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Қол ж азба иусқаларыи жыйиаўда жақыинаи ж әрдсм бергс 1 г: Зыяда
Бекбергеиова — фнлологрхя илимлериииц каидидаты.

Шайыр Әскербай Әжипиязов <<Ҳор бир сөзип халқымыз ушығаиыц
цыйқғ>1мыидай» қәстерлегеи әжайып талапт ийеси едп.
Бул ялкаишы дүиьяда иисаиныц орыплаибай қалғап әрмаилары аз
болмайды.
Ел сүйгеи шайырдьи^, жүрегипиц төрииеи шыққап сөз маржапларын өз
ықласбептлерипе жеткериў тилеги орыилаибай қалды.
Халқымызда аманатқа қыянет етпеў, оны өз ийелериие қуўыстырт>гў
саўаплы ис болып есапланрап. Сонлықтапда «Билим» баспасыиыц жәмәоти —
шайырдық көзи тирисииде ўақытлы баспа сөз бетлерипде жэриялапған, сопдайақ үй архивипде мийрас болыи қалған, Әскербайды сүйип оқып, ядлап
алғаплардыц кеўил сара11ыпда қалған аманат дүпьясын пүтиилеи жыйнап, өз
ийелерине жеткериўди мақсет етти. Сонлықтаида китаптыц атамасыида
«Аманат»—деп атаўды мақул көрдик.

Дүзетиў
Қәтесн (89-90-бет)
Бул китаптағы
«Әжиниязға» атамасындағы (10 куплет)
косық, шайыр
Ә. Әжиниязовтын
қәлемине тийисли
емес.
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Дурысы (89-90-бет)
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атамасындағы (Ю-куплет) косық, шайыр
Әбилқасым
Өтепбергеновтьщ
қәлемине тийисли деп
қабыл етилип
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ПОЭЗИЯ — ОНЫЦ ӨМИРИ ЕДИ...

Бердақтьщ дағына ярым пай болып,
Жулдыз арасыпда жүзген ай болып,
Ө зим ниц шайырлык; К озатяўм мдя,

Мәцги қалсам деймен Әскербай болып.
Шайыр Әскербай Әжпниязов поэзия тилиндеги усындай ойнақы ҳәм
мәнили қатарлары менен көркем әдебиятымызға XX әсирдиц 60-жылларында өз жолы, өз ҳаўазы, тәбийий шайырлық йошы менен кирип келген
туўма талант ийеси еди,
Ә. Әжиниязовта тәбият инам еткен шайырлық йош он еки жасларында-ақ анық билине баслаған. Ол сол жасларында аўылындағы келин тойларда көн ғана келиншеклердиц бет ашарын өзи ядтан шығарып, өзи айтып
жүрген. Лекин жаслайынан-ақ топты жарып, қатарларына қарағанда анағурлым зейини илгир бала болса да, соцынан турмыстыц ҳәр қыйлы
тәшўишлеринен (муҳаббат, бахыт, шацарақ ҳәм т.б.) кешеўиллеп қалыўға гириптар болады. Сонлықтан да ол тәғдирине болған өкинишлерин
«Тағыда саған» деп аталған қосығында былайынша баянлайды:
...Сағап бахыт, мәртебе тилел жүрмен,
Ө зиме ийт олим и н қәлеп ж үрм ен .

Жаслықта кеткен жалғыз қателиктиц,
Заўалын өмир бойы төлеп жүрмен...
«... Х,еш ким оқып я басқалардан үйренип шайыр болмайды. Шайырлық бул туўма талант, туўма қәсийет. Ол әрўақтай бир нәрсе, қалай деген
де шайырлық жолдан қосылатуғын «нәрсе» емес. Өз қарақан басым, солай ойлайман. Бул айтылғанлардан шайырлық ушын билимниц, саўатлылықтыц, мәдениятлылықтыц парқы жоқ деген мәни келип шықпайды.
Керисинше, китабый саўатлылық, тәбийий шайырлық таланттыц ушқыр
қанаты, Оныц өрисин кецейтетуғын ағар булақ. Бирақ, айырым шайырлар, алпыс академияныц ағзасы болған алымлар — жазыўшылар аўқамына ағза болмаўы мүмкин, Әйткени, оқып шайыр болыў мүмкин емес, егерде
өзинде талант ҳәм зейии болмаса!» (Шайырдыц «Шайырлық қайдан шығады» деген қол жазбасынан. Авторлар).
Шайырдыц пикиринше, қосық бул шексизлик, онда ананыц уллылығы, нәрестениц пәклиги, бала жүрегиниц ана сүтиндей тазалығы, қулласы
инсан жүрегиндеги ец иләҳий туйғылардыц түйини жырланса, соған жараса жақсы қосық жазыў да шайырдыц ец жоқары баҳасы болып табылады.
Шайыр Ә.Әжиниязов қандай аўыр ҳалатта жүрсе де поэзиядан безген
емес. Гейде жора-жолдасыныц қуўыс-қолтығында, базыда «Қарақалпақстан» ҳәм «Билим» баспаларыныц ыссылы-суўық өжирелеринде паналап
жүрип-ақ, қаншадан-қанша қосықларын дөрете алды. Деген менен ол
поэзиядан жуда болмады. Себеби, қосық оныц тийкарғы мүлки еди!

Ә. Әжиииязов өзи жасаған дәўирдиқ саналы бир адахмы сыпатыада заманы менен тед қәдем таслап жасаўға умтылды. Оныц бул умтылыслары
әмирин, жасаў шараятын алға илгерлетпесе де пүтин поэзиясын, бар талантын алға илгерлетиўге унамлы тәсирин тийгизди, Күнделикли баспа
сөзде жәрияланып барған ҳор бпр қосығы оныц қуўанышы, өмири еди.
Шайырдыц поэзршсында мапазлық, тәрийп, арнаў қосықлары басымырақ
деўшилер де ушырасады. Оларға шайырдық өз сөзи менен былайынша
жуўап бергеп орынлы болар:
Бизде «Мапазлық қосық», «Мәқгилик қосық» деген гоплер а^ттылып
жүр. Г>иринтттисин лурбериго» ал ы ц қ ы р ап қ ар а й д ы . Н е г и зн н д е мапазлық
қосық жоқ. Өмирдин; өзи — қосық. Бупы айтқап биреўлерди, ямаса өзимди ақлаў ушын емес, ал мапазлық деп тацба басылған қосық егер шайырлық жедел-желис пенен жазылып адамда жыллы сезим пайда етсе оны
жаздырмаў керек. Аўыл хожалығына арнап қосық ж аз, бирақ ол поэзия
тилинде айтылған дөретпе, мүлк болсын. Егер ол адамларға унаса онда ол
халық ушын хызмет еткени. Себеби, қосықта тек бир адам жазылмайды.
Қосық — адамлар, ел-халық ушын жазылады. Сөзин ел-халық ядлаған
адамды шайыр десе болады.» (Автордыц қолжазбасы. Авторлар). Ҳақыйқатында да, Ә. Әжиниязовтыц поэзиясында дәўирди, жаслықты, муҳаббатты, тәбиятты, дослықты, Уатанды, парахатшылықты, мәўсимлик,
мапазлық, тәрийп, арнаў қосықлары темасында жырлаў көзге тасланады.
Лекин, усыған қарап отырып шайырды, оныц талантын бийкарлай алмайтуғынымыздай, шайыр поэзиясыныц тематпкасына қарап емес, қосықларыныц ишки мазмунына, сөз қураў шеберлигине, поэзияға тән болған
уйқас ҳәм ырғақты тацлаў уқыбына бола баҳа бериў мақсетке муўапық
келеди.
Әлбетте, XX әсир поэзиясында да пахта ҳаққында жазбаған шайырлар
жоқтыц қасында еди. Ә. Әжиниязов «Пахта ҳаққында» қосығында:
Арыў қыздыц жанарындай жайдары,
Сағыйрадах! сүп-сүйкимли дийдары,
Пахта-флора қыз, ысық ырайы,
Ол усы өцирдиц көрки, шырайы.
Ғөреклериц бота көзип төцкерип,
Ол турар, бой жеткен қыздай тецселип,
Мысал ақ кептердиц қалыц парады,
Ол гүзде әжжедей ағып турады.
—деген қатарларды келтиреди.
Бунда шайырдыц ел байлығы пахтаны тәрийплеўде рәц-бәрец тецеўлер менен көркем сүўретлеўлерди барынша шебер пайдаланғанына қайыл
қаласац. Усылайынша шайырдыц ҳақыйқый поэзия тилинде дөреткен
мәўсимлик қосықларыныц қайсысына ямаса қайсы қатарларына нуқсан
келтириўди билмей ҳайран қаласац!
Шайыр өлгеннен соц (2001 ж ы л, 10-май) опыц иоиндс өмир бойы тистырнақлап жыйнаған бар мүлкиниц ец қәдирлиси бес чемоданға тахтайлап жайғастырылған поэзиялық дөретпелери моцги естелик болып қалды.
Сонда шайырдыц аўыллас иниси Абыллаға арнап жазған «Шахаманнан
келген сәлем хатқа жуўап» деген қосығындағы мына қатарлар ерксиз
ядымызға түскен еди:

Сеннеп белги қалар, сеннен из қалар,
Сеннен нәлше қалар, сеннен көз қалар,
Бизден қалса, аўызеки сез қалар,
Ай, ҳай, бардыц аты бар болар екен!
Ҳақыйқатында да, шайыр Ә. Әжиниязовтыц изинде баспасөз бетлеринде жарық көрмеген бир қанша поэзиялық бай мийраслары қалды. Оныц
'шайырлық таланты ҳаққында тири гезинде-ақ халық арасында ҳәм шайырлар п о э зи я с ы н д а у н а м л ы п и к и р л ер ж ү з е г е ш ы қ т ы .Я ғ н ы й , 1 9 9 7 -ж ы л ы

«Билим» баспасыныц басламасы менен ҚР Баспа сөз ҳәм хабар агентлигинде шайырдыц 60-жыллық юбилейи белгиленди. Оған шайырдыц кәсиплеслери, туўысқан қарындасы Жийенгүл, республикаға белгили илим
ғайраткерлери менен биргеликте жазыўшы-шайырлар, Өзбекстан Қаҳарманы Ибрайым Юсупов қатнасты ҳәм шайырдыц дөретиўшилигине үлкен
баҳа берди. Мысалы, халық шайыры И. Юсупов «Әскербайға» қосығында «Талантты суў қоспай иштиц Әскербай» деп баҳаласа, «Әскербай алпыс жасында» қутлықлаў қосығында «Шайырлар бар қосығыныц дәми
жоқ, олардай биймәни емес Әскербай» және де «Қарақалпақта Омар Ҳайям болмаган, ец болмаса, болсын мейли Әскербай»,—деп баҳалаған еди.
Усылайынша сезин ел таныған туўма талант ийеси, шайыр Ә. Әжипиязовтыц поэзиясы XX әсир поэзиясында, ҳәттеки, XXI әсир әдебиятында
да 03 баҳасын жоғалтпайтуғын өлмес мийраслардыц бири болып қалатуғыны сезсиз.
К а м а л П алы м бетов,
З ы я д а Б екбергенова,

ф и лология или м лер и п и а , кандидат лары .

Б Ә Р И Ө З $ ^ Т А Н Ы М , БӘ РИ Ө З Е Л И М !
1ПЫҚҚЛН тЛЦАҒАҒЫ М , ӨСКЕН ШЛЦЛАҒЫМ

Сәлем, жигит болып, есим енген жер,
Қьщырлықтьщ барлығына көнген жер,
Бүгин хошрей қыздай қулпы дөнген жер,
ТТТыққан шацарағым, өскен шацлагым.
Ҳәркимниц көзине Мысыр шәҳәри,
Шыққан шацарағы, өскен шацлағы,
Орнағалы ғәрезсизлик бәҳәри,
Бул сөз жаца ҳәўиж альш жацлады.
Бийғам балалықтан кеп сыр сақлаған,
Сәлем, дослар бргр мектепке қатнаған,
Өтмиш көн норсени айтажақ маған,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сәлем, жайҳун жаслық жыллар өткен жер,
Сәлем, маған гүллер инам еткен жер,
Сәлем, қыялыма қанат питкен жер,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сәлем, Бөрши таўдыц бәлент минары,
Сәлем, Есим жаптыц сақый кенары,
Сәлем, кецлик—көзлеримниц қумары,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Меҳир қуяш—көзде қарақатлары.
«Қара терец»—ақыл-парасатлары,
Сәлем, Тахтакөпир азаматлары,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сәлем уллы Аббаз шайыр өскен жер,
Қәтийра қыз келин болып түскен жер,
Барлықбай болыстыц басын кескеи жер,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Избасар ағаныц ана Ўатаны,
Шебер шарўалардыц жайлаў мәканы,
Гүмис гүриш, ақ алтынныц дүканы,
Шыққан шацарағым, вскен шацлағым.
Сени Омар шайыр сағалап ескен,
«Көк езек» бойларын жағалап ескен,
Мен-ҳәм белек болып көрген емеспен,
Шыққан шацарағым, ескен шацлағым.
Сәлем, Тахта, Қараөзек сайлары,
Аҳ, Қуўаныш жарма, Есим бойлары.

Адамларьщ жаўқылдаған жайдары,
Шыққан шацарағым, өскен шақлағым.
Туцғыш ышқы ушқыпларын жаққан жер,
Үш даў алып қашарман топ қаққан жер,
Бийбирәўшан гүллер қыя баққан жер,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым,
Жерге пағыс ойған жасыл ғалыдян,
Өтениязыц мийнет ери шалыдан,
Есабы жоқ телек-телек толы дән,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Арқац—Арал, Мерген атаў, Тербенбес,
Ақпеткей, Кендирли оннан кем келмес,
Бөрши таўға таў баласы тец келмес,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сәлем, «Тойбергенниц>> баўрайықлары,
Сәлем, «Қулым ой» дыц дығырықлары,
Яр жамалы ядымнан бир шықпады,
Шыққан ша^щрағым, өскен шацлағым.
Болмас ярдыц мәнзилине жетейин,
Перзентлик бир парызымды өтейин,
Квзгенецнен мен айланып кетешш,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Мәдений шертекте жецгейлер менен,
Биз айқасып ойнар едик не деген,
А х, сол қара көзлер сонша көреген,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Артсам атызыцныц шигин, пәшегин,
Зорға тартып жүрди-аў қара ешегим,
Ол ўақта мен үлбиреген жас едим,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
«Қара жорға» сазы сенде жазылған,
Дойнағынан дизден оқпан қазылғап,
Мен айландым сол сәзенде қызыцнан,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сулыў саз жүрекке сулыў нур қуяр,
Жигит еди-аў халқы ушын жан қыяр,
Айтжан сәзендени өсирген дияр,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Қаршадай басынан оттай тутанды,
Бир балацдай жырлай билди Ўатанды,

Караматдийин—шайыр Ғалым аталды,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.

Сәлем, устазларым—Қалбай, Бектурған,
Орақбай, Аллаяр, Генжебай, Пурхан,
Мен шайыр болалсам спзлерднц арқац,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Тилеўмурат аға минген гүрецниц,
Дойнағыныц сести келип тур енди,
Үш ж үз елиў мыцлық миллий сүренли,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым,
«Тецге шашқанда» журт тецге елеген,
Сенде қызлар жерден алтын гүреген,
Көпшилигин бес бармақтай билемен,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сенде Изимбеттей искер ерлер көп,
Сенде әрўанадай ийген жерлер көп,
Тарлан пахта еле шыцға өрлер көп,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Турдымурат, Жумаба 11 ҳом Өтеген,
Қыйдырып ат салар туўры-төтеден,
Айтары тек «қыйып түсип өтемен»,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Бийсенбай арқада өнер көрсетип,
Бир пунктке жалғыз өзи өлшетип,
Келер Бөрши таўдан жүзи жарқ етип,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сраж ағам «Тымпый» жапты жағалап,
«Жийделик» бойынан қарар сығалап,
Барлық азаматыц алға шығажақ,
Шыққан шацарағым, ескен шацлағым.
Жалғас аға кешип Мацғытжарғанды,
Ҳәр атызға мыц мәртебе барғанды,
Болса бир ел бизиц елдей болғанды,
Шыққан шацарағым, ескен шацлағым.
Бир ўақ шайыр жазған Алпысбай ғарры,
Жацаша жацлатып,гөнерген тарды,
Қырық жыл тракторға ер-жүўен салды,
Шыққан шацарағым, ескен шацлағым.
Айтсақ арзыр Лазур, Кецес, Бәўенди,
Базарбай балац бар Тәжек ҳәремде,

Ж алғы з туўысқаным пүткил әлемде,
Шыққан шацарағым. өскен шацлағым.

Гүлмурза, Турсынбай, Мәмбетияры,
Ел дегенде қыршын жанын қыяды,
Жацабайлар қалай тилге сыяды,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Узақберген ҳәм Алаўатдийинлер,
«Пахта тер» деп балларыныц «мийин жер»,
Сол баллардыц көзлеринен сүйицлер,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Полат тулпар баплағаны, баққаны,
Әлпешлеп есирген ҳәр түп пахтаны,
Гүлсәўирлер жүзинде қал Тахтаныц,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Берекет дарыған қутлы қолына,
Бир қойдан он қозы алған жылына,
Шығып турмыз Қаршығаныц жолына,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Сейислериц тойға бедеў баплаған,
Қызыл қумды жүз мыцлап қой қаплаған,
Мен қайда жүрсемде Есим жақтаман,
ТПыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Мен ҳәм бир өз балац—сен деп шырлаған,
Сениц шадлық шежирецди жырлаған,
Мейли шалы жүкле, шаппат ур маған,
Шыққан шацарағым, ескен шацлағым.
Қайсарлығын алып сексеўиллердиц,
Геззаллығын жыйнап нәзик гүллердиц,
Аренасы болдыц жүйрик тиллердиц,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Еске алып «Қара ой» Есим бойларын,
Ел тәрепке ентелеп тур ойларым,
Халқым қутлы болсын жеқис тойларыц,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.
Топырағыц тотыя көзге сүрмедур,
Кел, қушақлап карисейик бирме-бир,
Дослар тойға мирәтим бар, үйге жүр,
Шыққан шацарағым, өскен шацлағым.

ТҮРКСТАН — ТАРИЙХЫЙ АТА МӘКАНЫМ

Туран топырағынан нәҳәр, нәр алған,
Адам ата менен дасқал жаралған,
Озық өнер өшпес мәденияты бар,
Дацқы пүткил жер-жәҳәнге таралған,
Мавереннахр—сениц бир ески нусқац,
Ата мәкан, ата журтым—Түркстан.
Қонағына аўыл болып таласқан,
Үрп-әдети бир-бирине жарасқан,
Жомарт, сақый бирәдарлар бас қосқан,
Бийғәрез, бийминлет, бийбаҳа Ўатан,
Уллы еки шөли, еки дәрьясы —
Арал теқизи бар—ортақ дүньясы,
Азияньщ тец жартысы—Түркстан,
Өзбек, қазақ, түркмен—еркин елдемиз,
Абырай-шерик, сыбай қонған иргемиз,
Қырғыз сирә ақ қалпақлы ағайин,
Қарақалпақлар әлимсақтан биргемиз,
Бирлик болса жецбейтуғын жаўыц жоқ,
Дослық барда шешпейтуғын даўыц жоқ,
«Бир жецнен қол-бас шықса—бир жағадан»,
Мыц қойды бир серке баслар. Ҳәр адам—
Жол басшыны тыцласа ел пәраўан...
Әмир Темир ашқан әжайып жәҳән,
Туран ойпат, төрт тәрепи—Түркстан.
Өрисинде алты түлик малы бар,
«Чимган», «Шатқал»,*Ала», «Қара таўы»бар,
«Боян» деген шөп бар— «өмир сақшысы»,
Аймағында «Уллы жипек жолы» бар,
Алтын, гәўҳарлары таўында жанса,
Ортақ отаў, өз үйим, озал бастан,
Тарийхый теберик төрим Түркстан.
Өзбек, қазақ, қырғыз ҳаслы-затыцды,
Түркмен, тәжик—дослық диянатыцды,
Қарақалпақ тилинде палдай татымлы,
Алтын сыя менен жаздым атыцды,
Ө ЗБЕК СТАН

Түрки тиллес туўысқаным,
Өз елим, өз мусылманым,
Бир топырақта ас ҳәм нанын,—
Биняд еткен баўырманым,
Он бир перзент—он бир гүлиц,
Баўыр етиц қыз ҳәм улыц.
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Нешше әсир буннан бурын,
Қой қоралас қоныс басқан,
Дасқал өскен озал бастан,
Қыймас қоқсым—қәдирданым,
Кел күлимлеп Күн Шығыстан,
Мустақыл—бийғәрез бостан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Абу Али Ибн Сина,
Беруний дүньялық дана,
Заҳриддин Бабурлары,
Индияда патша болып,
Азияға болған пана,
Шайырлықта Наўайыға,
Шақ келеди Бабур ғана,
Шааббазда бизиц мына,—
Қыят Хорезм пайтахты,
Ж ер-жәҳәнге «есап» шашқан!,
Алгебра—алгоритм,
Европанын; көзин ашқан,
Әл Хорезмий Ўатанысақ,
Қуўанасац китап көрсеқ,
Улығ ҳәзирет, улама сен,
Теледийдар шар айнаны,
Ташкент журттан бурын ашқан,
Ғарры тарлан мәцги жассац,
Сен—қәдимги күншығыссац,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Әдебият илим журты,
Жипек өрген наўқан қурты,
Дурдана дийўанларыц бар,
Алтын-гәўҳар иши-сырты,
Кепимех ҳәм Тамды булақ,
Сен Зарафшан—зергер алап,
Үлкен үй, үлкен шацарақ,
♦Алтын егип» алтын тапқан,
♦ Қыраў урып» кетпесин деп,
Пахта атызға жипек жапқан,
Тилла төбе зербарақсац,
Теберик төр, ҳүр Ўатансац,
Өзбекстан!
Ө збек стан !

Елдиц қубла дәрўазасы,
Бостанлықтыц босағасы,
Күншығыстыц шайханасы,
Ортадағы отағасы,
Тойымыздыц тамадасы.
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Қызыл қумда, Қара қумда,
Арнасайда, Аралымда,
Дешти қыпшақ даласында,
Ўатандарлық оданбасы,
«Рухый Ташкент»—рухый санам,
Мүрәжәтим мынаў саған!
Қансын рухый шөлим мениқ,
Өз үйим, өз елим мениц,
Сулыў қосық, дара дәстан,
Ақ алтынлы бағы бостан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Әмиў, Сырды емип турсац,
Ақ пахтацдай—аппақ нурсақ,
Жапсар, төрим—бәзим қурсам,
Саз ҳәм сәўбет сарайысац,
Дослық десе даўайысац,
Әжинияз ҳәм Наўайысац,
Көркем өнер ирге басқан,
Сен—Бухара, Самарқандсац,
Екки дәрья дийдарласқан,
Мавереннахр ески нусқац,
Хорезм, Туран—Түркстан,
Дәртли, дацқлы, дағдарыслы,
Тақыўа тарийх,шар китапсац,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Азияныц киндиги—сен,
Түркстанныц түцлиги—сен,
Ийман-ислам бирлиги—сен,
Иззет-ҳүрмет, әдеп-икрам,
Азадалық, пәклик—бул ҳәм,
Сенде бәри басын қосқан,
Жасыл жапырақ, мөлдир аспан,
Бийпаян, бийғәрез бостан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Наманганныц алмасына,
Андижанныц «полкасына»,
Самарқандтыц бир тасына,
Мыц Паркасты аўмаспаймян,
Десем, дерлик алжаспайман,
Улығбектиц жулдызлары,
Бәлким, бар әлемге жары,
Үнлес—уйқас ырғақлары,
Қыздай сулыў қосықлары,
Өзбек пенен қарақалпақ,
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Бир дуўтардыц егиз тары,
«Жети ықлым» дийдарласқан,
Сен уллылық ядыгары,
Жети қабат Жер ҳәм Аспан,
Сени көрип маўқын басқан,
Себеби, сен сүттен ақсац,
Бийбаҳа, бийғәрез бостан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Согдиана, Бактриана,
Мавереннахр дерлер яна,
Тарийхыц бар дана-дана,
Миянкөлди еткен пана,
Алпамыстыц әўладлары,
Абройға жарма-жары,
Еркин мийнет кәспи-кәри,
Аўызбирлик бас ураны,
Сен тынышлық тәрептары,
Дослық гүли атса урқан,
Арасында барман мен ҳәм,
Әдалатлы аға султан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Кәрўан толы «Жипек жолы»ц,
К и м к ел се к еж си ц де қ ол ы ц ,

«Кел, мәрҳамат, меҳман болыц»,
Мийман ушын туўылғандай,
Қонақ жанлы елсец, сондай!
Буныц бири емес жалған,
Дәслеп меҳманхана салған,
Миймандослық мәканысац,
Баўырманлық бостанысац,
Сақыйлықты сайлап алған,
Босағасын бахыт қушқан,
Дархан дияр, озал бастан,
Бийғәрез ел бағы-бостан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Ағыл-тегил өмир кәни,
Сен тоқшылық дигирманы,
Сүттей ҳадал дин-ийманы,
«Көйлеги-көк, қалыц-наны» (нақыл),
Пуқарасы пәк ҳүжданлы,
Палға демлеп палаў асқан,
Шөрегине шекер қосқан,
Мырзашөлим, Бозатаўым,
Өз Ўатаным, өз отаўым,
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Ул-қызьща қаналаспан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Топырарықда тилла толған,
Мустақыл манзара салған,
Абаданлық бостаны—сен,
Дослық, бирлик мәсканы—сен,
Бағ-бақшалы гүл-гүлистан,
Тарийхыц шежирейи дәстан,
Күншығыстыц кәтқудасы,
Түркстанныц төр ағасы,
Илим-ҳикмет кеменгери,
Азатлықтыц әменгери,
Дасқал өскен озал бастан,
Аманда бол, әй туўысқан,
Қуяш күлсин, Күншығыстан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Таўдай бүгин толып-тасқан,
Мустақыл ел Өзбекстан,
Сениц дәўлет, мәртебецди,
Пүткил дүнья тән алмақта,
Өз даўысыц жацлап бүгин,
Жаны-тәниц жацармақта,
С ен и ц уш ы н Ш ы м бай ж а қ т а ,

Бир өзбектей қуўанаман,
Бир тандырда шөрек жапқан,
Бир ҳәремде егин егип,
Бир атызда қырман атқан,
Үрп-әдети, дини ортақ,
Өзбек пенен қарақалпақ,
Теги түрки—тили ортақ,
Бир қазанда ас писирип,
Төрт көз түўел табақласқан,
Көп миллеттиц басын қосқан,
Бәрше халқы дос, туўысқан,
Бир-бирине баўыр басқан,
Ҳадаллықта дин мусылман,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Ө ЗБЕК СТАН — ӨЗ ЕЛ А ТЫ М , ӨЗ ЕЛИМ

Орайлық Азия, бирлиги—өзиц,
Туран, Түркстанныц түцлиги—өзиц,
Бахыт босағасы, дослық дәрбенти,—
Афрасиаб, Мавереннахр, Хорезм,
Қонсам—уям, ушсам—аспаным мениц,
Өз елатым, Өзбекстаным мениц.
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Бир түбирден өнип-өстик бәримиз,
Дин ортақ, тил ортақ, кәспи-кәримиз,
Әл-Беруний Әплатуни илимниц,
Хожа Ахмед Яссаўий пайғамбарымыз,
Сен—дуўа дарыған бостаным мениц,
Өз елатым Өзбекстаным мениц.
Сақыпқыран Әмир Темур «Көреген»,
Дешти қыпшақ жерин дацққа бөлеген,
Бабур, Наўайылар,—дара данышпан,
Улығбек жулдызға «барып түнеген»,
Аспан әлемине туцғыш жол ашқан,
Сен—Самарқанд, шоқ жулдызлы әл-аспан.
Ақ бийдай, ақ гүриш—дақыл, дәнимиз,
«Ақ алтын»—ақ жалаў, саўлат-сәнимиз,
Аймағында «Уллы жипек жолы» бар,
Зарафшан, Кенимех—алтын қәнимиз,
Әлҳамдулла мәнзил-мәканым өзиц,
Түркстан дер,—ортақ Ўатаным өзиц.
Ғәрезсиз ел болдық, еркин шацарақ,
Дослардан бет бурып кетпеймиз бирақ,
Бир шынардыц саясында жасаймыз,—
Өзбек, қарақалпақ, орыс ҳәм қазақ,
Түркмен, қырғыз бенен түбимиз туўысқан,
Улыўма үйимиз—Туран, Түркстан!
Бизди бүгин пүткил дүнья тән алды,
Миллий мақтанышым қайта оралды,
Ҳадал мийнет, дослық, бирлик, берекет,
Нызам, әдеп-икрам, тәртип жацарды,
Журтбасы жаратқан жәҳәним мениц,
Өзбекстан ортақ Ўатаным мениц.
Енди «көйлегиц көк», кеўлиц тоқ сениц,
Ар-намысыц сүттей таза, аҳ сениц,
Бийғәрез бийнуқсан, бийпаян бостан,
Мақседиц, Мурадыц, мустажеп сениц,
Қәтеби бир тутас кәрўаным мениц,
Өзбекстан—алтын қырманым мениц.
Ҳуқық мәмлекетин дүземиз енди,
Өзимизди бәлент сеземиз енди,
Мениц Конституциям—мениц қорғаным,
Келди әдилликтиц гезеги енди,
Диним, диянатым, ҳүжданым мениц,
Өзбекстан демек,—ийманым мениц.
Әндижан, Наманган, Сурхан, Ферғанам,—
Қарақалпақ, Қашқадәрья өз балац.
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Сырдәрья, Наўайы, Ж иззақ жәм болып,—
Түркстанды тиклеп отыр қайтадан,
Бухара, Самарқанд, Каабам Хорезм,Түркстанныц түп сағасы,—сен өзиц,
Шыршық—Шаббаз, Қоцырат, Шымбай, Хожелим,
Өзбекстан! —өз елатым өз елим!
Азат өмир, абаданлық аймағы,
Азияда ағартыўдыц қаймағы!,
«Келешеги—Уллы. Азат, Абадан»,
«Руўхый Ташкент»,—Ғәрезсизлик байрағы!
Мустақыл мәмлекет, муҳаддес Ўатан,
Өзбекстан! Өзбекстан мәцги бол аман!
Ў А ТА Н
1

