Петербург университетииин профессоры Милеоранский 1903—жьлы өзинии шакирти Беляез дегенди
қарақалпақлар арасьша жиберип, аўыз вдебиятларын
415
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жыйиағаиы туўра.пы хабар еткен, ал булар солардын нзи
мелен қарақалиақ халқыиын этнографнясьш үйреннўге
жазғы практикаға келгеи ст)?дентлер екен.
Бул ст) дептлер үстнндеги европалы кийнмлериц шешип таслап, тығыз халықтык ишиие синисип, жумыс ислеў ушьш Шымбайдыц базарынан матева еткк, дуўқат
|иапап, селкилдец шөгирме.1ер сатып алып кий-инди, бул
тацқалдыратугыи иәрсе емес, ол гезде аўылда Европа
кийимии кийген адам жоқ. Булар былай қылмағанда этиографиялық материаллар топлау қыйын болғая болар
еди.
Вулар жазы меиеи ел аралады. Бул жас студентлеряп қызықтырған иәрсе жыраў-бақсылар, халық ойыплары болды. Қарақалпақ қобызы менем масқарапаз Кылышбайдын сүўрети Баскаковтыи үйиндс елеге дейш?
сақлаўлы тур. Булар халық ишине өзиндей болып кинннип кеткенликтен оларды катсынбады, бар билгешт
сейлеп берди, олар жсргиликли тнлди шала тусинсе де,
рус алфавити меиеп жаза беоди. Кеп матсриаллар топлады. Бул үш студенттии екеўи басқа жумысқа өтсе де
11. А. Баскаков Қарақалпақстанды үйрениў исин даўам
етип, Қарақалпақстапға тағы сапар етип бнриеше келди. 1929-жылы областьлық бнлнмленднриў болиминде
илимш! хызметкери хызметин атқарып, рус тилинде царақалпақ нлимий граматикасыи жазып йастырып шыгарды. Қарақалпақ үлке таиыў музейии шөлкемлестириўде актив қатнасты. 1932-жылы комплекс и л й м изертлеў ипститутын шолксмлссгириўде штициаторлардыц
бири болды. Н . А, Баскаков оннан сонғы жыллары да
Қарақалпақстанға жийи келип, нәтийжеде қарақалпақ
тили бойынша үлкем мийнетлер жазыў менен бирғе өзаниқ илимнй хызметии баслады. Қарақалпақстанпьш
жергиликли кадрларын таярлады.
1927-жылы Орта Азия универснтетинин Шығыс фа<ультетин питкериў менен бирге А. С. Морозова Қарақалпақстанға келип, областьлық билимлендириў бэлиминде илимий хызметкер болды. Қарақалпақстаннык
арқа районларыпда Зайыр, Арал тенизи жағаларьшда
қарақалпақ аўылларында жалғыз өзн атлы жүрип этиографиялық материаллар топлады, қарақалпақ халқыныц өткендегн тармйхын, бугингн өмирин жақсы үнренди, «Қарақалпақ бнблиографнялық керсетпеси» деген
китапты жазып бастырып шығарды. 1932-жылы ком416
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г;Л$кс иллм— изертлсў шктитутыида илимий сскретарьлық хьтяметшт ятқярдьт. «Қарақадпақ үй жайлары» дс*
геи темада кандидатлық диссертация жақлады. Ҳәзир..е қарақалпақ нлглшй хызметние ез жәрдемин тийгизоекте.
Қазақстанды үйрениў жәмийетшшц Қараҳалнақстаи
экспедициясынын баслығы А . Л . Мелков деген 1928*
жылғы экспедицкясын даўам етиўге Төрткүл қаласыпа
келди. Билимлеидириў бөлими мени усы экспедиция
составында жол басқарып жүригт, фольклор материалларын топлаўды тапсырды.
Экследиция начальниги арықтак келген, узьш бойлы,
жийрен сақаллы сары киси екен, Опьщ сыртқы пишимилен-ақ илнм адамы екени көриннп тур. Ол киси менк өткеи жылғы нслсгсн матсрналлары менен түснрген фоголары, салган нағыс орнаментлерк мепен таиыстырды.
Ол экспедицняға қатнастырыў ушып Москва униаерснгетиттен бнр иеше практикант рус қызларын ер-тип шыққан ексн, бир Гринева дегеи рус қызыпа экспедииня
питкекше музейдл басқарып турыўды тапсырды. Практикант қызлар жөнекей Хийўа арқалы жүриўди соранды.
Мен Шымбайға барып, Хожелидсн оларды күтип алыўды сорандым. Биз солгй келистнк.
Мен Шимбайда болып, өзимниц экспедицияда мииегуғын көк атымды безеўге кнрпстнм. Экспедиция начальниги этиограф болғаилықтаи қарақалпақларды атты қалай сазлап безеи, мипиўип көрсетким келди. Мен
атқа ушыгалы ала нағыслы терлик, шашақлы жилек
жоиа, рәлп, көзлик, ақбаслы ер, ғола зәқги, гүдери қаижыға, ғалы қоржыи бектерцц атланыў менен Хожелигс
::елдкм, начальш:гимдн күтип алдым. Сөйтнп, Хожелп
қаласыиан экспедпциямыз ез сапарын баслады.
Бнз ен алды иенен Гөне Ургепчке бардық. Биз бар*
сгқ профессор Башкиров деген археологиялық экспедициясын питкерип, Москваға кетейнн деп атыр екек.
Оньщ орнына белгили илимпаз, акадсмкк Якубовскин
келип, археологиялық экспедициясын басқарды. Бизлер
Якубовскнй менея бирге болдық. Бнзин экспедициянын
начальнигииин сораныўы бойьшша Якубовский бизлерге ескн Хорезм мәдениятыпыц тарийхыяан сенлеп берди. О л киси экспедицкяда жүрип қарайғап ба, я өзи қара ма, ирн даўыслы, узыи бойлыдап келген қара киск
27— 535
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екен. Онын сейлегеа сөзлерииен әз кәсибин жақсы сүйетугыпы керинип турады. Биз Гөнеде 9 куи жатып ке~
йин кетиўге тайынлаидық. Гөнеде Әўезмурат шайырдын
қосық.чарын жазып болғаинан кейнн» биз Хожелиге қарап атлы дизбеклесил жүрлп кегтнк. Гвненин бикнк
минары изимиздсн ерип киятырғандай болып узақтаи
думанланып, көп жол асқаиша керннин қала берди>
Виз жол жөнекей «Қаратереқ» «Қуйрықлы» деген мәканды жайлағаи қарақалпақлардыц ишинде болдық.
Гонедеги Әўезмурат шайыр усы жерде бурын болып,
«К фк ө г й з » деген қосығын шкгаргап екеи.
Хожелиге келигг, экспеднвдя Қоныратқа барыўға
таярланды. Ол гезде Қонырат Хожелиннн арасы қорқыпышлы еди, ҳәр куни баспашылар жолаўшыны талай*
ды екен. Бизгс Торткүлде өзих!изди душпаннап сақлаўымыэ ушын ҳәрқайсымызға бкр-бирден нагаи берилген едк. Ол наганларды ат дорбаға салғаниан кейин
ашыл та көргенимиз жоқ. Биз бундай жарақты еле қолга услап та көргеи омеслиз ғой. Ел аралаи еки кун журип, «Қәтеп»тиц бойына ке.тдик. Ол жер қалын тоғайлық екен, Онда көшпслн қазақ аўылында қопақ болдық.
Тунде улығаи қасқыр менен сагалдын даўысы уйқымызды бермеди. Атларымызда қазықларын айналып оқыранып, уркнп дурснлдеп, мазамызды алды, ал аўыл адамлары да бнзиц қопақ болганымызды ес көрди, оларда баспашылар кедип қалама деп қорқысып отыр екен.
Азанда «Қэтеп*тин Ьоныпа барсақ, «Қатеп» ҳарлап
агып тур. Жағасында онлаған жолаўшы, олар арасында қолыида мылтығы бар бир милйционер, Олар басиашыдан қәўии етип жолаўшылар көбейсин деп күтип
отыр екен. Сейтил, жолаўшклардьщ саны көбейди, милиционер бизлерден «жарағықыз бар ма?> деп сорады,
биз оған «адамға бир бир иаганнан бар» дедик. О л онда жүдә жақсы болды деди. Гөзеден қайтқанда да Гөиеден Хожелиге дейин бизди окелин салыў ушын бир
милнижжер жигигги бергем еди. Ол дшлиционер К азлумхан сулыў деген жерге келгенде ешекли кетип баратырған ғаррынык қолыидагы тебипгисин басып алмақн1ы болды. Мен оған тыйым салдым. Жолда көп түркпен аўылларына тоқтағанымызда баспашылардын бас.•игтрьтнъш батырлығьш мақтағаи сөзлер мегш ериндирип
жиберди. Қейин оны «жыл арқалаи кетти»—деп ееиттим,
«Қәтеп» тен атгы жуздирип ©ттик, арғы ж агаға шы-
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гып, келтиринип алыи, \шы қыйыры жоқ тоғяйдык вра«
1-ы менеи толарлзсып жүрип кеттнк.
Ж олда «Жапа қала» деген жерде тоғайдыц ншипде
агып турған жаптын бойыиа Г П У отрядьгкыд адамлары
атларыпа дем бернц отыр екен. Одардын қаш н да бир
кулынлы бийе, бнр ат байлаўлы тур. Ол рус жигитлери
бизлерге буниаи бир саат бурьш ғана баспашылардан
мыма жылқыларды олжа етип алғаньш»— баспашылардыц атларын таслап өзлери ж аяў шенгелдиц арасына
ккркп қашып кетип калғанын гүррин етнп берди.
Июнь айынык ьтссы күни ат сабылтып кешқу:рын
Қокнрат қаласына келдик. Қала халқы жолаўшылардан гөре бизлерди тан көрип, сон Р ай П О нын кеқсесн турған шарбаққа дейип изимизге ерип келдн,
Вуд корада Анибергеи шайыр да цоиақ екеи. Бизин
излегенимиз де усындай сөз қазиасын свйлсп бериўши
адам еди. Ляпбергои ергециие аўылынз ертиг барыўды
ўәде қылды. Қара ешегине минип, жол баслады. Бнз
атлы изиие днзбеклесип ерип, «Соркөл» деген жерге
келкп, Аяибергеннеи үш хү« даўамыида оныц шығармаларыа хатқа тусирдик, экспедиция начальниги 4 килограмм шыгатуғкп фото аппаратьтн мойлына илдирип.
аўыл балаларыи пзш1е ертип, ауылма аўыл жүрип, сүўретке туснрди. А. Л . Медковтын ез илимин сонша суйсеинне күтә тнқ қалдим. Жаздын ы сш айларында ат
үстинде узақ журип, тюқтаған жерде атты байлай сала
жаяў фотоапиаратын көтерип аўылларды зйналкп келнгт, чай ншиўге отырадьг. Аяпберген менетт хощласып
кетер алдында Аялбергеи екеўимизди қоса сүўретке түсирхк.
Биз қырдатт аслы, суўдан кемслн жүрии, қалыц қапырық қамыслықтық арасы менен экспедиция жумысын
даўам еттик. «лМақатай», «Мәдели>, «Қарақала>, «Аққада>, «Қазақдәрья> жерлерин аралап, сентябрь айында
Шымбайға кеднп, экспедивдяны питнсрнп, пачальнигнм
менен хошластым. О л кнси менеи көп ўақытлар хат
алысып турдым. Бул илимпаз А. Л . Мелковтьш қарақалпақ орнамепти бойьшша топлағаи бай материаллары, Алма-атада, Ленниградта, Иөкистеги музейде елеге
дейин сақлаўлы тур.
Белгили профессор С . Е . Малов 1930-жылы Ленинградтан шығып, Чарджоўдан Қарақалттақстаттға кемеля
келип, қыйыншылық жол азабы эксиедицияда жүркп.
419
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цзертлеў жумысын жургизди, қарақалпац тилинин могай тили менеи жақып екепин дәлийлледн.
Профессор А. А . Соколов қарақалпақ комллекс
14лнм изертлеў инстйтутынын мәдепият бөлимин басқарып, 1933-жылы экспедиция шөлкемлестирилип, Шымбай, Тахтакөпнр, райопларындаш жерлерди аралады.
«Батпақ өткел», «Бирдем» леген жерде болды. Экспе*
дициянык жумыс жағдайы аўыр болды. Қыстыи суўық
айларында арбалы журилдн. Тахтакөпнрден Шымбай
арқалы Тәрткүлге арбалы бардық. Жөнекей Қаратаўдын устннде күннии сүўыгына шыдамай ж аяў журдик.
Ол гезде Қаратаўдыд усти «Уры сай» дегеп жерде жо*
ллўшыларды баслашылар талап туратуғьш еди. Виаде
Шыибайдан қорғаиыў ушьш мылтық алып шығып еднк.
мылтықты услаа жургеиде тем-крн қолды тондырады,
сонлықтан мылтықты қолтығымызға қысып ж аяў жү*
рип, «Уры сайдан» амаи өткеиимизгс қ а т ш қуўандық.
Профессор ғарры болғанлықтан жаяў журе алмады.
Сөйтип, аяғын суўыққа алдырды. Жөнекей Шаббазда
ат уркип кетин, профессор минген арба Шымам каналыиа думалап кетти. Каиалда суў жоқ екен. Профессор
зыя «сыз аман қалды, биз экспедиция ағэалар бур$н
қатты қуўандық. Атақлы тюрколог профессор А . С . Сокодов 1934-жьглы ннстнтут хызметкерлорнн Хийўаға
зкскурсияға сртип барып, Хийўада Палўан атаньш естелигкие қойылгап пүткил Европаға бглгилн болған
чШежнрейп турк» китабыи жазғап Абулқазынын қабирин кврии, Абылғазышлц турк тиллес халықларына естелнгин жигерленип қатты даўис пенеи сейлеп қамыққапдай тус берди.
1934-жылы гүз айлары Төрткулде илим изертлеў
ниститутына орта бойлы, дуғыжымли, устинде келте
фуфайкасы бар, сары рус жигити келди. Бул Москва*
дағы С С С Р халықлары музейинде қарақалпақ бөлимии
гоелкемлесгириўге экспоиатлар алыўға келгек С. П.
Голстов екеп. Институт директорьт А. П . Тетюшез,
0 . Қосекеев екеўнмизди бул киснни ертип экспонат
г.лыўға жәрдем қыласыз ҳәм езлерицнз де институт
ушын этиографиялық аўыз әдебиятын жыйпайсыз деди.
Бнз С. П . Толстов пеиеи кемели Терткулдеп Шымбайга
қарай ықтық, Қызкетксн сагасыиа келсек, Кегейли каналы байланған екен. Бизге кемели Шымбайға барыўға
мүмкин болмады. Нөкиске келип, бкр машинаға нле420
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с нп еднк, бирақ оиын пайдасы болмады. Ашшы колдин
гусындя бузылып қалды. Кеш болғаннаи тан атқанша
Лшшы көлдиц иагасында от жағып, жылынып отырып
шықтық.
Бул кисшшц сабырлысыиа тад қалдым. С. П . Толс*
тов машинаньщ кузовында таи атқанша индеместен отырып шықты. Суўыққа қалай шыдағапыпа меи тусинбедим. Азапда машинадаи гүдер үзип, Гепе Нөкиске жаяў
қайтып келип,— зт-арба жаллап» еки күиде Шымбайға
жеттик. Ол ўақытта мкйманхаиа да жоқ, мектеп муғаллнми X . Тәжимуратовтыц тар уйине тығылып, бирнешс
күи мийман бо;гып. музей ушын қара үй, баў шуў, аўылхожалық осбапларыи сатып алдық, бирақ Москваға жибериўге болмады. Өйткени, Арал тенизи
қатып, жол
қатнасы тоқтаған едн. С . П . Толстов комапдировкасыпын мүддети толғанлықтан қайтып кетти, Эхспоиатларды изинеп жнбериўд!! бизге тапсырды. Бкз бул жүклерди транспорт (арбасоюзы) союзьша тапсырсакта,
келеси бәҳор айыида жнберилдя. Сергей Павлович
Толстов сонғы жыллары Хорезм археологиялық зкспедиииясын басқарып, шөлистаиларда түйели жүргеннн
олленеше рет көрднк, ол еле есимде.
1939-жылы гүз айларыныа бири күни кеште Орынбек
Кожуров бкзиқ уйге куле шырай бернп кслип, отырмзстан; «Б изин үйге жур, үйге профессор келди»—деди. Барсам ириден келгси, қара ккси Нржан аға Кожуров пенен өткен-кеткеи өцгнмсге қатты кирнскеи екеи.
Дманласып болғагшап кейин биз де Орта—Азия тарийхы туўралы сөз дорьясына лгомылып кеттнк. Ол киси
Хийўаныц хаиы Сейтмухаммедтин архивпи рус тилипе
аўдарып, китап бастырар алдында Хийўаны өз кө.зи менен корип, жер атларыи анықлаўға келген, қарақалпак
тарийхын изертлеўде мийпет сицнрген II. П . Иванов
екен. Профессор Юдахин өзн менеи Ташкентте бирге
оқыған Ержап Кожуровтыц үйине бар деп тапсырыи
жибергенлнкте)! Ержаи ағаньщ уйине тоқтаған екен.
Ертециие қала интсллигситлери ушыя қарақалпақ та*
ряйхы туўралы профессордыц лекциясы шөлкемлести*
рилди. Лекция кутә цызықлы болды.
Бул лскцкяньт
қысқаша мазмуиы «Қызыл» Қарақалпақстан» қзм «Со*
ветская Каракалпакия» газеталарыида бась:лып шықтьь Бкз профессордан Хийўаға бизлерди де алып ке*
тиўди етиндик. Ол киси Н . Дэўқараев, О . Кожуров, А.
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Бойков барлығымызды Хийўаға ертип барыи, жол-жс**
некей Хорезм тарийхы, қарақалпақлар тарийхы туўралы көп мағлыўматлар сөйлеп берди. Хинўадағы тарийхый естеликлердл көзи менеп көргендей етил сөйлегенде Хийўадағы музей хызметкерлери де так қалды. Қайтарсын хәрқайсымыз профессорды уйме уй миймап
етип, узатып салдық. Көп ўақытқа шекем
қарақалпақ
тарийхыиа байлапыслы болған ыәселелер бойынша сейлесип, хат алысып турдық. Ол киси почта арқалы тнл
әдебият институтьша китаплар жиберип турды.
Мине жоқарыда аты корсетилгсн рус нлттззларъз
менеп бирге қарақалпақ тарийхы, тили, адебияты бо*
ньшша илнмпазлар Е . А. Бертельс, А. В . Боровков, Т. А.
Жданко, К . К. Юдахин, В . В. РешетоБ, Б. В . Андрияяов
хәм такы басқа да рус илимпазларыныц бизге
еткев
жорлеми толып атыр. Булар илим-изертлеў исинде, жергидикли қарақалпақ кадрларын таярлаўда, илим мәке*
мелезин шелкемлесгириўде басшылық роль агқардьг.
Москвада 1935-жылы Қарақалпақстап областьлық
иартия комитетп мени Москвадағы «Учпедгиз»ге қара
қалпақ мектеплери ушып оқыў китапларып бастыры!;
шығгрыўга рсдактор етип жнберген едн.
Меп дәслепки жылы «мәденияттын тортиби усылак
болады скеи»,—деп тусннип, ўақытларымиыи көпшилигин қыдырып. ресторанларда босқа откердим. Ал сонынан Москвадағы «Литнздат», «Детнздат» рсдакиияларыныц мағаи аударыўгл китаплар тапсырыўы хәм өзимник «Алпамыс» ҳом «Едиге» дәстанларыи. баспаға бернўим меии ҳеш жаққа табжылтпады. Былай былай
шығыўға ўақыт болмады. Оиыц үстине Р С Ф С Р дағы
Қарақалпақстаиныц турақлы ўәкили меин шақырып
алып, Москвгдағы Луначарский атыпдагы театр институтыяыц қасыпан ашылкан қарақалпақ театр студиясыиыц студентлерине қарақалпақ тили ҳәм едебиятыиак
сабақ бериў исин тапсырды. Жумыслар көбейди. Театр
студиясьшыц студентлеринин таярланыўы ушын пьесз.
лар аўдарып бердим.
Сгудиядағы муғаллпмлер студеитлерге рус тилинде
сабақ берди, олар пьесаларды репетиция
еткенде мен
днлмашлық еттим. Мипе бул жағдайдын бәри менин
ўақтымиын пайдасыз өтиўннпи барлық жольш бәгеди,
«Литиздат», «Детиздат» баспасыиыц тапсырыўы бойын
ша латын хәрибинде ж аслар, әсиресе балалар ушыв бир
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қанша жолдаслар менсп бирликге көп ғаиа китапларды
қарақалпақ тилине аўдардым. 40—50 атамадай китапларды басып шығардық.
Меаиц Москвала болыўым мениқ ушын үлкен, кеп
аўдиториялы уииверситет болды.
Мен Москвада турған жыллары Москваға Қарақалляқстаннап атак*ты пахтакешлер, қаҳарман балықшылар мснен дацқлы депутатлар келип турды. Олар Мос*
изадағы мәмлекет басшылары менен ушырасыўлар өт*
кердк. Ушырасыўдан кейин Москвадағы қарақалпақ
студентлериииц қатнасыўы менеи «Целект» дегеи ресторанда баикетлер берилип турылды. Банкет ўақытында
Москвадағы қарақалпақтық турақлы ўәкили Қасым аға
Оўеаовтыи басшылығы астында Жолмурза Аймурзаев.
Избасар Фазылов хәм басқада студентлер хорға салып
Ожинияз шайырДЕлқ «Бозятаў> қосыгын музыкасыз ай*
татуғыи едик. Бул хорға Николай Александрович Баска*
ковта қосылатугьп еди. Бизлер айтқан «Бозатаў» бан*
кстке қатпасқан Москвалы қонақларға түсиникли ме> я
түсиниксиз бс\ ол жағьт есимизге кирипте шыҳпай, саз
даўысқа салып салдыра беретуғыи едик. Бирақ Москва*
лы қонақлар бизлер қосық айтқаи ўақытта қызығып,
зсл суў сепкеттдей тыиышлықта болып, бнзлер қосықты
тамамлагаи ўақытта қол шаппатлаўлар
кэг ўақытқа
дейин даўам етип туратугын еди.
хМосквада Учпедгизде нслеп тургаи ўағымда партия
шелкеми мене» бкр өзиме сиясий кружокта сабақ бе*
иў ушын география сабақларыныц авторы Терихов деген
ескн коммунистти мдған бекитии қойды. Ол киси мағаи
1905-жылы Москвапыц сыртыпда маевкаға қатнас*
қгшы, ҳам сол 1905-жылғы революцня ҳәрекетлернн кө*
зн меиеп көрген эпизодларды қызық қылып сөйлеп бер*
ди. Сойтип Л1оскв£да торбия алдым.
Москвадағы м^деният орайларына, музейлерге ба*
рын, театрларды көрдим, илимий мекемелер, илимиазлар
менен, жазыўшылар менен таиыс болдым. Москва менин
екииши оқыў университетим болды.
Академик А. Н, Самойлович. Мен оны биринши мар*
тебе 1935-жылы иоябрь-декабрь айларынын ишинде
Москва қаласында Оранлық «>Кана Әлипбе» комитетиниа тү^рк тиллес халықлардын Олиппелериниц бирлсоиўи бойыкша болған үлкен жыйналыста ушыраттым.
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Сол жыйиалыста Лкадемик Л. Н . Самойловнч түри
тнллес халыцлардыц латын ләрибине кошксиннен кейинги тәжирийбелерн туўралы доклад жасады. Жыйкалыс
Москвадагы ГУД! пьш залыида болды. Бул жыйналыста .Мяхаил Иаакович Калинии де сөз сөйледи. Онын
сөзв жыйиалыс қатнасыўшылары тэрепинен қызғын күтяи алыиды.
Жыйкалыс ўақтыпда мсн академпк А. Н . Самойлоп еч тн ц
қасшга барыгг, «липбе> жәнинде оғап бираз
саўаллар берднм. А. Н . Самойлович мағаи Петербург
унпверснтстннии Шығыс факультетин питкергении, Хиу-аға уш ханкыц тусында дилмаш болып келгении, сол
ўақыгга Хнйўа хапыиын сарайында қара үйлер тигнлип
турғаиып ҳом Хийўа ханыныи рус әмелдарларын қалай
қабыллағаныи қызықлы етпп сойлеп бсрди, Мон де
портфслимдн ашып «Қоиырат хаплығьшын тарийхы»
:еген Агахий ҳәм Муипстин* жазған қолжазба кптабын
::өрсеткс::имде ол бирдеп китапқа көзии тигип, китаптык атын сзинш! қойын дэптерпне тез жазып алды.
Аздаи кекин ол маған кулимстгреп қарап:
— Енди сиз бул китапты нсге сақлаи журсиз?—деди: А1с» оған ойланып турып:
— Бир ксреги болып қалар—дедим.
Академик киталты меняек сорап алғапдай гур билдирди, бпраҳ бср деп айта алмады.
Мси сол колжазба китабымды 1937-жылы Москвадан жазгы каникулға келгенкмде (аспираятурадан)
Казыр Туреқулов сорап альш қалып еди. Келеси жылы
отлускадап қайтып барсам Иазыр Туреқулов қамалып
кеткен скен.
Академнк А. Н . Самойлович пенея бирге троллейбусқа М1ШДИХ, 1935-жылы гуздс Москвадан бириншн рст
тролленбустын жап.а журе Оаслағак ўақты сди.
— Бнзин Лсиинградта да троллейбус болады,—деди
акгдемик.
Акадсмлк А. И . Самойлович қараҳалпаҳ тарыйхы
бойынша Хийўа тарыйхгаылары Мухамед Мираб Мут с қәм Мухаммед Рпзп Мираб Агақийдин «Фирдаусильля икбаль», «Гулчани дәўлет» атлы китабьтыи
чаракалнаҳ тарынхьшя тнйисли жерлерип профсссор
П . П . Иваиов пенеи бнрлпкте рус тилиие аўдарып «Қарақалпақ тарынхыпгн ыаторнгллар» деген ат пенеи рус
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гилинле китап етнп1 басып шығарт!>тп үлкен азаматлық
ис еткен сди.
Ал, меник жоғалтқан «Қолырат хаилығыиын. тарыйхы» кнтабым сол китаплардын даўамы болса керек.
вйткешт, профессор П . П . Изанов 1939-жы*ты Төрткүл*
ге келгенде, сол мсн жогалтқан китап туўралы еситип
күтә қаттът қыйланди.
Жасырарлығы жоқ, ол ўзқлары ески араб алфавн*
тнндсги гөие қолжазбаларды дурыслап оқый алмайтуғын едим.
Сөнлықтан бнр иретинде Ссйфулғабит Мзжнтовтаи
бул китапты оқып бериўди етинген едим. Ол мен ушыи
егжниц еки сааттай ўақтын бөлип, қолжазба китапты
очыл берди. К т ап т ы я ксн мазмупы магаи үлкеп тосир
еттн, оныц айырым мазмуны еле есимде де бар.
Академнк Л. Н. Самойлович уллы илимпаз адам
еди. О л меинсп: «Бул китапты ендн сиз пеге сақлап
жүрсиз?—лсгспде «бир кереги болып қалар демей»,
онык қолыиа услата қоймағаныма еле өкинемен.
Бубнов. 1934-жылы майда мнллетлер тнлинде оқыў
китапларын дүзаў редакцпясы дүзшшп, 1935-жылы ме*
ни қарақалпақ областьлық партия комитетинин бюро*
сы ө з й и и ц бюво қарары меиен Москвадағы Р С Ф С Р қасыпдағы «У Ч П Е Д ГИ З »ге ондагы қарақалпаҚ мектепле*
риие арпалғаи оқыў кптапларын дүзиў редакциясына
редактор етип жибергени ҳаққыида жоқарыдз айтыпөткен еднм. Ол жыллары қарақалпақ мсктеплери ушы{т
латып алфагптшде 38 атамада ҳерқыйлы китаплар басып шығарылып турды.
О л ўақытлары оқыў китапларын Р С Ф С Р халық билимлендириў Комнссары тастыйықлайтуғын еди. Р С Ф С Р
халық билимлеидириў комиссары Бубнов еди,
Оныц ҳэртурли миллет халықларыиыи китапларын
ттстыйықлап отырыўра қолы тийнп үлгере алмады.
У Ч П Е Д Г И Здеги коп майда миллет халықларыпып мағаи усаған редакторлары «Правда» газетасынык редакинясына «Оқыў кктапларымыз кешигип атыр» дегеи
темада мақала жазған еди. Ол мақалаға менде қол
қойған едим- Сондай мазмунда «Правда>ға бизлер де
1 Матерналы по ястории каракалпаков.