Түрли-түрли пикир айтылып атыр,
Миллет, туўылған жер, Ўатан ҳаққында,
Қорқпай үзил-кесил айтпадым батыл,
Ўатан!—деп «ўаз» айталмадым ўақтында.
Меницше Ўатанды, халықты тәриплеў,
Ец бир қыйын, ец әдиўли тапсырма!—
Деп қорықтым, қорқақ қолым бармады,
Былқылдақлық етти, тилим бармады,
Сол гүнамды өтеў ушын, алдыцда—
Бүгин бул қосықты жазып атырман.
Өзиц бир әмеллеп мәдет бер маған,
Ўатан!
Ўатан деген не ол? - Гөне қыслаў ма?Ўақытша күн-көрис ушын отырған—
Деп, мен сени—енди, енди емески—
Сезинип шамамда серлеп атырман,
Ўатан!
Бир улыц «от болып»—шықса «өртенип»,
Бир ерке балацдай—еттим еркелик,
Ана, Ўатан кеширимшил дегенге,
Көбинесе еттим пәми келтелик,
Ақыбети : —Жеп отырман пушайман.
Иретсиз есирип «еркелегенде» —
Өзиме душпанлық еткен қусайман,
Буны өз бахтыма қылаплық билип,
Турыппан, өзимнен өзим жеркенип,
Сирә, бир кеширсе кеширер анам!
Буншама бийпарық болар ма адам?
Ўатан!
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Бирде—пәслик, бирде—адамгершилик,
Болды—нәмәртлик-ҳәм, болды елшилик,
Қайсы бирин айтып есап берейин,
Қәй мәниге тартып, дәлил терейин,
Қайсысы да болды бизде баршылық.
(Бас деген—тастан да беккем, жарқылық!),
«Қәм кәлле»—санасы толық писпеген,
Таўназар—биз болдық, «китап түспеген»,
♦ Шахаманлы шайбас буға» атандым,
Чашмасыз суўыттан суўсын ишпеген,
(Жақсы жағым болса ел айтар ези
Мен тек «айыбымды» айтаман мәзи)
Ж үзи ҳүждан шаппатынан қызарған,
Бул күнде «бурынғы гүдибузарман»,
Ўатан!
Мен аўылға барсам арқан керилди,
Иштен тәмби тиреп, «қулақ түрилди»,
Есик қақсам, сылт еткен сес шықпады,
Ҳәтте ИИБға қоцыраў қақпады,
Көшеде ҳәрекет, қыймыл «?оқтады»,
Ерси еркеликтен түқилген менен,
Адамлар қосықты аман сақлады!
Енди пайқас етсем, бәри бөтенғой,
Бул-ҳәм сениц шарапатыц екен-ғой!,
Өтинемен кешир байғус балацды,
Бәри сениц кәраматыц екен-ғой.
Онда «Ҳайям мәйи» мени корлаған,
Сонда сен екенсец бизни қорғаған,
Сен әзиз Ўатан!
Бас байлығым, ар-намысым, абрайым,
Көкте қуяш, ақшам жулдызым-айым,
Сен жалғызсац, сүйдим жалғызыц болып,
Жатсам өлец төсек, өз үйим мениц,
Пүткил Евразия ўатаным екен,
Шегара-шеклеўлер кетсин ашылып,
Жазылмайды аўырыўын жасырған,
Сени сүйеалмайман урлап, жасырып,
Қызық күнлеримниц—қызыл майданы!
Киндигимниц қаны кексице тамған,
Жумбақ муҳаббетсец тәнҳа сен маған,
Қыздай қыя бағып, гүлдей жайнаған,
Илҳам периштесин тутып бер маған.
Сениц тәрийпицди айтаман оған— ,
Ўатан!
Жайғастырған сонша тентеклигимди,
Өзиц екен, шүкир билдим түбинде,
Ғайры журтта өтеме бир «нәўмирим»,
2 — Ә. Әжпниязов
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«Ўатандарлық»! деген сөздиқ мазмунын—
Сен дәлиллеп бердиц Аналық пенен,
Мен еркелик еттим балалық пенен!
Көзиц қыймай «иштен шыққан жыланды»,
Гөр аўзынан алып қалдыц балацды,
Сениц ғаррысыц-ҳәм маған дәридур,
Дурыслап бир ғарғамайсац бәри-бир,
(Содан шығар жүргенимиз мәсирип,
Инсандики—инсапсызлық ҳәсилик ),
Бәлким сениц уллылығыц усында,
Айтыўға ацсатсац тилдиц ушында,
Ҳәм сол себеп атыц әлип басында.
Ўатан!
Ўатан—музей емес сүўрет қойылған,
Ол—Ана! Тулғасы сүттен қуйылған,
Ол—мийрим-шәпәәт ийип турады,
Сонлықтан бәринен бийик турады,
Исеним шегинен қыя атласам,
Гөрден шығып қалатуғын шығарман,
Онда айырмам аз ғарры шағалдан,
Ўатан!
Пүткил дүнья қайта қурылып атыр,
Тубалаўға тацба урылып атыр,
Ештен кеш ҳәрекет етип атырман,
Негедур жығылып турып атырман,
Жерик затым муздай мөлдир ҳадаллық,
Шайнамай гарданға урып атырман,
КПЗ-жоқ шығар, бизди «күтпеген»?
Бизге қанша Зайтжан хызмет етпеген?
Бәри мүмкин тек өзицниц қойныцда,
Ж ер қушақлап тәўбе еттим алдыцда,
Нақыл бар: «Болмасын деген оцбасын»,
Қайта қурыў қанша қыйын болмасын,
Жумсап қалған ец ақырғы күшимди,
Еплеп жар қабақта жыйнап есимди,
Жол ортада етек жапқан батырман,
Ҳәм жан айбат пенен айтып атырман—
Енди бармақ шайнағаннан пайда жоқ,
Кешир! Жалбаранып айтаман саған—
Ўатан!
Тубалаўы қурысын естен тандырды,
Сени де, мени де жолдан қалдырды,
Тецизди төцкерип, дәрьяны бурьш,
Өре шолақларға сарай салдырды,
Енди пайдасы аз өкинген менен,
Пүткил бар болмысым, рухым, денем,
Тек Сенлик Ўатан!
18

Сөйле садық достым қағаз ҳәм қәлем?
Ўақыт бизге зәҳәр-заққым жуттырып,
Утылсам—өзимди, алдым уттырып»
Тәғдир бизди қоян етип ойнады,
Тубалаўдыц тазысына туттырып,
Аҳ! Ойыны жаман өмир дегенниц,
Көзинен өтсем—деп қаштым тебенниц,
Адам қарамастай арзанлап баҳам—
Қалса, айыплыман—тек өзим буған,
Мениц авторым—Сен, Ўақыт ҳәм Заман,
Үшеўиц дөреткен бир жанлы затпан,
Шымшықтыц салмағы өзине батпан,
Мен кирттай кесекпен өзицнен шыққан,
Ўатан!
Ўақыт! Кешир! Өткен иске салаўат,
Ҳүждан таза болса—тән ҳәм саламат,
Енди аўлақ болып бәле-мәтерден,
Адамды қорғайық, қәўип-қәтерден,
Баслы душпан—өзимизге-өзимиз,
Шынлықтан шийедей болсын жүзимиз,
«АДАМ» деўге ылайықлы болғаныц— ,
Халқыца, Ўатанға хызмет қылғаныц,
«Халқы сүйген қулдыц болмас әрманы»,
Егер, адамсымақ әлле ким болсац,
Туўмай-туўа шөгип, қурып қалғаныц,
Қайырлы ис «кеш болсада—еш емес»,
Ўатан—улын жазалаўға өш емес!
Кеширдиц қаншама осамаслықты,
Еслесем көзимнен татлы жас шықты,
«Нырыққа келер» отағасы жасымда,
Шағал мәслик қурдым шошқа қасында.
Ал, сен кец пейиллик көрсете бердиц,
Бәлким, сениц өлшеў тасыц усында!
Уғрас келер тецеў таппадым саған—
Қуны, тецеўи ж оқ—Бийбирәўшансац!
Сан, сапа!—Сулыўлық кеўлим унатқан,
Мазмун-мәнис, саўлат, қәдди-қәўмет ҳәм,
Ол өзиц, Ўатан!
Пидайы перзентлик ықтыйқат пенен,
Пәк пазыйлет, меҳир-муҳаббат пенен,
Бар гүнамды жуўып көцил сүтине,
Ҳадалый инсанлық диянат пенен—
Қолымнан келгенниц бәрин бағышлап,
Сүўретицди салсам деймен нағышлап,
Қоспай жалған ўәде, «жалған жазыўды».
Басласам Аралға арна қазыўды,
Өзиц тәрепинен болса исеним!—
Онда—мен жецемен! Бахыт дегениц—
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Перзентице болғай, сенлик исеним!
Ада болмас қурал—күш-қуўат маған.
Ец бирлемши ҳасыл байлығым мениц,
Аналық жүрегиц, мийримиц сениц,
Исенимиц ушын, ырзаман саған,
Ўатан!
Аққуў арыўлығы арзыўларыма,
Пәклик уя басса намыс-арыма,
Сенде болмаса да менде кемшилик,
Сулыўлығыц сицген қосықларыма!
Тилиц— «жез қанатлы», пейлиц-кец жәҳон,
Сен—кеўлимниц ақ қаласы, ақ бәҳәр!
«Еркин дәрьясы» бар,«Еркин тоғайлы»,
Елсец ертектеги жәннеттен жайлы,
Жайлы деп жаныцды оса бериппиз,
Дархан деп дүньяцды шаша бериппиз,
Дәрьяца ҳәр жерден тас бөгет басып,
Тецизге тамызбай аша бериппиз,
Тубалаўдыц тасбақасын—Пегас деп,
Қос тулпардыц жалын тоса бериппиз,
«Тециз қайтты» деген жалған сандырақ,
Өзимиз «ҳурра» лап қаша бериппиз,
Бул сатқынлық жецил соққан жоқ саған,
Сонда да жарылқап кеширдиц Ўатан...
Ал ҳаббиз саған!
Жер киндиги—Ташкент, Төрткүл, Аққала,
Мөлдир Мойнақ жети ықлымда тақ қала,
«Таллы жағысы бар, «Қара терецли»,
Елсец—Аралы бар, алтын зеренли,
Шымбай, Қараөзек, Шаббаз, Шорахан,
Тецеўин табалмай ҳайран боламан,
Елликқ£1ла, Төрткүл, Қоцырат, Хожелим,
Бәри—өз ўатаным, бәри—өз елим!
Ақ отаўда гүмбез—алтын шацарақ,
Үйдиц иши-сырты тола шамшырақ,
Туўылған жер! Бозатаўым—бостаным!
Қарар көзим—Қарақалпақстаным!
Дослық дәрўазасы—алтын босағам!—
Елим—Евразия, (Нөкис—Шахаман),
Мәцги ж ас—Ески ел, әй, Ата мәканым,
Анамныц—Анасы—сен қәдирданым,
Аман бол Ўатан!
Болса бәрин қайта қурыў имканы,
Шешек атар еди-аў өмир урқаны,
Қәдир-қымбатына мына дүньяныцЖетип; услап-тутсам жадырап жаным,
Емин-еркин күлсем сағыйра қусап,
Төбем көкке жеткени сол,—мыц жасап,
Аҳ, Абайлап тутып алақанымда.
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Кирпнк арасында сақлар болғанда,
Жақсы-яман, бары-жоғым, ийманым,
Сүттей аппақ болар еди-аў ҳүжданым!
Өссе бир түбицнен мыц болып шақац,
Шүкирим көп тәғдириме ырзаман,
Ҳәм мәцгиге миннетдарман—мен саған,
Ўатан!
Тайгацдағы тыйындай қар астында қонайын,
Алтайы қызыл түлкидей көздиц отын алайын,
Магаданлы «мишка» дай Уссурийды шолайын,
Қутлыаяқ болып қырағы мал қорацды қорыйын,
Әзирейлини қорқытып көкке қарай үрейин,
Түнде көрген түсицди—жақсылыққа жорыйын,
«Жит Қутлыаяқ, жит—дей бер»,
Кет Ақтырнақ кет дей ,— бер,
Жит десец де кетпеймен,
Өнип-өскен өз уям, үйимде өлип кеткеймен,
Қыйнаса қыйнасын өскен ортамда,
Сый-ҳүрмет көрсем де—сенкц арқацда.
Торацғылдай төзимли,
Ақ қайыцдай саўлатлы,
Сүтилмектей ширели,
Көк емендей айбатлы,
Қара таўдай булдырап, естелик болып қалайын,
Не болсамда Ўатаным, өзиц менен болайын,
Ҳәрким өз тилинде айтқан қосықлар,
Ж а ц л а й б ер си н и л ай ы м ,

Арбаға қос, шалы жүкле. Шаппат ур,
—Гүнайымды кеширсец, исенгениц—ол маған,
Бирақ саған сатқынлық.—Айтпа, —жолы армаған,
—Перзентим деп урмасац—өлимнен де сол жаман,
Ақ дузыцныц онда бизни тутқапы,
Қыямет қайым ананыц ақ сүтиниц урғаны!
Обалым йоқ, ол ўақта тилим бармас айтыўға,
Имканы болса өлген жөн, болмаса кейин қайтыўға
Қәлемеймен ҳешкимниц журтынан жуда болғанын,
Бағ-дәўлет сол—ел-халқыц исенсе егер ол саған,
Қуўанышым, қайғым, толғанысларым,
Қосығым, руўхым, арзыў-әрманым,
Хызмет етсе заманыма, ўақытқа,
Миндим деп ойлайман тажы-тахтқа,
Ҳәм сезинип сол ҳалатты бир майдан,
Нөкербайыц болып өлсем ырзаман—
Исламий илаҳий идеяллардыц,
Ҳәм заты пәк сенлик шоқ кыяллардыц,
Б у л б и й б а ҳ а б а х ы т , х о ш ә ж с п за м а н ,

Ким сенде туўылып, ким сенде өлсе,
Барлығы—бейиший, барлығы—бийәрман,
Мен-ҳәм тап солардыц бири болғайман,
Аўпарин саған!
Ўақыт! ўәж айтыўға нәўбет бер маған!
Әй, әзиз Ўатан!
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Ш АХАМ АН

Күнхожадан шашыраған шоқ жулдыз,
Сен—Бердақтық шежиреси Шахаман,
Адасып кеп жүрдим мен күпә-күндиз,
Шексиз өмир ежиреси Шахаман.
Аўылласлар бизди тергец, урысыц,
Егер айтар болсам сөздиц дурысын,
«Жекке жүрип ат шапқаны қурысын»,
Шадлығымныц шар айнасы Шахаман.
Маған сая болып қара талларыц,
Қәбириме топырақ салса балларыц,
Жулдызға жеткени сонда қолларым,
Шайырлықтыц өлшеў тасы Шахаман,
«Шахаман» бир атыц гөне Қараезек,
Түп-тийкары «Зайыр» дағы бир өзек,
Елге бир нәўбетдур, бизге бир гезек,
Сени тәрийплеўге жетти Шахаман.
Өмир—жарыс, бул сөзде көп мәни бар,
Әне, бир ат қацғып келди жәниўар.
Әдил ҳәм аяўсыз, қатал зацы бар,
Сен—ат жарыс аренасы Шахаман.
Кетсем, келсем ез үйим деп келемен,
Мени ғарғамайсыз соны билемен,
Қалайда мен шацлағыцда елемен,
«Кеби кетип, азы қалды Шахаман»
Қуўаныш үстинде айтсам муцымды,
Ағайинлер әпиў етиц бунымды,
Еплеп бир балацдай кәрсем күнимди,
Хан, султаннан жолым уллы Шахаман.
Сен едиц Аралдыц қубла есиги,
Қараезектиц кецислнги Шахаман,
Сен анамныц әзиз алтын бесиги,
Туран ойпат тегисли ел Шахаман.
«Қырқала» дан қуяш шықса нурланып,
Ортацнан «Абат жап» етер таўланып,
Ашығыма қарағандай урланып,
Жәзийрацды «жутып турман» Шахаман,
Бақсы, жыраў, шайыр келсе таласқан,
Елге илим-ҳикмет урығын шашқан,
Күнхожа, Бердақлар саўатын ашқан,
Мешит—медресели елиц Шахаман.
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Көзим көрди айта аламан мынаны;
Қайўақ көрсец ашық жатты қураны,
Ислам демек бул инсанлық ураны,
Иса ахун алым улыц Шахаман.
Абдиғафу ийшан атам теберик,
Бир ўақ қуўдаланды қатац тежелип,
Бүгин оныц, дин-ийманы дүзелип,
Жақсыныц қәдирин уқтыц Шахаман.
Артық Шамуратов бас балац еди,
Кәрамат Султанов дос балац еди,
Асан Бегимов ҳәм дузыцды жеди,
Мақаш батыр—есил ериц Шахаман.
Туцғыш саўыншылар, Ажар, Райхан,
Бийбисара, Айша, Улбосын, Айман,
Көбиси бул күнде бейиште мийман,
Ийманлы инсанлар еди Шахаман.
Баслы дийхан балац Махмуд, Төрехан,
Байнияз, Мецлибек, Сейтнияз сыйпац,
Абдол аға және Қабылбек қыйқац,
Совхоздыц тырнағын салды Шахаман.
Айтсам онбес мыц күн, бес жүз айларды,
Тьренияз, Жүсипбек, Сарқытбайларды,
Олар гербиш өрип салған жайларды,
«Саўын баз» деп ардақлаймыз Шахаман.
Зерғуббалы мақпал тақыялары,
Көп бул елдиц қызық ўақыялары,
Гүлсәўир, Гүлсара, Тотыялары,
Гүлзийра, Шәўгиллер гүлиц Шахаман.
Бүгин шар-тәрепке ушты қыялым,
Зийнеп, Разия, зулпы-зиялым,
Жақсыныц жақсысын айтпай, обалын—
Мойныма алыўға болмас Шахаман.
Айгүл айдан ағла пискен жемистей,
Сағынаман сыртта жүрсем көриспей,
Бенде болып қолға түскен «немистей»,
Тацсықбай тарийхшы балац Шахаман,
Аға ақыл айтса орынлы, зацлы,
Талай өткизгенбиз өрели тацды,
Көп қыйнай бермесин Парахатжанды,
Абдуллаға абайлы бол Шахаман,
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Мениц ушьш бейиш атыз, шеллериц,
Океанға бергисиз «Арпа көл» лериц,
Пәшен таўда өскен қошқар гүллериц,
Бантик таққан бурымларыц Шахаман.
Ж ериц жасыл мақпал, гүлгин дарайы,
Қызларыцда Ҳүрлиманныц шырайы,
Турандағы дин-исламныц орайы,
Тарийхый теберик төрим, Шахаман.
Заманлас қызларны керсем жасқанып,
Қатар-қурбы, жаслар менен мақтанып,
Абат жаптыц саз кесегин дастанып,
Л^атсам жайлы жерим өзиц Шахаман.
Саған тецеў таппай иштен күйемен,
Өзиц барда уллы күшке ийемеп,
Түсиниксиз дым бир түрли сүйемен,
Шацлағыцныц шац тозацын Шахаман,
Сөзи сыйлы мусылманыў-орысқа,
Қарақум ийпшныц Қүлен болыста,
Бармай-ақ қояйық онша алысқа,
Сүйин, Әбдир «РайЗу» ыц Шахаман*
Қурбанияз Оспанов дизим басында,
Әжинияз, Тәжимурат болды қасында,
Суў алыспа, сүргин кирип жасында,
Турды, Упат мәкан еткен Шахаман.
Саўлырыцды тилеп, сөйлеп сөзицди,
Ҳинд елинен излеп келип езицди,
«Қара дуқтыр» болған ицки изинде,
Тедя Сппгх бас врачыц Шахаман^
Шәўгүл—батыр қызыц ҳасыл зат еди,
Гүлзийра қыз—туцрыш депутат еди,
Ол ўақта сайлаўлар салтанат еди,
Бәриниц гуўасы өзиц Шахаман.
Ата-журтым, мәнзил мәкапым мениц,
Шет-шебирсиз жақты-жәҳәним мениц,
Кеўлимниц Кабасы, ўатаным мениц,
Жасыл—жайлаў, жапсар-төрим Шахаман.

'Сүйин Бекназаров, Әбдир Төрешов Шахаман, Қараөзек районында РайЗу(жер басқармасы)
баслыры болған белсендилер. Әжинияз Палўанов, Тәжимурат, Турды Мәтқурбанов, Упат
Мәткарпмовлар аўыл, колхоз басшылары, ветеранлар Гулзийра Артықова бурынғы аўқам
Кецесиниц биринши ш ақырық депутаты, Оспанов Қурбанияз усы районда райатком баслығы
болып ислеген.
^ Тедя Сингх—Ш ахаманшылар ҳәм гөне Қараөзекшилер «Қара дуғдыр* деп атаған.
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Муҳаббетим сәтли-сәтсиз қәдемим,
Рухымныц ақ отаўы Шахаман,
Өз топырағым, өз Ўатаным, өз елим,
Сен Бердақтыц Бозатаўы Шахаман.
Аҳ, жақсы бийкелердиц жипек отаўы,
Гүлсараныц гүлдей нәзик жылўасы,
Тотыя дер тоқсан қызға бир басы,
Татыйды деп тәрийплеймен Шахаман,
Усы қызлар менен заманлас едим,
Мен ҳәм бир ўақ қатарымныц басы едим,
Бердақ бабам менен аўыллас едим,
Шайырлардыц шәрдереси Шахаман.
Ец қәдирли жораларым өзиқде,
Көзсиз қәтелестим жаслық гезимде,
Сонда ҳәм жақсы сөз қалар изимде,
Жатар жерим, батар көлим Шахаман.
Қайда, қатар қызлар кеўлим упатқан!,
Өтеалмадым олар сызғап сыиақтап,
Төрели қыз Сәҳибжамал Саятхап,
Қәдири қымбат қәдирдапым Шахамап.
Епди жутажақпан сөздиц изипи,
Ада болмас жақсылардыц дизими,
Алды менен өз жақыпы өзипи,
Адам улы сыйлай билсип Шахаман.
Шәддес болдым шацлағыцда шацғыттым,
Зайтжан болып мепи сыртта қацғыттыц,
Мен «үш өлип», үш мәртебе қан жуттым,
Бирақ өзиц сақлап қалдыц Шахаман.
Алпысыншы жетписинши жыллары,
Мени мәцгүр етип тәғдир жоллары,
Үш рет «қырсығы» салып хорлады,
Оныц тири гүўасы сен Шахаман.
Тулпар едим шабалмадым узаққа,
Ат байрақтыц изи дөпди азапқа,
Мен үш рет «уяладым» ГУЛАГ та,
«Ер қәдеси төрт» болмағай Шахаман.
Ата-анам еки гөдек сағыйрам,
Қәдирлей алмаған аяўлы дүньям!
Кеўлимниц каабасы Мәкке-Мәдинам,
Гүнам «Қақлы қум»нан аўыр Шахаман.
Сатқын ҳәм өлерде ацсар өз елин,
Ал, мен мудам паналадым «сөз елин»,
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Аллам, ацсатынан берип әжелин,
Топырағьща қууыстырғай Шахаман.
Туран ойда ағартыўдыц ордасы,
Мешит-медресели билим қордасы,
Қарақум ийшанныц жалғыз бир басы,
Ийманныц иргеси болды Шахаман.
Қ а й р ан х а л қ ы м , ел -ж у р т ы м д еп ж амрағаН ;
К еў и л д е г и н қас қпбақтан а ц л а ға н ,
Ж а қ с ы с ы н асы р ы п , ал ғы с ар н а ға н ,

«Адам таныў» коспи-кәриц Шахаман.
ҚАРАҚАЛ П ЛҚСТАИ
1-қосрлқ

Каштан рец, кофс мисли,
Асаў ағыс, лирик йошлы,
Дүньядағы ец бир күшли,
Артериядур Әмиўдәрья,
Жағасында етсем сайран,
Мыц бейишке барғандайман,
Тоқтаў билмес бир желиксец,
Л^ылқы жанлы тебериксец,
Сен арқалы мен Әскербай,
Ал, мен бәрҳә мәцгилик сен!
Л ә з з е т ал ған т у м л ы -т у ст а н ,

Мен Әзият азат қуспан,
Қәсийетли топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстап,
Кеўип қалған көлиц менен,
Мыс қайнаған шөлиц менен,
Азиз ана тилиц менен,
Қоса ҳәрне барыцды мен,
Кирпигимниц арасынан,
Сақлар едим ырасында,
(Бирақ, «бул сөз» тозбес сынға)
Ал, кеўлимниц ханасында,
Алып жүрсем жаным сени,
А 11 ыпламас ҳешким мени,
Қурама халық қопыс басқан,
Шиллехана шацлағына,
А қ д әр ь я и ы ц ы қ ж а ғы н а ,

Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Кебир ашқан жериц сеииц,
Есик жапсар, төриц сениц.
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Көп миллетли елпм мепиц,
Ҳадал мацлай терим мениц,
Тапқан бары-жорьщды мен,
Руўхый азық деймен, жаным,
Аҳ, көз тоймас қәдирданым,
Қуўаныштан толып-тасқан,
Балажаным баўыр басқан,
Қанатымсац алып ушқан,
Дин-пйманым, диянатым,
Пазыйлетли парасатым,
Ец аяўлы ҳасыл затым—
Туцғыш, соцры муҳаббатым,
Тәрийпиц бир нәзик дәстан,
Тотыядай топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
«Таллы жағыс» тилла талым,
Өзиц қанат, қуйрық-жалым,
Ана Ўатан аясында,
Көйлегим көк, наным қалыц,
Шексизликтиц шегарасы,
Озық енер елшеў тасы,
Айҳай Шымбапдыц даласы,
Саат тнли ҳарып-талып,
Көк жийекке қопар барып,
Жейран жүйткип қырларында,
Жулдыз уйықлар суўларында,
Қара таўдыц Қусханасын,
Айбүйирдиц баўрайында,
Ески елсец қоныс басқан,
Ақдәрьяныц ацғарында,
Қус базары жуғырласқан,
«Дәў кемпирдиц» шалғайында,
Кебиртец, саз шацлағына,
Душысын деп меҳир қойған,
Дузы басым топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қаракалпақстан.
Қус қонақлап Қусханада,
«Қус базары» болмас ада,
Асқар таўлар болмаса да,
Кеўлим бэлент асқар таўдан,
Сексеўиллер бултты «саўғаи»,
Қыйынлыққа қасарысып,
Өнип-есиў жолын таўған,
Қызыл қумнан қозы терген,
Шарўалары ақ безерген,
Шайырлары сөзге мергеп,
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Оп төрт күнлик толған айдай,
Қарындаслар қуралайдай,
Қосығыма ашық болғай,
Әжағамныц баласындай,
Бир сүйкимли қосық болғай,
Қызды сыйлаў, сөзди сыйлаў,
Халықаралық кәсип болғай,
Гүлнараны, гүлдрх мақтаў,
Шайырларға несип болғай,
(Ҳәр сөзине бир гүл қосқан,
Байнияздан безе алмаспан),
Бозбуўрыл топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Арал пүткил қурып қалмай,
Төппелеме толар еле,
Сондай күнлер болар еле,
(«Қой үстинде торғай аўнап»)
Тециз толса тойымызға,
Дос-яранлар келер ғаўлап,
Жасыл майса жаўдырасқан,
Қыздай сулыў қызыл жыцғыл,
«Хан қызы»> нан моншақ таққан,
Сүтплмек ҳәм әдираспан,
«Қызыл сөкли» жантақлары,
Төрт түликке майдай жаққан,
Жаз жайлаўы жамырасқан,
Төрт түлиги мац-мац басқан,
«Жалпақ жап» тыц сағасында,
«Ақ дәрья» ныц жағасында,
Ақ қайр>фшақ топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
«Опа көли», «Қара терец»,
Көрсец тап Рицама дер ец,
Абыҳаят—алтын зерен,
«Еркин», «Бадай» тоғайлары,
Жәннетице жарма-жары,
Курорт болып еле бул жер,
— «Кавказ, Қырым бизге жол бер»,
Деп жар салар күн шығыстан,
Элбруслы әй, туўысқан,
Конкурент деп даўрығыспац,
Тәғдир тутас озал бастан,
Кавказ саған ески доспан,
Ормамбеттиц бир баласы,
Ноғай менен қаналаспан,
Ж әйҳун дәрья жағасында,
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Тебериктей топырағына,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Қонақ ушын қаўын егип,
Қонағына күнде «жернп^,
Қонағын қызындан күткен,
Жәмәәтшил, жомарт жанлы,
Сақый, дархан дастурханлы,
Ацқылдаған ақ көкирек,
Еденликте елдеп ерек,
Халықсац бир орны бөлек,
Қара талыц, Қара таўыц,
Көзлеримниц алды жаўын,
Аҳ, «Хан қызы» уя басқан,
Қызыл жыцғыл араласқан,
Шыпалы шөп әдираспан,
Көз моншақтай жаўдырасқан,
Кебирли шөл, дузлы аспан,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Ҳәррелериц пал береди,
Гүбелегиц гүл тередп,
Жоцышқац бар жасыл ғалы,
Көз тойдырар қәдди-далы,
Шайыр болсам Әжннияздай,
Буншама шубалтып жазбай,
Қудды сениц сүўретицди,
Турып алып бир шетинде,
Жүрегимниц қуйып қанын,
Жазып шығар едим жаным,
Жазбай тақат етеалмаспан,
Тециз қашып, дузлар ушқан,
Тоғдирице ортақласпан,
Халқым қәлеп қоныс басқан,
Еки дәрья дийдарласқан,
Жуп шөлистан ысқырысҳан,
Өзим өнген топыраққа,
Топырақ болып аралассам,
О дүньялық Ўатанластан,—
Өтинишим усы бастан:
Шаршадым мен, дем алайын,
Ялғаншыныц машқаласын,
Ҳадал, ҳарам, ақ, қарасын,
Айт деп маған жабырласпац,
Киндик қаным тамған бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
( 2- қ ос ық)
ееғпғг б й р атьи^,