Москва—Ленингрзл.
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жаздық, бирақ, ол мақала басылған жоқ. «П равдаж ы а
жәрдеми болса керек, Р С Ф С Р билимлеидйриў комиссары Бубпов бир дем алыс күи бизлердиц барлығымыздын китапларымызды тастыйықлаў ушын өзиниц
үйине шақырды. Бизлер оғада қуўаидық. Бубнов Москвада Садовая Кудринская көшесиие жақын жердегн
Ермолаев дегсн иереулок 4-номерли үндс турады екен.
Үй кишкспе ғана сски ширкеўге қусаған. Бизлер 20
лаған оедактор дизилип қолжазбаларды нәҳәи папкаларға салыи кәтсрип Бубновтьж үйжте бардық, Үйине
жака киребергеиде бизлерди сыртқы ауыздағы кийвм
илднргиштии қасыпда бнр ғарры кемпир кутип алды.
Ол бизлсрдиц сыртқы кийимлеримизди шсшип алып,
кийим нлдиргишке илдирди де «Мәрҳамат, Квлициа!—
деп жыллы жүзлик пенен күлнмсиреп турды. Кемпирдин баслаўы мекеп үлкен залға кирдик. Залдыц төрииде улкеи-улкен пағыслы гилемлер қағыўлы тур. Ол
гилемлсрге ҳар турли мылтық, қылыш хәм тағы басқа
жаў-жарақлар илшшп, олар жалт-жулт етип жайға жа*
расықлы сон берип тур.
Жайдык нши қурал-жарақлар музейиие мегзес. Бу~
биов гражданлар урысы дәўиринде жоқары командирлик хызметин атқарғаи, әскерий адам екен. Дийўалда
асыўлы турған қарыў-жарақлар сол гражданлар урысы жьтлларындағы қарыў-жарақлардаи қалгап естеликлердеи болса керек.
Столда отырыўга ншарат етилди. Бизлердиц алдымызға нап-пан экелинип, үлкен столда стакапларға чайлар қуйылды. Кезимиздин астыиаи жан-жаққа қарап
отырмыз. Бир ўақытта үстиндеғи сары оскернй гимнастерка, еки бети толық, қыр мурын, дугыжымиан келген
адам отырған столыпан турып келшқ бизлер менек
амаиласып, ҳал-жағдай сорасты. Бубновтыц жордемшилери бизлердиц алып барған қол жазбалары.мызды
биримлеп көрип шығып, оныц алдында қойып пәйик
больш агыр. Бубнов қол жазбаларды тастыйықлап
отырып^ —«Бул жумысты мағап бийкар тапсырып
отыр. Меи бул миллетлерднн тиллсрин билмеймен. Совнаркомдағы Рысқуловтан-ақ болеге қалдым. Киталларды тез тастыйықлаў керек деп қойманды. хМеиин басқа жумысларым азба, Мине сонлықтап сизлерди кеиседе ўақтым болмағаннаи кейин, дем алыс күиге үйге
шақырып отырмаи. Қолжазбаларды тастыйықлаў искн
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ынллет республикаларынын халық бнлимлендириў ко*
миссарнатларыиа тапсырғап мақул еди>—деди. Ара«
дан аз ўақыт өтпей-ақ, китапларды автоноыиялы республикалардын калыц билимлеидириў комиссарлары
тастыйықлайтуғыи болды.
Бубнов алдына барған қол жазбалардыи бетлеринин ҳор-жер ҳор-жерии көрип, басқа бир блаикаларға
қол қойьш атыр. Бир ўақытта меииц апарған қолжазбаларыма да иәўбет жетти.
Ол мен апарған Қарабай Ермаиовтыц жазраи
4сӘлипбе»синиц айырым бетлерин аўдарып көрип, түйе
қосқаи 'шығырдық сүўретине көзи түсип кетипг
—Мынаў ие?— деди.
— Меп оған ©зимииц шала русшам мсисн:
— Бул шыгыр дегек, оныц менен жер суўғарады
деп түсиндиргеи болдым. Бубнов маған түсииген болса керек, ол муртынан күлип;
—Шығыр менеи социализм қура алмаймыз ғой!
Бул жерге трактордық сүўретин қойыў керек еди—
деди.
хЧен оған жуўап қайтара алмадым« Ол бетиме бнр
қарады да:
Жарайды, Мейлп,— деп қолжазбанык бланкасы1\а қол қойды,
Мен көптеи бери баспаға берилмей иркилип атырған «Әлипбе»ниц тастыйық болғанына қуўацдым, Буб*
иовқа көп-көп рахмет айттым.
Назыр Туреқулов— Совет властыиық дәслепки күнлери Орта Лзия халықлары арасында кемлекетлик
ғайраткерлердцц ишикдеги ен талантлыларынық бири
болғаи адам. Мен окын момлекетлнк ғайраткер болып
жүрген дәўирде ж ас едим. Мен өзимнин онын меиен
ислес болған дәўиримдеги есте қалғаи елеслерди жа«
зыўды мақул көрдим.
Меи Назыр Гуреқуловты адебият, китап, газета
ҳом журналлар арқалы сыртынап ғайбана таныйтуғын
едим. Мен Қазақстаи Орайлық комсомол комитетиник
секретары Ғаиий Муратбаевқа ариалып шыққан «Бизин Ғаний» деген китапта Назыр Туреқудовтын Москвадағы Қызыл майданда болғаи митингде свйлеп тургаидағы сүўретии хергеи сдим. «Биэин Ғаний> кнтабы
Ғаний Муратбаевқа ариалып шыққан әдебий китап еди.
О л геэде Назыр Туреқулов Москвада СовеТуЮр Союзы
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Шығысхалықлары мәмлекет баспасынын баслығы болып
хызмет атқарса керек. Москвада басылып шыққан ол
гездеги китаплардын
сыртында «Кецестер одарьшын
киидик баспасы Мэскеў» дегеи сөз жазыўлы болату*
ғын еди.
1928-жыдлары Орта Лзиядағы турк тиллес халықларыиын жааыўы Латып графикасына көшиў дәўиригшц алдында Назыр Туреқуловтыд «Төреқулдыц Назы*
ры> дегсн подпнсь пенсн «Жана әлипбе пеге керек>
леген атамада ески Араб әлнпбесин крнтикалап» Латыи одипбесин мақтарап, Латым ҳәрибинде басылған
китабын оқып, бул адамиық Араб тилии соншелли
жетик билетуғыиына тан қалдым. Соцыиап сорастырслм ол ж ас геаинде Жизацтағы ескя мелреседе оқып,
жоқары бклим алған екен, Ол китаптық сыртында
«Одет-әдет емес, жөн*эдет> дегеп халық мақалы бар
едн.
Назыр Туреқуловтыц 1928-жылы Қызыл Орда дл
шығатуғки «Ецбекиш қазақ» газетасында Сәкен (Со*
дуақас) Ссйфуллинпин «Тайғақ кешиў, тар жолда»
деп агалатуғын тарийхый ромаиыиа жазгаи критикасып оқыған елнм. Оныи сол мақаласынан: «Сокен елге барады, Когалдыц үстииде отырып қызлар менен
қымыз ишеди. Түнде Сокеи ас!1а»ға қарайды. Жулдыз
санайды. Сәкен, аспандағы жулдыз иешеў екен?— де*
ген қатарлар ядымда қалған екен.
1936-жыллары Иазыр Туреқулов пенен бирге ис*
лесиўге туўра келди, Мениц ол гезде Москвада «Учпедгизде» қарақалпақ мектеилери ушын китаплар ба*
сыў редакциясыныц баслығы болып хызмет атқаратуғып ўақтым еди.
Иазыр Туреқулов Арабстанда Советлср Согозыныц
елшиси болыи сегиз жыл хызмет атқарып, қаидайда
бир себеплер менеп жумыстап
босаиып, Москвада
С С С Р Сыртқы ислер комиссариатында резерзте жумыс
лслеп жүр екен. Бул киси менеп Қарабай аға Ерманоз
таныстырды. Меи ол кнсиге редакторлық жумыслар
тапсырдым. Сейтип, Назыр Туреқулов пепен жақыниан таиыс болдым. Опыц қаялы рус екеи, жас гезинде
ол Төрткулде ревкомда медсестра болып хызмет атқарған екен. Ол ҳаял менкеи ревком баслығы Мухам*
бетжан Балжановты сорады. Назар Туреқулов Москвада «Каменный мост> Серефимовип көшеси, номери 2
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жайда туратуш я еди- Меи ол кнсиник уйине тез-тез
барыи турдым, о.жан бнлнм, сөз үнренднм.
Ол еондай анбатлы, қалык, бетли, жу.уық көзли,
мушелери дәстанлардагы Оатырларды еслететуғьш едп,
Уйинде үстипе ол қазақша жүи шекпеи кийин түйениц
жүнинеи есилген белбеў байлап жүретуғын еди. Бяз.;ер әдебият, мәдеиият мәселелери бойыиа кец түрде
пикир алысып сөялесип отырамыз. Сойлесип отырғанда
1*л столдын үстш:де бир зубровка арақты ски рюмкаға
голтырып бөлип қуйып, сойлеп отырып бир өзи ишези. Бирақ, маған иш деи айтпайды. Әнгимемиз узаққа
созылады, Әцгимениц арасьшда азлап ишиг. отырыпақ бир еки шкйше зубровканы шшш туўеседи. Ол маған Арабстанда болғанда арабларға араб тилинде
трокторшылар гаярлаў кзрсинде физикядаи сабақ
бергеиин айтты. Ол бнр сапары йошып отырыл өзинич
қалпақ заказ бергени туўралы мынадай бир қызық
әцгиме сөйлеп берди;
—Мен диплсматиялық ислер бойынша Лондонға.
барғапымда, бир танысым арқалы қалпақ тигетуғын
фабрикаға қалпақ заказ еттирдим. Дипломадия бойьтша мениц өзимниц заказ бериўиме болмайды екеш
Арадан бнр еки күн өткеннен кейип фабрика директорынан маған: «Снзнк басыцыздыц еии 63 сантимер
екенин екннши мәртебе тастыйықлал қагаз жибериўицизди сораймаи» деген хат келди. Заказ берген дос*
тым:
—Ойбой. ай?а көрме, буны еситкен газета хабаршылары мениқ басымды пүткил Аиглия газеталарына
жазып, масқара боларман, деди. Сейтип Англиядан
қалпақ ала алмай қайтқанмаи, — деди,
Ол киси меанц «Лрабкя» дегеп романым шығайып
деп отыр»—дегсиди де айтып еди. Меи сөздиц арасьшда оғап «Асылсан бийикке,— жығылсац поске» деген нақылды айтып едим, бул мақал ол кисиге куто
жағыи қадлы. Ол өзиник досларына усы нақылды, русшаға аўдарып қзрақалпақларда усыидай жақсы нақылбар екен, —деп айтып берип жүрди.
1937-жылғы Москвада көркем одебият баспасыпда
латын ҳорибипде басылып шыққан «Алпамы о ҳом
«Едиге» дәстапларыныц бас сөзнн «Шымбгйлық» деген ат пеиен сол Наэыр Туреқулов жазгаи еди.
Назыр Туреқулов Совет властыпьж дослепки жыл429
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лары Орта—Азкядан шыцқан шаршамас мэмлекет
гяйряткериииц бири болып танылгаи адам едн.
Нәжим Дәўқараев. Меи Иәжгш Дәўқараез пенен 1934жылы июль айынап баслап жақьншаи таньгс болдьтм.
Н әжимнйи өз аўзынан еситиўим бойынша ол Дәўқара
деген кисиниц баласы Ллламберген дегеп кисйден
гуўылган скен.
О л 1928-жылы Төрткүлде областьлық судтын секретары болып ислеп турған жеринеи Алма-Лтаға оқыўга жиберияген ексн. Ол гезде Турксиб темир жолы Алма-Атаға жетлеген скеи. Пичпек (Фруизе) қаласы ар~
қалы терт дөқгелекли арба мепен Алма-Атаға барып,
ондағы муғаллимлер (кино) инстктутыпа кирген екен,
1930-жылы ол инсгитут Алма-Атадан Урал қаласына
көширилип аўыл хожалық шгститутыиа анландырылған. Сол жылы муғаллимлер институтын -питирер ал*
дында турған Ножим байдыц бадалары қатарында
оқыўдан шыгарылгаи ҳәм Алма-Атада қазақ әдебиятынац сабақ бере басланзп. Оипан кейин Қостанай,
Урал қаласыиа барыгг, орта оқыў орынларында сабақ
берген. Ол «Дәўқара байдык оўлады» деген сөзлер бойынша Қарақалпақстаиғд қайта келиўге тартынған.
Меи сол 1930— 1932-жылларда Асан Бегимов пенен бирге Алма-Лтада қазақ институтында оқып жүргеынмде Асап меиен Нәжим бир-бири менек хат алы*
сып турды. Өйткепи булардыи екеўи де Қоныратлы
еди. Мен сол Асан арқалы Нәжим менен сырттаи та*
ныс еднм.
1933— 1934-жыллары
Қарақалпақстаннан
шетте
жургеп кадрларды шақыртыў керек деген компания
бойынша Қазақстан халық билимлендириў комиссар*
иатыиа хат жазылып, Ножим Доўқараевтык Қарақалпақстаиға қайтарылыўы соралған еди.
1934жылы Төрткул қаласында комплексли илимизертлеў ииститутында тюрколог профессор Анатолий
Алексеевичтия басшылығыида миллет мэденняты сек*
торында ислеп турған дәўнримде, (ол ўақытлары институт Төрткулдеги ширкеўде орнасқап еди. Сояынан
бул ширкеў де үлке такыў музейи болды, ал оннаи
кейин қарақалпақ момлекет театрына бернлди) июнь
айыпыц бир ыссы күни, түсте (шнркеўдиц иши қаранғылаў еди) үстинде сары көйлеги бар, сол ўақыттағы
мода бойышпа белиие шашақлы белбеў буўғаи, жуқа
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жүзлн, арықтан келгеп сары жигит кнрип келди. Стол*
дын қасьпга келчп сәлемлести де:
— Дэўқараев дегеи мен, Қазақстаннаи келдим,—
деди.
Мен Дәуқараевтын Қазақстаннан шақыртылғаны
туўралы хабардар едим. Аман-туўел сорасып болып,
қарақалпақ халық
билимлендириў комиссариатына
бардық. Ол дәслеп комиссариатта оқыў китапларыи
дүзиў ислерин басқарыўшы болып, оннан кейип муға*
ллимлер (учительский} институтына қарақалпақ әдебияты ҳәм тилинец сабақ бере баслады. Ол жыллары
кнститутта қарақалпақ әдебияты бойьшша :абақ бере*
гугын муғалил?лер жоқ едн.
Буинан кейия Нәжнм Дэўқараев пенеи жақыннзи
ганыс больш әдебият тил, мәдеиият мэселелериидо
бирге ислесе бзсладық. Жазыўшылардыц имлә ҳәм
тнл конфереицияларында екеўимиэ де тийкарғы доклад*
шылардьш бири болдық. Қарақапақ тилл хәм әдебмя*
ты институтыида екеўимиз директор болдық.
Нэжим ҳаққьшда мыиадай оцгимелер ссимде қа*
лыпты.
Бир сапары Нәж ни взттк Қазақсгакда журкя
Қаэақстаниыц «қоракалы» дегеп узақ жеринде Қазақ
арасында экспедицияда болғаяып, қазақ елинин үриИ'
әдети туўралы былай деп сөйлеп берген еди:
Бизнн экспедцциямыздағы рус жигитлери аўылга
жақынлап, аўы.тдын
қубласынаи атты шаўып бара
бергенде аўылдыц итпи улы-шуў, қум-қуўыг болды Да
қалды. Өйткени Қазақтын ески дәстүринде қубладаи
ат шаўып келиў-жаў келгенди билдиреди ексн. Ал елге келген атлы қоиақ аўылдьш сыртыпа шығып, бир
шақырымдай жердеи атларынын жылаўыи селпи жнберип, атларыи жай жүрис пеиеп айдап келиўи керек
екен« Бул ж аў емес,— елшнликтн, дослықть: билдиреди
екеи.
Қазақтыц үйлерике кирип, отырып болғаннан кейин үй ннеси есиктен бир койды әкеледи де:
—Қоиақ, қгие, батацды бер,— дейдн. Биз дәслеп
түсикбей « багесы иесп» деп журдшс, оғаи сонынан
барып түсиндик. Ол соятуғьшымыз мыпа қой, деп көрсстксшг екек, ал бнзит; «әўмийян'» деп қол жайьтўымыз
шәрт екен. Сөйтип «әўмийнн менеи» талай қойлардын
басын жегекбиз.
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Сойған цойьшыц ишек-ҳарны, ҳәттеки бақайына
дейин қалдырмай писирнл, үл2^ен самарга бәрии салыгг,
қонақтын алдына қойып, ҳәммеси қонақтыд бетипе қа^
рап отырады екси. Келгсн қопақ алдына келгец гөштн
ҳәммеге өзи үлестнркў» керск екен...
1950-жыллары Алма-Атада болған Қазақ тнли
туўралы болгап илимнй жыйпаққа барғаиымызда, Ножим сөзге шыгып өзиниқ Қазақсганда болып, онын
көп жерлерин көргеии туўралы айтқакда Мухтар Әўе*
зов Нәжимге:
— Сен өзин қазақ диалектолсги болсан болады
екен!— деи едн...
Нәжим жолга шыгып, машинанык кабннасьша отырып, машина жүриўден Куихожаиыд «Ел менен» ҳәм
Әжипнгздык «Керек» дегсн қосықларьщ саз даўысқа
сальтп айтыўды жүдо жақсы көретуғын едп. Ол Қазақ*
тын «Қыз-Жипек» операсьшаи айырым үзиндилер ме*
иен татарша «Қара орман» күйии жақсы айтатугып
еди.
1943-жылы Ташкентте бир отырыснада «Қара орман» куйин татарша жырлағанда гвардпя полковпиги
Насибуллнн деген татар офипери Ножимди қушақлап
бетинеи сүйнп алды.
Татарлар арасында отырыспа, тойларда татариш
жырлап жарысқанда Нәжим жыр жырлағап татар
қызларынап басым келе беретуғын едн.
Иәжнмнин Қарақалпақстанға келиўи меннн .ушын*
улкен қуўаныш болды. Тил, әдебият
мәселелерн
бойынша мен «қапты котериўде қолдасатуғын дос тап«
тым». Қарақалпақ әдебиятьш, әдебий тидин изертлеўде
Ножим менен бирге опып иргесин қаластық,
Ножим Дәўқараев қарақалпақ әдебият таныў исине удкен үлес қосқан атақлы илимпаз, қарақалпақ
халқынан шыққан тунғыш филология илимлериниа
докторы едн. Ол мектеп оқыўшылары ушын оқыў китаплзрын жазыў мекен қатар бир қанша
прозалык,
драмалық шығармалар дерсткен әдебият,
мәденият
майданынын жаўынгср гайраткерк болды. Онык "жарқын обоазы меиин есимде мәягн қалды.
Мәтеке Жуманазаров. Меп Мәтеке Жуманазаров
пенен 192п-жыллары-ақ таныс едим, ол Шымбай округи
«Ж ана базар волосы» деген жерде қойшы, жалши
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(дийхаи) падашылардын ҳақысып өидирип беретуғып
батрак (батрашком)
болып ислел жүргеи керинен
Төрткүл қаласыида ашылғаи
Партшколға (Партия
Совет мектебн) оқыуға шақыртылған екен. 1925-жылы
Төрткүл
цаласыиа
шақыртылған
оқыушылардын
ншинен жасларын аўылхожалық техникумына, пед
техникумка, ал егеделернн партия мектебипе жибергеп еди. Сол егеде жигитлердиц бири Мәтеке Жуманазаров сди. Мәтеке Жуманазаров партня
мектебшг питкерип басшы хызметлерде болды. 1938*
жылы меп Москвадан
келип, Қарақалпақстап А С С Р
халық билимлендириў Комиссары болып ислег тургаиымда Мотеке аға меиен арадаи узақ жыллар өткениеи кейип екинши рет Кегейли райопыпда ушырастым. Ол ўақытлары Мотеке ага Кегейли райоиыида
районлық атқарыў комитетинии председатели болып
яслейди екен. Оннан кейинги жыллары Мәтеке ага
менен хызмет жөнииде тез-тез ушырасыи турдық.
Енди Мотеке Жуманазаров туўралы есимде қал*
ган елеслерди қысқаша айтпақшыман.
Мәтеке Жуманазаров бурыннаи-ақ «оқымаса д?
тоқығамы бар» дегендей өткир зейинли, сөзди образль
етип, гәптн ушырып айтатуғын бир сөзли, зейии знй
рек, шешеи адам еди. Сөзди тужырып айтатуғып.
адамды көриўден сыиап билетуғын, ҳәтте байрақтан
озатуғыи атқа сыи беретуғын, гейбиреўлердин келешек тәғдиринде сынайтуғын Ережеп тентек деген
қарақалпақ бийи болгап екеи. Мотеке ага да сол тәқилеттеги адам едп. Оныц еөзлери бәрқуллама узақ ойды
қысқартып абтыўшы юморлық характерге ийе еди. Ол
тьщлаўшыны йошлаидырып сөйлейтуғын еди.
Үлкеи жыйналыс, мәжилислерде шыгып сөйлегенде
Мәтекенк тынлаўшылар күлмей отыра алмайды. Буган бир мысал:
1948-жылы Нөкистегн К. С , Станиславский атындағы мәмлекетлик театрдкн жазғы жайында орта мектепти питкернўшилердиқ слеты болды. Оида оқыўшылардын қайсы жоқаргы оқыўға жиберилнўн ксрсклиги туўралы гәп кетти. Респ5’бликаныц барлық министрлери қатиасыгт, оқыўшыларға мына оқыўға барыўы
керек,—^мына оқыў жақсы деп ҳәрқайсысы ©зииин мн*
иистрлигин мақтап сөйлеп атыр. Қарақалпақстан А С С Р
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аўыл хожалық министри Хайров сөзге шығып былай
деди:
— Қарақалпақсталда а ў ш хожалығы баслы орынды тутады. Сизлерди аўыл хожалығынық маманы—
агроном болыўға шақыраман..,
Мәтеке орнынаи турып:
— Жолдас Хайровтын. сөзнне мен қарсы емеспен,
бирақ агрономиын ишеги туйнлип қалса, оны ккм
емлейди.
Республикамыаға докторлар ҳәм керек. Балалардьгы
Ташкенттеги ТашМиде де оқыўы керек,— деди. Ҳәм*
ме қол шаппатлап жиберди.
Мәтеке ағанын халыққа ағалық, жәмийетлик ғайраткер екенлигин республика журтшылығы жақсы биледи. Мен Мәтеке ағаньтн оз аўзынан еситкеи, олын
аўылда батрашком болыи ислей баслаған дәўиринде,
емиргшде ушырасқап бирли ярым юморлық эпизодларды Мәтеке ағаггын өз тили менеп китап оқыўшыларға
сейлеп бермекшимен:
Бузаў. Мен батрашком болып, ел аралап, бир уйде түсленип, бир үйге қонып журген гезим. Бир күни
бир үйде қоиып түиде уйықлап атырсам, басымды бнр
нәрсе жалайды. Орнымнан ушып турып ояиып қарасам
бузаў. Үй ийеси ж ана туўған жас бузаўдьг кзттин астыиа байлап қойған екен.
Сағал тери. Батрак болып иске кирискен дэўрим*
де, енди жалаибас, тахияшан жүриўерси болар деп еки
батрак бир сағал терн тауып, қулақшыи тиктирейик десек шықпайды. Оштан кийигг сагал териге суу бүркип
тартьщ создық. Тери аз-кем улкейннкиреди. Қулақшын
ҳәм тигилди. Басларға да кийидди. Сағал тери кеп*
кекнен кейин тартылмасы барма. Сағал тери қуяағымьгзда еки елидей, манлайымызда үш елидей болып
жиқишкерип қалды.
Печать. Батрашком болдыг; деп болыстан мағаи
печать берилди. Батрактын жартыўлы қалтасы барма, бир үйге қонып, түнде қалтамдъг қарасам печатым
жоқ, қалтамнық жыртыгьшап түсии қалылты. Түни
менен қәне уйқьтм келсе? Азанда ала геўгимнен турып
печатты излеп кеттнм. Бир айлаибадан ете бергеникдс, суўдық шстиис келгепимде мипгеи атым сүриннп
еди. Печаты.м сол жерге суўдый шетние тускен екен,
Печатымнын сиясы сасық суўдын бетннде жайылыо
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қалқып көрииип тур екен. Мен цуўаиып кетип, колымды сасық суўға малып, печатымды таўыц альш*, сондай қуўаидым дейсен!
Шерим етик, Еки батрак бир шеримди бөлисип
алыгг етик тиктирдик. Шсрим еки егикке зордан, жегти. Аяғымызға етик зордан сыяды. Аўылдағы байлар
мүенен шопаклар арасьтида мийнет договорын дүзип, бай*
лардаи шопанлардын ҳақысын опериў ушын Шортанбай
тоғайына бардық. Бир байдык үйиие қоиақ болдыҳ.
Қыс айы. Күн қатты суўық. Байдыа ержеткен қызы
тоғайдын таўсылмас қақ жыиғылын қара уйдиц ортасындағы ошаққа сүйреп окелип салып атыр. Бурын
етик кийип көрмегеы менин қасьшдағы батрак қызға
мақтаньш етигин керсетиў ушып аягын отқа қалал,
кесилнп ошаққа абыиа бсрдн. Мсп стигим отқа бүри*
сяп қалар деп кейииирек отырдым.
Азаида турып етигимди кийейин десем, шерим
сткк қатыц ^адыптьқ Қыздан уялғацьшнан етигимнқн
сирисинен басып, далаға шығБГп збрдан дёгенде дурыслап кийип, уйге қайтып кирдим.
;
Менин қасымдағы батрак етигипиц қопышыная
тисленяп тартып атыр, Қысынғанынан болса керек,
қып-қызыл болып кетиити. Етигин жынғылдық отына
таилай бергегшен кейин етик бүрисип-түрисип
қақшыйып қалғаи екен. Ол еле ширеикп тартыў менен
бәнт. Бир ўақлары етигинин қонышы жыртылып кетти. Мен күлип далага шығып кеттим. Қыз сабырлы
қыз екен, бул болған ўақыяға күлгсн жоқ.
Мәси. Меи жасымда мәси тигетуғын устаға шәкирт больш ерип едим. Усга маган мвсн менен етиктиқ узын қонышып ғана тиктиреди де, қалған жақ*
ларын ©зи ислейди. Бир күни үйде отырсам бир адам
келип:
— Поленшениц қызыи узатайын деп атыр
еди,
£ол қызға мэси тигиў керек, еди, Сен бала мәси ти*
ге аласанба? —деди.
Мен де ҳалымды билмей, «аўа, тиге аламан» дедим.
Ол мени атыиа мингестирип алып кетти. Жол-жөнекей «мәсини тиге алсам болар еди— деп ишим улықомпылды болып баратыр. Ҳо демей келипте жеттик.
Мени ыссы печтиқ қуўысына отырғызьгп қойды.
Мәсини тигиўге киристим. Мениқ бир ғаиа қәўпим бар.
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ол да болса усталып қасылда жүргепде мәсинин гүлшинин қалай цокдыратугыньша сер салғаным жоқ едк^
Мосини тигип болып қәлнбии суўырыл алсам
тиккен мосимнин басы бир жаққа қарай қыйсайыи
тур. Өлер болсан. өл, ие ислеў керек. Ҳ еиш ш ге бил*
дирместен, гүлшинин аўдарып екииши жағын қойып.
қайгадал қалипке тарттым.
— Ҳә, бала мәсиии болдыи ба? Тамақ тайьи! болды*—деп' үй адамлары ла жапымды алып атыр, Меиде «ҳәзир болады, болайын деп атырманнан» басқа
ун жоқ. Бир жағынан печьтид ыссылығы, екинши жа*
ғынан уялғапым-қызара бөрткп терлеп баратырман,
Печьтин қуўысында тернс
қграй отырып, ҳешкимге
билдирмей мосиниц қолибип суўырып алып едим, мә*
си дүп-дүэнў болып шықты.
Мен буған қатты қуўандым, ҳом бул жерден тезирек кетиўге асықтымҚобыз. Мен жасымда жыраў болсам қәйтер екен
деген ой менен қобыз соқтырғапмаи. Журттыц көзинше жырлаўға уяламан. Бирақ жырлагым келеди. Бяр
күни аўылдаи шеттеги бир жаптьщ ишипде қобызымды шертпп, жырлап отырсам, әкем жаптыц рашында
турьш:
— Бнр кемисиц усыма еди?—деп кейиди. Мен
әкеинен уялғанымнан ҳәм қорыққанымнан қобызды
арқалап үпге қайттым. Сол сол екен, сол жерде жыраў
болыўдап қол үзил кеттим...
*