З^алқьщ татыўлықтыц көрсин ирәтип,
Қьгзыл қумда «Жипек жол» дын, бойында,
Конағыца илдириўли мирәтпц,
Сен бар—демек пүткил әлем гүлистан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Абаданлық наны, дослық шөреги,
Туўысқанлық тандырында дөреди,
Өзбек, түркмен, қырғыз, қазақ ағайип,
Үйимизге есик қақпай келеди,
«Бозатаўым» жер үстиниц жәннети,
«Қусхана»да қанша қыран ер жетти,
Қарақалпақстан—бийғәрез елат,
Азияныц ақ сүт берген перзенти.
Өзбек, түркмен, қазақ—еркин елдемиз,
Ўатан ортақ, сыбай, дацғал иргемиз,
Қырғыз демек—ақ қалпақлы ағайын,
Бес туўысқан озал бастан биргемиз,
Аман болсын қоцсы-қоба, аўыл-ел,
Арнаўлы ат жоллап, аўҳал сорасқан,
Аўылластыц тайы озса той берип,
Қайтарда көз қыймай, нәйлаж тарасқан,
Тилеўлес, тәғдирлес, теберик Ўатан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Тамырында шыпабағыш палы бар,
Дүньяға белгили «боян талы» бар,
Үстиртинде «жасыл жалынлары» бар,
Мәрмерден «тасы» бар Қаратаўында,
Ж ер ж үзлик бас палыз ғарбыз, қаўынға,
Аймағында «Уллы Ж ипек жолы» бар,
Ец әдиўли асыраўшы дүньясы,
Қара «қалпағы» бар! Ана тили бар!
Көп көшип, көп посып, көп қоныс басқан,
Жайлы ж апсар—төрим Туран, Түркстан,
Еки: дәрья бир тецизде дийдарласқан,
Қайнақай он төрт ҳәрип қатарласқан,
Атыцныц өзи-ақ бизге алыс дәстан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан!
«Сөз патшасы» қосық, сазға алықсац,
«Қара жорғац» қустан озар жарыссац,
« Қарақалпақлар—саҳра бүлбиллери », —деп,
Ж ер-жәҳәнди тац қалдырған халықсац.
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Саз-сәўбети, сән-салтанат сарайы,
Сулыў пазыйлетке жаны пидайы,
Саҳра бүлбилисец сайда сайраған,
«Қара ж орға»,... «Қусхана» дан өткенде,
Қара таўда қулан, кийик жамраған,
Жыл қуслары бас қосар Кусханада,
Айтыцлар осал жерге қус қонама?!,
Жақсы жерге үйирсек қус баласы,
Сеи әлемниц бирден-бир «Қусханасы»,
Қус каабасы, Қусхана дацқы дәстан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Теги түрки туўысқан бес баламыз,
Туран бизиц еншилес баспанамыз,
Расада,миллетте турған гәп жоқ,
Бир-биреўден несине ж асқанамы з...,
Бейишке бергисиз, жәннеттен лсайлы,
«Еркин дәрьясы» бар, «Еркин тоғайы»,
Ески еден елсец сақадай сайлы,
Елдиц еркинлнги ҳаққыца пайлы,
Қуяш шарлап өтсе кецислигицнен,
Ж улдыз сәўбетлесер тециз түбинен,
Сен—зәмин киндиги—Туран, Түркстан,
Дин-ийманы дүзиў уўыздай Ўатан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
«Қырық қыз», «Шәрьяр»—түркий ҳасыл-затыцды,
Алтын сыя менен жазсам атыцды,
Тилеўицде болып барлық туўысқан,
Әлемге жар салар азат шығыстан,
Кегейли, Хожели, Нөкис, Назархан,
Биз ушын нандай пәк, сүттен де ақсац,
Топырағыца киндик қаным қарысқап,
Келешеги күндей күлген гүлистан,
Тилеўлес, тәғдирлес, теберик Уатан,
Қарақалпақстан,Қарақалпақстап.
Бийғәрезлик туўын тутьш өтти бабам Ерназар,
Сағасьшда Тумарислер, Гүлайымлар бар,
Қосығым, қураным, гиминим Бозатаў...
Уранына садық болған Аллаяр,
Аббаз, Бердақ, Әжинияздыц мәканы,
Сен илаҳий иргем, әжайып бостан,
Ески, еркин елсец ҳәм мәцги жассац,
Шаббаз, Төрткүл, Қоцырат, Шымбай, Шахаман,
Киндигимниц қаны төгилген бостан,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
Елге ел үстемлик пенен қарамас,
Ақыл адам өзгени пәс санамас,
Если бала ермек етпес қатарын,
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М әтибий келеди гилец жарамас,
(Бәрибир үстемлик бийкарланады,
Бул шынлық тарийхқа тийкарланады)
Халқым сен ҳәмийш е бир азат қуссац,
Қонсац қара талыц, аспан кец уш сац,
А рал, Әмиўдәрьяц, Қаратаўыц бар,
(«Алты аўыз-ала шубар ж аўы ц»бар),
Дәрьялар тецизге қуйсын алғәрез,
Өзбекстан менен өмирлик доспан,
Дослы ғы м— ийманым, ж үреги м — бостан,
Сен дослық дарғасы «Таллы ж ағы ссац»,
Қарақалпақстан, Қарақалпақстан.
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН
(3-қосық)
Қ уўанғаннан «орын танпай» аспан астынан,
Мен ш адлы қтан бүгин, пүткил «пышық бастыман»,
Дақы л өнген далалардыц мәцги досты ман,
(Ж ер си з— Ел, Е лсиз—ер йоқдур себеби:
«Бозатаўда» Зийўар солай деп еди),
Д үбиринен тулпарыныц қарақалпақтыц,
Саўлатынан «тәрезиге түскен салмақтыц,
Көркин көрип ата-мәкан, аўыл-аймақтыц
ҳәм бийғәрез ж елбиреўин ақ жасы л миллий байрақтыц,
Қ әнәәтке кеўлим толып, сонш елли рәҳәтленем ен,
Сен болмасац, буныц бәрин айт, мен қайдан аламан?
Туўылған ж ер , төбемдеги ақ шатыр аспан!
К индик қаным топырағыца төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ата-баба әрманларын, әдиўлеп орынлағаныц,
Қалпағыцды қы здай қорып, аман-саў сақлап қалғаныц,
Куўаны ш ы н қозылатар бу әж еп ж уп ж ағаны ц,
Қутлы қоныс басқан сенде «ладан» ата-бабаныц,
Мен айланып кетейин сол, даналығынан,
Усы барғой, келсем егер, сөздиц ҳағьш ан,
Өз басым ҳеш налымайман, ирге ж ағы нан,
К өзге сүрме етсем дейм ен, бозбурыл топырақларыцды,
Өйткени, бул ж ер , не деген, қан менен терге малынды!
Ҳәм оныц ж омарт қолынан қанш елли байлық алынды,
Заты -пәктиц тәрийплеўге азлық етеди мыц дәстан,
К индик қаным топырағына төгилген бағыў-бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
П айтахт— Н өкис, бизде қутлы кәрўанныц басы,
Тарлан Төрткүл көш баслаўшы гәптиц ырасы,
Әмиўдиц ж уп ж ағы с, арқа, қубласы,
32

Ж ер қайысқан зерге малынған екен,
Қоцырат, Елликқала, Ш аббаз, Ш ымбайда,
«Қанлы көл»>, Қараөзек ҳәм Ш оманайды,
Ж улды злар шашырап ж ерге қалайда,
Ж ерден алтын ж ыйнап алынған екен,
Ш ақырсац да сөз келмейди-аў гей ўақта,
Тәрийпиц дәстанға сыймас бирақта,
Тәғдийир тарпыўынан албырамастан,
Тарийхы ца тийкар салынған бостан,
Д ини бир, тили бир Туран, Түркстан,
К индик қаным топырағыца төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Әл-Беруний әўладлары ағартыў айямын баслап,
«Еллик»те ел-ж урт ентелеп келеди қолға-қол услап,
«Әмиўдәрья» бурқып ақсын, серпиле суўлы ққа таслап,
Төрткүл торыныц дизгинин мәзи қол уш ы таслап,
Келер, ән е— абаданлық агрономлары!
«Қырық қыз» даласыныц қаҳарманлары!
Сағасында турған менен батыр Гүлайым,
Көшти баслап келер бүгин А м ангүл, Айы м,
А баж анлар, Ерполатлар халқымныц қәдирдандары ,
Бул дүбелей даўылдыц айтыўлы арысланлары,
Дацқ сизлерге елимниц дәў ж үрек ж игит-қы злары ,
Сизлер бул алтын лсағыстыц ардақлы алғыр базлары,
Ҳ әм «Уллы ж ипек» жолыныц ат шабар, ш абондозлары,
Аттыц тилин түсинбей ол тақым қысқан,
Ж орға ж үрм ел , ж үйрикке қамшы басқан,
Ш абандоз ж аны ма ж ат әўел бастан,
Топырағына киндик қаным төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ўә, көз айды н, туўысқанлар, табысларыцыз,
Қутлы қәдем, дослық сапар, ж ары слары цыз,
Әскербай дер, ҳәрне барын қабыл алыцыз,
Өзбек, орыс, түркмен, қазақ қаналасларым,
Ж атлығы ж оқ , Ўатанластыц бәри мениц досларым,
А қ пахтаны ц мамығындай, мына дәртли дүньяны ц,
Ҳ үж даны -ҳәм тап өзицдей әж ж ед ей ақ болғанын,
Көргим келер, себеп өзим ақ десе доспан,
Топырағына киндик қаным төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ўатанысац Ә жиниязды ц, Айы м, А ббаз, Бердақтыц,
А ла көзли Ерназарыц—султаны Қарақалпақтыц!
Ҳ әм олардан қалған бир шоқ дацқлы усы урпақты ц,
Дацғарасы —дабыл қақсын, аты озьш байрақтан,
(Ҳарма сейис «қара тай» ға суўлы қ ш айнатқан)
Ўа, илайым озг берсин, сол бир қутлы хабардан,
3— Ә. Ә жиниязов
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Р уўхланы п м ен—баладай өрден-ыққа ш абарман,
«Қ ара жорға» тоқсан аттыц алды болғаныц—
Керек маған. Өмирдеги баслы әрманым— ,
Усы еди. Усы дүбир—мениц диним-ийманы м,
Ҳ өнерице қайыл қалсын пүткил жер-аспан!
Сен дослы қ дарғасы — «Таллы ж ағы ссац»,
К индик қаным топырағыца төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Өзиц қамшы сүймейтуғын тулпар екенсец,
У зақ ж олға ш абыў ушын инкар екенсец,
Ж ез қанатлы, алғыр лашын, суцқар екенсец,
Д үбир шықса шыдамаған миллий минезиц,
«Ж елдей ж үйткип келсем —дей ди — озып бир өзи м »,
Қ ы яметлик жанаш ы р дос, қаналасым Х орезм .
Қыйын күнде қол созып келеди қалыс көмекке,
Ғардаш түркмен доғаным, биз бенен бир тилекте,
«Баўырым, ҳал қалай»—деп қазағым елж ирем екте,
Буны ц бәри мақтанышлы сезим қуяр ж үрекке,
«Д ос—досқа зиянкес емес», сен садық доссац,
(«З ы я н к ес,—дос ем ес»)... Әне, сонлы қтан,Түби бир тутас ел— Туран, Түркстан,
К индик қаным топырағыца төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ким сүйм ейди «Бозатаўы н»—өз үйин, алтын ордасы н,
Ким мақтаныш етпейди Аралын, Әмиўдәрьясын,
«Пош -пош ашыц, енди жолды ц еки арасын»,
Көрицлер Зийўарды ц «қара жорғасын!» —
Деп тацлансын, қурда турған халайы қ,
Себеп ҳөнер, тацланыўға ылайық!
А йта берсем «мыц бир кешлик» бир дәстан,
Бирақ өзим қысқартаман билқастан,
К индик қаным топырағыца төгилген бостан,
К өзим е тотыя, Туран, Түркстан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
«Таллы ж ағы с», «Тецге ш аш қан», «Зайы р», «Қ усхана»,
«Таў бар мекен Қаратаўдан басқа да»Д еп бабам сыйынған қара тасқа да,
«Ақ қала», «Ақ дәрья», «А қпеткейлери»,
«А қш а к ел », «Қырық қ ы з» ,— «Саркоп еллери»,
«Даў» десец, тек дослық деген «даўы» бар,
«Ж аў» десец тек, қонақ деген «жаўы» бар,
«Қара терец»и бар, «Бөрши» таўы бар,
«Еркин дәрья»сы н айт: «Еркин тоғай»лы ,
Бир илаҳи й ж әҳ ән , ж әннеттен ж айлы ,
Қ ай елдиц «Д әўкем пир», «Даўыт кели» бар,
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Қайда барсац азаў-ғазаў ағайин,
К имниц «1<^1тай-Қыпшақ, Қоцырат» ели бар,
«Қызыл қум », «Қара қум» ш өллердиц аты,
Дәрья, тециз. Таў ҳәм көллердиц аты,
Қандай сулыў бизиц еллердиц аты!
Ш ахаманныц ш ет-ш ебирсиз ж еринде,
Туран ойпат Түркстанныц төринде,
А зияны ц аясында жайласқан,
Кәрўанлары «мац-мац басқан, мац басқан»,
«Төрт түлиги төрт аяғын тец басқан»,
Топырағына киндик қаным төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ҳәр м әўсим иц—бир сынақ, көп қатал қыйынлықлары,
Бәҳәр кеш келсе қырсығып, дәрьямыз толып ақпады,
Сонда-ҳәм қайсар халқымныц үмити пуш қа шықпады,
Ж әм әәт ж ү з процент, Арал деп бир ш етинен,
Қ уры ж ланса қарекец қайтпайды алған бетинен,
«Көплеген қонақ атқарар» халқымныц қосы қ, нақылы,
Тециз толады түби н де,— биз ж ец ем и з ақыры!
(Ел ағасын ал, бирақ, түсинбеген ўақты нда,
Түрли-туман сыпсыц бар, сорлы халқы м ҳаққы нда),
Ә миўдәрья— артериям, толқынла шалқар тецизим ,
М иллетим, исмим-А замат, Түрки тайпа негизим ,
А на тилиц ам анба?!...3әрре йоқ халқы м кемисиц,
Ялғанш ыныц ж әннети, бейиш исец мен уш ы н,
Саў бол, пайғамбар үм м ети—ўатанлас туўған-туўы сқан,
К индик қаным топырағыца төгилген таллы жағы ссац,
А н ам —А рал, ата журтым теберик Туран, Түркстан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Арасатлы ҳәм азаплы сениц өмир тарийхы ц,
Бердақ тақлап кете алмаған оныц тәрийпин,
Оннан бетер шым-шытырық ўах, сениц ш ерли ш еж ирец,
Ш айырларыц сөз сатпайды, уш қалақ, қопал-қодирец,
А л, дәстүриц аўы рлаў ғой, япырмай Қ аратаўдан да,
Бабаларым пайын алған ҳәр қандай қатал ж аўдан да,
Қонақ болып келе ғойса егер, ата душ паны ц,
Оған «кемпир сойыўдан» да өзиц ҳәргиз қашпадыц,
Тәўир заттыц бәрин гизнеп, қонаққа арнап,
А цқы лдап, дарқылдап кетесец ҳарлап,
Гейде бийж өн булқынасац арысты таўлап,
Ақ көз, ацгөдеклеў, нәрестедей пәк,
Тек қалпағыц қара, көкирегиц аппақ,
Мыц қубылма м инезиц бар,әж айы п дәстан,
Ата ж урты м —Арал бойы, Туран, Түркстан,
Топырағыца киндик қаным төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
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Көрмейсецбе, илҳам-йош ты ц тасқынлап келип турғанын,
(Буннан былай соза берсек, болмас қосық ырғағын),
Мен басласам түсинерсец әзийзим өзиц аржағы н,
Озық өнер ирге тепкен бийғәрез Өзбекстанда,
«Қ усхана» дан қус ушырып, байраққа бедеў қосқанда,
Қурқылтайдыц уясы ндай, ж уп-ж ум сақ Ўатан қушағы
ҳәм ата-анамныц рухы козимнен бир-бир ушады!
Туўы лған ж ер , Ўатан ана-нәк сезимлер дереги,
Қыялымды қуўаныштыц қундағына бөледи,
Буны ц бәрин ел-ж урт пенен ортақласқым келеди,
(Ж екке ж үрип ат шапқанлар буны ж ақсы биледи),
Ата-бабам көш түсирип, қоныс басқан,
Пуўы нан бәҳәр алған мөлдир аспан,
Еки с у ў — бир тецизде дийдарласқан,
Қ айнақай он төрт ҳәрип қатарласқан,
Аты цны ц өзи-ақ маған алпыс дәстан,
Теци-тайы , тецеўи йоқ Туран, Түркстан,
Топырағыца киндик қаным төгилген бостан,
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Ш Ы М БАЙ

Ж айы п жақсы хабарыцды,
Төксем тилла не барымды,
Саўабыцды-обалыцды,
Аш ық айтқым келер Ш ымбай,
Йошып айтқым келер Ш ымбай.
Хорезм ниц бес қаласы,
Бес қаланыц бас қаласы,
Ж ас үлкен ҳәм ж ас қаласы,
Оданбасы өзиц Ш ымба 11 ,
Көпти көрген кәзиц Ш ымбай.
Даналардыц Ўатанысац,
Ж ақсы ларды ц мәканысац,
Қосық-саздыц дүканы сац,
Әзиз ана тилим мениц,
Улан пайтахт елим мениц.
Азатлы қ деп аҳыў-зарым,
А ла көзиц Ерназарыц,
Қорғап өлди елдиц арын,
Тарийхтыц бир өж иреси,
Сен саҳраныц ш еж иреси.
«Тентек» аты кеш ип кеткен,
Кәтқудалық дәнин еккен,
Халықты ж ақлап ханды сөккен,
Ережеп бий өткен сенде,
Тәрийпиц ҳеш болмас енди.
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Ҳақыйқатлық ж ибин ескен,
Ш еш енликте көзге түскен,
Х ийўа ханныц дарын кескен,
Турым бий бир балац Ш ымбай,
Ҳ үрмет ҳәм дацқ оған Ш ымбай.
Тәрийницди айтсам бастан,
Мыц бир кешке таўыса алмаспан,
Ол бир аўыр, узақ дәстан,
Ж ацасына көштим Ш ымбай,
Себен бирге өстим Ш ымбай.
Келсем сөздиц төтесинен,
Мен не билсем көкеси сен,
Ж үўериниц бөкесинен,
Соғын алған перо саплар,
Балалықты ядқа сақлар.
Бирақ оны қоя турып,
Н әзеримди оцға бурып,
Тарийхыцды еслеп турып,
Билгенимди айтсам саған,
М әдеткар бол өзиц маған.
Ж ацалы ққа ж аны ж ерик,
Бул күнлерге тецдей ш ерик,
Ҳ әзиретий дийхан баба,
Ҳәм ҳүрметли академик,
Ш амурат бас балац Ш ымбай,
М иннетдармыз оған Ш ымбай,
Қарақалпақтыц кәменгери,
Ж аца дүзим жаўы нгери,
Мәрттиц мәрти, ердиц ери,
Қайран балац Қасым сениц,
Не көрмеди басыц сениц.
Дәптер сөзге етер тарлық,
Хатқа сыймас ўаспыц барлық,
Ибрайым ҳәм Қазы М әўлик,
Шын шайырлар ели Ш ымбай,
Қарақалпақтыц тили — Ш ымбай.
Аманда бол илайым сен,
Ш айырлықта қудайым сен,
М иллий мийрас ғәзийнеси,
«Британия м узейи» сен —
Шар базарым өзиц Ш ымбай,
Тарийхыц дым узы н Ш ымбай.
Ж олға бедеў сейиследиц,
Асфалтьлап ж ол тегиследиц,
Орыс, өзбек, кәрислериц,
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Көп мнллетли қалац Ш ымбай,
Бәри сениц балац Ш ымбай,
Ш әрдәрели шацғыт Ш ымбай,
Ийрек көше қара таллар,
«Дизгин» тутсац күш ли қоллар,
Машинаныц сести сөнбес,
Сенсиз мениц жолым өнбес.
«Тағлсап» шығысында ақса,
«Бес ж ап» бурқып арқарақта,
Салы өсер «Май ж ап» ж ақта,
Кегейлиц бир бальзам кәндур,
Бәри сениц артерияцдур,
Ж елбиресе борлат туўлар,
Қыялымды қыздай аўлар,
Гүзде қайтқан ғаз ҳәм қуўлар,
Қонып өтер «Қ усханаца»,
Осал ж ерде қус қонама!
Бул сөзиме түсин Ш ымбай,
Баста дәўлет қусыц Ш ымбай.
Сергек етип барлық елди,
Қайта қурыў ўақты келди,
Мен түринип, буўып белди,
Көзге түсер гезиц Ш ымбай,
Ўатан демек өзиц Ш ымбай.
Аман бол алтын бесигим,
Сөйлер тилим, сөзим Ш ымбай,
Сен көзимниц қарашығы,
Мен бир марқа қозыц Ш ымбай.
НӨКИС ҲАҚҚЬШ ДА ЕКИ ҚОСЫҚ
(1-қосық)
( Өз алдына бөлек намасы бар)
Қызыл қумда өскен қызыл гүл яцлы,
Сүйемен суп-сулы ў қыздай тулғацды,
Әтирапына шашып алтын ш уғлацды,
Ж ер шолпаны болып ж анарсац Н өкис.
Нәр алып суўынан пәтли ағыстыц,
Қал болып ж үзи н де азат шығыстыц,
Ү лги-үлгисиндей Ж айҳун жағыстыц,
Гөззаллық шыцына шығарсац Нөкис.
«Атлас гүзар» газ жолыныц дәрбенти,
Дослы қ гимни — қосығымныц ҳәр бәнти,
П үткил пуқарасы, халқы , миллети,
Түби бир анадан таралған Нөкис.
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Туцғыш бес жыллықта қалап иргецди,
Ж аца бәри болған ўақта бир ж өнли,
Ўатандарлық урыс — шақырды сени,
А ҳ урып ядыма саласац, Нөкис.
Қыйлы-қыйлы сенде ҳаўа райы,
Ж ериц жасы л мақпал, гүлгин дарайы,
«Қарақалпақтыц» бас қаласы — орайы,
М азлум мәнзил-мәкан боларсац, Н өкис.
Қосықтан естелик қойсам ба дейм ен,
Сөз гүлинен нағыс ойсам ба дейм ен,
Саған «көз майымды» қуйсам ба деймен,
Саҳрайы сап алтын сарайсац, Нөкис.
Ортацда «Қызкеткен» қы здай таўланып,
Ақш ам сан мыц ж улды з ж анса нурланып,
Қаратаўдыц қабагында қар «жаны п»,
«Бестөбеге» қанат ж аярсац Н өкис.
Батысында «Әмиўдәрья» м әўиж урып,
А рқада «Қызыл қум» тас қанал қурып,
Қублада «Қара қум» бәдабат урып,
Д әпинсе, дәрпенбей турарсац, Нөкис.
«Ақ қум» — «Ж аца отаў» дөреп қасынан,
Ш ыға алмай ш еллер ш егарасынан,
«Қара қум », «Қызыл қум» — империясы нан,
Аралды «суў төлеп» аларсац Нөкис.
Далада дузлы ж ел уйтқып еседи,
Гүмгүмниц көзинен «жасыл» түседи,
Сексеўиллер селқос, ербецлеседи,
«Ашшы көл»иц — кермек көз ж асы ц Н өкис.
...Ҳ әр н е ойлағаныц болар қәлесец,
Өз ҳаслыцды өзиц ж ақсы билесец,
Мен халқыма қалыс пийет тилесем,
Пийрим Бийбирәўш ан боларсац Нөкис.
М ақсет еттик сени қайта қурыўға,
Аралға — мериўбет суўын бурыўға,
Бирақ, тартпағайлы миллет, уры ўға,
Сен — интернационал қаласац, Нөкис.
Сендей қала — ж ер ж үзи н де ш енде-ш ен,
Сени мендей сүйе билген кемде-кем,
Ўатан, «Бозатаўым» — дәртим сен десем ,
С ен-ҳәм, мен ҳәм ж алғы з...Қ арасам , Н өк и с...
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нөкис
(2-к^осьис^)
Тамамы тулғасы тилла зербарақ,
Әмиў бойындағы әлҳасыл дарақ,
Ҳәр пуқарац ҳәр күн өзине қарап,
Ҳ ал-ж ағдай, ж өн-ж осақ сорасар Н өкис,
Ш әҳәр салып қацбақ уш қан даладан,
Қасым аға ирге тасын қалаған,
«Ашшы көл», «Бес төбе» усы кәрадан,
Көркиц Қара таўға нур шашар Нөкис.
Еки ш өлистанныц шегарасында,
Қ ы зкеткенниц ж уп жағасы қасында,
Еки отыз — әйне алпыс жасы нда,
Тойларыц тойларға уласар Нөкис.
Сол саҳипж амалға естелик яцлы,
Қ ы зкеткен бойында турыпсац зацлы,
Суўға кеткен жаслық арзыў-әрманы,
Саған ығбал болып ж ол ашар Нөкис.
Усы ж өн деп бир «жөнсизлик» етерем,
А рал толса мен-ҳәм суўға кетер-ем,
А л , тәғдирге өтпес аброй қәтерец,
Болсын десе қудай қарасар Нөкис.
Ҳ еш биргелки болған емес ж ер бети,
Т арийхтыц-ҳәм ала-шубар ҳәр бети,
Сондай қырық қурақ — халқы , миллети,
Дослы қ десе өзиц дәнекер Н өкис.
А қш ам Қы зкеткенде ж улды з қонақлап,
Турасац олардыц уйқысын бақлап,
Сийнецде соншама сулыўлық сақлап,
Ж асы рсац бир өзиц гүнәкар Нөкис.
Қ үдиретсец ш ацға, шөлге шыдамлы,
Қыр гүлисец, нәзиклигиц унамлы,
Бир тецеўге сексеўилиц ж арамлы ,
Ол-ҳәм сендей, шөлге ж арасар Н өкис.
Ж олда түсип қалған алтын зерендей,
Қызыл қумға ж уққан көгис рецдей,
Тарийхы шыцыраў, түпсиз терецдей,
«Аш шы көл»иц ашшы сыр ашар Н өкис.
Туцғыш бес жыллықтыц ҳадал перзенти,
Туран ойпатыныц нәўпир бир кәнти,
«Уллы ж ип ек жолы» ныц бир дәрбенти,
Тарийхы ца дүнья таласар Нөкис.
40