*

*

Мнпекей усыған қусаган юморлық епизодларды
Матеке ага көп айтатуғын еди. Олардыц ишииен б у
лар меиин еснмде қалғаилары ғаяа. Мен фронтта жур*
гешшде өзимииц пгинет меаен түскен сүўретимди Матеке ағаға естеликке жиберип едим. Мәтеке ага
ол
суўреттн узақ жыллар қәстерлеп сақлаған скен.
Жол азабы. 1938-жылы июньпин бир ыссы айлары
халық билимлендириў комиссарлығы ўазыйпасьш атқарып турған ўақтымда Қарақалпақстаинын сол ўақыттағы орайы Төрткүлдеи арқа райоиларда мектея
салыў, жаца оқыў жылына таярлық исии кериўге
Қарақалпақстанныц арқа районларыпа сол ўақытта*
ғы ^Газ» деп аталатугын еки жағы ашыў жецил ма*
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шина меиен келген едим. Жумыс оғада қыстаулы еди
обком бюросы мепеи совнаркомда мектеи қурылысь:
ислерн бириккеи можлисте қаралыўы керек еди. Қа*
сымда Осипов деген тәжирийбели қәниге инженерим
бар.
Ааанда Нөкистеп Төрткулге қарап машинаны зыр*
латып жүрип кетткк. Хожакөлине өте бергенде, машинанын бир балоныпын жели шығып кетти. Ульянов дегеп
шаққац шофер балоика тездеи жел берди, жоне журки
кеттнк. Қара таўдык үстяне бара бергенде, машинаныц бнр балонынын желн шығып кетти. Шофер жел;<
{пыққац балонра жел беремен деп жүргенде куп қызы*
кетти, Қаратаўдыц қызғаи тасыныц ҳәўири тандырда;
болып бетке урды.
Шофер бир балонға жел берип атырғапда маши
нанын үш балоны бирден «пыс» ете қалды. Балоплар
Қаратаўдын. тасларынын қәўнрике шыдамай жарылыг
кетти. Жағдай аўырға айланды, швлледнк. Шофер
балонларға шөп толтырып дискаға бекитип көрип еди.
Оннапда нәтийже шықпады, басқа илаж қалмады,
яокрьгшкаларды ал-ып машниаға тнйел қуры диска менен таўдыц тасын қышырлатып жүрип кеггик. Таўдын
тасы менен темир дисканыи таспенен урысқан шықыр*
лысы шөллеген адамға жақпай киятыр. Қүп күтә қызған гезде Қаратаўдан түсе бергеяде бир подъем төбе
ден машинамыз сырганамай төбепиц басьша шыға агп
мады, бизлер машинадап түсип машиианыц артынаь
ийтерип едик, күиимиз жетпеди, маишпаны твбеден
анландырып өтейик деп шофер жолдан машннаиы бурып айдап еди машииаиын дискасы орпан топыраққа
батып кетти. Епди барлық ойлаган илажлардан но*
тийже шықпады, жақып жсрде көл көрииди. Сасьтқ
суў жылтырап тур, Оснпов бул суўдан ншпен деди.
мен ишпедим, покрышкаларды көлдеги қамысқа жа*
сырып машинаны тастап жаяў жүрин кеттик. Султан
Уайс аўлийесишщ алдындагы 8Ьдеп аталатуғын көкир менен чайхана көринди. Чайханаға тез жетейик
деп жолдан шьгғьпг* көлдиц йШймегген дуўрылап кегтик. Биз дуўрылағаннан пайда таппадық. Жапырағы
жанып саяў болып қалған күйе нар қамыс, онын асты
қопалық, жолымызды өпдирмеди, шьлдеи танлай кеп*
тн. Иижнеримнии не болғакыи билмедим. Меллн кө*
зим тынды, жығмлып сүринип- жүрип отырдық, гей
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жерде отырып, ТЫ1ШП дем алып, йтырған ўақытллры а л дымыздагы жер аспаиға көтернлнп деа болмндай
болыл керянедн ғаўлаған қара шыбыи бнзин ернимнз
ге лсабысып ығал излейди, ерииге жабысып, қол ме*
иен ысырсақта жабысып ушьш кетиейдн, көзнмн» ты*
ныл қанғалап жургенде шоферды жоғалттық, анық
ай-тып шақырнўға киристик, өлдим азар дегеиде
ел шетине араластық., Аўылдын шетиидегн бир қа*
қырапыд аўзында л«ас өспирим баллар: Мына шофер
отыз алты кружка суў ишти деп жабырласып кулнсип тур екен, Қақыраға кирип «елсек шофердын ишн
исип кетип ориыиан тура алмай атыр екен. Инженерим
мыиағаи баллар қызық ушыи кружка меиен сууды
бере берғен скен- Ҳэзир суў ишиўге болмайды, тек
аўыз шайыў керек, дедн, мен оны тынламай еки кружка суў ишяп едим, сол ўақыттын өзинде қайтарып
тасладым.
Адымлап жүрнп көпкрдин аўзиндағы қамыс қора
чакханаға зордан жеттшс. Иижелер Осипов тэжирнйбе*
ли адам екен, көпирдпн аўзында жолаўшы муз тийеген
машипадап жудырықтай муз алып майдалап жут де*
ди, майда муздан жутқаннап кейип көзимиид тынғаны
басымныц айланғаны қоя қойды, ииженер макаи суўық
суў ишкнзбеди, кок чай ишип езнмизге келдик, күн
батарда арсалақлад күлип шофернмиз келди, Ол жө*
иекей машинаға мииип Терткүлден балонлар акелди.
Ж олда қалған машинага жана балонлар сальтп чай*
ханага алып кслди, бнз шол огты иаи өлмей аман қутылып Төрткүлге қарай қуўаиыи машннаны зырылда*
тып жүрип кеттик.
XI БӨЛИМ

АРМ ИЯ

ҚАТАРЫ НДА

Мен армия қатарына 1930-жылы шақырылып хыз*
мет атқарыўым керек еди, сол" жылы Алма-Атада
Қазақ Университетине (соқынан
бул
университет
пединститут болып аталып
кетти) кириўиме
бай*
ланыслы отсрочка алған едим. Ол,
1936-жылы
ар*
миядан отсрочка алған срогим питседс Москвада Ц И К
(Орайлық атқарыў комитети) қасыидағы С С С Р
ха-
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лықларынын тиллн изертлеў бойынша майда киллетлер
илим-изертлеў иистнтутыиа аспнрант болып киргенкеғ
кейин армияға шақырыў комнссиясы тағы қалдырып
қойды.
Солай етип мениц армия қатарыпда хызмет қылыўым 1940-жылдан баслаиды. Ташкеит қаласыиын арқасыида үш айлық армия сиясий хызмет
курсында
оқыдым. Ал урыс басланғаннан кейип 1941-жылы
7*
декабръден баслал армия қатарьшда хызмет
қылып
жүрип» 1943-жылм Әскерий жоқары
педагогикалық
ииститутын қысқартылган программа менен питкерип
шьтғып, старшкй лейтеиант деген әскерий дәреже алып, ўатандарлық урыс дәўирштде, батальон комиссары,
полк партия комитепшин жуўаплы секретары, дивизия
полит отделиниц ииструкторы болып бес жыл
а,пы
ай хызмет атқардым. 1947-жылы 10-март күни армкядан запасқа өтип бурыкғы илимий-изертлеў жумысыма
қайтып келднм. Енди меи армия қатарында
хызмет
қылған дәўнрдеги омир елеслерип сөйлеп бермекшимен.
Урыстын дәслепки күилеринде Қарақалпақ әскернй
бригадасы қурылып, маған сол қарақалпақ бркгадасында хызмет атқарыўға туўра келди. 1941-жыл 7-декабрь күни күштин бир суўық ўағында бес мыкнан аслам адам болып иароход, кеме, катерге толып
миндик. Әмиўдәрьядан сен ағып, бнз мингетт катерди жургизбеди. Катерға тиркелген кементш үстк
бойра менен жабылып, бнзлер минген кемепи Жумыр.
таўдын тусына барғанда сек қысып, ксмеге суў кирди,
Жумыры таўдағы ҳәк шығарыў артелиниц рабочийларынын үйжте қоттыўға туўрз келди. Кеметт ремонт*
лап тағы жүрип гсеттттк. Күн бираз жылыйыи дедш
Қаратаўдан өткеннен кейип сештен қутылдық. 10 күн
Әмиўдарьяда журил : 1аржаў арқалы «Н»
қаласытта.
келдик. Сол қалакын қасында Кишик базар деген жерде
үлкек бвр суў сақлаўшы көлди қазыў ушын
келген
қазыўшыларка салынкап барақлар бар екен. Ал, барақлар ярым земляика (твле) жылда адамсыз, "'қараўсыз, турып, твбескгтен жаўын өтип. истетт қалган барақлар екен. 5ир неше мын солдатлар усы землянкаларға
тыгылдық, солдатлар
землянкаларды
рсмонтлаўга
киристк. Солдатлардын жағдайы күтә қыйын болды.
Ҳәр күнк күн жаўады, жер ылай, землянкаларда печь
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жоқ, мине усы аўҳал менен маА айы да келнп жетти,
Солдатларды зшалон артынаи эшалон қылып, фронтқа
лпарып турдық. Соиғы эгаалонды {маршооая рота)
май айында 16 куи қызыл вагсггда жол жүрип Воро*
нелс қаласына Л:арып тапсырдық. Сол солдатлардыи
лрасындакөл ўақытлар сиясий тәрбия жумысларыи аларыўым арқалы күтә жақьш дос болып қалып
едим,
менин ушын ен аўыр аянышлы минутлар дослар менен
хошласыў болды. Олар қасыма жуўрып
келип, елге
аман саў барсан аўыл-елге сәлем айт.—деп ғаўырласты. Олар меки Қарақалпақстанға қайтады ғон
деп
ойлайды, ол ўақытлары урыстыи қызғын гези
еди.
Еле елге қайтыў деген белгисиз ғой! Поезд бенен
жүргенимде иемсц самолетлары бизин эшалонымыз:;ыц үстииеп ушып өтип бомба таслап турды,
Түнде бир стапцкяда эшалоилар тығылып тур
екен. Станцияда жыбырлаған солдатлар. Бир
қара*
калпақ колхозшысьг қолыида тсмир чайник (рабочий
батальонға
баратырған болыүы
керек) — Қонырат
районынаи адам бар ма?—деп Сақырып жур. О л жердегилер Қонырат районы түўе Қарақалпақстанды да
билмейди ғой! Жол азабыи тартьш Ташкентке Туркво*
га қайтып келдпк. Оииаи соиғы меииц хызмет қылыў
«шегим» Қазақстаншлн территориясына түсти.
1942-жылы жаз айында ол жерде запасной полкта
алдыида батальон комиссары, ал оннаи кейин
полк
парткомынын жуўаплы секретары болып хызмет атқарлы.м. Маршевая рота менен солдатларды фронтқа жнберип т\’рдық, армия қатарында хызмет қылғандагы
мешш ўазыйпам сопет халқынын душпанға қарсы эдил
урысьшын солдатларыпа сиясый тәрбия бериўден иба*
рат еди/
Ол жерде жасаўшы қазақлар мепеи ағайин-туўғандай қатпасып кеттнк. Урысқа баллары кеткен ата мепен
аналар бизлерди өз баласындай күтип қонақ қылып
сыйлап турды. Бнр күни мени полктаи Алма-Атадағы
32-аткышлар бригадасынын сияснй бөлимине пропа*
гаида ннструкторы хызметине алды, мея буған қатты
қуўандым. Өйткени 1933-жылы Алма-Атада ииститутты питкерген едим.
• Алма-Дтадо озим мепеп бирге оқыгаи
жолдясларымды таўып алдым. Олар маған квартирада турыўга
жердем етти. Алма-Лтада жүргепде Нлимлер акаде-
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•.нясына барып турдым. Академияда езнм менеи б>*
рын тапыс академик Мешанкнов, професгор С. Н. Маловлар мепен жолықтым, бул илнмпазлар Леяинградтан Алма-Атаға ЭБакуацня болып келгеи екен. Мухтар
агг Эўезов, Смет Кеиесбасв тағы басқа
оқымыслы
лослар меиен ушырасып турлым. Бизни бнр полк Семей
қаласыида турату?ын еди. Мен
Семкпалатинский
қаласына комапднровкаға бардым. Семей қаласындә
толып атыргян төбесниде айдын суўрети бар
татар
мешитлери кутә көп екеп. Өткен замаилары саўда
кслери менен татарлар толып кетипти, ҳәр кварталда
бир мешитпе деп ойладым. Мешитлер беккем қылыг
салынғаи, дәрўазг қойылып шарбақша темирден му>
қыятлаиып салынған.
Бул мешитлер ҳәм
әсксри/.
комиссярилттян алыи опда солдатлар турады екеи.
Семейде қазақ пеиеп татарлар қуда болып
қы:’
алып қыз берип араласып кеткенине көп замаьлар
болған, сөйткп <шала қазақ» дегся этяикалық группг
пайда болып, булар қазақтаемес, татарда емсс, <шалг
қаэақ> болып аталады екеи.
1943-жылы август айыпда ел қорғаў әскерий комиссариантыныц бас сыясый бақармасьшын г/ақырыўк
бойынша фронттағы рус емес миллетлердиц
сыясы/
хызметкерлерииик бир айлық семцнары болды. Ссминар Москвадағы Лешщ атындағы оскерий сыясий хызметкерлер таярлзйтуғын Академияда болды. Семниарда орта Лзия републикаларыныц әскерий сыясиГ.
хызметкерлепн мгиен упшрастым.
Бул меиия упьп
улкен қуўаныш Солды. Әсиресе Қазақстан ҳәм Өзбскстанда бирге исле^ен, бирге оқығаи, кептен көркспегет
дослар менеп ушырастым.
Семннарда Орта Азкяда халықларыныи өткендеп
батырлық гүрес ислеринеи бнр неше тарийхшы про
фессорлар лекция оқыды ҳәм республиканын ҳүкимеа
басшылары өз республикалары туўралы
докладлар
жасап, сөз сейледи. Бул семинарда И К нын секрета*
ры ҳәм Қызкл әсксрдик сиясий басқармасыныи началь*
ниги Щербаков бизлерди қабыл қылып соз сөйледи.
Емельян Ярославскяй, жазыўшылардая Безымяиский,
Фадеевлар да лекциялар оқыды. А, Фадеевтин лекциясы ггиткеннен кейин ол машинаға минер алдында изиче ерип барып сөйлестим, ол машинаға миииўдеи алдын бпрвз тоқтал, ўақтын бөлип, мепин менеи сөйлес-
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ги. Ол маган «Қырқ қыз» дәстанын рус тилинде бас*
гырып шыгарыўды қолға алып атырмыд»,
деди,
Ол гезде А. Фадеев С С С Р Жазыўшылар Союзында
баслық еди, ол Қарақалпакстан жазыўшыларына жане
басқа да қш ы п атырғап жәрдемн туўралы қьгсқаша
сейлеп берип машнпасына мниип кетти.
Семипарда оқып жүрип, 1935-жылы Қарақалпақстаиға С С С Р Жазыўшылар Союэъшын бригадасын басқарып келгеи Николан Пановтыя үйинде мийман болдьтм. Николай Панов пенен өткеи куилер туўралы узақ
сейлестик,
« С С С Р Жазыўшылар Союзьткын бизлерди
керип
Қарақалпақстанға жибериўге болғарт жыйналыста ҳезирпт
Ц К ньщ секретары Длександр
Сергеевич
ЕЦерСаков Максим Горькийдин С С С Р Жазыўшылар
Союзыгта баслық болған дәўнрииде Союздын жуўаплы
еекретары едя. Ол Совет властыныц дэслепки күнлери
Хнйўада әскерий хызметте болып, Түркстанға келип
көргег екен, ол бизлерге жазыўшылар ушын
қызық
үлке бар, сол елге барынлар, — деп бнзлерди үгитлетек
еди» — дедн. Семпиар тамам болар
алдында
М*. И . Калинин бизлерге сөз сейледи. Мен М . И . Калинипди булекинши көриўим еди, олкиси 1936-жылы Мос*
квада түрк тиллес халықлардын алфавити бойынша
жана әлиппе комитетиниц илимий жыйнальтсьжда сөз
свнлеген еди. А . С . Щербаков Москвадағы Қызыл әскерлер үйинде бизлерди қабыллады. 1944-жылы декабрь айында Балкан ярым атаўындағы мәмлекетлерге
де жолым тусти, фронт майданына қатнастым.
Бул
гезде 3 Украина фронты 5 атлы әскерлер корпусыныи
63-атлы әскерлер дивизиясыныц полит отделинде про*
паганда инструкторы болып хызмет атқарып жүр едим.
Менин бул еллерде, фроит майдадында жүрип мыналар есимде қалған екеи. Ен бириншн мэртебе Румыииянын Бухарест — Темишара деген
қалаларында
болдым. Румыния аўылларында наи болмайды екем.
Наннкц орнынан «мамалига* деген мәккеден исленген
быламықты жейди екен. Мәкке-жүўериннк унын бизнн
қатыбыламықтай қылып қайнатып, қойылганиан кейим
мамалигаиын пуўын бурқыратып астақтаиыи устине
қазанды төнкерип таслайды... Үйдеги ҳәр адамнын қолына жиняшке сабақ береди, ҳорким сабақтыа
еки
ушынаи устап
мамалиганы — быламықты шегииен
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а**аш қырыҳқандай етпп кесип алыл аўызына еплеп
салыл, бизиц ыссы асқабақ жегенимиэдей демни интнен шығарып тағы ишине тартып ҳэмме жей баслайды. Мамалига жегеидеги адамлардыц аўызьшан алган
деми ыссыға ҳалыклаған адамдай даўысы
еситилип
турады./
Ҳәр елдин ақшасы ҳәр турли, Румынияда «Лей»
Венғрияда «пенго» Австрияда «члинге» болып аталады.
Бир елдин, момлекеггин ақшасы екипши мәмлекетке
етбейди, ҳәр елдии шегарасынан өтерде дивизня штабынын ақша бөлимннен ақшамызды аўмастырыл әламыз. Веигрия гўылларыида қзбақханаға (виио ишетуғын жер) випо шинўте барсақ басыиа шляпа (қалпақ)
кийген ғаррылар таяқларыиа сүйенип столларда отыр,
олардын алдында жүз граммкан артығырақ вино сыятуғъш хишкентай ойыишықтай графинлери бар, сол
графинкиц мойнынан устап ғаррылар витю ишип
кешхе дейии отырады екеи, вииодап басқа тамақ жоқ.
қабақхапада терт-бес ғана гарры бар. Ал скрипкг
шертип турған цыганлар отырған кисилерден көп, цыганлар вино ишип мәс боп отырған гаррылардыи қулағына
жақын келип скрнпкаларын ықырапдырып
шертип тур.
Румыииянын бнр аўылынық көшесинен өтип баратырсам кишкене тозған үйде музыка оркестри еситнлди, ал уйге кирип Сарсам бир цыгаинын семьясы бори
жабылып бир түрлн әсбапта музыка ойнап отыр, у*“
инде тесек орын жоқ, аяқлары жалан аяқ олар маған!
Буннан отыз километр
жерде бир бай адам
«Вал»1 беретуғып еди. Сол Балда музыка шертип талап қылмақшымыз, — деп үйт и ц иши менен барлығы
жаяў жүрип кетти. Үлкеилерн скрипка шертеди, балалары барабан урады, қатынлары ташха ойнайды екен,
Мағаи Ъял бергеи байдын бал болып отырған жайыи
кориўге туўра келдк.
Бал берген байдан қеш нәрсе шықлайды екен, ол
тек жайын бередн, внно сатқанлар, байдын жайына
келип виносып сатқаны ушын процент төлейдк, жайын берген үйхожасы буфет, түрли тамақлар сатқаплардан ҳәм дэрўазанын аўзында турып процент ақша
алады, жыйнглған көпке музыка шертип тапқан ақшг1 Ьал—ойын-саўық болатуғын, тойға усаган кеше.
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сынан цыгаилар жай ийесиие ақша төлейди екен, Ол
ииганлар бурын көшелерде музыка шертип;
— Полеише байдын жайында Бал болады!—дел
мушкасын шертип» соныиан жыйналғаи кепке
бал
туўралы дагазаны кеше бойлап еситтиреди. Бул бал
тамам болғаниан кейип цыганлар музыкаларын арқа*
лап екинши бир қала, аўылға жаяўлап жол тартады.
Векгрияда, числаныц 11-куня еди, бир газетаны 14числа деп жазып қойған, бул пеге булай числа алдынагқойылады десем газета шығарыўшы (жеке мүлик
ий*си) мағап:
— Газета аўылға барғанша 14-чксла болады, егер
былай қылмасақ газетамыз етпей қалады, — дел жуўап берди. Румынияда турыўгсы бир орыс ғаррысы:"
Бизик хабаршыларымыз ўақыяны болмастан бурын биледи, — деп маған қарап кулди. Мануфактура
магазннии аралап журсем.товарға тағылған товардып
ба>;асы. дазылған вирка қағаз күнде 2—3 ирет өзгерил
отырады екен. Егер таўар тез-тез өте басласа, товарға
қьшбатлаған вирканы алмастырып қыстырады екек,
егер өтпей қала басласа, гана арзаилата баслап бас*
ка вирка қыстырады екен, Бул ўақыялар буржуазия*
лық стройдан қалғап қалдық ғой деп ойладым.
Венгрияда Бальтои көлинин бойында бойлап оты*
вып бираз *гоптын даўысы тоқтағанда блиидаждан
шыгып тум-тусқа қарамақшы болып едим. Батальон
командири шықпан, төмен тусин, сизик маклайыныз кен
екен, скзик манлайыаыз снайперлердик көзикс тез түседи. Абайлы болын»—дедн. Менде әлбетте блиндажға қайтадан секирип түстим.
Атыспа ўақытлары полит отдел начальниги пере*
тобой линияға барын окоптағы солдатлардан
хабар
1лык — деп буйырды, алдьтғы линияға буққышлап
оарганымда солдатлар мағаи:
— Саз тылға тез қайтын, өлсек биз өлейик,
сиз
аман болыкыз, тез қайтын, деа ғаўырласады. Биз сия*
:ий хызметкерлер
окоптағы солдатларға ўақтында
көшпели кухня менен тамақты жеткериў» газета ки*
формацияларын оқып бернў ҳәм елдеп келгеп хатларты солдатларға қуўыстырыў, олардыц қольша қағаз
берип үйлсрине хат жаздырып алып кетип, штаб ар*
қалы хатларып совет елине жеиелтиў, және солдатларга жанэ шыққан газеталардь: апарып улестириўден
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г-барат еди Атыспа тьшыш болған ўақытта сиясии
лекииялар оқыймыа. Мине еоилықтан
дивизнядан
полкқа барғаиьшда ҳәр бярғаида солдатлар алдым*
нан жуўырып шығатуғын еди. Олар туўған-туўыс*
қаиларша ҳүрмет пепеи қарайтуғып еди. Бир күни бир
старшина—^колдас лолйтр}’к! Сизго зрнап внно
лап қойыпбыз, деп флягин альш алдыма жуўырып
шықты.
1946-жылы жаўды женил шаллы<июўкет пенен совет елине қайттық. Ониан кейин Термез қаласында 2
жыл больш, 1947-хшлы 10-март күии бес жарым жыл
ўатанға хы.змет қылыл, Қарақалпақстанға келип мадвкият, эдебият ислерине қайтадап кирнстим. Фронттанда халық легендалары туўралы мақалалар жибернп
турған едим... Өмирбек лаққы, Ережел тентек атлы
легенданы Одессаға жақынлағанда поезда қызыл —товарный вагонда отырып сыя таппай простой қәлем
менен жазыл жиберип едим.
Ол материалларымды
урыс жыллары Тамандар аға Сафиев
ҳвм Орылбеи
Кожуров газетада бастырып шығарғаи екен. О л мақаламды урыстан келнп подшивкадан оқыдым...
СЕРБИЯ Ж ЕРИ Н Д Е
Уллы Уатан урысы дәўиринде сапар шегип жүргепде жолым Балқал ярым атаўы еллеринин Югославия,
Руыынин, Бенгрня, Австрия жерииде жүргевде Вен«
грня менен шегяра.пас Сербия жеринин үстикеи түсти.
Январь айынык бир суўық күнн бир неше жолдасларым менем ашық товар вагонда жол үстинде Лчолаўшы болып киятырмыз.
Жерде қар бар, күн кешке айланды. Күкиин аязы
бурыяғыдан да артты. Поезд Югославиялык Венгрии
менен шегарасы Йокрян деген станцияға келип тоқтады. Биз ойласып, тезден түсип, бираз жылыиып алып,
бул елге мийман болыўды мақул кердик,
Общиианын политкомиссарыпа барып қонақ жай
сорадық. Комиссар мәдений
кнйинген, орта бойлы,
сулыўшық қара киси уйииин
ишинде арман-берман
тенселип жүр екеи. Биз жай сорарда бнраз ойлапгакдай түр көрсетти. Ол киси қайтарып сөз айтпады. Дежурный партизагга бизди жайғастырыўға буйырды,
гм1з үйден шыга бергенде, буларды партизанлардык
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.апке апар, дегендей болды. Бизди ертил шыққан жидеретп\я адамындай кийииген ийиине мылтық асы*
нып алган, мылтығы тозынқыраған аў мьмтық екен.
Жолда кетил баратырып «снзлсрди партизанлардын
уйине апараман» деп түсиндиргеи болды.
Вул жерде «партизал>—деген сөз үлкен ҳүрметке
нйе екен, партизанлар абройлы, ҳүрметли адамлар
екек. Мен парткзан — армия актнви мағанасында екен
деп түсиндим,
Мен қасымдагы еки жолдасым менен Сербня дийқаиы Милап деген кисйниц үйигте ҳонақ болдым. Виэ
ол үйге барарда бпр ғана ғарры мама есик алдына
шығып бизди ҳурмет пенен қарсы алды. Сербия хал*
қында қопақты сол үйдин ен ж ас үлкени қзбыл ала*
туғынын сокынан түсипдим.
Биз үйге кирип келгеидей үй адамларьшын.
бери
орнынан турып амагтласты. Сөйтип қонақ болдық. Үйиие қонақ келгенине үйднн ишипдеги адамлардын бар- *
лығы шад болды. О л күни рождество байрамы екен.
оиз енгимелескеняеп кейип үй хожасы биздеи Россияда дийқаилардын жай-жакдайы туўралы көп норселер
сорады. Қанша жери болады. Қапша сыйыры болады,
колхоз хожалығыиын қалай болатуғыиын түсиигиси
келди. Бирақ бахытқа қарсы сл ғаррыға женли, кеўилдегидей етнп тусиндяре алмадық. Өйткеии биз сербия тилин билмеймкз. Ал олар рус тилип огада шгла
түсинеди екеи. Үй хожасы Милап бизии алдымызға өз
елинин картасын жайып қойьш, бизге квп п&рселер
гөйледи. Биряқ биз оған аз түсипдик.
Сонда сол уйдик кслшш менеп баласы бираз сөй*
лескеииен кейин бизден рус алфавнтин жазып бернўди
сорады, биз оны тезден орыиладық. «Рус алилпеси бизнд сербия алфавнтиндей болады екея ғой» дегендей
түс көрсетип жымыйып кулисти, сербия алфавитинде
жоқ ҳорнп тацбаларын тусинднрнўге туўра келдн.
Еизнц бнр жолдас «Ленинград застолная» жырыи
жырлап еди, оны жаслар күтә жақсы түсипгеидей тыклады, текстин квширил алып, ядлап ынылдап айтқан
болды. Бул текст қолдан қолға өтпл қонсы үйлерге де
барып келди.
Иннр, қарацғы түн, елелек қар жаўып тур. Сол үйдиц жигирма жасларындағы баласы
Бранко маған
жүр қыдырайық, тамаша көремиз дсди, мен де сол ел4 }6
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::.пн үрип-әдетии билгим келип опыц созин қайтарғаиым жоқ.
Бравко менен бир пеше мәдений орынларды көрдим, бир неше ж ас всгшрим балалар меииц арт мнан
ерип қызығып сөйлескаси келеди, «атын ким» деп сорайдыт егген тил жеглейдн.
Бир кец көшеде жаўған қарға араласқан бир топар
;<еп жигит пенеи қызлар улкен шақалы эғашларды айқастырып салып, от берип атыр. Оттыц жарығынын
догерегинде гармоилар шертилгеи, тандалар ойяалған,
қайбиреўлери аў мылтықларып аспаиға атып, «салют»
Зередн. Қай бир бой жегкен қызлардыц қолындг ншике вино, арақ толтырылған кувшин, ҳәр кимге рюмка
у.еивк вино усыиадьг, бул келтнн ншннде арақ ншнўге
қумар кисилерди аз ушыраттым. Биз бул топарға жақынлап келе бергеггде терг-бес қыз маған р/омхе усын:;ы. Мен олардын кеўлиие келер деп биреўипин рюмкасын қабыл алдым....
Вул шаўқымға қызықпадым, қонақ жерге қайтқым
келдн, мени ертип барғак Бранко қайтқысы
келмесе
де, менин зейнимди бөлген жоқ...
Тан атты, күн жарқырап шықты. Үйдиц ҳаяллары
тамаҳларыи писириўге киристи.
Үй хожасы
гарры
Мнлан бизди жибермеди. Тағы бир күн қалыўымызды
сорады, биз тағы қалдық. Жуқалап жакған қамырға '
көкнардын дәнин ҳәм қаит себелеп табаға
тгиснрген
нзрсе болды, Табаны столға қойып, барлығы дегереклеп турды, Үй хожасықолына үлкен қазан пышақ алып
табадағы
пнскен камырды квадратлап бир
нешеге
белди. Демек, ҳәр квадраттын ҳәр бөлеги бпр адамнын
найы болады екен, Ғарры үлестирер алдында сол үйде1 и ғарры мамаға қарады. Ғарры мама стол қасыида
стулға асылып епкейип турып, усы үйдеп
бурынғы
заманлары өлген адамлардын атларыи атады.
Ҳәр
қайсысынык атын атаў мепен ол марҳум адамлардын
пайларын бөлек-бөлек алып қойды. Ол марҳумлардык
гейбиреўи ғарры маманын есинен шығып қалса керек,
гейбиреўлеринин атып атарда бираз ойланып иркилди.
Ғарры тағы бир бөлекти ала бергенде онын аўзынан
сжолаўшыға» деген сөз шыққаинан ғаррынын пышақ
услаған қоллары қалтырады, көзипен ж ас сорғалапкеттпт. Үй ншнпиц бәри бирдеи шуўлап жылап жибердя.
Ғарры мама «Ресейде болса қайтып келер еди, немед44 “
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лер колында гой> деи гүбирленип сөйледц. Тез тезделақ жылағанын тоқтаттық, тағы жумыеына
кнристи*
5из Оул уйдин партизанлар қатарындағы ен улкен баласынын бир жылдан бери иартизанларға
қосылыгг
кетип белгисиз жоғалғаилығын анладық.
Ширкеу қоныраўларышзц сестп пүткил деревияны
жакыратты. Барлық адам бакрам кийнмлерин кийинип
хпиркеўге толып кетти, кейин дизилисип үйлерине қайтып жатты.
Бизлер сапарымызды даўам еттириўге журип кет1 нк. Бнз оскерий зат са-аынған қалталарымызды арқалап далаға шықтық. Ол үйдиц бала-шағалары бнзге
уйреннсип қалған екен. Бизиқ кеткенимнзге қыйналған
түс қөрсетти.
Биз далаға шығарда ол үйдин үй ишшпш
балашағалары изимизден ере шықты. Бирим-бирим
хошластық. Ҳүрмет пепен шығарып салды. Бизлер узақлап
кетсекте, узақтан ширксў қоцыраўыиьщ даўысы тал-тал
қулағымызға келип турды. Олар урыс питсе, қайтареыи тағы да келии миймаи бсдыўымызды сорап еди,
бнрақ Мокрип жериииц үстинен менин жолым екенши
мэртебе түспеди...
У Р Ы С ПИТТЙ, ЕЛГБ ҚАЙТТЫҚ