Барсац барльщ жақсы истиц басында,
Қосығым — қураным, өзим қасыцда,
Еки отыз — еки келин ж асы нда,
Бизге алпыс алма атарсац Нөкис.
Арыўлықта айға аўқам боларсац,
Дарханлы қта дацқы дара диярсац,
Бестөбеге қарай қанат ж аярсац,
Сөзге емес — сыйсац көзге сыярсац,
Саған миллиард мақтаў миясар Н өкис.
ДАЎЫТКӨЛ
Қолдан жаратылған қашы қасында,
Турман, өзге тири ж ан ж оқ қасымда,
«Еркин тоғай» гүрлеп тумлы -тусы нда,
Сени сергек бақлап турар Даўы ткөл.
«Ш ортанбай тоғайы» оған уш ласы п,
Әмиўдәрья еки мәрте ушырасьш,
Оннан кейин өзиц менен «хош ласы п»,
«Порлытаў» ға бағдар алар Даўы ткөл.
Торацғыл қаплаған қашы қорш алап,
Ж арқырап жатырсац аспанға қарап,
Суў ш етин жыцғыллық, пиш ензар орап,
Дәл ортада шайпаласац Даўы ткөл.
Қус қанаты яцлы айдын формасы,
Тәбияттыц өлш еп берген нормасы,
«Қыран таў» ға тиреледи бир басы,
Сулыўлықтыц символысац Даўы ткөл.
«Қус базары» — өзиц «Еркин тоғайы»,
Ж анлы маржанлардыц мазлум сарайы,
Қыр-дөгерек жасы л ж ип ек дарайы,
Б ейиш -ҳәм өзицнен өтпес Даўы ткөл.
Бизди булдыраған сағым қы йнамай,
Суўыцда суў пери — илҳам ойнағай,
Ары ўлы қ сақланған алтын айнасац.
К өздиц отын жуты п турсац Даўы ткөл.
Не ж етеди дейсец уш қан уяға?!
Сезимлер тецизге, көлге сыяма?
М иллион «Балатон»ға, «Виктория»ға,
Бир тамшыцды аўмаспайман Даўы ткөл.
Қ уяш нуры айдыныцда шағылысып,
Толқыннан ақ гүмис уш қы нлар уш ы п,
Суўда сәўле сынса, боз думан көш ип,
Сулыўлық салтанат қурар Даўы ткөл.
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Дацқы бийкар таралмайды көлдицде,
Тийкарсы з шықпайды аты елдицде,
Д әрья, көл болмаса қара ж ердицде,
Соры қайнап, қуты кетер Даўы ткөл.
Даўы т деген менен ҳүрдей жамалы ц,
Қ айўақ пайда болды жасы ц нәмәлим,
Қамыслық қоянныц түгинен қалыц,
Айды ныц айнайы ж әҳән Даўыткөл.
Өскен ж ердиц бир әжайы п мүйеш и,
Әрўақлы ж ер , бар илаҳий кийеси,
Өзиц илҳам перисиниц ийеси.
Ш айырлықтыц шар айнасы Даўыткөл.
ҚАРАӨЗЕК
... «Үш түп қараманым, бир түп наўқаны м,
Қ усханадан көтерилди мәканым,
Есимге қурылды заўы т-дүкәним »...
Ески елат, еден елим Қараөзек.
Тецизге бир табан жақы н ж агацда,
Туцғыш иргец болды Зайыр таманда,
Ж асы л ж айлаў, аўыл-еллер аманба?
А қ қ уў ацсап, қонар көлим Қ араөзек.
Сениц «Ақ қумыцда» Бердақ туўы лған,
К үн хож а тецизден қосық «суўырған»,
А й дос, Есенгелди ел деп ж уўы рған,
Тарийхы й теберик төрим Қараөзек.
Есим суўы қанымызға қарысқан,
Қ айда, қатар қызлар әлпим алысқан?
Отан аман болса — әлем гүлистан!
Тилде — дәстан, тәнде — ж аны м Қ араөзек.
Ерназар алакөз өнип-өскен ж ер,
Ағын суў Аралға «атлап» түскен ж ер,
Қ олдаўлы Турым бий ақ сүт иш кен ж ер ,
А хунбаба кәмбил пирим Қараөзек.
Ҳ үрлим ан — «қыз бақсы» өскен ел едиц,
«Арпа көл», «Опа көл» ж ердиц зоры едиц,
А рал дәрўазасы — гүзар ж ол едиц,
А та ж урты м , айдын көлим Қ араөзек.
Ол ўақ «Көк суў» м әўиж урып ортацда,
«Тербенбес» тербелип турды арқацда,
«Қыр қала», «Изим ж ол» — ж үрсец бир тацға,
А да болмас жолы м еди Қараөзек.
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Ш ацлағыца баўыр басты орыслар,
Тедя Сингх — «қара духты р»-индуслар,
Ж ацалы қ жыршысы Күлен болыслар,
Атттты «түзем мектеп» лерин Қ араөзек.
Тәж им урат болыстыц бир аты Т әж ек,
Депти: Ексец, тек жақсы лы қ гүлин ек,
Ф рунзе, Пуш кинлер-мысал болыс, бек,
Ҳ әким балац — Әмет улы Әбдибек,
Ҳәм Муратбай Төрешовлар Қ араезек.
Ш әўгил менен Гүлзийраныц ўатаны,
Мақаш батыр ағамыздыц мәканы,
«Дәўкемпир» апамныц өскен ж әҳән и ,
Дацқы дуйым ж уртқа мәлим Қ араөзек.
Урыстан соц ж әне «сени суў алды»,
Сөйтип ата мәкан атаўда қалды,
Сонда ел иргесин Есимге салды,
Бирақ, бүгилген ж оқ белиц Қараөзек.
Батысыцда — Ш ымбай, Шығысыц — Тахта,
Дақы лы ц— ақ бийдай, ақ гүриш , пахта,
Ербец-ербец, қос қулағым—ел ж ақта,
Сенсиз мүш кил екен ҳалым Қ араөзек.
«Тецге шашқан» менен «Қарш ығалыдан»,
Қызыл қырман аттыц пахта, салыдан,
Ж ийен ж ы раў қобыз бенен қорыған,
«Қабақлы» да «қоцыраў гүлиц» Қ араөзек.
«Бийтабан» қумыцда «Серен қалацда»,
«Бирдем», «Қуўсырық» та, дархан далацда,
«Нурым түбек», «М әденият» таманда,
Ж әннетке бергисиз ж ериц Қ араөзек.
Тилим қысқа тәрийпицди жы рлаўға,
Өш емеспен сыртын бояп, сырлаўға,
«Сылтаў бар деп »— ези ц менен «ойнаўға»-,
Ж ол қоймайды намыс-арым Қ араөзек.
Қызлар менен жасырынбақ ойнаған,
Қ айда урықлы сай бизлер аўнаған,
Қ айда Турсынбайлар, А лаўатдийинлер,
Класслас қызларды таўып бер маған,
Биз сийрексип-баратырмыз Қ араезек.
Елде туўылған ер-ел деп ж уўы рғай,
Ўатан мәпи-ақ сүт болып қуйылғай!
Маған Ўатан топырағыц буйырғай!
Йоқ бөтен тилегим, мениц Қ араөзек.
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Сен — атақлы Камаловлар дияры,
Бәри бир қосыққа қалай сыяды?!
М аш ҳур Досназардыц А ллаҳияры ,
Әскербайдер сөйлер тилиц, Қараөзек!
ХОЖЕЛИ
Әмиўдиц бойында турған ақ отаў,
Ж үрекке жағымлы атыцды атаў,
Билсец Ўатан деген кийели зат-аў,
Өз ош ағым, өз ўатаным Х ож ели,
Дацқлы дияр, бир мәканым Х ож ели .
Алыстан сес берип, «киснеп, түш кирип»,
Ортацнан поездлар өтер қышқырып,
Шар тәрептен дослар келер шарқ урып,
Қарақалпақтыц бас дәрбенти Х ож ели ,
Әскербайдыц өз ўатаны, өз ели.
Рәўш ан нур жанып Тақыятасыцда,
Бахыт қусы қонып қалған басыцда,
Әмиўдиц шеп ж ағы с, қубла тусында,
Төрт ж олды ц дәрбенти өзиц Х ож ели ,
Қосығым, қураний сөзим Х ож ели.
Татыў қоцсы Ташаўыз ҳәм Х орезм ,
Ҳ еш кимнен ж оқ бирақ сениц ғәрезиц,
Тақыятастан еки елге бир өзиц,
Энергия — жақты бердиц Х ож ели ,
Сен өзбектиц, түркменниц де өз ели.
П ирж ан Сейтовтыц өскен дияры,
Қосығыма «қадақлап» нур қуяды ,
П ирж ан Халмуратов пиш кен үлгисин,
Көркиц сөзге сыймас, көзге сыяды,
Н азлум хан — наргиза гүлиц, Х ож ели ,
Сатыпалды-садық улыц, Х ож ели.
Алтын отаў тигип ж асы л ж ағы сқа,
М удам қарсы ж үзди ц асаў ағысқа,
Әпсанацды жайы п азат шығысқа,
Саған арнап қосық ж азды м ,Х ож ел и ,
Ийне менен қудық қазды м, Х ож ели .
«Уллы ж ипек жолыц» — өзиц бир бәнти,
Гүрле, «полат гузар» — дослық дәрбенти,
А ш хабад, Алматы , М әскеў, Таш кенти,
Бәри саған уласады , Х ож ели ,
Бәри саған таласады, Х ож ели ,
Бәри саған жарасады , Х ож ели .
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Айланып кетейин ели-халқы цнан,
Зарлык; төре хан деп сениц ж урты цнан,
Ерназар бий азатлық, деп талпынған,
Бир алманы алпыс белген Х ож ели,
Ғәрезсизлик туўын көрген Х ож ели.
Ғәрезсизлик тамадасы сен өзиц,
<<Бес қала» ныц қаналасы сен өзиц,
Дәрбент ж олда кәрўан басы сен өзиц,
Ө с-еркенле, ўатанластыц өз ели,
Қарақалпақтыц босағасы — Х ож ели,
Ортадағы отағасы Х ож ели.
Елатыцда ессе сәўир самалы,
Д ийханны ц патшадан бәлент ҳамалы ,
«Сәбик» аўылыныц саҳипж ам алы — ,
Қ ызлары ц-ез қарындасым Х ож ели,
Тайыц озсын аўылласым Х ож ели ,
Қ әдирданы м, баўырласым Х ож ели.
ШОМАНАЙ
1-сөз: Тарийхк^а азгантай шолыў
Бир ўақ ҳаслы-затыц «Шоман ой» еди,
К әм екли, сәмекли ацға бай еди,
«Қыятжарған» бир хош әж еп ж ай еди,
Тәрийпиц — тил ж етпес, «умман»^ Ш оманай
«Сарықамыс» ж әннет бағыш ж ай болып,
Ел-елатыц, бағ-дәўлетли бай болып,
Ш оманай атына сайма-сай болып,

«Узбой» ыц Каспийге қуйған Шоманай.
«Окс», — «Ж айҳун»2 мына Әмиўдәрьяцба?,
(Бул ж ерлерди ким көрмесе әрманда! )
Ол А ралға Әмиў болып қуйғанда,
К^айттан к^алпағыцды таптыц Ш оманай.
Сонда қуўаныш тан қалпақ зыцғытып,
Бабам еткен дәрьядан ат ы рғы ты п...
Сол ж ай ҳун дәрьямыз ж әне шацғытып,
Уйық теўип, батыл болды-аў Ш оманай.
«Мамый» дыц ш өлине шарапат уйы п,
К өксине кек-ж асы л геззаллы қ ж ы йы п,
«Ақ алты н», «сары алтын» таўларын сүйип,
Сулыўлық шыцына шықтыц Ш оманай,
^ «Умман* — тециз.
^ ♦Окс», ♦Ж айҳун*-Ә миўдәрьянық ески атамалары,
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«Айбүйир» таў Үстирт пенен уласып,
(Қ анш а ханлар, сонша сәрдар таласьш),
«Ж ипек жолы» өткен саған жанасы п,
«Кетенлер» бир дәрбент сарай Ш оманай.
Ш оманай бир ўақта ш ацқай боз беди,
Ш оманайды қан қақсатқан гез еди,
А қсүцгил ол ўақта аппақ қыз еди,
Бүгин аты маш ҳур елсец Ш оманай.
Аброй ш ерик ағайинлер келиц — деп,
Ортақ ж айлаў, дала, дәрья көлим — деп,
«Сарықамыс» тан балық аўлай берин; — деп,
Мойнақты асырап турсац, Ш оманай.
2-сөз (ш егинис)
Сени қайта ашты урыс жыллары,
Халқымныц қәлеўли қәдирданлары,
«Елим деп ециреген» ўатан уллары-,
Шөл қойнына еккен гүлсец, Ш оманай.
П ирж ан Сейтовлар көштиц басында,
Наўры з Ж апақ улы болды қасьшда,
«М әтекелер тоқтап тандыр тусында»^,
Көш түсирген қутлы ж ерсец, Ш оманай.
Атыц алтын ҳәрип пенен жазы льш ,
Гүрец елат болдыц, қайта дүзилип,
«Ақсүцгил» айтылса кеўлим бузыльш ,
Ж азалмады м жақсы дәстан, Ш оманай.
Ҳ әзир дүркин-дүркин әўлад ж етилди,
Қ анш а бел-кетпенниц тиси кетилди,
Еккен мийнет ж ү з еселеп өтелди,
Бул Ўатан — Қарақалпақстан! Шоманай!
Топырағы теберик бостан, Шоманай!
ҚАН ЛЫ КӨЛ

Ш ығыста «Маржан там» дацққа мальшған,
Мен билмедим қай жыллары салынған,
Ж амальш сүйсем деп самал ж алы нған,
Сүўретлеўге Ә жиниязды ц әлемин —
Тилим ш орқақ, хы зметицде қәлемим,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
«Қум аўыл»ыц Әжинияз көп болған ж ер,
Ж ақсы лардан жақсы нышан қалған ж ер .
'П .Сейтов, Н .Ж апақов, М .Ж уманазаровлар — Қ арақалпақстанньщ бурынры мәмлекет ҳәм
ҳүкимет басш ы лары . М .Ж ум аназаров Ш оманайда ўәкил болып ж үрген ўақы тлары тандыр
тусында тоқтап , ы ссы нан ж егенди әдет еткен (автор), буны алы м Қ .Б ай н и язо вта өз еске
түсириўлеринде ж азған.
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Қосық болып, дәўлет қусы қонған ж ер ,
Зийўарды ц заўықлы зийрек сазлары,
Я ш ац «Алтынкел» диц қоцыр ғазлары,
Қанлы көл,
Қанлы кел!
«Өлидәрьяц» дийханш ы лы қ жағасы ,
Бир ўақ «Окс», — «Ж айҳун» болған сағасы,
«Арзымбет қум », «Қанлы кел» диц арасы,
Дийханш ы лы қ қәспи-кәрицдур сениц,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
Шығысыц — Х ож ели, Н өкис, К егейли,
Ж ан қоцсыц Ш оманай, дослар көбейди,
Ағац Қоцырат тилегицди тилейди,
А рқац — Арал, Мойнақ — дослық дәрбенти,
М еницше сен — бул дүньяныц ж әннети,
Қанлы көл,
Қанлы кел!
А л, сен — ортадағы генж е баласац,
Ж ас ш ацарақ, ж ас елат, ж ас қаласац,
Елеберин ж ән е абат боласац,
Абаданлы қ, бирлик тилеймен саған,
А рнап алтын асық үлеймен саған,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
Болса «Алтынкөл» дей ойларым терец,
Өзимди бахытлы балацман дерем,
Алтынгүл қыз тутқан сап алтын зерен,
Ы ғбалыцнан ағла айнасы болар,
Бәри халықтыц ортақ дүньясы болар,
Қанлы көл,
Қанлы кел!
«Мамыйдыц даласын» өтсе қақ ж ары п,
Ж оллар бир аяцлар Қоцыратқа барып,
П оезды арбадай үйге апарып,
Халық шар тәрепке қурдай қатнаған,
Елсец арнасынан поезд қатнаған,
Қанлы кел,
Қанлы көл!
К өзге ысық жағысыныц жамалы ,
Ортацнан өтеди «Ж аца каналы»
И лҳам шақырады салқын самалы,
А ҳ! нелер болмаған «Қыят ж арғанда»,
Б ул ж ерлерди ким көрмесе әрманда,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
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Баслы мүлкиц, елге ығбал, ыры сқал— ,
П ахта, салы десек барлық ж ер де бар,
Айтар едим бояныцды «қолға ал»,
Бул ҳәм бир байлығыц— дәри-дәрмағы ц,
Ҳ әм қәстерле Ибн Сина әрўағы н,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
Ж асы л тециз яцлы пиш енликлериц,
Тек ш өп емес, жанлы жасыл түклериц,
Ж антақты ц бүрилип турған сөклерин,
Н етерсец, шайнағым келип турады,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
Ж ыцғыллы сай — «мерекениц төриндей»,
Дөнер қораз қырғаўылдыц пәриндей,
Басқа барлық әлем көзге көринбей...
(Қызыл ж ы цғы л— қызлар келген тойларға).
Мени ертип кетер әж еп ж айларға,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
Сөз табалмай турман саған тецеўге,
Үлгиц өз алдына өлш еп-ш енеўге,
Ҳәр балацды усатаман биреўге,
Ҳәр пуқарац өз исиниц данасы ,
Ш айыр, ди й хан , артист ата-баласы,
Өнер ели Қанлы көл,
Қанлы көл!
Қазағы , өзбеги, түркмен аралас,
Өриси бир болса, қойы қоралас,
Қарақалпақ, ата-тегин сорамас,
Егиздей енш илес еллериц сениц,
«Қанлыкөлге» тән тиллериц сениц.
Дарайы дай дақыл өскен даласы ,
Ж асы л ж ай л аў— «Сүўенли» ниц саласы,
Дийдарыца тоймас көздиц ш арасы,
«Бегжап» тарийхыныц шынлық ш еж иреси,
Ўатанымныц бир әжайы п өж иреси,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
М ерўерт гүриш , абаданлық ш өреги,
Пуқарацны ц ықласынан дөреди,
Бүгин мен мынаны айтқым келеди,
«Уллы ж ипек ж олы ц», «Полат гүзары ц»,
«Газ жолы » бар, қызсын бахы т базарыц,
Бирликли ел, халқы абат,
Қанлы көл,
Қанлы көл!
4— Ә. Ә жиниязов
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Көз әззи л еў екен дөцисликлерде,
Л екин, қыял ж етпес кецисликлерге,
Мынаў ш ет-ш ебирсиз тегисликлерге,
Ирге басқан елдиц барыа әрманы,
Ўатан бул—инсанныц диниў-ийманы ,
Қанлы көл, Қанлы көл!
ЕЛЛИКҚАЛА ЕРКИН БОСТАНЫМ МЕНИЦ
(Р а й о н болып дүзилгенине 20 жыл т ол ы ўы на б а гы ш л а н ды )
1
Қәне сөз табалсам саған ылаиық,
Дем ек «бары менен базар» қылайық,
«Айла жылы» яне тасып-толайық,
И злеп тецеўицди таппадым сениц.
Ески Х орезм ниц дархан даласы,
«Қыят (Ш аббаз), Төрткүл, «Топырақ қаласы »,
«Аяз қала», «Ақша көлдиц» арасы,
Бийпаян, бир бағы-бостаным мениц.
Ж игирм а жыл «студенттиц жасы» дур,
А л, ш еж ирец тарийхымныц басыдур,
«Дин Х орезм »,ўатан жы лнамасы дур,
Гөне тарийх, таза дәстаным мениц.

Ш араф Раш идов — кәрўан басында,
Қәллибек Камалов ж үрди қасында,
Бағы-бостан болдыц соныц уш ы нда,
Аҳ! Әййемги ата-мәканым мениц.
И скендерлер, Нарбай, Садул ағалар,
Еле «Бостан каналы»цды ж ағалар,
Алымбай Примов тарийхта қалар,
Туцғыш төр ағасы — саўлатыц сениц.
Қасым Нурымбетов қоллап-қуўатлап,
Алымбай «ш өлқуўар шабылыўын» баслап,
Толы Маткаримов ж ерди нағышлап,
Ш өлди ш егиндирген ш ухраты ц сениц.
Ш өлге Нарбайдан соц қағып қазықты,
Саодат қыз қатарынан озыпты,
Розы м ҳәм Сапа Ж уманиязовты ,
Дер едим:«Ш өлш унас» әўладыц сениц.
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«Ел-журтым деп күйген» ш өлицди сүйип,
Ж олда я^үк қалдырмас нарын, ақ ыйық,
Пидайы перзентиц Әмин Тәж иев,
Ҳ әрқалай ҳәким и Улықманыц сениц.
Б изни-ҳәм бир «нөкерим» деп санасац,
Қәне енди, сөзим, өзим унасам,
Т әнҳа өз бостаны м,— «Елликқаласац»,
Әпиў ет, әззи л еў айтқаным мениц.
Б изде туманларныц ицки ж асы сен,
Туран— Түркстанныц босағасы сен,
Ш өлқуўар қызлардыц шар айнасы сен,
А қбуўры л боз-алтын аспаным мениц.
«Келеш еги уллы муслим м әмлекет»,
Б изниц Ўатанымыз — Өзбекстан! — деп,
Әлемге ж ар салып айтты П резидент,
Еркин елат Қарақалпақстаным мениц!
Түркстандур ж ақты -ж әҳәним мениц,
Өзбекстан-әзиз Ўатаным мениц!
ЎАТАН
Тил дәрьясы дүньяда ж үйрик ҳәм уллы не деген,
Пәрўазын қыял қусыныц саған ылайық көрмеймен,
К өзгенемниц рәўш аны киндик қаным тамған ж ер ,
Ғайры ж уртты ц мыц гүлине «өли» ш өбицди ҳәм бермеймен,
Бағыш лап дене қызғынын, ушырьш илҳам суцқарын,
Сени ж үрек гүлине орасам дейм ен ицкарым,
Себеп әлпеш леп өсирген сен мениц анамсац,
А л, мен болсам биримен сендеги сан мыц гәўҳарды ц.
П ерзентлик шоқ муҳаббатым космостан ш ексиз ҳәм таза,
Тек от басьш —ўатаным деў не деген дәм сиз биймаза,
Себеп заманны ц улы мен уллы ўатанда дөреген,
Туўылған ж ердиц топырағын көзимниц нуры көремен.
ҚЫЗКЕТКЕН
Қаланы қақ жарьш ағар Қ ы зкеткен,
Суўға кетти екен қайсы бой ж еткен?
Сол м езгилсиз сөнген ж улды з туўралы,
Ел иш ине тарап ацыз сөз кеткен,
Қызкеткен!
А ҳ , сол бойжеткен!
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Қызды аўыр қайғы м әж бүрледи ме?
Ә дилсизлик жаны н түтип ж еди ме?
К^>13 әрманы қәстерленсин деди ме?
Бул ўақыя бизге қалай кеп ж еткен?
Қызкеткен!
А ҳ , сол бойжеткен!
Барсам ҳәр сапары гөне Н өкиске,
Көпирицнен ж аяў өтемен әсте,
Д әл ортада турып қарасам пәске,
Ойландырар өтмишлериц бос кеткен,
Қызкеткен!
А ҳ , сол бойжеткен!
Ҳ әй , пәтли суў дәртти ядыма салмац,
Сулыў еди-аў суўға сүцгиген әрман,
Ацғары цда ыққан барқыт бурымныц,
Тәғдирине талдай қайысып турман,
А ҳ , сол бойжеткен!
Қызкеткен!
Өлимди ж ецген сол бир муҳаббаттыцды,
Сүйдим ағыс айтып барар атыцды,
Сен тирисец дәўир салтанатында,
Ҳ әм сен өлген ж оқсац ҳаслы затында,
А ҳ , сол бой жеткен!
Қызкеткен!
Қыялымды қозғап қыршын ығбалыц,
К өз алдыма келер жаслы қ дийдары ц,
Сап ышқыцды сақлар қайырлар қалыц,
Кел байрам етейик Қаттыағар беттен,
Қызкеткен!
А ҳ , сол бойжеткен!
Досты м қыр дөгерек серлеп қарашы,
М ынаў сырлы Қызкеткенниц ырашы,
Д егиш алып кеткен қыз минген талды,
А л, муҳаббат мәцги ж ас болып қалды,
Қызкеткен!
А ҳ , сол бойжеткен!
ТӨ С Қ А Ғ Ы С Ы П К Ө Р И С Е Й И К Б О З А Т А Ў

Енди хош ласпайы қ көзге яш алып,
Ш арш ағанш а күлисейик Бозатаў,
Енди кетпегейли елден бас алып,
Төс қағысып көрисейик Бозатаў.
Ж ыцғыллы сайларда өмир есип тур,
Ү стицнен йәне-ҳәм жолым түсип тур,
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Деген сөз бар: «дуз ҳәм дийдар несип дур»,
Усы гәпке келисейик Бозатаў.
Зийўарды ц йолына дуға қылғанлар,
Улығлар руўхы н ядқа алғанлар,
Әжиниязды ц әўладлары ҳармацлар,
Қосық тыцлап ж ибисейик Бозатаў.
Д узлы шацғыт уйтқыды деп А ралда,
Ўай-ўай Бозатаўды кезим қыя ма?,
Ўатан ўаспы көзге, сөзге сыя ма?,
Қуш ағына енисейик Бозатаў.
Батысы цда— «Үстирт», қублац— Қоцырат,
«Ақ қала» дер бәрш е бейиш тен зият,
К үн хож а, Бердақлар өскен топы рақ,—
Не берсе тец белисейик Бозатаў.
Ерназар А лак ез бабам ескен ж ер ,
«Тециз қаш ы п», дузлы ж алы н ескен ж ер,
Алты аўы з-ала ж ипти кескен ж ер ,
Тәрт к ез түўел өбисейик Бозатаў.
«Даўы ткел», «Қ усқана», «Ү ш сай», «Зайы рда»,
Т ерткүл, «Таллы ж ағы с», «Узын қайы рда»,
Заты ш ерип Ә жинияздек ш айырға,
Ядыгарлық тон пиш ейик Бозатаў.
Терим де, гөрим де усы кәрада,
А ралға ғаз келер жақы н арада,
Барып Молла Пирим салған қ алаға,—
Зийўарды бир тирилтейик Бозатаў.
Ж ақсы нийет иске ассын илайым,
«Қулын қосықларға» қуллық қылайын,
М әцги — Ә жиниязов болып қалайын,
Сезге ж улды з үцилтейик Бозатаў.
Орайлық А зи я — ортақ мәсканда,
Өзбекстан — ез уямы з уш қанда,
Туран төри — Қ арақалпақстанда,
«Әмиў сүтин» тец иш ейик Бозатаў.
«Барын базар етип», «ж оқтан-деретип»,
Туўысқанлық асқатығын нәр етип,
Ислам сәзин нанға барабар етип!,
Еркинликке ерисейик Бозатаў!
«К еним ех», «Ақ М еш ит»,«М айпоз», «Мойнақта:
Б изни ким билмейди арж ақ-берж ақта,
Туран-Түркстанда, Қарақалпақта,
Алты қанат үй тиклейик Бозатаў.
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Б ийғәрез, бнйнуқсан Ө збекстанда,—
Ақ кептерлер шарықласын аспанда,
«Дослықтыц дәргаҳы »деген дәстанға—
Биссимилла деп кирисейик Бозатаў.
Дәртли «Дешти Қыпш ақ»-Дослы қ дияры н,Қалай улы ғласам ,-ез ықтыярым,
К өцилде, арш ада, қолда не барын,
Түркстан деп бөлисейик Бозатаў.
«Аққалада»-Туран ойдыц төринде,
Өлсем әрманым йоқ туўған елим де,
Ә ж иниязды ц әзиз ана ти ли н де,—
Қ арақалпақш а кецесейик Бозатаў,
«Қоцыратласып» шай иш ейик Бозатаў.
К ерек болса ж ан бергейли ж ан уш ын,
Дослы қ уш ы н, Ўатан уш ы н, дин уш ын,
«Азиям — өз уям» ҳаслы мәнисин,
Та өлгенш е тәриплейик Бозатаў.
СӘЛЕМ АРАЛ, СУЎДА Ж УЛДЫ З ЖАНҒАН ЖЕР
... Суўыцда ж улды злар жымы цласады ,
Қамыслар өз-ара сыбырласады,
Толқын бирин-бири қуўып қашады,
Сәлем А рал, суўда ж улды з ж анған ж ер.
Т уран—Түркстанныц к ези , қасы едиц,
Қ уўаны ш лы көзлеримниц жасы едиц,
А зи яда арыўлықтыц басы едиц,
Өлме А рал, киндик қаным тамған ж ер .
Қәне дәртлесейик, еки әрманлы,
Д узлы шацғыт көмип кетип арбамды,
Туўылған ж ер атлы алтып ордамды,
К езим қыйып қайда кетермен Арал.
Шар айнамсац ш елистанда ж айнаған,
Мақтаныш ҳәм мәдет едиц сен маған,
Қосықлар да муцлы саған арнаған,
Қ әйткенде кеўлице ж етермен А рал.
Бир ўақ толып-тасып, бурқып тур едиц,
Гүмис сағым, зер думанлы нур едиц,
М ен, усыған ш үкир етип ж үр едим ,
Бүгин ҳалы ц мүш кил нетермен Арал.
Әлемге белгили сүўен, сазаныц,
«Қус базары» — алақанат азаныц.
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Ш алқар суўым, қазнам, ырыс қазаны м,
Д әртлессец, мен сеннен бетермен А р ал ...
Қ аяқта, Мойнақтыц мақпал көллери.
Бердақ, К үнхож аны ц ж үрген ж ерлери,
«Арал — Аққум» — тубалаўдыц ш өллери,
Қабырғамды қалай сөтермен Арал.
Ҳ икм етли сөз әлимсақтан таралған,
Тириш илик дәслеп суўда ж аралған,
Қуяш тан күш -қуўат, суўдан нәр алған,
И нсанияттан инсап күтермен Арал.
«ҚАРАҚАЛПАҚ» СОВХОЗЫНЫЦ ҚЫРЫҚ ЖЫЛЛЫҒЫНА
«Е лиўде—ел ж аца, қырық ж ы л да— қазан»,
Ү лесице тийди бул әж еп заман,
Қырық емес қырық мыц ж ы л ж асай бер аман,
Ўатан менен «Қарақалпақ» совхозы .
Қырық ж ы л бәҳәрдиц көр 1Ш гиясын,
А дам ҳәўес етер уш қан уясы н,
А қ қағазға бүркип «ж үрек сыясын»,
Қосық ж азды м «Қарақалпақ» совхозы .
Урыстан кейинги дәўир перзенти,
Сен Аралдыц қутлы қубла дәрбенти,
Елин сүйи ў ер ж игиттиц миннети,
Ж ан-тән сенлик «Қарақалпақ» совхозы .
Ш арўац меҳрицнен бузаў ийдирип,
Халықтыц бул бахты болсын м әцгилик,
Мен қосыққа қара қалпақ кийдирип,
Ақ гүл тақтым «Қарақалпақ» совхозы .
А қ көрпеш тей борпылдаған бозлары,
Талма бойлы Тотыядай қызлары,
Баўырсақтай буратылған сазлары,
Қойны ж әннет «Қарақалпақ» совхозы .
Уллы Бердақ, К үнхож алар өткен ж ер ,
Ҳ үрлим ан қыз бақсышылық еткен ж ер ,
Бизди асырап-сақлап қырық жыл күткен ж ер ,
Сәддақ саған «Қарақалпақ» совхозы ,
Б ундай болады тек бирликли елде,
Сөз-суў болып, тас гүллейди ш өлинде,
К өксимде қос қолым, алғыс тилимде,
Бас ийемен «Қарақалпақ» совхозы .
Ш ығысыц Боқай қум «Ш егара терек»,
К иш кене Ўатансац орныц бир бөлек,
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Район Б озатаў—ол марказ дем ек,
Сен тийкары — Қарақалпақ совхозы .
Қ ублацда Қ усхана қуслар өткели,
Қ услар осал ж ерди Ўатан етпеди,
Тәриплеўге шайырлығым ж етпеди,
Кеш гүнамды «Қарақалпақ» совхозы .
Паш ен таў, Таш тоқы-таўдыц ағласы,
Абат ж апта ойнар айдыц шуғласы,
А рқац - Ержан атаў, М айжап қубласы,
Аты м аш ҳур «Қарақалпақ» совхозы ,
«Еркин дәрья», Еркин тоғай, Б ай хож а,
Батысыцды Зайыр зейницдей таза,
Т ециз қаш қан сайын кеўлим биймаза,
Көллер қәне? «Қарақалпақ» совхозы ,
Бүгин өткен иске айтып салаўат,
Қ уўаны ш үстинде таппай ғалаўат,
Е нди ҳадал, пәк жасайы қ саламат,
Тилегим сол «Қарақалпақ» слвхозы .
Ҳ әр кимниц ўәдеде болсын турағы,
Ҳ әм исенип ҳәм болайық қырағы,
Қ араўсы з қалмасын ўатан дарағы,
Сақ бол, бек бол «Қарақалпақ» совхозы .
Қыйсық шақаларын ш аққан кестирип,
Тәрбия етейик ҳәмме дос турып,
Қайта қурып ж ән е ж еделлестирип,
М ийўасын тер «Қарақалпақ» совхозы .
Бизлер күни кеше тентек саналып,
Бираз ж ас үлкенлер айтты ағалық,
Сол ж ақсы лар өскен алтын жағалы қ,
Гүллене бер «Қарақалпақ» совхозы .
Оспанов Қ урбанияз бир балац еди,
Заманы нда зор болған балац еди,
Зи й ўар, Бийбиаж ар төл балац еди,
Сен деп өтти «Қарақалпақ» совхозы .
Киш и салма, совхоз жабын ж ағалар,
Сонлықтанда Абат жаптан саға алар,
Щ щ й й ек
Упат ағалар,
Бас ветеран «"Қарақалпа^қ» ш ю с о т .
Т өрехан, Әжибек, Төрениязлар,
А лдаш , Қызылбай ш ал, Қ әдирниязлар
М арҳум болса, А йман, Байнияз бар,
Бас билегиц «Қарақалпақ» совхозы .
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М арҳум М ахмуд аға, А бдулла аға,
А й хан, Зийўар, герой Улбосын апа,
Оспанов Балтабай болмасын қапа,
А та улы «Қарақалпақ» совхозы .
М уратнияз аға, Сарқытбайларды,
А йтсақ санап төртж үз сексен айларды,
Олар өрип, ш еге қаққан ж айларды ,
Саўын баз дер «Қарақалпақ» совхозы .
Бәрин ш еттен айтып шығыў мүмкин бе?
Ўақыттыдда сораўы бар бул күнде,
Қа*тған аз өмирим сениц еркицде,
Пида болсын «Қарақалпақ» совхозы .
Аспандағы ж алғы з айдай бир парш а,
Кеўли орта—жаптыц суўы орташа,
Член бюро, айдан арыў Айпарш а,
Мақтанышыц «Қарақалпақ» совхозы .
Серегүл, Мргйўагүл м еханизаторлар,
Кимлери сипсекеш , ж умы ссы з отыр,
Сеннен Турсынайлар табылмай атыр,
Кадр керек «Қарақалпақ» совхозы .
Гүлсара, Гүллчәҳән, Гүлж ан, П еригүл,
Айта берсем қызларыцныц бәри гүл,
Преш қызы басқасына жары бул,
Бир архивиц «Қарақалпақ» совхозы .
Арада ж оқ үлкенлерге, ж асларға,
Бул күнде бар заман ш ерик досларға,
М иллет, улт айырмай аўылласларға,
Ўатан бол сен «Қарақалпақ» совхозы .
Сыртта кеўлим орта, көзим ж асланар,
Тойда аўыл тойы көзге тасланар,
Ўатан «таза поселкацнан» басланар
Мен бир балац «Қарақалпақ» совхозы .
Үрсе үни қосық болып ж ацлаған,
Күш игиц — мен ж үрегицди ацлаған,
А бзал ийтин өз ийеси қыйнаған,
Қорыр қазнам «Қарақалпақ» совхозы .
Ҳ үрмет ҳәм дацқ барлық ветеранларға,
Бүгинги мийнеткеш қаҳарманларға,
Таўсы лажақ емес узақ тацларға,
Тәрийпиц бар «Қарақалпақ» совхозы .
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ҒӘРЕЗСИЗЛИК МУШАЙРАСЫ

ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА ТЕРМЕ ҚОСЫҚ
И л-илаҳий, ин-инаят,
Ж аца әўлад, саў-саламат,
Өзбекстан сорамында,
Он үш дур «улы с»—ўәлаят!
Он еки мүш ец саў болғай,
Саламат әўлад мәрҳамат!
М устақыллық майданына,
Ғәрезсизлик байрамына,
К еўлимдегин айтсам бастан,
Тәнҳа саған әзи з Ўатан,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Билим-өнер әйямлары,
Тойханаға шақырады,
Мустақыллық майданлары.
Ел—абадан, Ўатан— азат,
М иллий м-ийрас, мәденият,
И лим, ҳр1кмет, әдебият,
Ата дәстүр, қәдирият,
Өзлигим қайта оралса,
Ж уртбасш ы мы здан шарапат,
Илая П резидент ағамныц,
Бахтын Алла етсин зият,
Еркинбайдыц қумай қусы,
Он жасы на қақты қанат,
Ўатанласлар қутлы болсын,
Дацқлы байрам дүнья ж үзи л и к ,
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!
Татыўлық, бирлик, берекет,
Улығлардан қалған ҳикмет,
Еркинлик декларациясы ,
М әмлекетлик баслы ҳүжясет.
Бас авторы — Президент!
Ўатан дацқы диянаты,
Ж уртбасш ыныц қос қанаты,
Азаматтыц мақтанышы,
Ж әм ийеттиц ақыл-ҳуш ы,
Гербтеги дәўлет қусы,
Өзлигимнен нышан усы.
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!
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Бирадарлар қутлы болсын,
Еркин өмир тоғыз ж ы ллы қ,
Ҳәр қәдемиц сәтли болсын,
Мустақыл мийрас ж ер ж үзи л и к ,
Сәлем биринш и сентябрь,
Қос қуўаныш қуралтайы,
Билим байрамы сен — бизлик,
Халық аралық ортақ сезлик,
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!
Еркин сөйлеп ҳәр сөзицди,
Сап ақыл сана-сезимге,
Бағындыр еки к езицди,
(Қулақты ц да «қарыны ж оқ »,
уятлы етер изинде),
Мустақыл демектиц мәниси:
Танып ал өзиц-өзицди,
Еркинликтиц бир белгиси,
Өз ықтыярыц өзицде,
«Азат, абат Ўатан қалсы н»,
Соцғы әўладқа изицде,
П резиденттиц сиясаты,
Ж ецип шығады түбинде,
Сол уш ында бул жацғырық!
Соныц ушын бул мәцгилик: —
Мустақыллық майданлары,
Ғәрезсизлик байрамлары.
«Тециз қашып» аҳ урады,
Арал — арыўы даланыц,
Аралдыц аҳы ў-зары на,
Үн қос Түркстан, Тураным,
(Әмиўдәрья артериясы,
Бул ж әннетий ж ер Ананыц)
Қ әнекей көрсем А ралды ц,
Бийғәрез толқып турғанын,
Бул мениц «қәмек қыялым»
Еркинлик деген ески сөз:—
Ата-баба әрманлары,
Саламат әўлад дәўранлары ,
Соныц ушын да гөнермес,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Мустақыллық майданлары.
Бийғәрез соз — белге қуўат,
И нтизам, меҳир-муҳаббат,
М ириўбет, қайыр-сақаўат,
Ҳ адал мийнет, ийман-инсап,
Ш үкирлик, қалыс қанәәт—
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Инсаныйлық қағыйдасы,
И лаҳийлик барған басы.
Мақпал муш айра, саз-сәўбет,
Тер төгип тапқан бағ-дәўлет,
Ғәрезсизлик берген нәўбет,
Азатлықтыц шар айнасы,
Өзлигимниц өлш еў тасы,
Мустақыллық м ухаллеси—
Келеш ектиц жылнамасы —
Үәрезсизлик. к,асы11дасы.
Сәлем биринши сентябрь,
Қос қуўаныш тойханасы ,
Ағартыўдыц ақ отаўы,
Парахатшылық формуласы,
Ғәрезсизлик—мустақыллық,
Сөз сереси, нама басы,
Саламат әўлад саў болсын,
П резиденттиц ўатанласы,
Аман болғай Ана — Ўатан,
Аман болғай Ел ағасы,
Санамызға сицген ж астан,
Заты-пәкти тилде дәстан,
Өс-еркенле Өзбекстан,
Мыц мүбәрек болсын саған,
Ғәрезсизлик байрамлары.
«Қ усханадан» дүрлеп уш қан,
Сен бир азат еркин қуссац,
Ж аны м Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
Қарақалпақстан!
2000‘жыл.

Еркинлик — руўхы й қуяш —
Қарақалпақтыц келеш еги,
Мыц мубәрек, миллий мийрас,
Ўатанныц бас мерекеси.
А ўқамласып әўел бастан,
Ата-баба қоныс басқан,
Әмир Темур дүзген бостан,
Тарийхы мыц жыллық дәстан.
Теберик, Туран, Түркстан,
Ғәрезсизлик байрамларыц,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
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Бурынлары ғәрезсизлик,
Бир ем ески елес еди.
Будан былай қызыл қумда,
Таза «Турангүл» өседи.
Турангүлдиц ж үзи н ж елпип,
Ж асы л, ж ипек, ж ел еседи.
Еркинлик-бул ески ертек,
Елим деген Ерен болып,
Салтанатлы сүрен болып,
А затлы қ деп гүреседи.
М ақсет-мурат, мақтанышымМ иллий мийрас соныц ушын,
Қураный сөз мениц уш ын,
Ғ әрезсизлик— М устақыллық,
М устақыллық— Ғәрезсизлик!
Юрт басшымыз- кәрўан басы,
М әмлекеттиц көзиў-қасы ,
Торқалы той тамадасы
Ўатан басы- отагасы!
Әмир Темур тәрбияты,
М әмлекеттиц күш -қуўаты ,
Наўайыдан нәму-ныш ан,
Әл-Беруний тәлийматы,
Аббазды ц ақ пәтиясы,
К үнхож апы ц кейпияты ,
Ж ийен ж ы раў ўәсияты ,
Әжиниязды ц әрманлары,
Миллий мийрас маржанлары ,
Ибрайымныц илтипаты,
Гүлистанныц^ ш еърияты ,
«А ралқум», Туран ойпаты,
Ел паспорты — Қурап хаты,
Ғәрезсизлик буныц аты,
Түркий тайпа хаслы -заты,
(Арал дәрти ж үрегим ниц,
Ж азы лмастан жарақаты).
Тарийхы тиллерде дәстан,
Ортақ ордамыз Түркстан,
Ғәрезсизлик байрамларыц,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Өзбекстан,
Өзбекстан!
Әмир Темур, ислам ели —
Әдалаттыц алты н-зери,
Бабур ш ахтыц нәсияты —
«Халық ушын» ж асады Бердақ,
(Бердимурат ырас аты).
Я ссаўийден ядыгарлық,
«Хикметли сөз» имараты.
^ Г. М әтъякупованьщ қосы қлары нәзерде тутқан
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Президенттин; китаплары—
Ақыл-ойдыц салтанаты.
Ж аца мазмун, ески сөзлик,
Әл-Беруний тағлийматы,
Ә жиниязды ц Бозатаўы,
Туўысқанлық кәраматы,
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!
Тарийхтан ез орнын тапқан,
Б ийғәрез ел Өзбекстан,
Сақый гүз басы, зер әйям,
Ағартыўдыц алтын айы,
Сәлем 1-сентябрь!
Қос қуўаныш қуралтайы,
Бийғәрез билим булағы,
М әмлекетлик миллий байрам,
Сениц тойыц Туран — Түркстан,
Ғәрезсизлик байрамларыц,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Өзбекстан!
Өзбекстан!
Тек бир шынлық бары сезси з,
Ким ғәрезли, ким ғәрезсиз?
Ўатан-азат, ел-ғәрезсиз,
(Туўысқанлық сезим , «көзсиз»)
Өзбек пенен қарақалпақ,
(С ен-ғәрезсиз, м ен-ғәрезсиз),
Қос туўы сқан-тец ғәрезсиз
К өзге-сүрме, тилде-дәстан,
Ец аяўлы сөздиц аты,
Ата-аа(Та а м я н я п г ,

Сонлықтан да ғәрезсизлик,
Қосығымныц нақыраты ...
Саз-сәўбетте нама басы,
Азатлықтыц ирге тасы,
М устақы ллы қ— ғәрезсизлик,
Ғ әрезсизлик— мустақыллық!
Көз-айды н Туран, Түркстан,
Той мубәрек Ата-мәкан,
Қ уўан, ш адлан А на—Ўатан,
Д ос—қуўанса, душ пан— ҳайран,
Ү лкен-киш и мәзи-мәйрам,
Он ж асы на қәдем басқан,
Торыз ж асар Еркинбайж ан,
М устақыл демлер мубәрек,
Қутлы болсын уллы байрам,
Өзбекстан, Өзбекстан!
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Ҳәррелериц пал тереди,
Гүбелегиц гүл тереди,
Ж ипек «тоқып» наўқанларыц,
Ш айырларыц «тил тереди».
Көп миллетли кәрўан сарай—
Өзбекстан—дослық ели!—
А зияны ц байтереги!
Сен болмасац қәйтер едим ?!.,.
Қарақалпақтыц келеш еги,
Ғәрезсизлик— Мусатқыллық!
М устақыллық— рәрезсизлик!
Көз аш қанда көрген ж әҳан ,
А нам —А рал—Ата мәкан,
«Келеш еги бийик Отан» —
Өзбекстан, Өзбекстан—
Әўеле қудай ҳәм ө зи ц —
Барлырыныц түп-дереги,
Пүткил сийнем саған дерек,
Дақ тиймеген дәптер еди!
Ж аны м Қарақалпақстан!
Ж ақсы адамныц қос-қонағы,
Қатарласып, ж уп келеди,
Сонлықтан да еки байрам,
Елге шадлық әпкеледи,
Сол уш ы н-ҳәм қутлы байрам,
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!
Ғәрезсизлик кредосы,
Тола-тегис тамамланған,
(Бир абсалют) уғым емес,
Булдыр-булдыр ағып турған,
Хәм қол ж етпес сағым емес,
Бул шынлық, ҳеш емес ж алған,
Бул түсиник уран болып,
Ны зам, Ҳ әдис, Қуран болып,
Қәдим заманлардан қалған,
Ғәрезсизлик инсаниятты ц,
Бир илаҳий тәбияты,
Ҳәр пуқара азаматтыц,
Р уўхы й күш камалаты,
Қудайым өз бенделерин,
Қорғайтуғын караматы,
Пайғамбар өз үмметине,
Инам еткен инабаты.
Сонлықтан да ғәрезсизлик,
Пуқараныц парасаты,
И йман-ислам имараты,
М әмлекеттиц диянаты .
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Соныц ушын Ғәрезсизлик,
Қуран қосық дүнья ж үзли к ,
Сөз патшасы, нама басы,
Ғәрезсизлик — М устақыллық,
М устақыллық — Ғәрезсизлик!

ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҒӘЗЗЕЛИ
«Үлкен үйге не керек болса,
Кишкене үйге де сол керек»
(Қарақалпак, ха лы қ накылы)

Ғәрезсизлик — емес миллий м енменлик,
Әлем— алақандай, ж ер-көздей кецлик,
Үлкен бе, киш кене—барлық халы қларды ц,
Өлшеў тасы болсын, тек теппе-тецлик!
Әдил патш а йоқ деп Бердақ ш ырлады,
Ә ж инияз егилип елин жырлады ,
«Автоном елсец» деп ж етпис ж ы л бурын,
Ғәрезсизлигимди кимлер урлады???
«Сыпайы қысым»бар, топас таршылық,
Суверенли сөзлер қалды сарқылып,
Толық ғәрезсизлик берилер емес,
Бирақ «бәрин беж ер ем и з» ... барш ы лы қ...
Ғәрезсизлик алынбайды ж алы ны п...
К елмейди ол марапатқа малы ны п...
Ақыл-парасатлы келисим менен
А дамлар ўәж лессин ақтан жарылып,
Халы қ уш ы н, пүткил елдиц мәпи деп
Халықлар дослығыныц тутас ғамын ж еп ,
«Халық мәпи» ҳәрекетин баслаған,—
А зам атлар,—халық ҳүр м ети ,—ҳақы ц, тек.
Қ услар еркин пәрўаз етиўи дәркар,
К әрўан м әнзилине ж етиўи дәркар,
Еки дәрья еркин ағьш Аралға,
Ш өлистан ш егинип кетиўи дәркар.
Х алы қлар алса толық ғәрезсизлигин,
Буныц уш ын айьшлайды бизди ким,
Ү лкен-киш и барлық ағайын менен,
Бийғәрез сөйлессек дейм из биз бүгин!
2991-жыл.
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ҒӘРЕЗСИЗЛИК г и м н и
Дослы қ, бирлик—диянаты ,
И йм ан—ислам истихаты ,
Пайғамбардыц парасаты,
Ата-баба аманаты,
(Ал аманат—Алла аты),
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Қәдир-қымбат қәсийетим,
Ар-намысым, күш -қүдиретим,
Сен арқалы тоным пүтин,
Әдеп-икрам ақ нийетим,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
А на тил—әзи з Анасы,
Дүрдана сөз, дара басы,
Биссимилла басламасы,
Сөз сереси нама басы,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ш еж иреси узақ дәстан,
Келеш еги айдынласқан,
Тәғдирице табақласпан,
Өс-өркенле Өзбекстан!
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ўатандарлық сана-сезим,
Ҳәм парахат өмир өзиц,
Сөйлер тилим, көрер көзим,
Түпкиликли түркий сөзим,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
М иллий мийрас, мәденияты м,
А на тилим, әдебияты м,
Дин-ийманы м, диянаты м,
«Дешти қыпшақ» ўалаятым,
Ардақлаған адам атын,
Мақтанышым ҳүррияты м,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ата-баба тийкар салған,
Теберик Туран, Түркстан,
Тилден бурын пайда болған,
«Қол қатылмас дүньялы қ зац«
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ҳадал мийнет, ақыл-сана,
Әдеп-икрам, тәртип яна,
Биреўге-биреў пәрмана,
Болса болар сонда ғана,
5— Ә. Ә жиниязов
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Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Намыў-нышан қәдирият—
Герб, гимн-кәримийзат^,
Ўатан туўы турса ж а й н а п ,—
Айбатлы саўлат-салтанат!
И тималлық, имканият,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Азатлықтыц байтереги,
М әмлекеттиц ж ан-ж үреги,
Барлығыныц т ү п -д е р е г и ,~
Өзбекстан бахыт ели!
Саў бол, «уллы мәртебели»,
Ғәрезсизлик-М устақыллық!
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
1995-жыл.

ҒӘРЕЗСИЗЛИК БАЙРАМЛАРЫ
П резиденттиц пәрманлары ,—
Көзлериме сүрме болсын,
Ғәрезсизлик майданлары,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Ш адлық, бахыт әйямлары.
М иллий м әж илис, м ерекем из,
Ғәрезсизлик байрамлары,
А яўлы алтын уясац,
Сен—Аралсац, А зиясац,
К өзлериме тотыясац,
Бийнуқсан, бийбаҳа Ўатан,
Ж аны м Қарақалпақстан!
Узағына қутлы болсын,
Саламат әўлад дәўранлары ,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Ж урт басшы кәрўан баслап,
Пуқарасы қоллап-қош лап,
А т қошшылар көш тартады,
Еркин, батыл дизгин услап.
Зер қанатым алып уш қан,
Қуўаныш ым толып тасқан,
Ағартыўдыц әйямлары,
Қутлы болсын Өзбекстан,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Темурийлар таж ы -тахт,
^Кәримийзат (араб сөзи) уллы , қүдиретли, кәрам атлы деген мәнилерди билдиреди. Мыс:
Қураний кәрим , Кәрийма ҳ.т.б (автор).
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М авереннахрдыц пайтахты,
Бухарасац, Самарқандсац,
Қ андай ҳадал сүттен ҳақсац,
Ғәрезсиз илаҳий бостан,
Сен— Х орезм , Қарақалпақстан,
Бәрш емизге қутлы болсын,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Өзбекстан, Өзбекстан!
Әндижансац, Намангансац,
Қаш қадәрья, Ферғанамсац,
Сурхандәрья уллы таўсац,
Сен Ж иззақсац, Сырдәрьясац.
М ағрифеттиц түп сағасы—
Алтын орда, ақ отаўсац,
Ж ацла дослық қасийдасы —
Ғәрезсизлик муш айрасы
Ж айна-ж асна Өзбекстан.
Өзбегим өз қәдирданы м,
Ў атан—ортақ, дин ийманым,
Сен мениц Мекке — М әдинам,
Темурий Туран, Туркстан.
Қутлы болсын ел-халқы ца,
А зат өмир әйямлары,
Ғәрезсизлик байрамлары,
Өзбекстан, Өзбекстан!
СУВЕРЕНЛИК УШЫН ЖАНЫМ САДАҒА
Қыз ер ж етсе «ш ийден тысқа» шығады,
Ул үйленсе үйден басқа шығады,
Тар қурсаққа сыйған егиз туўы сқан,
Бир ж апсарда неш е ж асқ а шығады?
Ү йден-үй, елден-ел бөлинип атыр,
Сөйтип дүнья қайта қурылып атыр,
Ески Ҳ индистанны ц еден елинде,
Ш татларға «штат» берилип атыр.
Д еген бар: әлиптиц арты болады,
Ел ағасы — елдиц мәрти болады,
Бул дүньяға шығып халы қ болғансоц,
Ғәрезсизлик деген ш әрти болады!
Айланы п кетейин ағла ырымнан,
Қыз алып, қыз бериў дәстүр буры ннан,
А л, ж ер альш, ж ер бериў ж оқ ҳеш ж ер де,
(Туўылған жер! Суверенли «қулы цман»).
Бир-бирине тийип турған иргем из,
Түрки тиллес төрт туўы сқан биргемиз,
Бир аўқам да татыў түтин түтетип,
Бийлик алсақ тәп қоймаймы з төрге биз.
Б из туўы сқан халықларға ы рзамы з,
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И ретинде Хатамтайдан мырзамыз,
Қарақалпақстан—дослық дияры!
М ине, бизиц, уранымыз, арзамыз!
Бәлент суў үйилсе бәлент сағада,
Ж ол ортада байланбағай нәбада,
Ағын суў бийғәрез ақсын сағада,
«Суверенли суўға» жаны м садаға!
Дәрьялар тецизге қуйыўы дәркар,
К еўил-кеўиллерге сыйыўы дәркар,
Қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркменниц,
А ўқамы уўы здай уйыўы дәркар!
Д үзен ҳәўли-ҳәрем бағы-бостанды,
Улығлап бул иске үлес қосқанды,
Мөрли мәмлекет деп тән алып турман,
Суверенли Қарақалпақстанды!
1990-жыл.
МЕНИЦ ПРЕЗИДЕНТИМ — МЕНИЦ ҲҮЖДАНЫМ

Тәрийп етип Наўайыныц әўлады н,
Сөз сересин таўып айта алмадым,
Бердақ баба өзиц қолла балацды,
П резидентке атыцнан сөз арнадым.
Ел мәпин ўақыттан озып түсинген— ,
Ж ақсы лар туўылар жақсы нәсилден,
Ибн Әбдиғаний Кәримтекли «зат»,^
Ибн И слам —Отан улын өсирген.
Теберик төр-жапсар-Туран, Түркстан,
Өзбекстан — өз алдына мыц дәстан!
П резидент!—юртбашы-халықтыц атасы,
Бабур бабамыздай дара Данышпан!
Сизге халық атынан мәдет тилеймен,
Мен — Бердақ емеспен, тилге гедеймен,
М ениц П резидентим — аман болғай деп,
А т үстинде турып асық үлеймен.
Ш өп-шар ығып кетер аққан сец менен,
Дәрья маўасасыз — тарнаўлар менен,
Ҳ еш қандай қара күш кесе туралмас,
Кәрўан көши ж үрсе дурыс ж ол менен.
А л, Байтөбе байғус үре береди,
Кәрўан пәрўа қылмай ж үре береди,
Қанатлы сөз — Дин исламныц нақылы,.
Улығлар! — дүньяға сийрек келеди.
*«3ат* сөзи Ш ығыс халы қлары нда (түрки теклес)— әўлады, үрим-путағы , зүрьяды, ататеги, перзенти, урпағы (туқым-тебериги) ҳ.т.б. мәнилерди билдиреди. Мс; аты -заты , заты-пәкти,
заў-зады, заты ш ерип, ҳаслы -заты ҳ.т.б.
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Дин ислам террорға қарсы сирә-да,
«Өш алы ў»— тек, от таслайды араға,
М әмлекет бар ж ерде керек еле де,
Әдалатлы «темир тәртип» ж ан аға...
« ...М у д ж а х е д ...» , «тәлиблер» Афган ж еринде^
«В аххабистлер»...ҳарам ойы билинди^,
Араласып ж үрген өзим из бенен,
«Ж асырын ж аў» иплас душ пан түби н де...
Бәрин көрип бақлап турғаны уш ын,
Бендесине пана болғаны уш ы н,
Мыц қәтле ырзаман қәдир Аллаға,
П резидентти сақлап қалғаны ушын!
II
Сабыр-тақат, ақы л-парасат,—
Ж ецип Ўатан ж асап атыр парахат,
Ел-журты өз президентин ардақлап,
Неси айып айтса мақтаў-м арапат...
Л екин мақтаў сөзди ж аны ц сүйм ейди,
Сол уш ын «артық сөз» айтқым келм ейди,
Ел Сизди сыйлайды «кирпик иш инде»,
Тек сатқын «саяқлар» буны билмейди.
С ана-сезим—дана диянаты цы з,—
Саррас болғанлықтан сиясаты цы з,—
БМШтыц «ҳүрметли китапш асы нда»,
Алтынға қаплаўлы айтқан гәпициз!
М ухтарам Президент! Айтар арзым бар.,.
Пуқарацны ц бул сөзине қулақ сал:
«— Ж аў ж оқ деме, бассац аяқ астында»,^
Абайлы бол ж ән-ж ағы ца қарап ал.
Ы лайық сөз таппай турыппан, бирақ,
Бердақ «айтқан» қол қатылмас қалыс гәп..
«— Халық-Президентти! Х алы қты -П резидент!— »,
«Ж алғызындай керер ж аннан жақсырақ»^
III
Халықтыц м еҳир-м уҳаббети нәр болып,
М услима — мийриўбет мәдеткәр болып,
Ел ықласы Сизди аман сақлады,
Сизге, бизге қәдир Алла яр болып!
^ ( ваххабистлер, «муджахед талиблер*) өзлерин исламныц «садық сақш ы лары» деп
ж әр и ял аў ш ы , ш ы н м әнисинде нслам д үньясы нда қар ал а н ған , ж әм и й етк е қарсы зорлы қзомбылық, қорқы ты ў, террорш ы лы қ усылын қолланатуғы н экстремистлердиц майда топары,
ж асырын ҳәрекет етеди.