Ониан бери коп ўақыт өтти. Бул емир ишинде бахытқа сәйкес, маған бир атлы оскерлер
Дои казак
корпусында азғана хызмет атқарьтўғя туўра
келди.
Бул урыстыц ақыры еди. Ол мәхәлде бкз Австрия елинде, Альп таўыныц қасыида «Фин-кафельд» деген
кишкене қалаиын дөгерегинде тур едик.
Май айынык жарқыраған бир күни еди. Тәбнятжаў*
дырап кеўилдн шадландырып турған мәҳәлдип үстиие
айта қалғандай үлкен қуўаныш пайда болды. Ол Уагандарлық урыстын питиў хабары еди.
Казаклар жыйналды. Мнтннг баслаиды. Басшылар
оэз сейледи, жарыс сөзге шыққанларлын. кебиси
қуўанышы қойнына сыймак, қайбиреўлери айтар сөзин
айта алмай да атыр. Митикг аяқлапды. Бир биреўди
қутлықлаўлар, жолдаслық сыйлық» кешелер баслянды.
Қала иши казак полклары турғаи ор.манлар
жеқнс
салютларьтнан гүниренип кетти.
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Бул гукиреЕГген сеске атлардыц шықрырып кисииегсн даўыслары да қосылды.
Арадан көп кун этпей-ақ узақ сапарға ат устикде
«марш қыламыз» деген приказ дүрс ете қалды. Буны
есяткен казаклар муртынан күлди, қуўанди. Олар туўғзн елге барыўды әрман қылды. Марштын қай тәрепае қарай қететуғынкн сорамай-ақ билди.
Казаклар узақ сапарға кетиўге тайынлаиды. Атларға таға қағылды, ер-турмаилар тазартылды. Бирнеше
мәртебе атларды салтанатлы көзден еткериўлер болды.
Казаклар усы сапарға кимнин аты шыдамлы екен деп
бәсекелестн. Олардын аўзындағы әнгиме сәзлерн тек
ғана ат туўралы болды.
Июнь айыныя бир мег.ы күии атлы әскерлер корпу*
сы полк артыиан полклар дизилип, оркестр шертилии,
жылжып жо.чға түсти. Австрияиын Альп таўлары басында қонақлаған бултлары алыста булдырап кврипип кем-кем узақлап қала берди. Австрия елининОверверт деген қала қөм Д орф аўылларыньщ устинен әтип
Венгрия жерине қәдем қойдық. Венгрия жерк менеи
жүрип киятырмыз. Женимпаз халық армиясынын жол
жургендеги шаўкети қандай қызық салтанатлы, қандай керкем. хМен оны сыпатлап қағаз жүзине тусириўге
әзиз келдим. Ойнаған оркестрдин сести,
атлардьгн
дойиақ сеслери, гүўлеп жырлаған эскадрон жырлары
араласып женимпаз жырларды, жеқнмпаз рафмаларды> шаўкетли—салтанатлы турде көзге көрсетти, бул
шаўкетти керген адам елтип—мәс болады. Бул шаўкет
жеикстин шадлы немасын шалады, тыныш тәбияттык
мазасын алып ық-жыц қылады.
Гейбкр үлкен қалалардыц ортасынан жүрип өтнп
баратырған мынлаған қыз-келиншеклер жайдыц жоқа*
ры зтажларынаи эскадронларға достелеп гүллер таслады.
Казаклар өзинин
мәдениятльт, твртнпли екеыин
керсетип,. олар «елимиздин туўғаи жерден узақта болып, барлық ўақытта Совет жаўыигерлериния қүрметлн
атағын жоқары устакыз» деген сэзии қәрдайым
ядта
сақлады. Бизик жаўынгеримиздин
киши-пейялилиги
онын офицер корпусыныц мәдениятлы екени көрииип
турды.
Гейпара үлкен қалалардыя кен кешелеринде кор*
пус командирлери киятырған сапты көздеи еткизеди.
449
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Ал геиераллардьщ көкирегииде ордеи, медаллар жарқырайды. Эскадронлардын ат дойнақлары асфальтлы
көшелерде шақылдасып генералдыи тусынан өте бергепде казаклардын кеўли шад болады, қуўанады, жүрек тамырлары қатты соғады. Өйткени бул баслықлардық командасы астыида жаў менен алысқаида
көл
кәрамат ислерди көрсетип х<аўга ойқан салғаштары
есиие түседи. Ал генераллар булардын көбииин атында жақсы биледи, жақсы таныйды, Гейбнр жасы үлкен
казаклардын ойына, көз алдьшда түрли ойлар келеди,
«Егерде тез арада демобилизация болса, бул үйрепискен гекераллардаи қалай айырылып
кетемиз?»—деп
те ойланады. Корпус командири генерал лейтенант
Горшков, полнтотдел ыапальниги полковник Привалов
бул казаклардын қәрқайсысы менен айырым
әнгимс
суҳбет қурған орынлары көг болған еди.
Бир иолк командири жасы барғаи, көпти кергеи ғар
ры казак Климов, өзинин мииетуғьш машипасы бола
турса да, атқа минип, ат үстниде кәрўал көшти баслағандай, полкти ертип, колонканы басқарып келди.
Казаклар өзине таныс жерлердин үстикеи
жүрип
киятыр, бул жерлер казакларға таиыс, буннан ярым
жыл ғана бурын қыстын суўық аязлы, жаўын-шашыилы күилерииде күни-түни траншеяларда отырғаи, топ
атылған, мина жарылғац моторлар гүниренген
жерлердиц үстииетт жүргенде көз алдьгна өткендегм ўақыял а рд ы ке л тиред и.
Ҳәзир бул жерлерде твбият көриниси дымнан басқаша. Басқа тәбият көриниси тунжыраған тыныш тсбият,
түрли ренли жабайы гүллер жазық кен далаларда жо?:ышқанық гүллери көк өреби қозыкын териситшн буйрасындай, жабайы көкнардын қызыл гүллери
жерге
қызыл мақпал жапқандай болып көринеди. Ж аз қуслары түрли-түрли жағымлы сеслер мекен сайрап, ушып
қонып жур.
Бир куни Болотон көлиник бойында урыс
болған
гезинде казаклар бул келгз пәзер салыл қарағандз
жоқ еди, өткени ол ўақта
кеўилсиз мениреў
болып
нөринип тур еди. Ҳозир бул жерлерде тәбият көриниси
езгергеп, -казакларды өзине тартады. Қараўға мәжбүр
ҳылады. Болотоннын
көк суўы жумсақ
ж сл »меиен
қозғалыл қозғалып қояды. Онын үстине қуслар еркин,
қуўаиышлы сарқыл ушыл жүр, Аспанда
сарыққанда
■" 0
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о:ш ц қанатлары сулыўяыц қасыидай болып көранеди.
Болотон көли хош больщ дегендей* артта қала берди.
Бир күни Венгриянын аўылында Москвадаи келген
концерт бригадасы бизди қарсы алды. Қоғалдыи үстинде гүллердиқ
жемис ағашларыньщ
арасьшда
казакларға концерт көрсетти. Туўған ўатанынан келген
қонақлар қандай жақсы. Казаклар жүдә қуўанышлы»
шад болды. Әсиресе,
көптеи бери еситпегеп
туўған
ўатаныныц көрхем өнери көпшиликке күтә уиап қалды. Тынлаўшылар қорғасындай балқыды.
Ойиаўшыларға ойыншыларға дәслепки гүллер инам
етилди.
Полктын шәкиртн жас казак 12 жасар бала артисткз
қаялға гүл усынғапда ол ҳаял қуўаиғаилықтан ез баласыядай баланы жерден көтерип алып қушақлап сүйдк.
Дунай дәрьясынын Субботница (сабатка) қаласыиьщ тусылан өттик. Көпирлер урыс ўақтындағыға усамай, қашан-ақ жөиленгеи екеп. Урыс ўақтында
бул
кепирдин үсти думан, маскировка, қара түтин, күнде
бузылып, дүзелип туратуғып еди. Енди көпир жарық,
жарқын керинедк. Онын үстиидеги өткен кисини туншықтыратуғын бурқыраган түтинлер жоқ.
Көпирдек
өтпўшилер еиди ҳаўадағы самолетларға
қәўипсинип
қарамайдьг Эскадрон диэилип Субботница қаласыныц
асфальтли көшелеринеи жүрди, Бир кешедеги госпитальдыц тусынаи өтип баратырғанда жарадар болып
жатқан жаўынгерлер, офицерлери,
сестра—врачлар
Созет
адамлары шаўкетли экадронларға
қарасты.
«Қазаклар үйлерине баратыр» деп бақырысты. Олардыц көз алдьпгда туўған ели, қайтыўдын әрманы елеследи. Эскадронлгрға медсестра совет қызлары қуўаышлы түр билдирип, көкиреклерин кенейтип еки ийнипег дем алып шақақ урып күлисил қуўанысып бнр-биреўин қушақлап агыр. Шақақласып күлисип, казакларға
дәлкекли сөзлер унап атыр.
Бул казак корпусы өзинин женимпазлық ислери меиеп пүткил елимизге мәлим еди. Бул казаклардыц әскери кийимлерине, кийген формасына қарап, көпшилик
сорамай-ақ таныды. Жолларда еки үш күнлеп атларға дем беркп тоқтаған күнлери мағаи бирнеше мзрте
Вепгер (мпдьяр) интеллигентлеринде де мийман болыўға туўра келди. Мен олар менен ҳәр елдин салтьг
—үрп-одети, әдебияты туўралы сөйлестим. Қайбир
ннгеллнгектлери мени ҳүрметлеп, стол үсткне векгер
451
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тилиие аўдарылған рус әдебият классиклеринин шығармаларын әкелип қойды. Олар Достоейский Турге*
кев, Толстой, М . Горькнйдин шығармалары едн. Басқа классиклерди ушырата алмадым. Венгер тилннде
Достоевскнйдин шығармасы басқа
жазыўшыларға
қарағанда кеп тараған екен, онын себебии бпле алмадым...
Биз сөйлескенде немецше, русша, венгерше ҳәр түрли тилден азмаз қосып тусинкстик, Стол үстинде усы
тиллердин сөзликлери жатты. Бизин лексикамыз сғада жарлы болғанлықтан түсинисиў қыйыи болды Сонда да бир-биримизге еплеп түсиннскен болдық.
Бизлер Москвадағы
жеқис парадыиа
қатнасып
қайтқал казакларды салтанатлы түрде қарсы алдық,
Казак полклары күндизде, түнде де салар шегип
жүрип киятыр, Трапсильвания таўларыиыи
қыспақлары арасы менен, Карпат таўларын ж ағалал, айсыз
түнек қарацғы түнлерде, таў-тасларына атлардын дойнағы соқлыгысып, шахмақ тасын шаққандай ушқынлар ушып керинедн. Түнде жылтырап көринетуғьш таў
қонызларынын кегилднр жаркқлары жылтырап көринеди. Гейбиреўлери алдымыздгн жылтырап ушьш та
етеди, онык озиз жарықлары
жолдын екн
бегиие
жал-жулт етип, неше
мықлары ушып-қонып
көзди
қамастырғандай болады. Жарық қонызды мепин биринши мәртебе кериўим едн. Табиғаттын бул нси маган
таажип кериндн, ҳайран қалдым. Бир қокызды услап
алип шапкемиин ишипе салдым. Азанда қараеам онын
жылтыраган жылтыры көринбеди, тек түиде ғана жылтырайды екек. Себеби онда ушқан ўақытта
фосфор
элемеити жылтыраса керек,
Үстине кийген буркасы желпилдеп связнойлар келип жүр, саптыц басында узақтан трубачтын шерткен
намасыиыц сести келеди. Казаклар сол сеске қарап,
атқа қашан минип, тусетуғынан, қашан жортып, қашан адымлап жүриўдин командасын биледи. Трубач
тек гана ойнамай, казаклардын етиниши бойынша, бир
труба менсн бийлеў иамаларында шертедн, узақ жол
жүрип жалығып жүрип келген казакларди сергеклендиредн, труба сеслери әлле қайларга кетеди..,
Салқын шық тускен, тыныш тәбияттыц труба мааасын алады, оиы тыныш уйқыдан оятады.
Гейбир
45/
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эскадронлардан ески казак жырларыц жырлағанлардык сести узақтан тал-тал еситиледи.
Корпус Румын жерине қәдем басты. Булкарада Ру*
мын тили керек болды. Шалама-шекки үйренип алған
Венгер тили Румын тили менен шатысып кетти. Меи
Румын жеринде бир инженер интеллнгеиттнн үйннде
еки куи мийман болдым. Ол Румын днйханларына жер
үлестнреди екен. О л Румынияда жер реформасы туўа*
лы маған көп нсрселер сөйледи. «Қурғын хожалмққа
елиў гектар, жарлы хожалыққа бес гектар жер беремиз»—деди. Мен оған гейбир элементар сораўлар бер*
дим, «Егер елиў гектар берген хожалық қурғынласып,
он окбес жылдан сон оғада байып кетсе пе қыласыз?»
-дегеним де— «Байымайды»—деп жуўап бердн, Әдетте адамлар стол басында жай сөзлер сөйлейди. Бизлерде әлле неше сөзлердин басын шатпақладық. Әде*
бият, салт-саналар туўралы сөйлестик. Көбине
көг
хожалық системаларын көп сейлестик, хожалық
системасы туўралы, жәмийет қурылысы; мәмлекет қуры
лысы туўралы теориялық жақтан
расимсиз
турде
жарысып сөйлестик. О л иителлнгеиттин барлық мәсе
ле — сөзинде оғада
қопал — саўатсыз
екени
меик
тан қалдырды. Менин кетер ўагымда ол езяне
қысқаша «жуўмақ» шығарды.
«Сизлерде колхоз
ҳәм
социализм'жақсы; бирақ қудайға ибадат қылмайсыз,
соныныз жаман» — деди.
Сонын менен корпус мын ярым километр
жерди
қырқбес кунде жүрип өтти. Полеште қаласынан өтиг.
Рыбннко8 дорьясынын жағасында Рыбников Фокшаний
деген кишкене Румын қалаларынын дөгерегинде полклар дем
алыўға орналасты.
Бул жерден
поездға
миниўимиз керек еди. Қала ишинде бир еки кишкене
ширкеўдин ишинде уллы рус әскербасы
Суворовтын
баласы
генерал-лейтенант Аркадий
Александрович
Суворовтын мрамордан жасалған қәбирнн кардик.
Ол 1854-жылы Рыбников дәрьясынан атлы етип баратырғапда аты тасқа сүрнигип жығылып, аяғы аттып
эстында қалып опат болған екен. Қәбир үстннде ҳәм
дийўалдагы жазыўда усы сөзлер айтылған, тағы бунда
«ўақытша жерледик, Перебургқа денесин алып кетиўге ўақыт жағдайы көтермеди».— деп жазған екея.
Ширкеў дийўалларында өткен әсирлерде
жазылған
рус солдатларынын толып атырған атзтограф жазбалары
453
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Оар. Қазаклар булкараяа митииг едряы, свзлер сейледм ҳүрмет ушын қәбнр басына гүллер қойды.
Ер*
теқине «Удариая коннииа» корлус
газетасы бетинде
А. Суворов, опын сол моқәлдеги турклер менен урысы
жөнинде мақалалар басылып шықты. Сонынан да басқа полклардын казаклары изи узилмей экскурсияға
келкп турды. Ширкеў мәзини А. А . Суворов туўралы
оныч қалай өлип, опат болғаны туўралы түрли халық
аўзыпдағы легеида— аныз сөзлерди сөйлеп берип тур*
ды.
Бул қалада үлкен жастағылар демобилизадияланып
үйлерине қайтатуғыи болды. Буларға жазылған полит
отделдин «жаўыигер дос
казак» деп жазғац
үндеў
сезлери казаклардын жүрегипе майдай жақты. Казаклар таласып бир данадан
алып оқыған
моҳәлинде
олардын көз алдынан барлық еткергеп емнрлери, қан
майдандағы урыслар, қыйын-қыстаў болғап жерлер,
қырлары, даласы. Кавказ таўы,—Н н р ед^ Х аза Будапешттеги урыслардын бори кез алдъшан елеслеп
жүрип
өттн. Бул жерде поездға миндик. Казаклардын қулағына совет паровозынын сести келди, Бул
гудоклар
казакларға ысық керииди. Шегарадан өттик, шегарадаи
өте бергенде, эскадронлардын «Ура» деген сести даланы
гүдирсндирип жиберди.
Туўған елге, ата мәкәнға, совет тоиырағына аяқбастық. Бул жердеги адамлар бәри бизге түсикикли тилде сейледи, бул жерде жоқарыда айтылған
сөзликлердии кереги болмай қалды. Шегарадан өткеиде станцияда бир үш жасар бала маған «дядя» деп еди, көптен бери еситпеген нәрестениц сести маған күтә ысық
көринди. Бул баланын «Дядя» деген сестип елеге шекем умытпайман. Үлкеи жастгғы кгзаклар уйлерике
кетти, жаслар әскерий хызметин даўам еттн, бул корпуста бул Дон казаклары семьясында тек Дон казаклары ғана емес, бунда уллы ўатанымыздын
барлық
жерлеринен: Кавказ таўы, Украииа даласы, Белоруссия орманлары, Узақ Сибирь, Қазақ далгсь.% Қуяшлы
Өзббкстаннан—барлық жерлерден ўэкиллер бар еди.
Олар бул жаўынгер казак семьясы туўралы көп жылллрға дейин есинде сақлайды.
Бул күнлери елге қайтқан муртлас казяклар өзичин туўган сүйнкли дорьясы болған Дои бойында парахат мийнет етип, муртлас казаклар
муртип таўлап.
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илдйырып қойып, өяинен киши жасларға атлы Дон казак корпусынын ажайып батыр ислеринии 'ертеклерин
сөйлеп береди. Ж ас казаклар бул Дон казак корпусынын ҳүрметлн жаўынгсрлик традициясын даўам
еттириўге барлық ўақытта таяр! Меиин Дон казак атлы
әскерлер корпусында азғана ай әскерий хызмет атқарған ўақытларымдағы меннн есимде қалған өмир елеслери қысқаша мине усылардан ибарат..,-

ҚЫ ЙЛЫ -ҚЫ ЙЛЫ ҚЫ ЛУАЛАР
ҮЯДГ.ГИ ЕСАПТЫ ВДЗАРДАҒЫ НЫРҚ БУЗАДЫ

«Өзим есапласам: өгиз бенен сыйыр тийеди, кнсиге
есаплатсам: аяғым апиан-саннан бнр тийеди»—дегепдей, Тынышбаев деген бир пухта адам ҳаққында сенлеп бермекшимен.
Бир цеше жазыўлар, арызлар, хатлар
етинишлер
арқалы Тынышбаевтык бир жумысқа өтип алғанынада
әдеўир ўақыт болған еди.
Тыиышбаев қара басы турады, жасыда бир талайға барып қалған, уйленбегеп, ечди қартайдым, уйлеяиўдин не кереги бар, бир өзим турғаным мақул гой
деп, бир ези көп жыллар омир өткергеи адам,
Тынышбаев бир жердс муғаллим болыўы
менеп
қәпоәт қылған жоқ.
Советлер Союзынь:н
барлық
қалаларыпдағы оқыў орьшларьша өзиие жумыс сорап,
арыз қылып
жатти. О л —қәзирги
жзми&етпмизлин
ишинде айрықша бир тип.
Семья менен турыўды сүймейди жаздын күни саратаниын ыссысында қалпақ ҳәм галош кийнп, қолына
иймек таяқ алып, енкейип жүреди, терезеси
былай
турсын,
есигине де темир
решетка қурып
қояды. Онық сөйлейтуғып сөзикшн кебиси қайсы қалада
қаидай мазалы тамақ, қандай жемис бар, қайда арзан,
дегепдей гәплер. Булар туўрали сөйлегенде аўзынан
суўы қурып сөйлейди. Тынлагысы келмеген киси болеа
тынлаўшьшыц қольшан услап турып тыилаўға
мәжбурлел сейлейди. О т н сезип бир-еки тынларан адам
оны көриўден-гқ қашынқыраи жүреди, илажсыз тутылып қалса, қутылғаиша дилгир болады,
Тынышбаевтын бир жерге келип, .жумысқа орнала-
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сар алдынан алды менен ойланатуғыны— нени жеп, нени
ишиў, Бул ендн оған питкен бир
минез, болмаса
ол
матерналлық жақтан күтә тэмийиилеген адам.
Сол
ойлаған ойыныд ишинен
Тынышбаевқа биреўи күтә
мақул түсти:
«Семьясыз адам ушын, бир қара басы ушын қазан
асыўдыц, тамақ писириўдиқ, отынды бийкарға
зая
қылыўдын не кереги бар? Оннанда магазиндеги тайын
тамақ консерваны жей берсем, оныц босаған қутысын
жыйнай берсем, ол босаған қутылар бир талай ақша
болмай ма?>. «Консерванын босаған қутысын саўда
оргаклары қайтып сатып алады> деген сөз, бир
еситиўден Тынышбаевтық ядында қатты сақланып қалған
еди.
Арадан жыллар өтти. Тынышбаевтык үйи босаған
консерва қутысына толды, қутынық ишиндеги қалдық
ет пенеи балықтын ийисинен үйдиц ҳаўасы бузылып
га кетти. Консерва қутысынын жыйналғаны соншеллн,
Тыньтшбаев езиниц кроватыи қойыўға орын тарлық
етти. Түнде далаға шыққанда, коисерва қутыларынан
атлап өтип, сүринип жығылып, ишинен сөгинипте
жүредн,
Тынышбаев өзиниқ тумлы-тусқа жиберген арызларыныц биреўинен өзин қуўандыратўғын бир хабар
алды. Оны тағы бир жумысқа шақырыпты.
Тынышбаевтын бул ўақыттағы қуўанғапын көрсениз едн: көз
әйнегик қозғап қойып, консерва қутыларынаи атлап,
ғоддаслап әрман-берман жүрдн. Қуўанғанынан иштейн
де ашылып, бир порсыныц орнына еки порсы консерва
жеди де, қуўаиышлы шырай менен далаға шықты,
Күндеги көзине кийип жүрген көз әйнегин де
уйде
умытып қалдырып, жары жолдан қайтып келип, кийди, ислеген же,ри менен есапласыўға жол тартты.
Тынышбаев ислеген жеринен расчет алды. Буниан
кейинги бириншн иси, алған ақшанық үстине
ақша
қосыў ушын босаған консерва қутыларын сатыўға, усындайларды қайта сатып алатуғын дүкәиға жоллапды. Қутыларынық көплигикен, машинаға тийеп
барсам ба деп те ойлап еди, тайын машииа да болмады, Тағыда «Алды менен сөйлесип қайтайын» деп
дүкәнға барып еди, дүкаишы жоқ болып шықты. ҳәм
бир қанша күидерге шекем келмейтуғын болып шық-
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ты. Оны тынласын ба, Тыпышбаев көп даўласты, бирақ
нәтийже шығара алмады,
Тынышбаев бссаған цутыларын сата алмай, қыйып,
кете де алмай, самолетке алған билетиник срогы өтнп,
күйип кетти. Бир неше күн усынын изинде жүрип взикин баратуғын жағындағы жумысынан да қалып қойды...
Бул күнлери Тынышбаев тағы да бир қалада ислеп
жүрген қусайды. Ол жерде де қанша боларын ким
билсин? Тынышбаев ески ертеклердеги дүньяхор ғарры
типлердин ҳозирги замандағы қалдықлары ғой десек
болады. Буидай типлер өмирде аз да болса ушыраеады ғой!
ПАЙДАКҮНЕМ

Тәнирбергеновтьщ баслаўыш мектептин муғаллими
болғанына көп жыллар болып едл. Бирақ онын қолында муғаллимлиликке гуўа беретуғын дипломы болмай,
Тәнирбергеновты оқытыўшылық жумысынан босатыў
туўралы ҳәр сапар жана оқыў жылынын басында бир
талай дәў-жәпжеллер болып, басылып жүрди. Арадан
жыллар өтти. Тәнирбергеновтын бир қатар жолдаслары
иштен ҳәм сырттан оқып, жоқары билимге ййе болды.
Қолларына диплом алды. Ал Танирбергенов оқыўға
бара алмаўы, үй машқаласы,
үй пайдасы,
пайдакүнемлик есин алды. Жер екти. мал жыйнәды. «Егинди
ким қарайды, малларды ким бағады»,—деди де, соларды айналшықлап, былай-былай шықпады. Үйде жүрип
оқығанда да ҳеш нәрсеси жоқ, бар саўаты да кем-кем
сарқылып барады.
Ал сонын менен
Тәнирбергенов
оқытыўшылық
жумысынан босатылып қалатуғынына енди көзи жетти.
Қолында дипломы бар муғаллимлер көп келе баслады.
Райоилық билимлендириў бөлиминик қысыўына шыдамады ма, яки муғаллимшиликтен шығып қаламан 'ба
деп қорықты ма, яки өзи ақылға кирди ме, ейтеўир,
Тәнирбергенов Нөкис қаласына бир жаз сырттан оқыўға келди.
Ж азғы оқыў мәўсими тамам болмай-ақ
аўылдағы
үй машқаласы, малы, егини тдқа түсип, жолдаслары*
нан бурын Шоманай районына жол тартты.
Тәнирбергеновтын жолдаслары жазғы оқыўын питкерип қайтып Тәнирбергеновты көрип тийнсли -курсты
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риткергеилерин, көп сөздия ншинде сырттан оқыўшы'
ларға жол ҳәрежет бергекин айтты. Өзи бурын кетип,
бул жол ҳәрежеттен бос цалғанына өкинип, жамба*
сына бир урды:
— Аттен, азырақ тоқтағанымда мен де алады екенмен ғой,—деди.
Тсцирбергенонтын жол ҳәрекеттен бос қалғаны,
©зи-өзине пәпт бергени ҳеш онынан шықпады. Ақыры
ойланып-ойланып, сол
ҳэрежетти алып
қайтыўға
Шоманайдын бир узақ аўылынан Нөкиске жол тартты.
Ж олда машиналар күтти.
Бир машинадан
екинши
машинаға минип, бир неше машнналарға минип-түсип,
жол азабын тартып Әмиўдәрьядан өтип, Нөкиске келип жетти. Сала жол ҳорежетии алыў ушын арза берди. Бухгалтериядағы ақша докумеитлери әлле қашаи.тигилип кеткен екен. Бухгалтердин документлерип
аўдартып, кассир меиен бухгалтердин басын
айландырып, л<умыстан қалдырды. Көп тинтиўлер
меыея
сырттан оқыўшыларға ақша төлеген ведомость табылды. Тәқирбергеновқа да отыз бес сом тийисли екен.
Төцирбергенов өзине тийисли отыз бес сомды алып,
жүреги жай тапты. Аўылына қайтты, Тәнирбергеиов
Шоманайдан Нокиске келил кетиўге жолда
жүргеи
жол азабын есапламағанда елиў сом жумсапты, Ол
жағын Тонирбергенов есапламады-да: өйткени аласы
билимин алмаса да, журт қатары аласы ақшасын алды.
ТУРМЫС ДҮЗЕТКЕН ЖИГИТ

Муратбаев районлық мекемелерде жай хызметкер
болып ислегепиие бир неше жыялар болғаи еди.« Бирақ
Муратбаев мекемени өзи басқармай, бкреўдин қараўьшда ислеп, өзинин дегени болмай, тек тапсырған тапсырмаларды ғана орыплап жүрди. Усы
жүргенинде
Муратбаевтыд көкирегинде ат басындай әрман жүрди.
Ол да болса мекемеге баслық болып, басқаларга буйрық берип, әсиресе үй турмысып өз дегенинше жөнлесем дегеп әрман,
Муратбаев бул әрмакына жетиў ушыи оқыўға барып, диплом алып келиў керек деген жуўмаққа келди.
Муратбаев оқыўга кетти. Питхерип-те келди. Муратбаевтын дегени болды. Райоилық мекемелердин биреўине баслық болып тайынланды. Муратбаев мекемеге
баслық болыўдак-ақ «үлкен хызметкер салдамлы бол4.58
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ыў керек, болар-болмасқа адамлар менеи сәйлесе бермеў керек» деп ойлап, кабкиетине кисн қабыл алмаўдан баслады. Муратбаевтын жолдаслары буған тақланып: — «Бизин Муратбаевқа не болған,
үстине
ҳеш кимди қабыл қылмайды ғой, бул ямаса бюрократ
болыўды оқып қайтқан ба?»—деп, кулиснп сөйлесетуғын болды.
Муратбаев усы жуўаплы хызметке тайыкланыўдан
оныи урыў жағьшав ағайинлери, дайы ҳәм жийенлери
Муратбаевқа оьын буидай хызметке турғаныиа қутльг
болсынға келип-кетип атыр. Оньщ жигирма жылдаи
бурынырақ қатнаспай умытып кеткен тамырлары
да
тамыр жаналап, олар да келип атыр. Муратбев
бул
ҳэрекетке күтә разы ўақты хош.
Муратбаев турар хызметине турып, кеўилиндеги дегепи болды, Енди үй турмысын женлеў керек болдьт.
Оныц үйи бурында жамаи емес еди. Бирақ
Мурат*
баев ен. алды менеи минетуғыи атьшын, ер-турманын
жөплеў» гумбирлеген отаў тигиўди әрман егти.
Муратбаевткн хызмет бабылда мииетуғын машинасы бола турса да түрли жоллар менеп бкр атты бир
атқа алмастырып атақлы жүрмелди алдырып, оғзн
шашақлы жнпек жалпос, шашағы суўдырағаи жипек
жона, ушығадая пағыс салынған терлик, ғола тоғалы
телеген айыл, ғоладаи қуйылған қуйма зәкги, ақбаслы
ер, ғуббалы қуйысқан меиетт ғуббалы сийнемент сай
етти, қуллаеы, жақсылап сазлап, ат миади.
Онын бурынгы заманнын жет-жағасын көрип қалған
жасы үлкен ағайинлери: «Бәрекеллә иним, сазлап минген атын қутлы болсьш, өзине несип етсии,>— деп атыр.
Муратбаев буған да пыснап демин алып, марапзтлац*
ып қойды.
Елди онын семьясында уйди сазлаў кенеси басландьт. «Гөне үйдин уўығын қайтадан қәлемлетип, гөке, саўдыраған керегесин кеклеп, узигин жамап бәлеге қалдым, үйди тигетуғын болсан, тез бол»,—деп
ҳаялы
тонқылдзп, бурқ ете қалды.
Хызмети өзинпен төмел адамлар жаттеўнт агаш, үй
тәлдан отаў тигип отырғой,—-деди ҳаялы тағы
бир
күни,
Тоғайда жәнеўит ағашы—үй тал торанғыллар менен араласып сипрек көгереди. Оныц уўық,
керегеге
жарарлық дүзнўлери нақансаяқ, сийрек ушырайды.
4;9
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Сокша тогайдаа бир үйге мсеткендей үй тал табыў
кыйыв, машақатлы болса да, бажбанлар бул буйрыҚ'
ты орынлады. Соныц менен үйдиц сүйеги үйши тәрепинеп питкеридди. Ал енди бунын баў-шуўы, сыртқы
.жанбаў, лшки жанбаў, ақ басқур, қызыл басқур
бел
жип, оны ақтан жабыў, қулласы, үйге керек жарақты
табыў керек болды.
Базардап бул затларды излеў ушьш қалаға кнсллер
жибернлди. Базардан табылмағағларьша бар
адамларын еситип, оларға адамлар жиберилип, араға кисилер салылыг7, қэтере қылып, соралды. Кол гандалыспалар менен үйдаи баў-шуўы да гитти. Муратбаевтын
қара уйи айта қадғандай, бурьшғы замандағы байлардыя келин түскретуяыныидяй гүмбирлеген яқ отаў
болды.
Муратбаев бул тиккен үйине бурыиғы тартип бойыиша бир жак сонып азынаўлақ гой да берди. Муратбаеа бул отаўына ж ака «мазмун» бердк: уйге алектр,
телефон қурды, отаўға тахта пол салсам ба
деп те
ойлап еди, бкрақ оны ерсн керди А*е, пол салдырмады.
Бирақ үйдин алақшынын қарағай тахтадаи әшекөйлеп
еили етип салды. Сол бир алақшынынын өзи үйге пол
салғакдай керинип гурды.
Муратбаев атқа ҳәм үйге керек заттын көпшилигии
қутереси арқалы. «ийесине керек, болса қонсысы екпелемес» дегенди былай қойып, бираады қыйландырып,
бираады тартындырып сорап алып, жыбмады.
Қнсиниц өзине унап кеткен затын сорап алыў оған
әдетке айланып кетти. Ол атқа керек, уйге керек зат
былай турсын, биреўднн үстинде жақсы кийиы көрсе
де «мьшаў бнзге қайым екен» деп сорайтуғын болды,
Опын бул сөзи журт арасында нақылра айланып кетти.
Мине усындай жоллар меиен Муратбаевтын' үйи қоржын, сецсеи постыи, қамшы менен малақайға толып
кетти.
Жақында Муратбаев орнынаи босатылыпты. Баяғы
ол омелдар ўақтыида окық сораған затын бере бергеи
адамлардан ким қоржынын, ким постынын, ким қамшысын, ким малақайын сорап Муратбаевтын үйине барып
отыр деп есигтик.
Оған сорағанын бергеилер де тап онық
өзшгдей
адамлар гой,
”
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Ш ИЛЛЕХЛНА

Халық схрасьгнлағы ескнлнк үрип-әдет қалдықларынын биреўи «зат қалеўа» деп аталатугын достур. Биреўдиц \аялы ул яки қыз туўа қойса, оған қутлы болсынға
келиўшилерге «шиллеханадап қуры шықпа» деп
бир
буйым, яки кийнм сыйлық етиледи. Яки қутлы болсынға келиўши, келгеи үйтшин бир затьш калейди.
Мине усы достүрдип елеге дейин даўам стип киятырғаны туўралы бир балалы болған үндеги «шиллеханада» ушырасқан исти сейлеп етсек артық болмас,
егкилкктпи қалдьгғы менеи гуресте бул әнгимениц азда
болса жәрдеми тийср деп ойлайман.
Тоғжаиов дегса адам ете нәшелн адаМ. Ол кебине
арбакы сазлаўды сүйеди. Мақтаўлы, күшлн ешек алып
миниў—оньш пешесн. Тоғжанов ағайдын көп ешеклердн алып—сатып жүргекииде онын қолына ғаррылар
арасында мақтаўы жетискеп атақлы қара ешек тусти.
Қара ешектн сылап-сыйнап бақты, жем бсрди. Оғап
жабыў жапты, угайШ уШ ешек арбаиы да сазлады.
Тогжаноп агайдыц ешек арбасыиа қызыгып адамлар талай мәртебе келсе де Тогжанов қайыл болмады.
Тоғжаиов ағай қартайғапда улльг болып, той берди.
Оғаи қутлы
болсыиға узақтан-жақыннан
адамлар,
тамыр-туўғанлар ығысып келии жатты. Тогжаноө ағайға ешек пепен арбадан айрылып қаламан
ба дегеи
қәўкп туўды. Оныи ойы рас болып шықты.
Бурын ешек пенеи арбацды сат деп жүргенлердин
биреўи Иурымбет еди.
Ол ҳаялы менен бир
табақ
баўырсақты квтерип келип: шиллеханадан қуры шығыўға болмайды, бурынгыиыи жолы, «ат өлсе де қэде
өлмес, арық қоГшн теслик ал деген, ешегик
менен
арбанды қәлеп келдик» дегенде Тоғжанов
ағайдын
мацлайыиаи ерксиз тер шықты. Илаж жоқ, «Ененин
тшшкен тоны бар, атаныц салған
жолы бар»,—деп,
Тоғл<анов қайыл болды. Нурымбет қуўжынлап арбаны
жегип алып кстти. Тогжанов ешек арбанын
нзипеи
қарап қала берди.
Арадан бир ай өткеинен кейин Нурымбетгин
де
ҳаялы ул туўып. оиын Тоғжаноьтан алған ешек пеиеи
арбасын басқа биреў қәлеп, алып кеттн. Бул
хабар
Тоғжановқа жеткепде тагы да бир рет қыйланды. Арадан
жыл өткенде ешек
пепен арбаға ийе
болған
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Қыдырйайдык ҳаялы қыз туўды, Тоғжановқа қолайлы
жагдай туўды. Ҳаялына тезден баўырсақ
писириўге
буйрық етти. Баўырсақ та ҳәзир болды. Қызыл шыттан бала кейлек тигип, екеўи Қыдырбайдьщ
уйине
«қутлы болсыиға» барды. Кетер алдында Тоғжаиовқа
ие қолейсен дегеиде «Маған басқа заттып кереги жоқ,
баягы қолдаа шығып кеткеп ешегим менен
арбамды
бере ғой,»—деди.
Қыдырбай буған қайыл бо»цы. Тоғжановтын ешеги
менен арбасы аман-есен қолына тийди. Бирақ арбанын абзалдарынын алмасып опыи қай биреўлеринин
тозып қалғаны ҳәм ешектин күтиминин бираз
кем
болғаны белгили болды. Солай болсада Тоғжаноатын
өз малы қолына келгеииме қуўанғапы соншелли, үйине
қалай жеткенин де билмей қалды.
КВАРТИРА ДАУЫ

Бул ўақыя гөие Төрткүлде болып еди ҳом
онын
болғанына көп жыллар болды.
Июнь айынын бир ыссы күнн Рахметов, Терткүл қаласыпан Ташкент қаласына
командпровкаға
барып,
Төрткүлге қайтыў ушын сямолет күтти, Ол аэропортта
Төрткүлге хызметке келетугын Нағметуллаев
деген
ж 1тит пенен ушырасып, екеўи таныс болды.
Рахметов Төргкүлге биригши мәртебе киятырған
Нағметуллаевқа баратугын жеринин
жай-жағдайын
түсиндирди. Б;«раз самолег күтип, самолетқа да миндн.
Төрткүл аэропортьша келди. Самолеттен
түскеннен
кейин Рахметов Нағметуллаееқа:
— Гостиницаға барып не қыласан, мениц
терт
бөлмели квартирам бар, жумысқа орналасып, квар"
тира тапқанша
мепин төрдеги бир
бөлмемде тура
бернн,—деп мирот етти,
Нағметуллаев «жүдә рахмет, сизге» деп
чемоданларын көтерип фаэтонға мичип, Рахметовтыц үйине
бирге келди. Нағметуллаев хызметке орналасып, Рах*
метовтын төрги болмесинде тура бердн. Рахметов Нағметуллаевқа:
— Бизлер семьямыз бенен қурортқа барып келемнз.
Бизлер келгенше бизин үйге ийелик етин,
кез-қулақ
бол. Бизлер қайтып келгенпен кейин, квартира таўыпр
көшерсиз,—деди.
4С2
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Нағметуллвев буған да «огадз жацсые,—деди.
Рахметов ҳаялы меием куротҳа кетиўден-ақ Нағметуллаевтын. ҳаялы-еки ж ас баласы менен олын изннен
келди. Булар Рахметовтьщ үйннде туўрыўы менен сол
үйдин үй книгасына паспортын да жаздырды. Квартира
излеў дегеи ойына да киригт-шыққан жоқ. Олар
тек
Рахметов келиўден квартиранын еки бөлмесин даўласыл алыўдын- плаиын дүзди. Бир күилерн Рахметов
курорттан да келди. Арадан бираз күилер
өткеннен
кейин Нағметуллеевтам жайды босатыўын сорады. Ал
ол Рахметовқа: *Менин бул үйде турғаныма бир неше
айлар болады. Бул үйге мен де хожайинмен, және де
бул менин ж ас балаларым ушын қолайлы; егер мен
кешеғойсам, мүмкип полсыз жайға дус келии қаламаи
ба, ж ас балаларымды пол жоқ жайда сақлгй алманман, минекей, сентябрь айы келди. Сентябрь
айында
квартирадан көшириўге закои жоқ»,—деди кесип, Булардын арасында питпес даў басланды.
Сол жылы Нағметуллаев Рахыетовтын жайында
қыслап қалды. Рахметов илажсыздан бәҳордин келиўин күтти.
Май айы келгенде Рахметов Нағметуллаевқа «Еиди
бизин жэйда усы турғаиын болар, ж аз шықты, еидн
босата ғой>,—деп еди, «Бул жайдан шықпаймиз, менин тағы жай излеп қәлеклеиип жүрер жағдайым жоқ*.
деген жуўап алды. Рахметовтын қатты ызасы келдн.
Нағмстуллаевлар бир жерге қыдырып кеткекде «Енди
қайдан кирип шығар екенсец» деп, ортадағы бөлмеиин
есигнн жаўып, шегелер менеп шегелел, беккем бекитип таслады.
Буған Нағметуллаев саскан жоқ, өзн турған
белменин айнегннеи кпрпп-шыгы! журе бердн. Бнр
күилери Рахметов районнан, командпровкадап
қайтып
келсе, Нағметуллаевтыц кирип-шығып жүрген терезесин алып таслап, опын орнына есик қурып, жзне де
есиктнн алдына кишкене дәлиз салып алганын керип,
ҳайран қалды.
Булар квартира даўы меиен бир пеше мортебе халық судынын алдыиа барды, Судтын да басын қатырды. Сейтип жургепде булардын даўы «ансат шешилди*,
Әмиўдәрья булардыц даўыиын питиўине қараган жоқ,
бул екеўинин даўласып жүргеп квартирасы қаланын
463

www.ziyouz.com kutubxonasi

шетинде, дәрья жанасында еди. Оны дегнш алшт, бу+
лар басқа квартираға көшип кетиўге туўра келди.
Бул күилерде булардық даўласқан, көп
цағазлар
жазысқан, квп сөзлерге барысқан квартирасыныц үстинен Әмиўдөрья агып тур.
Булар бул кунле жана салынғак, жақсы, жана жайларда турады. Еки даўкес бири-бярин көргепде өткендеги жоқ жерден сатып алып даўласқанлары есине түсип, бир-биринен қатты уялады.
^
САУДА ДОСЛАР
Саўдагерлер саўда устинде болған дослықты «саўда
дос^ деп атайды. Бизиқ бул сез қылып отырғаи әнгкмемиз саўда үстинде болғаи ўақыя болғаплықтан, бул
жазылып отырған әқгимсниц басип да «саўда дос» деп
атадық.
Ембергеиов та ҳәмменин жай салып атырғанын көрген. Жай салыўдын талабында болып, ақша жыйпагц
жай салыўдын сәддибескне киристи. Алды мепен жайдын гербишип қуйдырды Бурып жай салыў тәжирийбесн болмағанлықтан, гербишти тасыў ядында жоқ. Ембергенов гербишти жай салатуғьш жерден қуйдырмай.
басқа жердеь қуйдырды. Ал енди сол гербиитти тасыўдын өзи бираз ақшаға тусетуғын болып, омыц жайга
е с а т а г а ч ақшасынан артып ке:ти.
Ембергемов ойланып-ойланып бунын ансат жольш
тапты, Еки бастан арба езимде бар, бир ешек алайын,
гербрнп тяс.ып болғанмал кейин сатып жиберемек гой,
балким. сатып алған баҳасынан артық сатып пайда да
қыларман. деп ойлады.
Ҳолчйлы ешек алыў ушып базарға дейин бес-алты
куп бар еди. Базарсыз күни сататуғын ешек қарастырьш, ешек сататуғын кисиии тапты. Ешегии сатып
алып, саўда устинде дос болды.
Ембергеиовтын ойлаған ойы қуп тустн. Арбага
ешскти косып, гербншти тасып алды. Жайды да питкерди. Енди бурынғы есап бойьшша ешекти базарға шығарып еди. Бурынғы баҳасыма ҳеш ким сорамады. Ембергенов қатты қапа болды. Епди ойланып: «жайды
ғой салып болдым, еки бастан, ешек өз баҳасыпа өтпеди. енди ез баҳасыиа, ийесине қантып берсем қәбтеди>—деп, ешекти жетелеп баягы «саўда досыиын» үйине жөнеди.
Достыпа барып:
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*— Достым! Ешегипдн жумсап қарап едик, аяғыиын
майыбы бар ма деймен, аяғын шекки бас*.ды. Енди
ешегинди қайтып ала ғой,—деди.
Достыпын ҳаялы:
Ешекти алғанда қарап един ғой, көрмедин бе.
бизиц ешекти сонша ўақыттан бери иайдаланып-пайдаланып, қаптып окелип бергениниа қалай?—деди. Ем-бергеноп та бос келген жоқ:
— Сенин ешегиие сонша ўақыттан берн қанша батттан жем бердим, буннаи алып кеткенде орнынан зордан турнтуғын кетерем едн, еиди көрмейсен бе? Жуни
жылт-жылт стип турылты. Еле де мен ешегице бергеи
жемннм пулын достым ушын кештим,—дедн
Ембсргеновтын. саўда достъь оныц даўынан қорықты, «ешегицс жсм бердим> деген даўына дәлил айтя
алмады. Қайыл болып, «буиық менен жырласпай-ақ
қутылайын> деп, буннан бир нсше ай бурыи алған ақшасьш туўели меиен қайтып берди.
Усыпьш менен олардын дослығы да тамам болдьт.
Д О Ц Ы З Д У ЗА Қ

Дәў*ке дегеи бир ккси өзиниқ есигиииц алдыиа еккен меншик жуўерисинин питик болғаяына күтә қуўанды, мақтанды. Соиы айланшықлап, жумыс дегенди де
қойып кетти. Бирақ гсйбир тунлери Деўекеник жүўерисиие доныз келип, тыным бермеди. Даўеке түни меыеи жүўерисип доныздап қорып, доныз қорықтаи көп
азап көрди. Сөйтип жүргенде Дәўекениц жүўериси
балық квз болды.
Доўеке бир куни көкиарын езип, чай ишип, йошланып, отқа тапланыи, қызара-бертип. пайнекхе қашып
отырғаида ойына бир ой «сап» ете қалды:
— Қыл шылбыр ғой беккем, усы қыл шылбырдаи
куиде жүўериме келе беретугын доцызларға мойыг
дузақ сллсам қәйтеди?!!
Бул ой Деўекепи бурьшғыдаи да бетер қуўаидырды.
Неше күнлер истеи қалып, дузақ дүзетти. Күидеги доныздын келе беретуғын жолына мойып дузақты қурды. Бир нәрсеге ақылы алыспады. Ол да болса, мойыи
дузақтын бир жағыи неге беккемлеў керек? Доныз дегеп ҳөкки ҳайўаи ҳәм күшли болады. Егер түсе қойганда қыл шылбырымнам айырылып қаламан аў. шыл465
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бырым доцыздын мойынында кетсе ие қыламан, дец
ойлаиды Дэ>еке. Сяйтип отырғанда үйдиц қасында
лумалапып жататуғын үлкен қара кели ядыпа түсги.
Жуўырып үйине келди. Келини хөтерип кетип баратырғанда оиыц ҳаялы: «Алжығая! Келини қайда апарасан?!>, деп бақырып еди, оғаи: «өш, үндеме!»—дед
жууап берди де кете берди.
Дэўеке мойьш дузақтын бир ушын қара келиге шандып блйлады. Онын ойьшша енди бәри питти. Дузақты қүрып үйине қайтып баратырып, қурған мойын
дузағыиа бир-еки сапар бурылып қарап та қояды»
Әбдеп кеўили толды.
Күн де кеш болды. Дэўеке өзиниа қылган исинеи
пәтийже күтип» бүтин уйқыдан кешпекши болды. Түн
ортасы аўғағ.да күндеги әдети бойыиша бир топар пада
пырқылдасып, туяқлары шыртылдап сес бсрип келе
берди. Дэўекениц дегени болды. Дәўекенин мойын
дузағына үлкен бир жалғызақ тусти. Ж алғызақ күндеги әдети бойынша кейин қашпай, үлкен қара келини
сүйреп Доўеғениқ жүўерисинин ишипе урып кеттн.
Жүўериниц иши улы партылды болды да қалды...
«Бас1, бас» деп, ийтлерге бәс-күш бсрип Дэўеке де
уйден шықты. Аўылдағы ийтлер бириниқ үргении бири
еситип, барлығы жуўырысып келип Дәўекенин жүўерисиниқ дөгерегине топланды. Дәўекеиин даўысынан»
былай-былай жүўерини сыидырып жүрген доныздық
патырлысынан хабарланып үрген ийтлердин сестинен
аўыл арасы улы-шаўқымға толыл кетти.
Бул болған шаўқымнан саекан доныз келини жүўеряниц ишинен былай-былай сүйретип бир неше шаўып
өткеннен кейии Дәўекенин жүўерилери мала басқандай теп-тегис болды. Енди тасланғандай тикейип тур*
ған жүўери қалмағаннан кейин доқыз далага
қарап
бет алып цаша бергенде Дәўекегшқ келисн бир терекке
оралды. Дәўекениқ беккем дегеи қыл шылбыры доқыздық вки умтылғаиьша шыдамай үзилип, шылбырдық
бир ушы доныздық мойынында кетти. Ийтлер де бираз
жврлерге дейин шабаланып шаўып жүрип қала берди,
Даўеке келисин көтсрип «Енеғар доныздыа күшн ай*
деген ой мекен үйине келди.
Сьйтип донызға мала бастырып, Дәўеке ппсейин
деп тургаи жүўерисииен айырылды.
Азанда бул аўҳалды көрген бригадирг «жүўержм6
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жүўерим дсл» ҳәр кунл колхоз жумысына шыкпзйтуғын едик, бир тынған екенсен» Дәўеке»,—деди де атын
қамшылап, атызға қарай шаўып кетти.
— Дәўеке сол жылы есик алды жүўерисииен еки-үш
желпис ғана жүўери алды,—деп Дәўекениқ аўылынын
адамлары усы болған ўақыяны күлдирги сез ретинде
маған сөйлеп берген еди.
ДЕНГЕНВ