^Қарақалпақ халық нақылы.
^Б ердақты ц «Ж ақсы рақ* деген қосығынан алынған қатар.
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Аўы л-аймақ, ел-ж урт, сағат сайын б и з,—
Ўатан айтса—не ис болса тайынбыз,
Өзбекстан ушын! Президент ушын!Екиленбей ж ан бериўге қайылмыз.
«Ел мәпи — татыўлық, бирлик, берекет»,
«Сап ақыллы, сағлам әўлад ессин тек»,
«Өзбекстан — келеш еги уллы мәмлекет!»,
Авторы — өзициз, Ж аноб Президент!
Ўатан Ана саўлатына сайма-сай,
Пуқарацды қанатлыға қақтырмай,
Аты —Өзбекстан! Ушан кемесин^
Қумға қайырлатпай, ж арға соқты рмай...
...Х алы қты ц кеўилхош ы н ж әм леп, ж ән е С и з,—
Қыйын күнде кәрўан тартып келесиз,
...Д әўи рди ц Ец дана П резиденти деп,
Тарийх төрин ийелейсиз, еле Сиз!
Рухы й ж игер, шыдам, ерк, күшрщди—
Ж ер ж үзи тән алып. Толық түсинди,
Тек, Сиздек даныш пан, улығбар инсан,
Мәцги қалар әўладлардыц есинде!
Бул марапат емес, әпиў етициз,
(Бизиц шатпаны да керип кети ц и з)...
Өзимсинип сөйлер ж ақы н адамлар,
(«Ж азы лмаған зац» — «аўызша өтиниш »).
IV
...П резиден т кек тутпас, кеўли кец болар,
Сөзи— Қуран сүресине тец болар!
«Елим деп, журтым деп ж аны п жасаған»^
Ж ол басшыныц сөзи—ж уртқа ем болар.
...Х алқы мны ц қәлеўин— қәлеймен Сизге,
Қ әйтип, қай кесем ди тецермен Сизге,
М ухтарам Президент! Қәдир А лл адан ,—
Узақ ж ас, аманлық тилеймен Сизге.
П резиденттиц ҳақ нийети, пәрм аны ,—
Ата-бабамыздыц арзыў-әрманы!
Парахатшылық, Дослық, Бийғәрез Ўатан,
Еркин ел—абадан, алтын дәўраны!
Аўмай-талмай өтер уллы сынақтан,
Юртбашы баслаған өмир кәрўаны!
«Мыц-мыц қосшы, бир басшыға еремиз»^,
Өзлиги тикленген төрде төремиз,
*Үлкен корабль.
2 И .А .Каримовты ц уранға айланып баратырған даналы қ сөзи.
^ Х алы қ нақы лы нан өзлестирилип алы нған сөз дизбеги.
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М устақы л, м ухаддес Өзбекстанды,
А лақанда сақлап алып ж үрем и з.
Халы қ П резиденти — Ислам Каримов,
Қ айта сайлансын! деп даўы с беремиз!
ҒӘРЕЗСИЗЛИК МУШАЙРАСЫ
Д ин исламныц кәраматы,
Сағлам әўлад саламаты,
Өзбектиц өз диянаты ,
«Тимурнама» тәлийматы,
«Бабурнама» ҳақы йқаты ,
Ата-баба аманаты,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик.
А дам ата арғы теги,
Ўатан улы , беглербеги,
Түрки тилдиц төл сөзлиги,
Тәреплердиц сиз-бизлиги,
Өзбекстанныц өзлиги,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик.
Халықтыц қәдир-қәсийети,
А р-нам ы сдур, күш -қүдирети,
Бабур ш ахты ц ақ нийети,
Наўайыныц ўәсияты —
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик.
Х орезм ш ахты ц әўлады ,
Әмир Темурдыц зуряды ,
Мырза Улығбек пәряды ,
Ж улды з ара ж етер дады ,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик.
И стиқлал нур, серхош сәўир,
Д үзи к әдеп, алтын дәўир,
«Рухы й Таш кент, Султан Бабур»
Тилге ж ец и л, ж олы аўыр,
Қысқа қосы қ, узақ дәстан,
М устақ мийрас ж азалм аспан,
Тилла топырақ бағы-бостан,
Өзбекстан, Өзбекстан!
Дарханш ы лы қ дигирманы ,
П уқараны ц дин ийманы ,
Т уўма талант Түркстаны,
Б ийғәрез илим умманы ,
Ш алқардай кец әл-аспаны ,
А ш ы л, дослы қ дастурханы!
Гүлдек, бийғубар, бийнуқсан,
Сен мыц ж ы ллы қ Б ерунийсац,
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Ж етпис ж ы л жойты лы п ш ыққан
Ғәрезсиз мустақыл бостан,
Өзбекстан, Өзбекстан!
А на тил әзи з анасы,
Қосық — сөздиц дүрданасы ,
«Ж аны бар болмыс» ш амасы,
Рухы м ны ц «қыр қаласы »,
Дуйы м ж уртты ц баспанасы,
М әмлекеттиқ Ата-А насы ,
Қосығымныц бас тем асы ...
Ғ әрезсизлик, ғәрезсизлик!
Өзбекстан, Өзбекстан!
Ата-баба тийкар салған,
М устақыл ел дин-мусы лман,
Тилден бурын пайда болған,
Қол қатылмас дүньялы қ зац :—
«Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ҳ әм бизиц Туран, Т үркстан»,
Өзбекстан, Өзбекстан!
Пәк пазы йлет ақыл-сана,
Ҳ адал м ийнет. Тәртип яна,
Биреў-биреўге пәрмана,
Болса, болар сонда ғана,
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
М еҳир-м уҳаббеттур аты,
М устақыллық — Қуран хаты ,
Әлемге паш ҳаслы -заты ,
Әда.латлық ж ум ҳур ия ты ,
Елдиц баслы қәдирияты ,
М иллий мийрас ҳуррияты ,
Әдебияты, м әденияты ,
И тималы , им канияты —
Ғ әрезсизлик, ғәрезсизлик!
М ақтанды десец әпи ў ет,
Елге, ж ерге келди нәўбет,
«Келеш еги зор м әм лекет—
М ениц Өзбекстаным» деп ,
Айтты мухтарам П резидент,
Ғәрезсизлик, Ғәрезсизлик!
Тарийхтан өз орнын алған,
М устақыл ел — Өзбекстан,
Ж ы лнам ада пайда болған,
Сақый гүз басы, зер әй я м —
Сол күннен баслап әлм удам ,
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«М әмлекетлик миллий байрам» —
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик!
Ким ғәрезли, ким ғәрезсиз,
Тек бир шынлық бары с ө зси з...
Сен—ғәрезсиз, м ен— ғәрезсиз,
Өзбек пенен қарақалпақ,
А ға-ини, тец ғәрезсиз,
Түрки тайпа қос туўы сқан,
Бизлер уш ы н озал бастан,
Ец муқаддес сөздиц аты,
Қосығымныц цақыраты«Теберик Туран, Түркстан!
Ғәрезсизлик, ғәрезсизлик
Өзбекстан, Өзбекстан!»
Туранныц ж омарт ж үреги ,
А зияны ц Байтереги,
Уллы дәўлет мәртебели,
Өзбекстан—өзбек ели,
Зараф ш анда зер тереди,
Ш айырлары «тил тереди»,
Абаданлы қ нан ш өреги,
Барлығыныц түп дәреги,
Ғәрезсизлик — М устақыллық!
ОРАЙЛЫҚ АЗИЯ — ОРТАҚ ЎАТАНЫМ
(Бес мәмлекет пук^араларыныц тәрип крсыгы)
Х орезм , «Бес қала» ата-мәканы м,
Ислам кәраматлы динлерим бардур,
Орайлық А зи я — ортақ Ўатаным,
«Аты қарақалпақ еллерим барды ».
«Ж айлаўы м Үргениш — арқасы теци з»,
Өзбек, түркм ен менен тутас иргем из,
Қ азақ, қырғыз, тәж ик пенен биргем из,
Түрки тайпа, А на тиллерим бардур.
Өзбек, түркм ен, қазақ, тәж и к , қырғы збан,
Түп сағамы з бир ул менен бир қы здан,
Орыс пенен ж етинш и ш оқ ж улды збан ,
А заў-ғазаў аға-инилерим бардур.
Ортақ дәстүри м из, қәспи-кәрим из,
М иллий м ийрас, абырай намыс-арымы з,
Туўраний теберик пайғамбарымы з,
Х о ж а А хм ед Я ссаўий пирлерим бардур.
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Қ ы зы лқум , Қ арақум ш өлдур қаш ш аннан,
Ш өлистан ден биз безбейм из Ўатаннан,
«Тубалаўды ц төл туцғышы» атанған,
«А рал—А ққум » дузлы ш өллерим бардур.
А р ал — алтын ж үзи гим н и ц қасы еди,
Ш ыны ш үлен қазан! П искен ас еди!
А зи я да арыўлықтыц басы еди!
А йтсам ат басындай әрманым бардур.
А рал анамызды ж оқлап ж ы лаған,
Ш арбы бултқа ш алқа түсип қараған,
И зейкеш тиц кермек суўын ж алаған,
«Қара терец», «Алтын көл» лерим бардур.
Халқым! Бес президент— бес патш а балац,
Уллы ис баслады қуралы — Қ уран,
Ж ум ы с орны —А рал, иргеси —Туран,
Т ецизим толады қуллассы қәлам,
Бес президент уш ы н А лай ҳиссалам ,
Тил үстинде өскен гүллерим барды.
январъ, 1997-жыл.

САЙЛАЎ — ПУҚАРАЛЫҚ ПАРЫЗЫМ МЕНИЦ
А зам ат адымын сүйсинип бақлаў,
Ж аманларды арамыздан аласлаў,
Ж ақсы ны ц ж ақсы сы н қоллап-қуўатлаў,
Ж ақсы лар алдында қарызым мениц.
Биразы н таныймыз талабанлардыц,
Садағасы кетсин ж ақсы ж анларды ц,
«Дацқ арбасын» әрман еткен зацғарды ц,
А лды нда кес-кеслеп турысым мениц.
Ы лайы қ м ақуллаў марапатларға,
И си, исм и аян қағаз, хатларда,
Х алы қ қәлеўш иси депутатларға,
М ынаў м ураж аты м, арызым мениц.
Ким берм ейди «ийт муты боп турғанда»,
Телек толар — нобай болса қы рманда,
Р уўхы й тоқ сөз айт, излеп барғанда,
А ш ж үрсем әззилер ж үреги м м ениц.
Улығ Өзбекстан м әм лекетинде,
«Аралқум» бар, арқа-батыс ш етинде,
«Аралды қутқары ў ҳәрекетинде» —
К өринсин перзентлик намысыц сениц.
Еркин ел — бийғәрез алтын ш ацарақ,
Д иниц уш ы н, тилиц уш ы н арға ш ап,
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М иллий мийрас, м иллий дәстүр — «атаў гәп»,
Бийғәрез ж ацласы н қосығыц сениц.
А цла сайлаўш ыныц қасы-қабағын,
К еўлим пүтин толып турса табағым,
Даўы сы м — исеним, кепил қағазы м,
Сени толғандырсын тәбизим мениц.
Сылтаў етпей базар қы мбатш ы лы ғы н,—
К есип таслац «М әпияныц ж и л и ги н »,
А зда болса Арал апатш ы лы ғы н,—
А зайты ўға ғайрат салысагөриц.
Дослы қты тәриплеп сүттиц ағы ндай,
Әдил ис тут «бағындырмай, бағы нбай»,
Өзбек, қарақалпақ таты ўлы ғы ндай,—
Әзиз депутатлы қ «ҳамалыц» сениц.
...Х ал ы қ қайыл қалса еткен исице,
Ел тәғдири енип ш ықса түсице,
Халқы мны ц ҳақы йқы й қ әл еўл и си н е,—
Д аўы с бериў, қалыс қарызым м ениц,
Сайлаў — пуқаралы қ парызым мениц!
КОНСТИТУЦИЯ — МӘМЛЕКЕТТИЦ ИЙМАНЫ
Қол қатылмас пүтинлиги ж ерим н и ц,
Суверенли еркршлиги елим ниц,
М әмлекетлик статусы тилим ниц,
А на тилде аян етип ж азы лған,
А ғалы қ ағла сөз:— инсап, интизам ,
М үбәрек м ийрасы м—К онституциям!
Улығ Өзбекстан Республикасы ны ц,
Ў азы йпа, ҳуқы қы ғарры-жасы ны ц,
Ш еж иреси ўатан ж ы лнамасы ны ц,
Ҳ әм м е уш ы н тецдей пары з, ўазыйпа:
Парасатлы пәрман, мәмлекетлик зац,
«Хасам хат», «Н урлама», «Ҳ әди с», «К әлийм ам »,
М ақтаныш , мәртебем — К онституциям!
Қ андай ысық туўылған ж ер қуш ағы ,
К еўиллер ўатан деп алып уш ады ,
Герб, Гимн, Ўатан м иллий байрағы,
М әмлекеттиц теберик үш ныш аны,
К онституция — тийкарғы зац ийм андай,
Үш теберик күш ти иске қосады.
М әмлекеттиц рухы й күш -қуралы ,
А з билем из тийкарғы зац туўралы ,
«Ж әм и й ет, м әмлекет, ж ек е п уқара»,
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Ол тек усы «үш субьект» тен турады ...
Дослар! К онституция күнициз бенен,
Қ утлы қлайман ана тилицизде мен.
Х алқы мы зға қәдир Алла яр болсын,
Елим из бийғәрез еркин ел болсын,
Евразия өз ўатаны м, өз үйим ,
Х алы қлар дослығы мәдеткар болсын,
Өз тилим , өз диним , «Ҳ әди с», «Қ уран» ым,
Д ослы қ, бирлик, ғәрезсизлик ураны м,
Тийкарғы зац. Даналық сөз — дәстаны м,
Туран, Түркстанныц төри теберик,
Әййемги ел Қарақалпақстаны м,
Саў бол, өз Ўатаным — Өзбекстаным!
ДОСТЫМ, ШАЙҚАЛМАСЫН Ш АЦАРАҒЫЦЫЗ
Досты м ш иллехана — ш ацарағы цы з,
А ўы л-айм ақ, ҳәўли -ҳәрем бағы цы з,—
А м ан болсы н, қурғын турмыс қурсы н деп ,
Қол ш аппатлап шағлап турған ш ағы м ы з...
Бирлик болған ж ер де болар берекет,
Ел-халқы ц менен мақсетице ж ет,
Өзбекстан — Ортақ Ўатаным м ениц,
Саў бол! «Келеш еги уллы м әм лекет».
«Инсан мәпи жылы» халық ғамын ж еп ,
«Ш ацарақ жылын» белгиледи Президент!
Ҳ әрким , ҳәр ш ацарақ, сағлам, саламат,
«Бизден азат. А бат әўлад қалсын» деп.
Ш ацарақты қорғап дабыл қағыцлар,
Орталық қазанға ош ақ соғыцлар,
М еш ит-қәўим ҳәм ме моллам -дөгерек,
Әташтанға мазлатып от жағыцлар!
Дастурханы ц — дархан, молш ы лы қ болсын,
Қ оцсы -қоба менен елш илик болсын,
«Ақ алты н», ақ бийдай, салыц санаўсы з,
«Төрт тәрепиц қубла». Төрт түлик болсы н.
Бир гүм без иш инде ж әҳ ән ж асайды ,
Ш арқы -пәлек ш ацараққа усайды ,
Тийкарғы ш ацарақ — Туран, Түркстан,
Қ арақалпақ — керегеси қусайды!
Төрде әкем , қонақ бәзим қурады ,
Ул үлеси оц ж апсарда болады,
Ә кемиздиц ш еп ж ағы нда қары ндас,
А нам ы здан ж оқары лаў турады.
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Қ арақалпақты ц ағла ата дәстүрин,
М ойынламай туралмайсы з ҳеш бириц,
Ж аца ж ы лда уш бу әдепнаманы ,
Ш ацарақтыц жарасығы деп билиц!
С үйиклим , ж аца ж ы л болсын мүбәрек!
К өз қамасқан гөззаллы қ, қыр дөгерек,
Р ухсат болса биздей садық қулы ца,
Ж оллары ца суў төгейин себелеп ...
Қутлы қлап өзицди ж аца ж ы л м енен,
К елдим , (кеш ир), тек ж асалм а гүл менен,
Туўы лған ж ер ...С ен л и к сези м л ер и м ди ,—
К өзим сөйлер...А йталм айм ан тил м ен ен ...
1-январъ, 1996-жыл

СӘЛЕМ, Ж АЦ А ӘСИР — АППАҚ ӘРМАНЛАР
(Окуыўшы баланыц ойлары)
Ата-баба сөзи — ам анат болсын,
Әсиримиз
т ыныш , парахат болсын,
«Саламат эў л а д жылы»
дәўир сөзлиги,
П резидент п ә р м а н ы цәлем-хат болсын.
—

—

—

(Ж ац а ж ы л тилеклеринен)
I
«Саламат әўлад жылы^^ деп,
Ж әриялады Президент!
А спанды булт қапламай,
Қ уяш турсын «күлим леп».
П үткил дүнья — ж ер -ж әҳ ән ,
А ман болғай ҳәрқаш ан,
Ж ы ламағай Аналар,
А қ сүтице ырзаман!
Ж аца әсир, Ж аца ж ы л —
Балалардыц бахты бул,
Отан — А на биз уш ы н,
Алты н бесик, ж ақты нур.
Әпиў ет, айтсақ көзице,
А наж ан! тәнҳә әзи ц е—
П ерзентлик пары з-қарызы м,
Ш еги ж оқ , исен сөзим е.
Қаныца қаным қары сқан,
Ата-Ана! Туўысқан!
Қутлы болсын Ж аца жыл!
«Сүйем ж уўы қ қары стан...»
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К ласслас, ж ерлес дослары м ,—
Ж азы лмаған дәстаны м,

Жа#а жыл қутлы мүбәрек'.
Саў болғай алтын басларыц!
II
...А сп ан гүм без,— Ақ отаў,
«Ач

А т ,

Төримиз — Туран, Түркетйй,
Қ усхан а, Үстирт, Қаратаў.

Әсирлик жаца ж ы л менен,
К еўилге питкен гүл менен,

Қутлықлайман бәрицди,
Қарақалпақша тил менен.
Жанй агип
Қут дарытып төрице,
«Дәўлет қусын» қонды рғай.
Қ арақалпақ елине!
III
Әйне еки мыц ж асы нда,
«Ақ сәллеси» басында,
«Қар баба» мине келип тур,
«Қар қызы» бар қасында,
Ж асы л шырша! Балалар—
Не қәлесец бәри бар,
Б у не деген гөззаллық! —
«Ақ мамы қ». А қ нур! А қш а қар!
Тил ж етпес түрли тамаш а,
К өз қамасар қараса,
Ж ер -ж әҳән жатыр жамы лы п,
А қ түбиттен алаша.
«Ж ы л басы, қыстыц ортасы »,
«Қартласып кеткен картасы »,
Яш уллы болса январь,
Онбир айдыц арқасы ...
IV
Еки мыц ж ы л-ж аца әсир.
Ж аца ж ы л болып киятыр,
А яз баба! әзи зи м ,
Сәл егленип тура тур.
Елкаға сизди тартамыз,
Толады сонда ортамы з,
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Ж аца ж ы лды қутлықлап,
Қосыла қосық айтамыз;
— Елимиз еркин ел болсын,
Топырағы алтын, зер болсын,
Саламат әўлад — сайлы ж ас,
Басқан изиц гүл болсын.
Нур үстине нур болғай,
Ғәллемиз нобай, зор болғай,
А қ ж ип ек — пилле, «ақ алты н»,
«Ж анлы марж ан» мол болғай.
Ж ерим де нефть, газ де бар,
А лты н, гүм ис, ж ез де бар,
«М енделеев элементлери» ниц,
Барлығы түўел бизде бар!
«Уллы Ж ипек жолы » ндай,
Аралым қайттан толқығай,
Н өк и сдек — «Кәрўан сарайда» —
Той тойлап, дослар ш алқығай.
Айталмайсац барлығын,
Б ояны м— шыпа, байлығым,
М ақтаныш ым-мәрмер тас,
Гүлабы тилип бер б ү ги н » ...
V
...-Е л ағасы — Е лине—
Ж уўапкер адам бәрине!
Ү лкен-киш и Ўатанлас,
Р уўхы й дүньяц тийкарғы,
Садық бол, А на тилице!
Ер ж игитлер елимде,
Нелер ж оқ , мениц ж ерим де!,
Қ арақалпақстан бул!
Туран ойдыц төринде.
Ж әннеттен ж айлы ж әҳән и м ,
Усы ж ер — Мениц Ўатаным,
Өзбекстан — өз үйим,
Қутлы болсын Ж аца ж ы л,
А яўлы Ата-мәканым!

22-декабръ, 1999-жы/1
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Е Ц Ә З И З , ЕЦ Б А С Л Ы М И Л Л И Й М И Й Р А С Ы М
ҚАРАҚАЛПАҒЫМ
Аты ц алты континентке тараған,
Сен арқалы өзге халы қтан дараман,
Х алы қ болып қалыўыма ж араған,
М иллий мақтанышым қарақалпағым.
Ел-ж урты мны ц баслы намыў-нып 1аны,
К өзге ысық тилден түлеп уш ады ,
Сени кийип шықсам ўатан қуш ағы ,
А йқы ра ашылар қарақалпағым.
Елимниц аты да, сениц атыцдур,
Тилимниц аты да, сениц атыцдур,
Ж ерим ниц аты да, сениц атыцдур,
Абы рай, ар-намысым қарақалпағым.
Тәрдир толқынында қалқып ықтыц ба?
А хы йы р-соцы Аралдан бир шықтыц ба?
Талас-тартыслар көп өзиц ҳаққы нда,
Т арийхы й теберик қарақалпағым.
Ш еж ирем дей шым-шытырық тарийхы ,
Шым қара ушыға мақпал маўыты,
Қай дәўирдиц устахана, заўыты.
Ү лгицди ж асады қарақалпағым,
Барлық бас кийимге бир нәзер салсақ,
Қай халы қ кийсе де басына ш ап-ш ақ,
Тысы мөлдир қара, астары аппақ.
К еўлим дей азада қарақалпағым.
М ода қумар мадонналар таласқан,
Өзбек, қазақ, татарға тец ж арасқан,
Ж олы ц уллы ш иразы ақ қураш тан,
М аба, дацқ-мәртебем қарақалпағым.
А ббаз сени кийип залға киргенде,
Қалпағыцды ш еш деген йоқ бир бенде,
Европа елецлеп сени көргенде,
Сы й-ҳүрмет көрсетти қарақалпағым.
Сени Досназаров кийип ж асы нда,
М әскеў мойынлады м әж илис басында,
Ш әпкилер кийим бе сениц қасы цда,
М ухтариятлы мүлким қарақалпағым.
Қ аракецниц баслы намыў-ныш аны,
Тилге тийек көзден бир-бир уш ады ,
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Өзицди көргенде әлем қуш ағы.
А йқы ра ашылар қарақалпағым.
«Дос — басқа қарайды, д у ш п а — аяққа»,
Бул гәптиц төркини жатыр қаяқта?,
Мен ж уўап излесем уш бу сораққа,
Поролим екенсец қарақалпағым.
Ец ески, ец ҳасыл заты Туранныц,
Бас тацламас бас кийими заманны ц,
Қара рец ноқатындай қуранныц,
Н ақма-нақ «он ҳәрип» қарақалпағы м.
Ец әзи з, ец баслы м иллий мийрасы м,
Бабалар руўхы бизди қолласын,
А дам ата менен тец екен ж асы ц,
А лла инам еткен қарақалпағым.
«Қалпағы қазандай еллерим бар»— деп,
«Ж олда ж үк қалдырмас бир қара н ар »— деп,
Молла Зийўар толып-тасып тәрийплеп,
Әлемге танылған қарақалпағым.
АНА ТИЛИМ — АЛТЫН ҒӘЗИЙНЕМ
Тил — халы^^^тыц миллий паспорты, социаллык^ гууалыеы, мәртебе,
мәдениятыныц асыраўшы Анасы! (авт ор)
I
Ата-баба қашан ўәж ден утылдыц,
Талай сапар тил уш ы нда туты лдыц,
Сонда сөз ж үйесин таўып қутылдыц,
Қарақалпақты халық әйлеген тил менен.
«Қы сқа ж и п гүрмеўге келм ес», дедиц сен,
Ексец гүл тухы мын егер едиц, сен,
Қас ж аўы цны ц гүмин ш егер еди ц, сен,
Қ арақалпақш а м әж илис қурсац ел менен.
II
...Б аян л ап балалық муҳаббаты мды ,
Т ерезецнен таслап туцғыш хаты мды ,
М әцги, ж үрегим е ж азды м атыцды,
А на сүтин емген ана тил менен.
А на-тил анацдай әзи з деседи,
Тил арқалы ақыл өнип-өседи,
Ж улды злар жамы рап ж ерге түседи,
Ярды тәрийип етсем ана тил менен.
6 — Ә. Ә жиниязов
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Ғазлар ғацқылдасар айдын көлинде,
Ж уп қумыры жуғы рлар сарай төринде,
Ж анлы мақлуқ ирге басқан ж ер и н де—
Табысады өзине тән тил м енен.
Қара гунан гүлдир-гүлдир киснейди,
Уа, ж ән и ўар үйир тилин еслейди,
Еле берин дацқы ц тилден түспейди,
«Қара ж орға» қарақалпақш а тил менен.
Тили ашшы болса — ж үзи суўы қ дер,
Ш айыр болсац, дослық тилин «туўып» бер,
А нам бүгин «төрден гөрим ж уўы қ» — дер,
Қыз қосырын айтқан ана тил менен.
Д үньяға сол тилде ж ы лап келем из,
А на тилди аз билем из еле биз,
Тағы ы рзаласып, ж ы лап өлем и з—
А сқаты қтай абзал, ана тил менен.
III
Бундай тилди уш ы ратпайсац ҳеш ж ер ден ,
Сөзин тыцлап уллы халы қлар ескерген,
Сөйтип м ухтарият алды М әскеўден—
Д осназаров қарақалпақш а тил менеп.
Қ арақалпақш а «Бозатаў» ды ж ацлаты п,
К ецеслердиц съездинде тыцлатып,
Сол, бизиц халықш ыл туцғыш саркатиб.^
Х алы қ гимнин айтқан ана тил менен.
Дүньяны ц уйтқы сы — дослық! Қарацыз:
Ш егара ш еклеўден шығып барамыз,
Б из м иллий қатнасты қайта қурамы з,
Халы қлар дослығына садық тил м енен.
Уўығыц қы йсаймас уллы Ўатаным,
М иллетлер бирлиги—үн деў, ураны м,
Х алы қлар дослығыныц ж азды м «қураны н»,
Қарақалпақты халық әйлеген тил м енен.
IV
Сүттей ж уғьш сезим ице питеди,
Тил байлығы елицди ел етеди,
Ж ы ланлар ж уўасы п, ойнап кетеди,
Ж ы ллы сөйлей билсец ж ум сақ тил м енен.
Тәкаббыр қыз бенен, хош рей гүл менен,
Зоопаркте жолбары с ҳәм пил менен,

Саркатиб —О круглик партия ком итетиниқ ж уўаплы хаткери (автор)
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Т үсинистпм турист греклер менен,
А нам айтқан әзи з ана тил менен.
«Бас кессе де, тил кеспек ж оқ» деседи,
Усы ж ер де бпр гәп ядқа түседи,
— «Қылыш кеспегенди тек тил к еседи »,
Қан қақсатып айтсам ана тил менен.
«Қалаўы н таба алсац қар жаны п кетер»,
«Тил сатылса» пайтахт ел ж аны п кетер,
«Мал ийесин т а ў ы п ...» —төрелик етер,
«Сөз ж үй еси н тапса» ана тил менен.
Ақыл м үлкин тек, тил алып уш ады ,
Т ил— атом бомбасын иске қосады,
Ол қырғын апаттыц алдын тосады,
М әмилеге келсе тиллер тил менен.
Тил гүнасы уш ын тиллер кесилер,
(Қ улақ тыйық тийген ж оқ ,-деп м әсирер),
Д үнья қыннан тар екенин түсинер,
А дам саўат ашып ана тил менен.
Ғайры елге кеткен ўатан гедайы,
Өз тилине болар емиш пидайы,
Ҳәм ана топырағын ацсап удайы ,
Д ад-пәрийяд әйлермиш ана тил менен.
— Ш өл тәцири мени ғәрип қы лды —деп,
—Д узлы дүбелейлер сырнай ш алды —деп,
— Таллы жағысларым әдре қалды —деп,
А рал, аҳ урады ана тил менен.
Т ециз-ҳәм түцилип «қашып к еткенин»,
Кимлер бизди «тобан аяқ» еткенин,
Ш айырлар бир-бирин ш уқлап өткенин,
Соцғы әўлад сөгер қандай тил м ен ен ...?
Сүттей ж уғы п, сезим ице питеди,
Тил байлығы — елицди ел етеди,
Д аўасы ж оқ кесел болып кетеди,
А нац ғарғыс айтса ана тил м ен ен ...
«Таяқ еттен, сөз өтеди-сүйектен»,
Д үнья дәслеп, ж алғы з тилди кәр еткен,
А ллатаала ж ер -ж әҳән ди дөреткен—
А дам ата билген ана тил менен.
...М ен и бир ўақ еске алар болсацы з,
Мен туўралы хатқа салар болсацы з,
Егер ж ы назам да жылар болсацы з,
И слец буны қарақалпақш а тил менен.
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Сол ўақта көзим е анам көринип,
Бир селк етип,созы ларм ан керилип,
Е ли-халқы м , А на тилим саў болса,
Мен мәцги ж асайм ан, қайта тирилип!
Тилге өш , тилге аш болып қаламан,
К,айсы тил болмасын ҳүрм ет қы ламан,
Қ әбиримди бузы п ғарғып тураман,
Бозатаўды айтсац ана тил менен.
НАЎАЙЫҒА
«Кимде-ким халықтыц ғамын жемесе,
Адам болсац, оны адам деме, сен»
А л и ш е р Наўайы.

«...Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым»..
Бердац.

Ҳ әзи рети Н аўайы .— Устаз улама,
М уш айраға мирәт ж оқп а балаца?,
Бас қоспаца Бердақ болып барайын,
Бирақ ҳәрким Бердақ бола алама?.
М әмлекетлик уллы искер едициз,
Канал қ аз— деп , мектеп аш қан өзи ц и з,
«Мир Алиш ер! — Ж ийренш еге тәқәббил»,
Халы қты ц жырын ж ы рлап, ғамын ж еди ц и з.
Заманы цнан озып ш ыққан нар едиц,
Д анте, Гомер менен барабар едиц,
Х о ж а Ҳ аф ы з, Саадий менен «зәцгилес»,
Бабур, Бегзат пенен сондай пар едиц.^
Қ услар-ҳәм , гүллер-ҳәм уқты тилицди,
Түркий сөзде сәрдарлығыц билинди,
«П арсш адан түрки тили ағладур» —
Д еп руўхы й естелик салдыц елицде,
А на тилдиц дацқы н көкке көтерип,
Т уран—Түркстанға китап әкелип,
«Ф арҳад— Ш ийрин», «Л әйли— М әж н ун», «И скендер»,
Кәмал тапты тил арқалы сүт емип,
А йтқан А бдурахм ан Ж амий устазы ц—
«— Ш әкирт алық ш ықса тән алмақ лазым»^.