Денгене даўскз болмайды, сонлықтан да «денгене*
яен тек қоие> деген сөз халық аўызында нақыл болып
кеткен. Түркмек халқынық бнр атақлы шайыры «Денг^кеге бас болма» деп ақыл да айтқаи екен.
Базар тарқағаннан кейин бир неше декгеиешнлер
жабырласып бир қашарды ортаға алып» қолы қызылға
тийип қумбыл болып отыр еди. Денгенеии басқарран
Пиреке ғаррынын «қолызлық» деп алып шығып жасырып қойған етии денгенешилердин биреўн урлап
қойыаты. Күни менеи қолызлықты талап деп мийнет
еткея Пиреке ғарры қатты шаўқым шығарып, ашыўланып бақырды,
Қашардык басын төрт кемпир белисти, ейткени
бул кемпирлерге қашардын ети жетиспеди. 5ас денге*
неснқашар денгенесинен де қызығырақ болып, шаўқымы көбирек шықты. Басты болил отьтрғанда төрт кем*
пирдиа биреўинин төбесине (шегиие) қашардын тили
түслепти. Үш кемпир пайлы төбелерин алып ©лле қадган кетип қалғанда, төбесине тил түспеген кемпирдин
«тилден қаллым», «т т д е н қалдым» деген даўысы есит и л й п жатты.
Декгене тамам болды. Пиреке ғарры деқгеиеник ақшаларын есаплап қарағанда бир килограммдай еттиц
ақшасы кемис болып шықты, Пиреке ғарры денгенеден
пайда керемеи деп зыян көрди. Бир килограмм етткн
ақшасы жоқ болып шықты. Күии менен үсти басьш
ыласлап жыйнаған «қолызлығы> бул урланды. Онын
устине көпшиликти жайғастыраман деп сөйлеп, жағы*
нык талғаны қайда қалды. Пиреке ғаррынын қатты
ызасы келди. Сөйтип ызалаиып отырғанда ет берип
ақша жыйнаған адамларыныц ишинен Мәдияр деген
кисииик ақшасын бермей бир килограмм ет алып кеткени ядына түсти, Денгеиеден зыян көрип ашыўға
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мниген гарры:— «сен нсге қарап турыепадыц?!»—дегь
кемпирине де бир-екн жекирииип қойып Мәдиярдыц
үйине қарай журип кетти. Ашыўк? мингеп Пиреке
гарры барды да Модиярға:— «Алган етинниц ақшасын
бер, неге алдап кетесен!?—деп уйди төбесине көтерди.
Модиярдык — «Пиреке аға, тап қэзир үйде нақ ақша
жоқ еди, ертен апарып берейин»—дегсл сөзи оныц
қулагына кирмеди. Мәдиярдын алған ети қазанында
жапа бир қайнаган екен. Пирекс ғарры қалтасьпган
орамалып шығарьш жайды да шөмишти крлына алып
стти сүяип алып орамалына салып еттиц пуўып бурқыратыўы меиен сорпасып тамшылгтып үйине алып кетти.
Модияр қом оныц ҳаялы қуры сорпака ийе болып
қазаиыпа үцилин қала бердн.
Б р. з бул жсрде децгенсни талап қылған қаладагы
тоГшара гаррылардын өмириндеги болғап бир ғана ўаггыишд оқьўшыларға сөйлеп бердик.
Гейпара оқыўшыларьшыздын бул. бнз антпай ақ
көрпп жүрген ерси иәрселерн ғой. Сөйлеп бериўдсги
\тақсет, тек көрип жүрмей усындайларди сапласты'ыўға қатиассыи дегеп тилектен ибарат.
ӨЛИМНЕН УЯТ КҮШЛИ

Мейирбектиц жоқары оқыў ориын питкергешше бир
пеше ай болдьт. Оқыўга кетпестеи бурын Мейирбек бираз-бираз хызметлерде ислсген еди.
Хызметте жургенде ишиўшиликке берилип, көп жерде сыры ашылып, халыққа күлки болғап жерлери де
болды. Мине усы ншиўшилиги арқалы жумыстан да
босатылып бир нсше рет кемесн қайырлады.
Не деген менсн көпти керип. таяқ жсгеп Мейирбек
жаман оқыған жоқ. Жәмийетлпк шолкемлер де, жол*
даслары да тәрбиялап, жәрдем берди, Оғая жолдасларынын тәсири тпйди. Ишиўшиляхти тоқтатты. Оқыўға зейип қойды. Еасқалардан егеде болғанлықтап жасы кишилер «Мейирбек ага» деп
ҳурметледи. Сабағына
жәрдем қ ь ш ы . Қулласы, Мейирбек мектеп питкерип,
диптом ялып иске киристи, ара-арасында жәмийетлик
ислерге де қаш ай баслады, лскиияларда оқып жүрдн.
Био күни ол тайын лекцияны бир-еки оқып шығып,
қолыиа иутевка алып» лекция оқыўға райопға жол
тартты.
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МеРнрбек районға келип жетти. Лекция болыўм туўралм ертодеи-ац жөп жерлергс хабар етилди. Бул ўақытлары кун ерте сәске еди. Мейирбектн к*з керген
жолдаслары уйинә чай ишиўге шақырды. ЧаЙ менен
араласып бир-еки «шийше де» келди. Булардык үстнпс
отпускада ж^ргеи, оқыўдан дем алысца келгеи жоражолдаслары да табылды. Әдебн чай, кейкни арақ
болды.
Қатарда отырған сон мкрәт етпесе уят деп ойлады
ма, әйтеўир жумысы барыиа қарамастан Мейнрбектин
алдына да кссе қойылды. Бастан ақ қайтарыўға,
я
бнр-еки кеседеи сон ақ қайтарыўга Мейирбекке ерк
жо'гпей қалды. Барлык ҳүрметти арақ пенеи усы кесеге
қуйып атьтрғандай, пшпесе хурметти сыйламағандой
болады деп тусикген ол журт қатары алып отырды.
Кем-кем кеўили де. иштейи де ашылайьш деди.
Арақ туўесллгеннеп кейин де дуконға, араққа излиизниен адам кстип турды. «Ал бупш хабарлапдырылған
лскиияны қоГ:тем:тз екен?» дегеи МсГшрбектин ҳолснз
айгылғаг се:-ин «қэне, кетерсник» деген кессниц шыцгырлысы басып кетти. Отырыспаныц кейии де қызып
кетти. Отырганлардыц ишнпеп биреўи: «Енди бизнп
уйге барайык» деп еди, бул сөз ҳоммеге мақул түсти.
Ҳоммеси орупларыиап турды. Аяғын әлтек-талтех басып, бир-бирпне суйенисип, адым жерде сурннип. көше
бойынша ғаўырласып, кулисип-сөйлесип баратуғын
жерине жеттн.
Шийшелер бунда да көп екен. «Ш ағал мәслнк» қызып кетип. лекция моселеси умытылып кегти.
Кун кеш болды. Мейирбек: «Меник лекция оқыўым
керек еди, уят болды аў»—деген сөзди лық-лық етип.
зордан сөйледи. Бул ўақытлары Мейирбек лекция
оқыў туўе лекцияныи тезисниин қаяқта қалғзнын да
билмейтуғын жағдайға жеткен сди. Отырғаитардын
биреўи: «Лекцияға усы ҳалымыз бенеи барыўымызуят
болар, журт бизик ишкенимиздн мына турысымызда
қалай болса сблай биледи, сонлықтан Мсйирбектн радиоузелге апарайық, лекциякы
радио арқалы оқыса
ҳеш ким көрмейдн гой»—деди.
Бул ақыл ҳәммеге мақул тусти. Мейирбекти қолтыгынзн суйеп радиоузелге қарай алып кетти. Мейнрбек
қай жерге баратырғанын билген де жоқ еди.
Мейирбек микрофоиныц алдына отырғызылды. Ме№
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йирбектик лекциясшгыи тезисы биринши
уйнн*
деш чемоланда қалып едн. Мейирбек қайерде отырганын сеабей, күнн меиен отырыспада
көп жырлаған
қосықларынын ядында цалған бир еки қатарын баслагт
жибердш
«к&ше, көше кештеп ерман қалмалы,
керпе арқалап, белле дәрман қалмады ге*1-гел»ай.>

Радиоуэелдин техниги Меннрбектин бул жағдайын
көркя микрофонды тезден жапқан болды. Мейирбектин
ыныранып айтқан қосығы барлық точкаларда еситилди. Буны биреў сезди, бнреў сезген жоқ.
Мейирбектиц бул қылўасы көгшшлик арасында здеўир әнгиме болды да умытылып кетти. Бирақ буны
Мейирбектиц өзн умытқан жоқ.
Мейирбек басынан откен бул эпизод ядына түскенде «епди қайтып арақ ишпеймеи» деп өзи-өзннев
уялатугын қусайды.
сШЕШЕННКН МДИ ДЕГЕНИ ТОРАҚ ШЫҚТЫ»

Бирпара адамлардын дос болмағы да, жоқ жерден
жыр таўып жонжеллесиўи де ап-ансат. Бул ўақыялар
кобикше шпиўшилик үстинде ушырасады.
Сырымбет бир неше дослары менен көптен бери
корисе алмай жүрип еди, олар да қыдырып
Сырымбеттин үйине келе кетти. Қурғақ қасық аўыз жыртады
деп, қуўырдақ та тайыи болды. Қуўырдақ алдына келгенде қолақларға ети жоқ палаўдай, бнр пэрсе жетис*
пеген сыяқлы болып кориндн. Ол «ақмәмбет» екен,
Сырымбет күндеги әдетинше кроваттыц астына үцилип
қарап еди, еки шийшепин қатарласып турғаныи кериш
дәрҳал суўырып алғаиыи билмей ақ қалды. Онын дос*
ларынын жүзлери дс жалт ете қалдьт. Шийшениц тығыкыи бүианда меиен ашыўға да асығып. түбине сүл*
гкни бүклеп қойып мушы меиеп дүмпешлеп тығынды
ушырып дийўалға тнйгИчЗДй.
Сырымбеттиц сақлық қылып шийшетщ түбинесүлгц
қойыўынын себеби бунпан бурьш бир жерде, мушы
менея урып ашаман деп шийше сынып кетип, қолын
қыйып аўзы пискени бар еди.
Шийшеге шийшелер қосылды. Отырыспа қызды,
<Алды рәўаж кейинн баса-бас муш болды» дегендей,
бул отырыс.пада Сырымбеттин сырын билмейтуғынлар
4/0
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да бар едн. Сырымбет сонын ала ҳәр кимди балағатяап сөге баслады. «Ж абағы тоннын. бинти ашшы. жаман адамлардын сәзи ашшы» дегендей Сырымбеттнн
сырыи билгенлер алдьш кутинин, оған бнлдирместе};
кетип қ&лды.
Сырымбет қалғанлардын ишииен отырыспаларда
згиэлик, гүднбузарлық пенеи аты шыққан бнреў менен
сөэ алысты. 6 л Сырымбетинди не қылсын, бес-алты
мушты таслап-таслал ийтерил жиберип бир теўнп шы*
ғып, Ж1*иине кетти. Сырымбет буған қатты ызасы келип, орнынак тураман деп үш мәртебе сүрнигип жығылды. Қалтырақлал зорға турып бир галошын таба
.алмади. Ақырыида бир галош пенеп үйииеч шықты.
Урғаи киснни таўып өш алыў ойында бар.
Оул ўақыгга үйде Сырымбетке «дала қаранкы, жер
батпақ, шықпай ақ қой» деп айтатуғын тэўеллешилер
де жоқ еди.
Айсыз қарангы түнде далаға шыгып баратырғанда
қолына бир бел илинди. Сырымбет қолына белдн алып.
батпаққа батып, сүйеиип» жығылып-турып, тентиреклеп
жүрип кетти.
Қатты жүриўге диике жоқ. Салдаў тартқан кемешндей, ецкейип, гейбир жерде батпаққа қолын тығып
;йлып , қолындағы белин бир түсирип. бир қолыиа алып
кетип баратырғанында алдында ербеқлегеп биреўди
к$рдн. Дәрҳал белдин сабынан еки қолы мечсн услап.
белднн арқасы мснеи алдында қаранлап көринген кисияиқ арқасына берип қалып, жығып, ези де қоса жыгылды.
«— Уай-ўай, аға! —деген баланын даўысы еситилди.
Бала орнынан тура қашты. Бугплц урғаны озинин өш
алатуғын адамы емес, басқа бир бала екен.
* Вул ўақыя кепке белгили болып қалды. Сырымбет
бул ҳылғаи исине ертснине қапа болды. Пайдасы не,
болар ис болып қалды. Абырой, таяқ жеген баланын
денесине дақ түспеген екен,
Сырымбет араға киси салып баланын эхесиие теў е м я қылып, зорга дегенде даўды басты,
«ОПЫННАИ ОЙМАҚ ШЫҚТЫ»

Медемргниц уйиндеги зияпат бтранғп отмрыспа^эрдак гөре өзгешелеў болды. Халықтьщ үрил-әдетинен
кеткеи «ағабий» ойынлары ойналдьқ
471
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Еиреў секирди, биреў масқарапаз ролии атқарды.
Қолға суў қуйылды» екаў-ара, ушеў-ара бәдиялар»
менеп палаўлар келди» оғап қосыла мойыны қылтынған птйшелер де аз болған жоқ. Биреўлер тамақ пене?г
қумбыл болса, бнреўлер уллы-қыйқыў мосликке шаўақ
урып, кулгенлсрдик даўысы көлдеги шагаланьщ шанкылдысыиа усап кеттн.
Зияпат тамам боларға жақын палаў асатыў «тәртиби баслаиды. Биреўлер «мен тойып ксттим,
асай
алма£ман» бнреўлер «май мснип жүрегиме
тийеди»
деди, Үйдиц ишин айлаиып қашып жүр. Биреўлер зорлық пенен палаўьш аўызы толып шайнай алмай ямаса
сөйлей алмай қақалып, квзи патлыньггт, еки уртьг томпайып, жута ялмай атыр. Биреўлер палаў менен жумысы жоқ, биреўлерииин сөзин биреўи түсинбей екеў-ара
сөйлеснп жур. Ҳәр қайсысы бир иәрсени сөйлеп,
мэниссиз сөзлердиц басын шатып, гене патлақты,
гөне
дәртти айтыи өкпелесип, қаяқтағылар ойға түсип,
кеўили бузылып жылап отырғанлар да табылады.
Бул
сөзлсрдиқ борин айттырып отырғап
«ақмәмбеттин»
күш и,
Бул компаниянын ишипде әлле қашаи арақтан иси
литип, свйлеўте шамасы келмей отырғаи Жумаииязға
палаў асатыўшылардьш кези тустн. Булардын биреўи
бәдиядагы палаўдан пәнжеси мепен қысып. үлкен алмадай етнп палаўды топлады. Палаўды бундай шеберлик пенен асатыўға қолайлаганына мақтанды. Сол ўақыгса бунын көзи бир сүйекке түсти. Бул көрингеи
қойдын жилик сүйегинип балта меиен сыиған қыяғы
сди, Күни менен түйдеклеген палаўын тарқатып, сол
сүйекти ортасына салып, бурыиғыдатг да үлкенирек
қылып Жумаипязга палаў асатыўга таярлаиды.
Жуманияз бумардын пе қылып отыргапынан хабар*
с ш едя. Ъүлао Жуманияз асаўдал бас тартып жүреме
деп бмреўи Жумапияздын еки қолыи услады, биреўи
желкесинеи услап ийтерди. Қулласы, палаўды Ж умаиияздын аўызына тығып жнбердн.
Булардын ие қылып атырганьш мослик пеиен Жумаиияз түсинген де жоқ. Палаў асатыўшылар болса палаўди Жуманияздык аўзыиа толтырып басып тыққаньша мәз болып кулисип атыр. Арадан аз ўақыт өтпей
ақ Жуманияз қақалыўға киристи. Жуманияздык жол472
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даслары буиьш қақалганы менен иси болмай үйлернне
кетти.
Зиялатта аз ипкеп, еси барлардын Оиреўи изде қалып оьын тамағындагы суйекти түсириў ушыи арқасына бес-глты дүмпашти урып кврип еди, сүйектин түсс*
туғыя түри болмады. Бул аўҳалға зияпат берген Мәдемин қорқайын деди. Жуманияздын тамағындағы сүйектик алыныў шарасын ислеп көрсе де нәтийже шықпады, Бир иеше дүмпиштин ҳәм тамақтағы
сүйсктин
азарынан Жумаштяздын мәслиги де тарқады.
Бул ьәрада ақылгөйлер, тәўнплер де көбейип кетти.
Биреўлер: «Дийўаллан секиртиў керек»,
«тамағыиа
жипек жиптин ушын жуггырып тартыў керекг. «устнне
балықтын аўын жабыў керек» деп атыр. Мине усындай қыйыншылық, әўсрешилик пенен тац да атты.
Ақырсында медицииа хызметксрлсрипиц ораласыўы,
хирургиялық
операция жолы менек Жуманияздын
тамағындағы сүйек зорға алывды.
Мине, сөйтип, «ойьшнан оймақ шықты>. Бул әцгиме
көпшиликке молим
болғаида. Жуманиязға палаўды
асатқанлар «бизлер емес, ези асаған шығар»—депуялмастап, мойыиларына алмай, танып кетпскши болып
еди, бирақ Жумгнияздын өмнринс зыян келмей, сүйектин алыпганын еситкеннен ксйин, «асатқанымыз
рас еди» дегепдн зордан айтты.
ҚУЛАҚ КЕСКЕН

Бул ўақыя 1937-жылларда анық болған ўақыя сди.
Бир цеше ж ас жш ны ер уақытлы-ўақытсыэ топарласып, бирин-бмрп баскылап, шақақласып күлпсип, отырыспалар қурып жүриўдн одет еткен еди.
Сөйтнп жүргеи куилердин бир күнинде ишиў күтә
көп болды. Үйднц иши «сеи тур, мен сөйлейин» Оолып
кетти, Ишкеи арақдарын кетере алмай ғаргадай ғақылдап сөйлеўшилер де кебейип кетти. Булардын ишилен
Еримбст бой тиклей алмай енкейе берди. «Егер бойынды тиклеи 01Ырмгсан, қулагыиды кессмен»—деп, қолына
шаққы алып Ермекбай деген жигит Еримбзтке топклып, шақақлап күмип қойып отыр. Ермекбай өз ойынша «Еримбеттиц қулағына шаққыиык жүзи емес, қырын апарып алдасам» деп отыр.
Биряқ арадан бир !1еше кссе урыстырыўлар откеннеи кейин Ермедбай ес-ақылдан айырылды. Бағапагы
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шаққы отшн қолыняа қала берди. Бираздаи кейнн ол
баяғы әаетяғ тағы баслады, шаққыны алып Еримбеттнц қулағыиа апарды. Шаққыпын жүзи менен қырын
айырыў шамасынап өтискеи ол Ернмбеттин қулағына
шаққынып қырынын ориыиа жүзин салып жибердн,
шаққы қулақтын ушын жулып түсти. Мүлгнп отырған
Еримбет шоршып түсип мәсликген де айықты. Арада
женжеллер баслаиды. Қасьждағы жолдаслары буларды
жграстырғаи менен де Еримбеттин қулағы кемис болып қала берди^ Еримбеттин қулағьшын жарасы питкеннен кейин де онын жолдаслары оған далкек қылып>
хглық аўызьшда жырлаиып журген. «...Бир басқа бир
қулақ олжа болмай ма, қулақтан айырылып қайттын
Сайлсамбет», деген қосықты айтып, отырыспаларда қоймайгуғын болды. Свйтип, Ермекбай қулақ кескен жигнт деген атаққа ийе болып кетти. Ермекбай кешелер*
ле жүргенде ҳәр ким буған: «қулақ кескеи жигит анаў>
деп қолын шошайтып көрсететуғын болды. Буған шыдамай Ермекбай басқа алыс бир районға хыэмет орнын алмастырыўға мәжбүр болып> бул районнан кетти.
Бирақ мойынға тағылғаи «қулақ кескеи» деген атақтаи
қутыла алмады. Тағылған атақ Ермекбайдын изинен
барған районына ерип барды.
.Храдан жнгирма жылдан көбирек өткеннен кейин
Ермехбай баяғы аўылына келгеиде, бир ж ас бала:—
«буннап көп жыл бурып» қулақ кескен деген атаққа
ийе бод*аи сйз бе? единиз?»—дегепде Ермекбай езииин жас ўақтындағы тентеклик қылықлары кез алдында елеслеп, уялғанынап қып-қызыл болды.
Бирақ тоқтап турып:—«Қулақ кескен
мен емес
едим, бирақ Сол қулақ кесилген отырыспада бар едим,
қулақты кескен басқа бирсў еди. жаласы маған жабылған ғой»—деп жуўап бердн, пе дерин билмей.
ДОМСИЗ СОРПА

«Көл қыдырған жолығар үзбептайға»
дегекдей,
Төлепберген кеш болса квбинесе үйинде болмайтуғын
еди. Қусшыныц тазысындай мезгклсиз тентирейтуғын
оньш күндегк әдети.
Мезгилсиз. жораларынын үйипе барып, терезесине
урып, мгзасьш алып, қалғаи-қутқан арағыи соральш,
бир-еки жүз грамм ишлесе кеўили кеншимейди. Бул
Төлепбергенииқ бойына литкен минези еди. «Аўырыў
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қалса дб әдет қалмабды» деп, Телелберген гзлай жердеи дәкки жесе де бул әдетин қоя алмады
Бир күнн ол шала мәс болып. ярым ақшамда үйинс
қайтты. Есикти сатырлатып ашып, жатыўга мейил бер*
генде үйдеи кетердеги бүгии жуўери дуўрама исле дсп
ҳаялына берген буйрыгы ядына тусти:—«қатын, бизге
қойран дуўраман қайда?>—дедн. Ҳаялы уйқылы-ояў
даўыс пенен:— қазан-табақ бетте
бастырыўлы тур,
а.пып И1ле ғой»— деди.
Төлепберген шөйнек-кеселерди
сықырлатып-, қааан-табақ бсгти сатырлатып, зордан дегенде бир толыи
турган шуқыр темяр тарелкаға қолы тийди. Әрн-бери
сандалып иши аш болған ол тарелкадагы суўық норсенн бир еки симврип уртлап еди, алдында бир жағмнан мәслнк» бнр жағынан ашырқағаилықтап ҳеш нәрсеии еезбей де қалды. Бир-еки уртлзғаниав кеинн сорпаиыи дәми бир гүрли дәмсиз* дуз салмаған тамақтай
екенн сезилди.
Ҳаялына: «мына писирген тамағыннын дәми қалайқалай1»—деп жекиринди ол. онда ҳаялы турып:
— Қайсы тарелкадағы тамақты иштин?—деди.
— Темир тарелкадағы.
— Өйбей, маклайым, ондағы жуўыкды еди ғой,—
деди.
Т^лепберген «мен саған жуўьшды қон деп пе едим»
дел ҳаялына дәпнниўге киристи.
Мын дәпииген менен не пайда, ишилер
жуўынды
ншнлди.
Шаўқымнан Төлепбергснниц жас балалары оянып.
үйдик, иши улы-шаўқым болып кетти, Бул шаўқым
қодсы үй.тердин де бала.тарыи ояггы.

ҚЫЗ

АЙТТЫ РЫ У

Досмухамедовтық езиник
алдам-қалдам суўық,
суўдыр минезлери әшкараланып, хызмет жағынан бираэ теменледи. Ҳәтте онық айлап, жыллап жумыссыз
бос жүретугын ўақытлары да болды. Онык жәмийетке
жақпас қылықларыиыц көпшилиги ҳаял-қызларға кезқарасы туўралы болды. Бул бойынша онын өмиринде
толыл агырган злизодлар бар. Бнз солардыц ншниен
мысал у.шыи биреўин ғана алып сөйлеп беремиз.
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«:\артаиғанда қасақ байтал жорға ашар»—болып,
Досмухамедов жигитшиликти күшейтти. онык семьясынаа 4ссмьялық трағедия>, урыс-жэнжсд
көбейди.
Досмухамедов бул жәнжвутдеи қутылыўдық жолын изледи. Сол журистен бир күнлери «қатынымды тасласам, басымды босласам>—деп онлағаи мақсетине жетти, қатынып таслады. Қатьшы жоқ ундиқ жағдайы белгили гсй есиги терине шығып қоқсып кетти, тамағын
өзн писирнп ншс алмай басыиа улкен ғәрийлшилик
келди. Елди ол кайтадан қьгз айттырыў талабына киристч. Талай есиклерге барып* дегели болмай, талай
жерлерден тумсығы уўылып қайтты. Сол көп қайтыўларынып бири мынадай болды.
П.осмухамедоп узағырақ жердеи бир қыздын хабарын еситип, кийипип, ат сртлеп, атқа шоштыйып мшшл
алып, жортып жолға тусти. Қыздыц үйино жетти. Қонац болды. Қътзга айттырып келгекин айтты. Бирақ
қыздан жоили жуўап ала алмады, Бул истен аўыл
жаслары да хабардар еди.
Қьп келисим бермесе де арсызлыққа салып өзиаин
сөэии даўам етти, Қыз: «Лға мен снзге тиймеймен, сиз
меняа теним емессиз, еле мен оқыўымлы даўам етнп.
билим алсам деген мақсстим бар, сиз қәлек болмакыз
дегеи сөзлерин айтты. Буғаи да кзнбеди ол. Арсызлықты бетер үдетип, қызды қушақлғмақшы болды. Сол
ўақытта қыз қолым силкип қалгапда кыздыц қолындағы билезиги Досмухамедовтын бетине сарт ете қалды,
бунык бетин жырып кстип, әдеўир дақ түсирди.
К*рген адам «қаў, сеннп бетнне не болды
десо
не деймен деген ой Досмухамедовты тац атқамша жатқызбады. Түии мепен бетив сыйпалаў
мепеп болды.
Ёртекине тан атыўдан қайтайын деп атынын қасына
барыг едш онын бетшшн жараск* былай турысын, 0!1*
иап ла бетер өрескил истин үстлиен шықты.
Аўыл жаслары атынын үстиндеги ер-турманын алып.
жасырыпты. Атты жаланаш қаллырыў былай турсым,
зигиригипе тақап қуйрығъш кесиптн.
Досм)гхамедов далаға шыгыўдан қуйрығы кесиўли,
ер гурманы жоқ, жаланаш турған атын көрдн.
Енди халыққа пе бети менеи қарасын. Бетии басыгь
жайдақ атты жетелеп үйиие қайтты.
Ж урт жолдап
журсе, Досмухамедов жолдын шети менен узағырақтан» рети келгенде жаптыи иши менен ©зин тасалап,
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ал жал жоқг таса жоқ жерде жолдан жүз елнў метрдей шет жердеп жүрди...

СҮИИНШИ
Қаратерен көлинин бойларьшдағы бир үйге жуўқылдаған. сыпайы кийимгсн,
сөйлемшек жкгит «сүйинши, сүйииши» деп жетип келди.
«Буннаи оп үш жыл бурыи кеткеи
жолаўшыныз
аман кайтты, ҳәзир келип, меиин туўған-тууысқанларьшаан сүйинши сора деп. мепи жиберди> дегенде үйдин кши шуў ете қалды. Үйдин двгереги ала щаўқымға
толды, дегеректеги қонсылар жыйиалдьг,
кемпирлер
қуўангаинан жылап та жиберди.
Белгчсиз жигнттин сүйинши сорап барған
үйипин
баласы Есбакамбат туўрялы Уатандарлық урыс ўақтында «бслгнсиз жоғалды» дегсн хабардыц алынғаиына көп жыллар болып еди.
Сүвнаши сорап келген белгисиз жигит Есбағамбеттия ағайыН'Т\7ғанларыиық атлары, жора-жолдасларынын атларыныи барлығын сөйлеп бсрди. Оған ҳәм*
ме тан калды.
Аўыл адамлары белгисиз жигиттен сорарын сорап
та болди. Есбағамбеттиц дайысьшикине жоне де тамыр-таныс жерлерге сүйинши сораўға адамлар жиберилди. Есбагамбеттин акайинлери еиди бундап қуўанышлы хабарды еситип бос отырғанымыз болмас деи»
той бериўди мақул көрди. Сүйинши сорағаи жигитке.«сеиде тойдыц ишинде болып. буйырған астян татып,
сүйиишкнди алып кет>—деди. Қой сойылды, қазаиға
да салынды. Аўыл адамларына*
бала-шаға;:арға да
үйдвн догерегн толды, Тамыр-таныстыи жақии жердегилери де келил болды. Тойға келгеллер «кез айдын,
тойыиыз қутлы болсын, қзйерге келипти, аўылға қашаи келеди?»—деген сөзлер сөйленип атыр. Буд сораўларға белгнсиз жагит жуўқылдап сейлеп. өтярик сөзлерди түйдеклеп, келистирип
сөйлеп, жуўап берип
отырды. Белгисиз жигиттнн коп сөзлерн ебетейсиз келип, бири-биринс ҳайшы келип те отыр. Тынлаўшылар
буньщ палкердиц сөзиндей шубырғаи көп сөзиниқ езлерине керек орыкларына ғаиа кеўил қойып отыр.
Той тарқаўга жақын болды. сүйииши сораған жн*
гитке сүйишшитер бериў Оаслаиды. Биреў ақша, биоеў47 Т
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лер орамал бсрди. А л, Есбағамбетпш жақыи туўчсқаклары қой, ешки» ылақлар берди.
Ояқ-буяғынаи
басқан 6 мал болды. Той тарқады, тойдын дәбдебеси
питги. Кепшилик уйине тарқасты. Ертенине базар еди.
суйиниш сораўшы кетермен болды. Есбағамбеттин
ағасы Ойтимбет «меи енди сеннен қалмайман, қалаға
бирге барамаи»—деди.
Булар екеўи сүйнншнге жыйналған қой-ешккнн айдап, базарға келди, қой базарына келип, сүйнншилерди
сатыўға кирксти.
Әйтимбеттиц таныслары: «Буларды неге сатасак.
мына жигит ким?>—деп сорап атыр. Әйтимбет оларға
де Есба^&мбетгпн аман-есеи
қайгьш /селагарғаны
туўралы хабарды айтып атыр. Қой базарында да та*
ныслар «қутлы болсып, көз айдыклар»ды айтып атыр.
Әйтимбет сүйиншиге түскен малларди хабаршы жигит
пенек бпрге сатып болып, аўылға қайтыў ушын машинаға отырды.
Ҳеш ким аўылда болып, яки жол-женекей, бул таныс емес жигиттен «атын ким?» деп
те сораған жоқ
еди. .Машина жол бойы чайхаиаға тоқтады. Машиианық шоферы асханаға кирди. Шофер менек бирге таныс емес жигит те чайханаға кнрип кетти. Әйтимбет
машиначын устинде отыра берди. Бираздан кейин шофер тамақланып жүриўге бейимленип қозғала бергенде
машинапын кабинасын урды: «Тоқтат, асханада мепин
жолдасым қалып қойды, шақырып келейин!>. Сейтти
де ол машйкадан түсип жуўырып кетти.
Асханага
жуўырып кирип барса асхакада бес-алты адам огыр.
Бкрақ булардын ишииде излеп жүрген жигити жоқ.
Бул аўҳалға шоршып кетип асханадағыларға «үстинде
мынадай кийими бар жигит кирднме?»—деген соэиие
ҳеш ким дурыслы жуўап бере алмады. Асханаға ким
келип, ким кетпейди, кимнин ядында бар, Сол ўақытта
барып Әйтимбет алдаиғанып билип, жамбасына бнр ақ
урды.
Ал, таныс емес жигит, асхангнын екинши есигинен
елле қашан шығып, қашып кетке.ч екеи,
«ТРАКТОРДЫҚ ГӘЛ ГӘЛАЙЫ СЫНДЫ»

Гүэги жер суриўдии қызгын жүрип атырған ўағы
еди. Гракторшы Ыурымбет өзинин күиделик жер сүрнў
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планьш артыгы менеп орыилағанына, техпиканы ийелеп, магиинаиык күши меиен жердин қыртысын аўдарып кеа жерлерди сүргепине шад болып, трактордын
даўысы мемен «гәл-гәлай> намасына
салып. шағлап
қосық айтып жур еди. Бир ўақытлары арқадан суўық
жел турып, себелеп жаўын жаўа баслады. Нурымбеттнқ бүгипги үстине кийген кийнми жуқалаў еди. Жа*
ўын бираз тьшғаниан кейни айдарман деп тракторын
тоқтатып, жаўьтннан ықлап түслепип отырранына азғааа ў ақ ш болып еди.
Гүзги жер сүрнўди тексерип қайтыўға жиберилген
ўакил Есимов қолпылдап жортып, трактордын қасына
келип: — «Тракториты, қайдасац»,—деп бақьтрды.
Нурымбет «мен мындаман, аға»,
деп. жуўырып
шықты.
Есимов Нурымбет пенен аман-есен сораспастан, оран
ҳармасын айтыўдын орнына, аттын устинде еки аяғын
зәкгиге тиреп, ширенип, қатты жекирпигеи даўыс пенен:
— Трактордық неси сьшды?—деди. Иурымбет:
• - Трактордын ҳеш жери сынган жоқ,
тек «гәлгәлайы сынды>,—деди.
— Гәл-галайы неси?! Тракторда гәл-гәлай дсген
запчасть жоқ, менн масқаралап турсан, сени жыйналысқа салып сазайынды бергизейип, мин арткма!
Ата, сонынан езнм ақ барайын.
— Жоқ< болмайды. Жыйпалыста гүзги жер сүриўдиқ маселеси қаралады, жуўабынды сонда берерсеқ,
мии дегеиле мни дсймен!
Нурымбет Есииовтык артына секирнп минди. Жер
сүриўдн таслап, районныи орайына қарай
миигесип
жол тартты.
Жыйналыс басланды. Қаралатуғын басқа да моселелер кеп екен, күн тәртиби дагазаланғаннан
кейин
Есимоп турып:
— Усы жыйналыста бир тракторшынык да мэеелесин күн тәртибиие қосып қарап жибериўинизди
сорайман, — деди.
Жыйналыс ағасы:
— Кандай мәселе, ие қылған тракторшы өзи?—деп
сорады.
Еснмов қатты ашыў менеи нсинип «усыманда бар,
дәлизде отыр» деген созден басқа ҳеш нәрсе айта алм&ды.
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Тракторшыпы шақырыў усыиылды. Тракторшы каби^*
иеткс кирнп келгеиде хомме согаи қарады.
Жыйиалыс акасы тракторшыдаи:
— Бул қалдай гоп, не мәселе?—деп сорады.
Тракторшы Нурымбет саспастан турып:
— Мен жер сүриў плаяымды орьшлап, күндеги өде*
тим бойынша трактордын устинде «гол-гәлай> намасына сзлып қосық айтып жүретуғын едим. Ал кешқурын күн жаўыл, күн аяз тартқаннан
кейин қосықты
қойып дем алып ықлап отырғаиымпын
үстннен бул
киси шығып «тракторыц кеге тур?> деўдин орныиа,
«қармасыи> айтыўдыц орнына «трактордын қай жерн
сындъР> деп бнрден жекирипди, Мен огаи айтып жүргеи «гәл-гәлайым> қосығыиыц тоқтағанын айттым,
трактордын сынғятт жери жоқ.
Сонитя жыл трактор
айдап трактор сындырып көргеним жоқ,—дегенде жыйналыстағылар бири*бирине мыйығын тартып, күлип
қара:ты.
Жыйпалыс куи тзртнбиндегн қаралатуғыи мәселелерди қараўга киристи.
УАҚЫТСЫЗ ЖУМЫС

Гсижалиеп көп жыллардан бери хожалық хызметинде жумыс нслеп кслди.
Ислегенде де ҳәр турли
жумысларда иследи, стажы да отыз жылға жақынлап
қалды .Көп ислесе де бкр иске қәннге
бола алмады.
Өйткени ҳор г\фли истиц «уннверсалы» болып, хызмет
системасын көп езгерткен еди.
Генжалиев соцғы гезде таярлаў бөлимине хызЛетке
ориаласты. Бзҳәр айы болды. Таярлаў мәўсимин баслаў керек, истнн тзрмақлары к*п,
соньш ишипде де
Генжалиеп жүн таярлаў исин баслаўга асықты.
Б9ҳәр айыпыц бир күнинде ол әз ке<сесиндо жыйналыс ^тксрдн. Сонда Генжалиев гезектеги мәселениц
биреўтш® «ешкилерди тез қырқыў» мзселесин
қойып
жиберди. Мәжилискс қатиасыўшылар: «Ҳәзир ерте
емеспе. күн бираз жылыса қәйтеди? деген еди. Гснжалиеп орпыпан т\*рып: «Мен көп тәжирийбени басымпан
кеширдим, усы жасыма келгепше отыз жыллап жумыс
иследим, ешкилерди қырқыўга болады, себеби ҳознр
ешкилсрде түбит көп сгер кешиктирсск, түбптя түсип,
тек ҳылшығы қалады, түбитли жун баҳалы болалы»
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егер тап усы күклеряе ешки-тсряи қырқып таисырсақ,
жүи планды орьшлап, үлкен абыройға нйе боламыз,
бул мәселеннн әҳмнйетиие түсипбсген кнсилср ҳәр норсени айта береди, буғаи жуўап беретугьш өзнм»—деп.
нықыртып-нықыртып, көтерилип-басылып сөйлсдн.
Өжетлепген Геижалиев мәжилистегк қатнасыўшылардын сскертнўипе көнбеди, өзиниц усыиысын өткерди,
Ертениие еп алды болып бир аўылда ешки қырқыў
басланды. Ол күпи ешкилер өриске жнбсрилмеди, сшкк
қырқыў исин хабарлаидырыў ешки бакатуғыи шопаиға
тапсырылып, шоган «кимде-ким ешкиси қырқылмагак
болса &риске қосылмайды»—деди.
Ешкилер жүнинен журдай жаланаш болды. Геижалиевтин дегепи орынланды. Ертеаине тац атты. Ешкилер «риске айдалды. «Бул жәииўарларды ези қапттывс
Чып бүйиринеп шығарайьш,
кешке ыпқыляагг
тойр Ыч
тойып қайтсьш»—деп, қойшы олардн узақтагы отлақ
жерге айдап кетти.
Ешкилер шопаннын айдап барған отлақ жерииебарып отлап үлгерс алмастаи нөсср жаўын жаўа баслады.
Қойшы ешкилердк қамаўға ықтырма таба алмады.
Даўыллитып, жаўыилатып аш ешкилерди аўылга қуўды. Ешкллер «суўға түсип шыққан тышқапдай» болып
малпылдай жортып аўылға жақыилай бергенде жаўьшнын арты буршаққа айпалды. Бираз сшкалер жүре
алмай жолда қалды. Квпшилиги қалаға келип үлгерди.
Биразлар өристеп қайтқан ешкилердин алдынан оларға жабнў ушьш қолыпо нлнпгеи жабыў, көрпеснн алып
шықты. Биреўлер жаўып үлгерип, гей биреўлери ешкнлерин 'габа алмай жүр. Бирақ бунын
бәринеи де ттәтийже пгықпады. Жүнн қырқылған, жаўынпап малпақсалпақ болғап, буршақтан
таяқ жеген сшкилсрдин
көпшилигн пышаққа зордан илинди. Гейбиреўлер үйине жеге алмағаи ешкилерин арқалап келди. Сол күннси
баслап бир неше кунге шекем аўылда ешки гоши мутарзан болды,
Айтыўшылардын сөзине қарағанда, бир аўыл бойыпша-ақ еки жүздеп аслам ешки
сойылды дейди.
Буиыи б$ри ўақытсыз исленгеп жумыстан келнп шықты.
Бул биз, сөйлеп берген ўақыя буинан кеп жыллар
бурын бнр жерде аиық болып «ткеп, қоляйгыя ўяқыя
едн.
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РЕСПУБЛ ИКА

КИТАПҚУМ ЛРЛДРЫ НЫ Н

ДЫ ҚҚЛТЫ НАК!

Халқымыздыд әеирлерден әсирлерге, әўлад.*1ардан
әўладларға өтип киятырған сөз маржанларьшық тенитайы жоқ ҳасыл ғәзийпеси—« Қ А Р А Қ А Л П А Қ Ф ОЛ ЬК Л О Р Ь Ь атлы көп томлықца жәмленгеи.
«Қ А Р А Қ Л Л И Л Қ Ф О Л Ь К Л О Р Ь Ь коп томлығы «Қарақалпақстан> баспасы тәрепинеи 1977-жылдан баслап
шыгарыла баслады. Усы кунге шекем бул алтын гозийнеиин О Н С Е Г И З томы баспадан басы.тып шықты
ҳомде китап дуканларьша тарқатылып, ез оқыўшыларын тапты. Халқымызлыц усы үлкеп, бийбақа руўқый
байлыгынын ғәзийнсси менеп тапысқьщыз
келсе
<Қ А Р А Қ А Л П А Қ Ф ОЛ ЬКЛОРЫ >ны и бир де томьш
қалдырмастан үй китапхананызга туўеллеп, жыйиап
алық. Бул дурданалар сизлердин өзлернннзге, балаларынызға, ақлықларынызга узақ жыллар хызмет етнп,
руўхый азық береди.
Томлардын мазмунлары төмендегише:
Бирииши ҳәм екшшги томларьшда қарақалпақ халық ертеклеринин ен ҳасыл пусқалары снзлерди атабабаларымыздын өтмнши, арзыў-әрманлары менен
таныстырады, қызықлы ҳәдийселер балалгрыныздыц
ой-қыяЛуТарьша қанат береди, өтмиш пенен таныстырып, келешекке қулшьшдырады;
Үшинши томдагы қарақалпақ халық жумбақлары
оқыўшысын тапқырлыққа, зейиилиликке, зийрекликке
тәрбиялайды;
Тертииши томдағы халық нақыл-мақалларыиа атабабаларымыздын турмысынан туўылған шебер дужырымлары, даналықлары жәмлеиген;
Бесинши томдағы қарақалпақ халық қосықларынаи
намасын билсецкз де сөзип таба алмай журген қәлегеи қосығыныздыц текстин табасыз. Бупдағы салт.
жырлары сиздерди ата-бабаларымыздыц үрп-әдетлери, дэстүрдери, турмысы мепен терецнен та[;ыстырады;
Алтыншы тоудағы «Қ Ы Р Қ ҚЫ З> достаьыиын данқы пүткнл дүньяга молнм. Мектеп программаларынан
орын алган. ВУВ да оқыйтугын жоқары оқыў орыкларыныц студентлери ушын да ол огада зорурли;
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Жегинши томдағы « А Л П А М Ы С у дәстаны б«тыр«
льтқты жырлаўда, тәрийплеўде үлгн боларлық дэс*
ганлардаи бири;
Сегизинши томда батырлықты, ер
тарийплеўши «Қ О Б Л А Н » дастаны;

жүреклилккти

Тоғызыишы томда «ЕР З И й У А Р » ,
«Қ А Н Ш А Й Ы М », «ҚУ*РБАИБЕК», дәстанлары;
Оныншы томдагы «М Ә СП А Т Ш А » дәстаны ата-бабаларымыздыц қаҳарманлық етмншинен бизге ҳәм
бизлерден сонгы әўладларга қалдырылған ек ҳасыл
әдебкй мийрасы;
Он биринши ҳәмде он екинши томларда ҳыз-жигнтлэрднн, шешенлердин, жыраў-бақсьғлардын*, шайырлардын сөз жарастырыўлары АИ ТЫ Слар менен танысасыз;
Он ушинши томда дацқьг жер жүзине
«Ш Ә Р Ь Я Р » дэсгаиы меиея;

жайылған

Он төртиншн томда ашықлық қыссаларыиын шьщы
болған « Ғ Ә Р И П А Ш Ы Қ », «С А Я Т Х А Н Ҳ А М Р А » қыссалары менеи таиысасыз. бақсыларымыздын, қосықшыяарымыздын барлығынын дерлик сүйнп, йошланып
айтатуғын, халқымыздык сүйип тықлайтуғын қосықларынын кебиси усы қыссалардан алынған;
Он бесиншн томда «Ю СИ Г1-ЗЫ Л И Й ХА». «Ҳ У РЛ И Қ А -Ҳ А М РА »,
«А Ш Ы Қ Н Ә Ж И П », «Ю С И П -А Х М Е Т *
дәстанлары менеп;
Оя жетйни1й томда « Ш И Р И И -Ш Е К Е Р », «Ж А СК ЕЛ Е И ь «Ҳ А Ж Ы Г Е Р Е И », «ЕР Қ О СА И » дәстанлары
менен танысасыз.
Он сегизинши том усы быйыл басылып шығыў алдыида тур«
Он сегизниши томда сиз «М ЕМ Л И Қ А Л », «СӘ Л И М Ж А Н », «ХА Т А М ТА И » дәстанлары менен жақыннан
танысасыз.
Бул дөстанлар усындай толық дәрежеде жәмленнп,
қарақалпақ тилинде биринши эет басылып шығып
отыр.Сонын ушын да « Қ А Р А Қ А Л П А Қ Ф О Л Ь К Л О Р Ы »
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көп томлығынын бирде томнн умытып қалдырмастан
жакке китапхакаларыныз ушын түўеллеп жыйнап,
қәстерлеп сацлақ олар взлерицизге, келешек ж ас әўладларға удайытга хызмет ете береди. «Сез өнеринин
твркнни —фольклорда>, деген еди М . Горькнй.
Бул китапларды сиз китап дүканларынан таўып,
^ыйнаўынызга болады,

1988-жылы « Қарақалпақстан» баспасы төмендеп!
кнтапларды басып шығарады:
П . Т к л е г е н о в «Жети миллион» (пьесалар).
С . С а л и е в «Бәрин алдымнан
көремен>
(повестьлер).
Б.

С е й т а к о в «Қыз салығы» (роман),

К. М э м б е т о в

«Посқан ел> (роман)*

И . С а ғ ы й т о з «Әдебнят
мнйнет),

.ҳәм
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