‘Бул қатарлар Н аўайы ньщ «Ҳайратул-абрар» ынан алынды.
Ш уратдийин А бдурахм ан Ж ам ий -Н аўай ы ны қ рухы й устазы, сәўбетлес кецесгөйи.
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«Британия музейиниц бас мүлки»,
«Ҳамса»,— бир илаҳий бәлент пәрўазыц.^
«Жети ықлым» ды жүрегице қ о н д ы р ы п ,^
Жети журтқа илим-ҳикмет ендирип,
Садық болдыц Гүлге, Ана тилице,''*
Сәўбет қурдыц қулақ қуршын қандырып.
Бир ҳасыл ғәзийнец — «Ҳайратул-абрар»,
Бунда дархан даналықтыц бәри бар,
Сен,—бир ықлым шецберине сыймайсац,
Пүткил айлы әлем—сизге ядыгар!
Сап ышқыцды бәлент қойдыц бәринен,
Сөз ышқынып шықты жүрек төринен,
Кимде-ким шайырды күнлеп, тас атса,
Сол шерменде шыгып қалсын гөринен,
Музац мөлдир муҳаббаттыц ийрими,
Ашықларға түспес алла мийрими,
Фарҳадқа таслақтан канал қаздырған,
Қайда Гүл қыз, Шынмашынныц Шийрини?
Ғәззеллериц—өз алдына бир дүн^Ья,
«—Ҳүкимдардыц, қулдан айт парқы барма?,
Патшалар ҳәм гүнәкар қул қәдимги,
Хожа, төре, хан бар—арзымас қулға...'*
Хусайн Байқара сеннен айрылып,
Қалған еди қос қанаты қайрылып,
Қайта табысқанда патша йығлады,
Дослық сатқынлықтан қалды-аў майрылып.
Бирақ ғарғамадыц сатқын, әззини,
Уллылық деп түсинемиз биз буны,
Ийман-ислам, инсап, мийрим-шәпәәт,
Дедиц жалғыз яратқанда дизгини.
«...Ш ах алдында шайыр менен данышпан.
Торға таслап, шынжырланған арыслан»,
Бундай шынлық ҳүкимдарға жақсынба...
Бүгин мен ҳәм «көсемлерден» алыспан...
Соцғы әўладқа тутып, сап алтын зәцги,
Тил жетпес ескерткиш орнаттыц мәцги,
Руўхый Ақ сарай өзиц дөреткен,
Геззаллық Гүлтажы, Гүлханым яцлы!.

‘ «Британия м узей и »—әдебият ҳэм искусство ғәзийнелери сақланған музей библиотека.
2 «Жети ықлым» (Семь планет) уллы шайырдық еқ көлемли, оргинал поэмасы.
^Гүл — А лиш ер Н аўайыныц сүйген қызы.
^Наўайы бул сөзлерди Х усайин Байқараға айтқан.
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Түбп шынлық ацыз сөзден қуралған,
Бул әпсана Хорезмге таралған,
Бир түркмен кемпирдиц жалғыз баласы,
Ханра жаман атлы болған шамасы,
Хийўа ханы минип қатты қәҳәрге,
Былайша жар урғызыпты шәҳәрге,
—Обасында ийт ғайзаған таяғын,
Мәтәжи Сәрдардыц жалац аяғы,
Тил тийгизип уллы Хийўа ханына,
Дағ салды шәҳәрдиц шарап-шанына.
Дин-исламий, хан ҳәзиреттиц пәрманы:
«—Ийтке-ийт өлими: Ийттиц әрманы—
Орынлансын! Яўмыт дарға тартылсын!
Ким қарсы сөйлесе тили қырқылсын!»
Деп жарлық шығарды ханлық атынан,
Ўаз оқылды қан ийиси татыған,
Буны еситкенде түркмен анасы,
Қанлы кекке толып кеўил ханасы,
Қарлығаштай палапанын қорғаған,
«Перзентсиз бул дүнья гөрден тар маған»Деп Турымбий дәргаҳына жөнелди,
Қәне, соны сөз етейик, ал енди:Ақыл менен әмел қылған жаўына,
Ўәж айтса, сол айтар буныц даўына,
Қарақалпақтыц аға бийи еди ол,
Түркмен арбатына былай деди ол:
— «Апа қайта бериц келген изице,
Бир хабарын жеткерермен езице,
Уғлыцды өлимнен алып қалыўға—
Бир дуға қыл хан алдына барыўға»,
Деп айтты да, дар үстине ат қойды,
Кемпир бийдиц шатырында қап қойды...
...Ҳәзир ғана үш ағашқа асылған,
Жигит жерге қулап түсти тосыннан,
Қарап көрсе дар арқаны кесилген,
Жәллат тубалады мына кесирден.
Туйғын тезлигинде келген пәт пенен,—
Турым бий екенин гүман етпеген,—
Болса дәслеп, енди аян барлығы.
Қарақалпақтыц ханға қайсы зорлығы...
Жәллатлар Турымды аттан қулатты,
Бирақ қара халық бийди унатты.
Қолын байлап, бийди ханға әкелди,
Болған ўақыяны толық жеткерди,
Хан өзиниц қәҳәринен өртенип,
Оқ жыланнан жеркенгендей жеркенип,
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Деди: «турған жерде басы шабылсын»,
(Хан болған соц будан басқа не қылсын),
Турым айтты:«-Мәртебели ханымыз,
Жолыца садақа шыбын жанымыз,
Бир қасық ханымды кешер болсацыз,
Ҳүкимицди сәл-пәл ирке алсацыз,
Рәҳим етсец бир аўыз сөз айтайын,
Оннан кейин өлтире бер арқайын».
— «Айт! Рухсат!»—деўи ханныц муц екен,
Бүлбилгөя болып кетти Турекец.
— «Әдилликте тац қалдырған дүньяны,
Уллы дәрежели Хийўаныц ханы»,
Бизди өзиц сарайыца жыйнап ец,
Дар арқанын кесип соны ойлап ем:
Адам жүррш өткен жерде «из қалсын»,
Сизден жақсы атақ, жақсы сөз қалсын,
Келешек әўладлар айтсын соны,—деп,
Бир жөнсизлик еттим усы жөни—деп.
Халық айтар: Хийўада әдил хан өткен,
(Әдил емес ханлар неше сан өткен)
Ҳәм сизди мақтасар тацлайын қағып,
Бизди де қыстырар қызық ат тағып,
Деген едим: ханнан, бизден ат қалсын,
Буны жазған қәтиблерден хат қалсын,
Айтар: «Ханныц қүдирети зор екен,
«Турым сақаў» деген бийи бар екен»
Дар арқанын кеспесем гәп болама?
Ҳәр күнги тәшўиштен нышан қалама?
Гил биргелки пәрман менен жасаған,
Өткен күнлер қызыл тары қусаған,
Тақсыр еди усы ойлап жүргеним,
Енди ықтыяры сизде геллениц.
— «Ҳәй, тили кесилгир, тилиц кесилсин,
Бар бир түркмен душпан болып жетилсин!»
— Деп «хан ҳәзирети» жарылқапты Турымды,
(Мағанда билген жөн жүрер жолымды),
Турымбий айтқандай әй, жақсы аға,
Биз бир әспек салма, сиз нәўпир саға,
Билемен жақсыдан жақсы ат қалар,
Ацыз етип айтып жүрсин халайық,
Биз ҳәм жөн деп бир жөнсизлик қылайық,
Ҳәммени тец кермей әдил көз бенен,
Бир «перийзат» көп ойнап жүр биз бенен,
Жаўлап алалмасам мен сол жананды,
Анам ҳәм кеширмес мениц гүнамды,
Ғ|әрремлиги ушын сылып терисин,
Мен елтирежақпан илҳам перисин!
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«ЕРЕЖЕП ТЕНТЕК» ТИЦ РУЎХЫНА
Қыпшақлы Жәнибек ханныц тусында,
Жийренше шешени болды қасында,
Жәдик батыр Жәнибек хан зүряды,
«Жәдик — қыпшақ» түп-төркиниц усында.
Ережеп бий — Жәдик султан әўлады,
Жәдик батыр елди жаўдан қорғады,
Жәнибек хан Жийреншеге кецессе,
Ережеп бий елдиц даўын даўлады.
Өзбеклер: «Райс», «Аға баба» деп,
Ережепке көрген емес: «Яғә-ә» деп,
Қолдаўлы Айдос бий менен екеўин,
Қарақалпақ билди нәўпир саға деп.
Ережеп бий түйилгенди шешеди,
Айдос баба шийелгенди кеседи,
Ерназар алакөз, Ережеп тентек,
Қарақалпақтын; қос көсеми деседи.
Олар елдиқ елшилигин жақлады,
Олар елде аўыз бирлик сақлады,
«Қоцыр»,^ қытай-қыпшақ түби туўысқан,
Арамыздан ала аўызлық шықпады.
Бабалардыц руўхына сыйынып,
Бир дуўа оқыйық ҳәмме жыйылып,
Өзиц яр бол, Ережеп бий әрўағы,
Әўладларыц тур алдыцда ийилип.
1994. март

«ЕРЕЖЕП ТЕНТЕК» КЕ ОДА
Хийўа ханы келрш қарақалпаққа,
Шатыр қурып жатыр екен «Шылпық»та,
Сәлемге келипти елдиц бийлери,
Сол туўралы сөз тыцлайық алқысса:
« — Қарақалпақ ийт қайзаған таяғын,
Ханныц қолын тутатуғын қаяғыц?»
Деп ҳүкимдар сәлем берген бийлерге,
Қол орнына созар екен аяғын.
Ережеп ол ўақта бала бий екен,
Келген көптиц арасында бар екен,
« — Хан ҳәм биз сыяқлы адам бекен»—деп,
Көп нәрсеге ой жуўыртып жүр екен.
'Қоцырат арысына киретуғын урыў адамлары елеге шекем «қоцыр» болсац изин сораспаймыздейди.
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Жүзлесиўге ирет келип буғанда,
Барыўын барсада шатыр таманға,
Келдиқбе — кеттицбе саза болмапты,
Көзге илмеў ҳәр нәрседен жамандә...
Ханды көрип сәлем берип кетпеге,
Қолын созып сонша талап етсе де,
Хан ҳәзирет «сынағысы» келгендей,
Аярын тутыпты Ережепке де.
Усы ўақта қызып кетип Ерекец,
Бул қорлыққа көнбейди деп қәрекец,
Сыйрағынан сүйреп шығып далаға,—
Ханныц өзин қол қаўсыртып тур екен...
« — Енди ермек етпе бизиц халықты,
Зорлық пенен алаалмайсац салықты»
Сөйтип Ережептен дәкки жеген хан,
Келген изи менен кетип қалыпты.
Елмурат баслықты «жинли» деседи,
Оныц «жинин» көп адамлар күседи,
Ережеп бий «тентек» лигиц арқалы,
Дацқыц «жети ықлымға» барып түседи.

ӘЖИНИЯЗҒА
Алла жақсыларды бурынлаў алған,
Жақсылар ишинде жақсым өзицсец,
Сенсиз поэзия олла-ҳу ялған,
Жақтылар ишинде жақтым өзицсец.
Яссаўийди пир тутынып өзине,
Пырағийди сүрме қылып көзине,
Гузар дәрбентинде қурған көшкинде,
Төрдеги тиллалы тахтым өзицсец.
Муғаллимиц Мақтумқулы болған соц,
Кеўил сарайына нурлар толған соц,
Әлемди сөз бенен жаўлап алған соц,
Қосықта қол жетпес бахтым өзицсец.
ҳрщ кимге,
Ғәремет атылды-аў, үстице күнде,
Өмирин өткерип өзге бир елде,
Елим деп ециреген ерим өзицсец.
к/ыръсщ

Әлип қәддиц далдек болып Ъүталтқй,
Яр жолында көзиц гирян тигилди,
Қайғы менен қабырғалар сөгилди,
Жолда жүк қалдырмас нарым өзицсец.
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Сенде Ўатан болды елатсыз қалған,
Гүл едиқ ўақтынан бурынлаў солған,
Көкиреклерде иске аспаған әрман,
Айтсам ада болмас, муцым өзицсец.
Ғәрип болып ҳақ жолына ерискен,
Бердақ бабам менен дийдар көрискен,
Мәртлик майданында жорға сүрискен,
Ар десе арыссац, бахтым өзицсец.
Гүллерге малынған бәҳәр-жаз едиц,
«Туррыцда талпынған алғыр баз едиц»,
Сәнемлер қолында тилла саз едиц,
Сынларда сынбаған сақтым өзицсец.
Ибрайымды мафтун қылып өзине,
Қаршадайдан ертип оны изине,
Қанат бағыш етип ҳәр бир сөзине,
Жәҳәнге танытқан, жақтым өзицсец.
Ондай бахыт еле бизлерге қайда?,
Бизлер жерде, сизлер көктеги айда,
Нурыцнан нәр алсам шүкир қудайға,
Әрманым, ардақлым, бахтым өзицсец.
ӨЗИЦ, ЯР БОЛАГӨР ЗИЙЎАРЫМ МЕНИЦ
« — Ж ағалтай елинен келген ж анларым,
Әжекецниц ақы ў-зары аман ба?»,
— «Бозатаў»—Бийғәрез қосық жолларын,
Н^азып берген сөз сәрдары аманба?

I сөз. Мүрәжатнама
Сизге қосық жазыў ацсат болмай тур,
Гүнә бола ма деп жаным қалмай тур,
Қалтырап қәлемге қолым бармай тур,
Өзиц яр болагөр Зийўарым мениц.
Естияр сөз ертсем деймен изине,
Әжиниязша ағла нур қуй сөзиме,
Ец әўели қутлы болсын өзице,
170 жыллық тойларыц сениц.
Атым шыға шапса да шар бузалмай,
Бәйгиге қоспады, қалдым озалмай,
Әжиниязов—Әжиниязша жазалмай,
Бир нәментай нөкер болғаным мениц.
Зийўарий сөз—әрман қолым жетпеген,
Зийўарий сөз—қуран «тисим өтпеген».
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Қосығым ол—басланбаған питпеген,—
«Бозатаўым»—диним, ийманым мениц.
Яр яқшысы, әйне, қайсы яшында?,
Йүз мыц қыял «Бир пәрий» ниц башында,
«Бозатаўлы нәзәлим» ниц қасында,
Илҳам пәрийлери «дийханым» мениц.
Бархыт көзи— шарап толы кесадай,
Ярды қырқ жыл ацлып, алған посадай,
Әжиниязов—Әжиниязға усамай,
Шабачник шайыр ма әрўағым мениц?...
II сөз. Тәрийпнама
Зийўар! — Сен әдебий төрдиц гүлханы,
Сен — уллылық уланғайыр урқаны,
Сөз — патшалық, өзиц аға султаны,
Зийрек зейин, даныш дилўарым мениц.
Бир елаты «Бозатаўдыц даласы»,
Бир ўатаны «Молла Пирим қаласы»,
Сақыў, саят Қосыбайдыц баласы,
Сен — шахзада шайыр, Шәрьярым мениц.
Бийбирәўшан «Бозатаўы» — сеники,
Әдебият ақ отаўы — сеники,
Қарақалпақтыц Қара таўы — сеники,
Менлик зат — тек қарақалпағыц сениц.
Ж үз жетпис жас-жас па сендек шайырға?!
Шайыр адам тоқсан-жүзге қайылма?
Бизни елден, тилден, диннен айырма,
«Бозатаўлы Гүлбийнәпше нәзелим».
Сен кийген геўиштиц бизлер ултаны,
Тили — шубар, насаз йошы, илҳамы,
Жалацқабат жалған дацқтыц «порханы»,
Небир шаласақаў «досларым» мениц.
Шынайы шәкиртиц Аббаз, Ибрайым,
Сағынбай, Бахтияр нарт шыбықларыц,
Төлек, Тецел, Кецес, Кецесбай Кәрим,
Таллы жағыстағы талларыц сениц.
Тециз «төцкерилип», «қашып» баратыр,
Артына дузлы шац шашып баратыр,
Аққуўлар сыцсылап ушып баратыр,
Қор болған, хош әжеп жайларыц сениц.
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Дузы кемлеў қатын асқан қармадай,
Суўы әспек уйык; тепкен салмадай,
Асқатыры татымаған жармадай—
Қосық жазды шалапайларым мениц.
Солар бүркенип жүр әзиз атыцды,
Көбиси билмейди ҳаслы затыцды,
Кешир устаз майда марапатымды,
Сиз улыр улама — сәрўарым мениц.
Улырлаўға мүтәж емес уллылық,
Төрт тәрепи тецдей қубла — Туўрылық!,
Тоцды тонсыз жибитеди жыллылық,
Ақ сәўир, ақ сарым айларым сениц.
Капрон аўға «өш болады» аш балық,
Қытшылықта қосық жазған хош халық,
Қарақалпақтай қайсар емес ҳеш халық,
Күнхожа, Әжинияз, Бердағым мениц.
Майда балық шалшық суўға «шомылар»,
Азаматтай аршын жылқы-жәниўар,
«Бүлген елге бүкир бала табылар»,
Қайдасац Әжеке! Әждадым мениц.
Кермек суўлы изейкештиц дузындай, ^
Бир жоқ-жуқа хожалықтыц қызындай,
Жупыны уйқаслар жубы бузылмай,
Сирә келиспеди-аў ырғағым мениц...
III сөз. Салыстырмалы сыбаға... ямаса ўәжлесиў
... «Бул дүньяныц көрки адам баласы»,
«Төртеў-түўел, алтаў-иши аласы»,
«Бозатаўлы нәзәлим» ниц наласы,
Көкке жеткен сабрыў-қарарыц сениц.
Хожа Ҳапыз — рухый сабақласыцдур,
Саадий, Молланепес — табақласыцдур,
Тәрезиде өлшеў тасыц басымдур,
Мақтумқулы Мағрип — устазыц сениц.

Қосық — Қоцырат болса, Зийўар ханы — сен,
Қосық — Наўрыз гүли, мийўе, дәни сен,
«Өнер алды — тил»диц тиллә қәни сен,
Сүйлин сөз саяты, сәрдарым мениц.
Дүнья сийрек билген сендек шайырды,
Қайығыц қыр тесин қарса айырды,
Қуба қусты Қусханаға қайырды,
Даўытбай дад айтқан сазларыц сениц.
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IV сөз. Табыныў...
Ел көрип, жер көрип, көп гезген шайыр,
Көп оқып, көп тыцлап, көп сезген шайыр,
Сөзден ҳинжи, маржан, зер дизген шайыр,
Сәрҳаўыз бойында кәрўаным мениц.
Билим алдыц медреседе, Хийўада.
Қосықтыц қудайы, алҳасылзада,
Молла Зийўар болса,ўатаний геда,
Ай-ҳай, ат басындай әрманым мениц!
Гә пайыў-пияда, атлы, қайықлы,
Гездиц Түркстанды, Едил, Жайықты,
Сөзден утылған қыз өзи айыплы,
Қыз Мецеш — бир дацқлы дәўраныц сениц.
Пайғамбар дуғасы — сөзиц мустажаб
Ҳақтан бийжөн емес — ҳәр ис, ҳәрне гәп,
Жер-жәҳәнниц халқы — жалпақ жәмәәт,
Қосығыца ашық мийманыц сениц,
Кеўил мүлки — қосық кәрўаныц сениц.
Дүньяға бир келген әзиз устазым,
Бәлентти бәлент деп тән алмақ лазым,
«Бозатаўлы гүлбийнәпше нәзәлим»,
Кеўлимниц хийўасы — дилбарым мениц.
Бир пәрий алыстан көзге түшип тур,
Кеўлим яр тәрепке алып ушып тур,
Балац көзин яшлап, көксин ашын тур,
Шын мүбәрек! әзиз устазым мениц,
170 жыллық тойларыц сениц.
БЕРДАҚ ПЕНЕН СӨЙЛЕСИЎ
(Бердак, ескерткиши алдында ядк,а түскен ойлар)

Бурын саған арнап қосық жазбадым,
Кешир баба, кешецлеп гәп қозғадым,
Атым шыға шаппай әўел басында,
Тәртиби жоқ топылымда озбадым.
«Аққум», «Шахаманда»,«Гедей» таманда,^
Сиз бенен бир өскен ата-бабамда,
Дацқлы дәргәйгәҳим езиц болғансоц,
Сениц «дағ»ыц жуғысқан-аў мағанда.
Ҳеш қосық нақылдан озып әтпейди,
«Қыран уясынан узап кетпейди».
* Бул ж ер де Бердақ ҳәм оньщ үрим-путақлары, сондай-ақ бизиц де ата-бабамыз ж асаған ж ер
атлары
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Бердақ! Саған, Әжиниязға сөз бар ма?!
Асқар таўға мениц дадым жетпейди.
Хан заманы «Ақ патшаныц» тусында,
Ж аз көрмей жасадыц жазы-қысында,
Дедиц: «Халық ушын» өлген «Жақсырақ»,
Бердақлырыц, уллылығыц усында.
Сонда халқыц
Сонда халқым
Жүрегице дақ
Қосырыца дақ

халық санында болмады,
— халық бол, бол! — деп шырлады,
салса да заманыц,
түсире алмады!

Пилик ушындағы үмит ушқыны,
Жалынға айланып қашты қыш күни,
Жүрекке дақ салған мөҳирдерлердиц,
Ғайып болды, «шағал мәслик» — «беш күни».
Сен күсеген әдил заман орнады,
Халықты зарлатқанныц өзи зарлады,
Қәдирицди билген халқыц қәстерлеп,
Сөзиц пүткил шар тәрепти шарлады.
«Шежирец» тарийхқа «маш келсе — орай»,
Дәстаныц дәскели қуп алтын сарай,
Ҳәр қосығыц өз алдына бир өмир,
Сен сонша дүньяны жараттыц қалай?.
Қосыққа қул етип жазған «роман»,^
Тәўекелшил талантыца тураман,
Ҳәр сапары оқып «Жақсырағыцды»,
Қосығымды тағы қайта қураман.
«Бозатаў»ға мәрмер тулғац салынып,
Турсац жаз елицде нурға малынып,
Шайыр балац «хатқа туўры салып тур»,
Исен маған, өтинемен жалынып.
Мине, қол қаўсырып турман алдыцда,
Устаз, әўладыца рийза болдыц ба?,
Шайыр жаны қулпы тасты тән алмас,
Ол — тутқыны болмас оннан зордыц да!.
Сениц «дағыца» да ярым пай болып,
Жулдыз арасында жүзген ай болып,
Өзимниц шайырлық Бозатаўымда,
Мәцги қалсам деймен Әскербай болып.

‘Бердақтыц «Ақмақ патш а»сы нәзерде тутылып отыр (автор).
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ҲӘРКИМ ӨЗИ БОЛАР, БЕРДАҚ БОЛАЛМАС

Данышпанлар мүтәж емес мақтаўға.
Ҳақыйқатлық зәрүр емес ақлаўға,
Халық—Бердақты, Бердақ—халықты жақлаўға,
Ҳәрўақ таппа-тайын турған деседи.
Дәўирдиц дағына екР1 пай болып,
Жулдыз арасында жүзген ай болып,
Малға жарлы болса да,тилге бай болып,
Бердақ—сөз елинде султан деседи.
—Бағыныш, вассаллық — халықты хорлаған,
«Ҳеш қашан патшалар әдил болмаған...»
Деп өзин баспүкил халыққа арнаған,—
Шайыр, — ўатан ушын қурбан деседи.
Халық ушын шар тәрепти ақтарып,
«Ел ғамхорын излесе де» ат салып,
Дәўир дәрти жүрегине дәрт салып,
Бердимурат — Бердақ болған деседи.
Наўайыдан нақлай саўат ашқанда,
Яне Физулийден дүрлер шашқанда,
Мақтымқулы, Фердаўсийди қосқанда,
Дилўарларға излеў салған деседи.
Қыздыц тецин таўып, зәцгисин басып,
Келинлерге ғамхор болып сырласып,
Бердақ—улығ инсан, шайыр, философ,
Қылды қақ айырып жарған деседи.
Ақ патшаныц, хан, султанныц тусында,
Алты ай жазды күтти алты ай қысында.
Бердақлығы, уллылығы усында.—
Дархан дәўир, шадлы заман күседи...
II
Күнхожа аўыллас устазы еди,
Әжинияз қосықтыц гүлтажы еди,
Бозатаў азатлық марказы еди,
Туран топырағын Ўатан деседи.
Ерназар бий, Бердақ қыймас дос болған,
Ал, Алакөз дуйым журтқа бас болған.
Еркинлик деген сөз солардан қалған,
Азатлық! — деп сүрен салған деседи.
Зийрек зейин, көкиреги сацлақлы,
Саўатлы, талантлы болған жән-жақлы.
Бердимурат—халықты, халық—Бердақты,—
Жалғызындай жақсы көрген деседи.
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Патшаны ақмақ деп айтыў шынында,
Мүмкин емес мәртлик—ҳәзир, бурында...
Инсан мәпин қойып баслы орынға,
Алтын алмай, алғыс алған деседи.
Бирақ ҳәрўақ оған күйе жағылды,
Ақты—қара деген дабыл қағылды,
«Миллетшил—буржуй» деп айдар тағылды,
(Буны дөҳмет, жала-жалған деседи).
III

Бедеўге бәдҳасыл ябы ереалмас,
Кеўлиц соқыр болса,—көз ҳәм кәреалмас,
Ҳәрким-өзи болар, Бердақ болалмас,—
Өмир өкинишли әрман деседи.
Диз бүккеннен әжел абзал,—деди ол,
Жалғызындай халықтыц ғамын жеди ол,
Қарақалпақтық сөйлер тили еди ол,
Соннан Бердақ болып қалған деседи.
ДО СЛЫ ҒЫ — И Й М А Н Ы ЕДИ БЕ РД А Қ Т Ы Ц

«...Жигиттиц султаны-саҳра бүлбили»,
Қосықлары қулпы дөнген қыр гүли,
Дини, жан ийманы-қарақалпақ тили!
Қосығы—қураны еди Бердақтыц.
Халқым деп, елим деп ециреп, «енеғар»,
«Пуқараға жаз келгенин» тән алар,
Шайырлықта пайғамбарға барабар,
Әлишер ийманы еди Бердақтыц.
«Дин Хорезм, «Бес қала»нық сорамы,
Беккем болсын, «бийлик дүзген орамы»,
Ғәрезсизлик — Азатлықтыц даўамы!...»
Шайырлық ураны еди Бердақтық.
Татыўлықта қыл өтпеди арадан,
Саған сонлықтан да қайыл қаламан,
«Аўа, Өтеш мен қартайдым жоражан!...»
Дослығы — ийманы еди Бердақтыц.
«Тилек тарнаў» ентелеген ағыстай,
Көк масағы, жасыл мақпал жағыстай,
«Көк көйлек»ке салған ғайры нағыстай,
Сүйлин сыпат сазы болды Бердақтыц.
Аты қарақалпақ Туран төринде,
Арал — Аққум, айдын шалқар көлимде,
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Қызылқум, Қарақум, Үстирт шөлинде,
Қайығы қақ жарып жүзди Бердақтыц!
Айтты: «Патша ҳеш ўақ әдил болмаған...»,
Жоғал! Әдилсизлик — жолыц армаған!,
Шынлық! Бир илаҳий илҳам бер маған,
Хатқа туўры салдым сөзин Бердақтыц.
Бүгин бе, бурын ба, қәне қай ўақта?
Қай ықлымда, қайсы елде, қай жақта?
Патшаны шығарған барма ақмаққа?
Бул еден ерлиги еди Бердақтық.
«Мыцнан тулпар шыққан» бир пырақ еди,
Шексизлик—шар айна шамшырақ еди,
Айдан саға алған Ақ булақ еди,
Ақ сүт болып «ийер» тили Бердақтық.
Дацқы аты-заты машҳур тум-тусқа,
Күнхожа, Әжинияз, Бердақ түп-нусқа,
Бердимурат, Бекпан болыў бир бетен,
Бердақ болып ат көтериў бир басқа! ...
«Халық ушын»—ураны еди Бердақтыц.
Бүгин қуўаныштан қарыс узайдым,
Себеп оцнан туўды айы Бердақтыц,
Ўатанласлар қутлы болсын, көз айдын,
Бир жүз жетпис жыллық тойы Бердақтыц,
Әлбетте жәннетте жайы Бердақтыц.
Б Е Р Д А Қ С Ө ЗИ И Й М А Н Е К Е И

(Оқыўши баланыц тилинен)

Муғаллим айтады: «Усы—
қосық деген—илҳам қусы,
Бердақ шайыр уллы киси,
Сөз сейиси болған екен».
«Жигерли бол жастан балам»,
Соны күтер Ўатан, анац
Деп бизлерге Бердақ бабам,
Аталық сөз айтқан екен.
Устазлардыц айтқан сөзин,
Тән аламан тәнҳа өзим,
Бердақ шайыр бабам бизиц,
Ел-халқына қорған екен.
Халыққа қалыс хызмет еткен,
Бул күнлерге келип жеткен,
7 — Ә. Ә ж пниязов
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Сынақтан сүринбей өткен,
Бердақ сөзи ийман екен.
Өзи алып дәртли дағын,
Елге берип—«Жақсырағын»,
Халық ушын жәннеттиц бағын,Дүзиў шайыр әрманы екен.
Шардәрели «Шежиреси»,
Бир тарийх «ҳәр өжиреси»,
Мешит, мектен-медресе,
Түркий тарийх толған екен.
Ақмақ болса патша болды,
Зулымлық—ҳәрўақта болды,
Нызам тилге ноқта болды,
Жүрекке дақ салған екен.
Наўайыдан саўат ашып,
Физулийден дүрлер шашып,
«Фарҳад—Шийрин», «Ғәрип ашық»,
Бердақ пенен «ҳамдам» екен.
Келинлерге кецес берип,
Бийкешин айға тецгерип,
«Алты қызға» жулдыз терип,
Рухын шад қылған екен.
Туран төри «Бес қалада»,
«Ақ дәрьяда», «Ақ қалада»,
Арал бойы, сай-салада,
Ата-мәкан болған екен.
«Ақтам», «Ақ қум» Ўатан басы,
«Дәўкемпирдиц» айланасы,
Тециздиц қубла жағасы,
Бердақ өскен майдан екен.
«Айдос баба даўдан өлди,
Ерназар бий жаўдан өлди»,
Асан сәрдар, Амангелди,
Елге пана болған екен.
«Хорезм» деп дәстан жазып,
Тарийхы бай қазна қазып,
Илаҳий руўхый азық,
Бабамыздан қалған екен.
17-декабрь, 1998-жыл.
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Ж АНЫМ СҮЙГЕН ТУЙҒЫЛАР
АЙРЫЛСА
(Әжинияз шайырдыц үлгиси менен)

Қағаз ақша күл қурақым болмайды,
Өлшем—қуны, алтын—зерден айрылса,
Баслық деген қул қурақым болмайды,
Гербли дөцгелек мөрден айрылса.
Базар қатнасығы—дәўир талабы,
Оған жалатайлар қылан қылады,
Қымбат пуллап, арзан сатып алады,
Алып сатар зақғар ардан айрылса.
Жекке жигит не мүшкилге жарайды,
Журттыц қасы-қабағына қарайды,
Қарабасы қуўдалаўға қолайлы,
Туўысқан-туўғаннан, ярдан айрылса.
Туўысқанныц зоры қарындас болар,
Ғарры өлсе «асабаты-ас болар»,
Жигит өлсе асқар таўлар пәс болар,
Бота бозлар қара нардан айрылса.
Басқоспа-бәзимлер жым болар екен,
Зийўар зибаныцда муц болар екен,
Аламойнақ дуўтар гүц болар екен,
Он еки пердели тардан айрылса.
Арал—өли ойпат Әмиўдәрьясыз,
Суў Тәцири—Нуў пайғамбар қайдасыз,
Асқар таў деп аталғаны пайдасыз,
Төбесин қаплаған қардан айрылса.
Қыздыц жары сулыўлығы көзинде,
«Шайырдыц қүдирети-тили»,—сөзинде,
Ат, ғашырға айланады изинде,
Қушақ толы қуйрық жалдан айрылса.
Үйирден қуўылған айғыр ат-«саяқ»,^
Мийсиз басқа зая болған қол-аяқ,

Ж ас айғырдан ж ец и л и п , үйирден қуўы лған ат, енди үйирге қосыла алмай, бир өзи шетлеп
күн кеш иреди. Әне баяғы «үйир игасы» жылқышы тилинде «саяқ» деп аталады. (автор)
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Миллиард, миллион, мьщлар-мәзи «бир таяқ»,
Изине тиркелген нольден айрылса.
«Көлбуға» не жесин көли йоқ жерде.
Кир"шк көлди қәйтсин шөли йоқ жерде,
Ўатаннан ўаз кешер сатқан шерменде,
Азғын ар әйлемес елден айрылса.
Гүбелек гүм болар гүлден айрылса,
Туран қайда, еки шөлден айрылса?...
Қарақалпақ журдай жетим болады,
Бозатаўдан, ана тилден айрылса.
Алжасқан адамньщ гүнайыны кеш,
Алжасыў, адасыў—қылмыс емес ҳеш,
«Қылкепирден» қулап түсер ғыйбаткеш,
Қәбиринен шығьш—гөрден айрылса.
Патша пәмсиз болса, ел журт сорлайды.
Топас төре пуқараны қорлайды.
Әскер басы бир тийинға турмайды.
Садық сарбаз, ләшкеринен айрылса.
Истиқ «көзи» болса, сездиц — «жүйи» бар,
(Бозатаўда Әжинияздыц «үйи» бар)
« Қарақалпақтьщ бас-басьша бийи бар»,
Бирлик бузылармыш бийден айрылса.
«Дешти қыпшақ» десем, әлем гүлистан,
«Улыўма үйимиз — Туран-Түркстан»,
Исенгеним — Ғәрезсизлик. Дин ислам,
Дүнья қәреп болар диннен айрылса,
Қаяқтасыз қатар-қурбы заманлас,
Бул арасат заман паян табылмас,
Пурсат барда бир-биреўге хабарлас,
Халқым шүкир етсин, меннен айрылса.
Әлем гузар — «Уллы жипек жолында»,
Кәрўан көшер бийлиги — әз қолында,
Ақ сөкитли «Таллы жағыс» бойында,
Бүлбиллер сайрамас гүлден айрылса.
Торалағаз неге түнде ушады,
Гөртышқан, жарғанат, — «гөрсоқыр» тағы,
Адам, —бир мециреў мақлуқ мысалы,
Тилден, көз-қулақтан тецнен айрылса.
Дәрья, канал, салма барма сағасыз,
Жигит ел-елатсыз, қоцсы-қобасыз,
Туўысқан-туўғансыз, бала-шағасыз,
Жасап болмас жүрек тәннен айрылса,
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Адам айрылмағай Ана-Ўатаннан,
Аяўлы нәрсе йоқ, ата-мәканнан,
Паян таннас шет-шебирсиз жәҳәннен,
Ер жигит туўылған жерден айрылса.
БОЛАР

Адам танымаса ақты қараны,
Әйтеўир бир жүрген «жәниўар» болар,
Жигит халықтан қашық тутса араны,
«Жалрыз аттыц шацы шықпас» хор болар.
Ғарға жүз жыл жасап — жемтик шоқыйды,
Наўқан қурт—жүз күнде жинек тоқыйды,
Көз бар. Жазылмаған хатты оқыйды,
Жүрек соқыр болса—саў көз гөр болар.
Сулыўлық сынантай турар жылыслап,
Гәўҳар жатыр бир қарацғы қуўыста,
Қайтып көрер достыц менен урыспа,
Кеўил жәҳәндей кец, тилдей тар болар.
«Қыз патша болса ҳәм жолы тар» — дейди,
Өйткени жат журттан жаўшы бар—дейди,
Жыллы сөзге жыланлар ҳәм зар—дейди,
Мериўбет бул—меҳир қуяш нур болар.
Билип айтқан ер қәдирин ел билер,
Арыслан баҳасын билсе шер билер,
Келин қунын қыз узатқап жер билер,
Зергерине түссе жез ҳәм зер болар.
Тентек төрде тере болып отырса,
(Жағымпазлар зияпатқа шақырса),
Если жигит есик бетте отырса,
Еспк—жапсар болар, жапсар—төр болар.
Қүдирет күш болса да адам пәрманы,
Ҳәргиз ада болмас арзыў-әрманы,
Өмир сырын тутас биле алмадым,
Дүнья мәккар қатын, кимге яр болар.
ШЕР ТАРҚАТЫЎ
Қәдимги заманда жасаган қарақалпақтыц айтқанлары

Мен—айтылмай баратырған әрманман,
Көкиректе қалған хатпан жазылмай,
Дәўирине дус келмеген дәўранман,
Ҳәм шараппан, турған басы бузылмай.
Мен—қосықпан, муҳаббеттен дөреген,
Ләтте пәмлер пәтиўаға баспаған,
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Гүлмен-гүллегенди жақсы көремен,
Пайдасы не? Қашшан женшин таслаған.
Мен бәрибир жасқанбайман басқадан,
Озбырлыққа, өктем сөзге тезбеймен,
Жақсы нийет едим—иске аспаған,
Солай да мен оннан гүдер үзбеймен.
Жарқабақтан шығар жолды табалмай,
Бизлер кетип баратырмыз әрманлы,
Соцғы әўлад саған пәрман мынандай,
Шық жақтыға тықнан айлап арбацды.
Тилеклеслер табылар-аў демесец,
Жарқабақта есик, төр я жапсар жоқ,
Өзиц шаўып, өзиц озып келмесец,
Бул жарыста ат көтерер қостар йоқ.
Бирадарлар бирин-бири жалмады,
Сум әжелдеп абзал нәрсе қалған йоқ,
Сол ушын өткенлер нақыл торлады,
«Қырман атар ўақта самал болған йоқ».
Беглер елдиц исенимин ақласын,
Марҳум қәўим қәбиринде уйықлағай,
Ел дегенде ентелейди ықласым,
« Қарақалпақтыц қайтқанынан сақлағай»
Неси айып қарақалпақ жар салса,
Арал—ата-мәканым деп мақтанып,
Налымайман дем таўсылып, ҳал тайса,
Өлсем Ўатан топырағын дастанып.
ЖАНЫМ СҮЙГЕН ТУЙҒЫЛАР
Маған тротуар тарлық етеди,
Ҳәтте көкирегимди қысып кетеди,
Тар жерден журт тығылысып өтеди,
Кеқисликти күсер жүрегим мениц.
Кец жерде кец, тыныс алып жүремен,
Кецликти анамдай жақсы көремен,
Қолдан келсе кецлеў жерде өлемен,
Тар жерге талпынып ҳәлегим мениц.
Мазам қашар күнниц жүзин булт басса,
Гүцгиртти, солғынды сүймеймен ҳасла,
Қой сүйиклим! мени жақтыға басла,
Көзицдей рәўшан тилегим мениц.
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О дүньяцнан излемеймен жәннетти,
Сүйемен халық сүйген жақсы әдетти,
Мен қудайдан тилеймен мәдетти,
Халқым, ата-анам қудайым мениқ.
Бир жанан жанымды қыйнап жүрипти,
Бир қосық уйқымды урлап жүрипти,
Шалыс уйқас пенен «сыйлап жүрипти»,
Анп1а жақсы емес жағдайым менин,.
Шүкир еле дослар меннен безген жоқ,
«Қой оны»— деп ала жипти үзген жоқ,
Кемшиликтин; бәрин түўел сезген жоқ,
Толық төгилген жоқ абройым мениц.
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ҚОСЫҚ

—

КЕЎИЛ Н АҒЫ СЫ

ҚОСЫ Қ Ҳ А Қ ҚЫ Н Д А ҚО СЫ ҚЛА Р

Өмир—өнер жағысы,
Қосық—кеўил нағысы,
Сөз гәўҳары, сөз бәнти,
Сөз қаймағы, сөз кәнти,
Қосық—қыял перзенти.
Қыялдыц шоқ жулдызы,
Ақылды!} зер қундызы,
Мәқги жойтпас мазасын,
Булақтыц бальзам тазасы,
Қосық—өмир музасы.
II
Нақыл сөздей ықшам бол,
Ядқа айтып жүргендей,
Еситкен қулақ ербецлеп,
«Түнлигин» тағы түргендей,
Қулақ қуршын қандырып,
Кеўилге йош бергендей.
Жүйриклер жутқан жамдай бол,
Тәбияттыц рәўшаны,
Ағарып атқан тацдай бол,
«Болар бала бесинде»,
Билинсе жақсы қандай ол,
Бурқасынлап ағып ет,
Асқар таўдыц селиндей,
Ел ишине сицип кет,
Бәҳәрдиц барқыт желиндей,
Телмиртип көздиц отын ал,
Қатарыцнан озық бол,
Зийўардыц зийрек жырындай,
Сулыў Лилия гүлиндей,
Шарықлап шарқы пәлекке,
Шашыл қуяш нурындай,
Жүрегимди жарып шық,
Муҳаббеттиц сырындай,
Қәлемнен шулғып қағазға,
Қуйыл Әмиў суўындай,
Қағаз айдын мысалы,
Ал, сен көлдиц қуўындай,
Ғәрезсизлик тымсалы,
Ўатанымныц туўындай,
Садық бо.п әзиз инсанға,
Солардыц 03 улындай,
Шағла-шағла қосығым,
Ығбалыц — алтын, тилиц—бай,
Гүл етип басқан изицди,
Жырлай бер рәрезсизликти!,
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...Қ ы ял қусы азырақ,
Қонақлай тур өзицде,
Ж айнаған мына өмирдиц,
Жалыны жансын көзицде,
Туўылған жердиқ топырағын,
Қәстерле тири гезицде,
Дәўирдиц долы жүреги,
Дүрсилдеп турсын сөзицде,
Болмаса ҳешким инанбас,
Қыялый бос сезимге,
Қайталайман тағыда,
Бағанағы сөзим ди..,
Шағла-шағла қосығым,
Ығбалыц — алтын, тилиц — бай,
Дос-яранға садық бол,
Солардыц өз улындай,
Көрер көзге сүйкимли,
Қулдыраған қулындай,
Нәресте бол — бийғәрез,
Пүтинликте — жулындай.
Аҳыў-зар етип көргенди,
Гүл етип басқан изицди,
Әўелҳә танып өзицди—
Ж ырлай бер еркин өмирди!.
ҚОСЫҒЫМА
Қосығым қарақалпақша туўыла бер,
Ана тилдиц қырманын суўыра бер,
Басыца қарақалпақ кийип алып,
Буршақ-буршақ тер төгип жуўыра бер.
Әбес болар елден ерек кеткениц,
Аўыр гүнә ғайры динди сәккениц,
Ўатаныца қалыс бир ис ислесец,
Пүткил инсан ушын хызмет еткениц.
Адамларды алалап ақ-қараға,
Тикенек сым шецгел тартпа араға,
Ғарғаны ҳәк суўына жуўған менен,
Қанаты я нийети ақ бола ма?.
Қосығым жубатагөр жылағанды,
Нақ сыйла — несийеге сорағанды,
Ж ығылғанға жудырық ж ум саў ацсат,
Қуўатлап, қатарға қос қулағанды.
Тилицди жети ықлым уғар болсын,
Оқығанлар қумардан шығар болсын,
Тәрели тәлим алсын тыцлағанлар,
Ж урт жамырап тацлайын қағар болсын.
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Сүйкимли бол, сен—қыздыц баласындай,
Екн көз, қос кирпиктиц арасындай—,
Адамлар қәдир тутып пәйик болсын,
Әкесиниц көз көрген жорасындай.
Халықлар дослығыныц қураны бол,
Тынышлық еркинликтиц ураны бол,
Илаҳий идеялар ирге басқан,
Руўхый Аралымныц даўамы бол...
Қосығым қарақалпақша туўыла бер,
Ана тилдиц қырманын суўыра бер,
Басыца қарақалпақ кийип алып,
Сүттей аппақ сезимге жуўы на бер...

қосығым
Қосырым—Ҳәдис, қураным,
Үрп-әдет, үндеў, ураным,
Дәстүрим, диним, ийманым,
Өзлигим, миллий мийрасым,
Бийлигим, буйрық, пәрманым,
Дин Хорезм диярым,
Түркстаным, Тураным,
Қосығым қыйнай берме көп,
Даўамла өзиц қалғанын.
Дәргәҳим дослық дәрбентим,
Диянатым, ҳүж ж етим ,
Атым мениц Азият,
Азамат, Адам миллетим,
Сөйле-сөйле қосығым,
Аяўлы арзыў-әрманым,
Ар-намысым, ҳүжданы м,
Бирлик, дослық, тынышлық,
Ҳадаллық, шынлық, дурыслық— ,
М ириўбетим, зийнетим,
Мезгили жоқ мийнетим,
Халқыма қалыс хызметим,
Ҳәм пүткил инсаниятқа,
Шайырлық иззет-ҳүрметим.
Зийўар—зергер зейинли,
Сөз султаны дейин бе?,
Дүлдил менен бүлбилдиц,
Мәканы мениц үйимде,
«Қара жорға», «Ақбоз ат»,
Аламойнақ дуўтар да,
Сөйлейди енер тилинде...
«Ақбоз ат» қәдди-далыцды,
Кекилиў, қуйрық-жалыцды,
Көзим менен аймалап,
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Тилим менен тарайын,
Кирпигим менен қоршалап,
Ж үрегиме орайын,
«Бийрәўшан» кезицнен,
Сүйип-сүйип алайын,
Бәле-қәде бар болса,
Маған келсин илайым,
Тыцласақ айтқанларымды,
Қосық етип өзице,
Арнайын ҳәрне барымды,
Исенебер сөзиме,
Қыялымда ярымды—
Ертип келдим изим е...
Қосығым—пирли дүкәним,
Әзизим, Ана Ўатаным,
Қоршалмаған шарбағым,
Аяўлы ата-мәканым,
Шарқы пәлек—шар тәреп,
Шар айналы шар китап,
Сынаптай сап ҳалатым,
Арқасы бар әрўағым,
Өзиц түсин аржағын...
Бозатаўым, боз үйим,
Өз Ўатаным—өз үйим,
Алақаны анамныц—
Шахаманныц шацлағы—
«Өз үйим-өлеқ төсегпм»,
Сап алтын—саз кесеги—
Абатжаптыц ырашын—
Алтыннан ағла деседи.
Ж ақсылаў қосық жазалсам,
Жаслығым ядқа түседи,
Көкирегим неге өседи?!.
Қосығым гәптиц ырасы:
Кеўлимниц нәзик гиясы,
Ж үректиц қаны—сиясы,
Шеберликтиц тымсалы,
Қурқылтай қустыц уясы,
Әжинияздыц лирасы,
«Қус Каабасы»—Қусхана,
Еншилес «Еркиндәрьясы»
«Еркин тоғай» екеўи,
Дин арыўлық дүньясы!,
Қосығымныц темасы:
Абаданлық арнасы,
Дослықтыц дәрбент дарғасы.
—Миллий мийрас мәртебем,
Өмиримниц жалғасы.
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Ақдәрья нәўпир ағысы,
К.ЫЯЛДЫҚ ғайры нағысы,
Қызға бермес қосықсац—
Туранныц «Таллы жағысы»,

Зер жапырақлы дарағым,
Бағырлап аққан булағым,
Бул бейишти көрмеге,
«Хош келдиц, сапа келипсец»,
Мәрҳамат! Қутлы қонағым!
Және-тағы недейин,
Ж әннет бағы, жаз үйим,
Биз беш күнлик мийманыц,
Баспанам— «Баспа сөз үйим».
Пүткил әлем-үй-жайы,
Мен дәрўиш отан гедайы,
Мениц баслы байлығым—
Әсел қосық—көз майы,
Сөзди сөктей шөпшеген,
Шайыр—талант торғайы!
Дөгерек-даш —ж уқа-ж елец,
Қосық десе елец-елец,
Шимпилдеген алтын зерен
«Даўыт көл» ҳәм «Қара терец»,
«Ақша көлди», «Алтын көлди»,
Алтыннан да зият дерем ...
Усыларды көрип турып,
Дәргаҳыца келип турып,
Көзиц танып, билип турып,
Йош келгенде гирес-гирес,
Қосық ж азбаў мүмкин емес,
Туўылған жер! Сенлик сезим,
Бизни шайыр еткен өзиц.
—

АҚ ҚОСЫҚ ДЕГЕН УСЫ МА?
Мен ақ қосық жазаман. Ж азғым келсе,
Шала сақаў кимсениц, салацлаған—
Қайыстай узын тилин—тыйыў ушын,
Өзимниц де тилимниц сыныўы ушын,
Сен ақ қосық жазасац, бир китапқа—
«Даўамы бар бир қосық» сыйыўы ушын,
Мен, ақ қосық жазаман,
Лапызы кец, Аралдыц баяғы ақ толқынындай,
Қосығымныц қурамы тутаслығы—
Ала мойнақ дуўтардыц алқымындай!
Гәптиц шыны, өзимниц-ақ қосыққа,
Алып ушып баратқан ҳәўесим ж оқ,
Ҳеш қашан да, ҳеш ж ерде ақ қосықтыц—
Ж азылыўы шәрт болған мересим ж оқ.
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Ак; қосық ж аз, ж аз мейли қара қосық,
Болсын бирақ қосығыц дара қосық,
Керек емес алшақ сөз, ала қанат,
Ийт тисиндей ыржыйған шала қосық.
Ақ қосықты жазғанлар, ж аза берсин,
Өзинше өнегели өнер санап,
Мейли ол, узын-шубай бола берсин,
Ол да емирдиц өзиндей ески талап.
Солайда мен ақ қосық жазағойсам—
Ж азар едим, мен оны аппақ етип,
Уйқас, ырғақ, формасын үйлестирип,
Тилге жецил, сезимге шап-шақ етип,
Мен ақ қосық жазаман,
Ел ишине етене, қосықларым,
Енип кеткей.
Қосығым—мениқ минез-қулықларым,
Айқулақтай ж үз әлўан дөнип кеткей,
Мен ақ қосық жазаман, бирақ соны,
Өнер билген талапкер, «жаўшы емеспен»,
Болса да ол көз қыймас,
Қәдирданым,
Өз қосығым ушын мен жаршы емеспен.
Тилеймен аман-есен тәбияттыц,
Ҳәрдайым шарапатлы тацы атсын деп,
Қапа болған адамныц кеўлин алып,
Ж ылап турған баланы жубатсын деп,
Бет ашарда белсене хызмет етип,
Дуйым журтты аўзына қаратсын деп,
Мен ақ қосық жазаман алтын, гәўҳар,
Поэзия деген зор «ҳәмели» бар.
Сен ақ қосық жазасац шала-жансар,
Түбинде талантыца заўалы бар,
Мен ақ қосық жазаман, сезимлерим,
Сепсип кетпей уйқасқа туттырсын деп,
(Ақ қосықты жазаман ара-тура,
редактор гонорор уттырсын деп).
Усы ақ қосықты мен жазағойсам,
Мүмкин ол, жәнеўиттиц талы болар,
Мүмкин ол, арыў қыздыц ақ ж үзине,
Ж арасқан жалғыз ноқат қалы болар.
Не керек, сезди сүйреп соза бериў,
Меницше шайыр ушын қыйын емес,
Ақ қосықты аямай ж аза бериў.
Мен ақ қосық жазаман,
Қосықларым—елши болып жер ж үзин араласын,
Сазға түскен дуўтардыц үзип тарын,
Ж аўызлық жасаўға ҳеш жарамасын.
Мен ақ қосық жазаман қосықларым—
Туўысқанлық, дослыққа жаршы болғай,
Еркинликке шақырып елдиц бәрин,
Парахатшылық поролы—маршы болғай.
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Айтаман қәле, яки қәлеме сен:
Қосықты ақ, сарыға бөлемекен,
Пушкин, Бердақ, Аббазлар,—
алацғасар,
Ш експир, Ш иразийлер шала ма екен..
Усы уллы улама шайырлардыц,
Ж азып кеткен бир аўыз қосығына,—
Бул ақ қосық ултарақ болама екен?
...А қ қосығым жортқанда жолыц болсын,
Қәнекей со, байрақтан оза берсец,
Ат сыры ийесине мәлим болсын.
АЙЫРМАЦ
Басқалардан айырмам:
Мен—
Ш әкиртсиз шайырман,
Талабан көп,
«тәләбә» көп,
мени устаз санаған,
шәкиртликке маш келмеди,
арасынан—
бир адам.
Қол-аяқтан,
майырсац да,
талантымды
майырмац,
Напақамнан,
айырса да,
Не қылайын,
қайылман,
Дүнья-малдан,
айыр мени,
Илҳам-йоштан,
а 11ырмац.
Қосығымныц негримен,
Қосығымныц қулыман,
Қосығыцныц «қорықшысы»,
Ийти бол дец,
Қайылман,
Қатыныцныц,
отын жағып,
күлин ал, — дец,
тайынман,
Қосығымныц ашығыман,
Қосығыма сайылман,
«Алтын тахтан»,
айырсац да,
Қосығымнан айырмац.
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Заманластыц!
Ўатанластьщ!
Досларымньщ,
хызметине
Тайынман!
Ағайиннен,
айырсац да,
Аўылластан
айырмац.
Дәўлет, бахыт,
дәркар. Бирақ,
тәғдирден биз
«Тойынған»,
ығбалымнан айырсац да,
ҳүжданы мнан,
айырмац.
Ересеклик,
ерси емес,
Ақыл-еси «қойылған».
Үлкенлерди
унатпайман,
қәси 11ети суйылған.
Даналықтан
айырсац да,
Балалықтан
айырмац.
Баслығымньщ алдында,
аға султан,
бектеймен,
жақсы шайыр демесец,
жанға дизе бүкнеймен,
«Әкемди көрген өлмесин»
Әкемди көрген адамньщ
алдына барсам
албырап,
қалтырайман,
шөптей, мен.
Айырсац да ақылдан,
Жақынымнан айырмац,
— «Әкецди керген өлмесин»нақылымнан айырмац.
Туўысқаннан,
қаналастан,
қыяметлик әзиз достан,
айра салса өзицди,
Ҳарам дүнья,
бийбастақльщ,
ашкөзлик ҳәм майдалық,
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Керисинше қандай жақсы
өзимсинип,
өкпелеп,
төбелесип тарқасады,
кек сақлаўды
билмеген,
Ертец тағы апақ-шапақ,
қәне,
үйге жүр деген,
Сағыныштыц елш иси—Ол
«Ақ жалаўлы» айралық.
Өз баўырын,
жаттан жаман,
әлле кимге санаған,
Туўысқаннан,
негедур, мен
негедур
оннан бетер,
опнан сайын,
узақласып бараман
ҳәм оларды
турған л^ерде
тәрк әйлеўге тайынман.
Тағы да бир
өтинишим:
сиз мени
жары жолда қайырмац.
Бирақ мени
дослар менен
Қой-қозыдай
жамырасып,
жылап турып
ажырасқан
ҳәм аяўлы
ҳәм азаплы
айралықтан,
айралықтан айырмац.
Төр меники
демеймен,
Төрлет қутлы қонағым,
тер турақлы сеники,
Бизиц Қарақалпақта.
Ордамныц оц жапсары,
үй ийеси—
меники,
Қудайдан
«бир жас» кишкене,
қонақ бала қарағым,
жапсарымнан айырмац,
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Тағыда бир айтарым,
Ж ора-жолдас көп болар,
Гейде сап болар
жақсы жигитке
жаман қатын
тап болар.
Туўысқаннан
нағыз дослар
жақын деген
гәпте бар,
соннан шығар
дос саны
сирә үштен аспайды,
Ал, артығын
дослықтыц,
тәрезиси тартпайды,
Айырсацда қатардан,
Айырма мени дослардан.
СӘЎБЕТ
Б өздеп сарпай жаппас
С өздеп сарпай жапсая
Сөз пиязды ц қабыры,
Сөйлесец зейниц ашы

(хо

Түс ўақты ушырасып қалдым балларға,
Бар дүньямыз газет-журнал қолларда,
Мен ушын қандайда шадлы күн еди,
Бас ийип ырғалып турды таллар да.
Ҳикметулла ертип барды бир жерге,
Себеп пенен келип қалдық бул жерге,
Чай тасып жүр бир кишкентай қызалақ,
Сәўбет қызып кетти, әне сол жерде.
Әшир бала, Ҳикметулла, Оразбай,
Ортасында биз ҳәм бармыз. Ол аздай,
Тап төрде мен отырыппан ширенип—
Қолдаўлыныц аталығы Ораздай.
Дәслеп онша үйлеспеди сезимиз,
Дәстиярлы «дүгиспейди» көзимиз,
Бир үйирдиқ жылқылары жат ессе,
Барлығына айыплымыз езимиз.
...А ббаз бенен Ибрайымнан басладық,
Базарбай Сейтаевқа қурық тасладық,
Арасынан ағып шықты Сағынбай,
Кецес Каримовты ҳәмме хошладық.
8— Ә. Әжиниязов
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Ойшыллаўма, қалай Ж уманияз бала?
Абайла, ойыншық емес—сөз бала,
Өтениязов бола бериў мүмкин дә,
Ал, шайыр Ж уманияз бизде аз бала.
Ж ас шайырлар бек султаны—Бахтияр,
Ҳәрнәрсенин; орны, қуны, ўақты бар,
Ж ас шайыр Батырбай Сейдабуллаев,
Тартынбай мәжлиске кирсе ҳаққы бар.
Шайырлық сөз-сәўбет—мәжилис-мушайра,
Әсенбай Башбаев кирди есапқа,
Бир үйирдиқ жылқысындай бәри де,
Қыял қусы тар қәпеске сыя ма?.
Ҳәрким айтып атыр зейни илгенин,
Ҳәрким жөплеп атыр әзи билгенин,
Танымас екенбиз мына жасларды,
Сонда, мениц бурын қайда жүргеним?
Кем-кем ашылыстық, сөзден-сөз шығып,
Дарайы дегенлер қалды бөз шыгып,
Көрип жүрип бир-биреўди танымай,
«Сулыў соқыр» болғанбыз ба көз шығып?.
Бир сыпыра тилге алдық жасларды,
Қәлемлес яшуллы, қатар досларды,
Ким көреалмай, қәсиплесин күнлесе,
Тилине басар-ем қара тасларды.
Оразбайдыц «Гүлдирсин»и сөз болды,
(Нашар қатал сыншылларға гез болды,)
Пикир айтты Ҳикметулла, Әширбай,
Екеўиниц тартысыўы тез болды.
Ҳикметулла
Сыйпаламай
Сәўбет себеп
Мүмкин усы

«Гүлдирсин»ди мақтады,
мақтаў маған жақпады.
шығар қатты кетпедим,
сапар «алла сақлады».

Қосық жазбаса да мына Әширбай,
Шайыр жанлы жигит екен япырмай,
«— Қосық—жанлы сезимлердиц айнасы»,
Пикир айтар екен бүкпей-жасырмай.
Усындайда ўақыт па сол бир саат?
Бул түски тыныспа алтыннан қымбат,
Сәўбетлесиў—мириўбетке барар жол,
Н әтийж еси—дослық, мийрим-шәпәәт.
Әдебият болды баслы гәпимиз,
Усы ж ерде үнлес келди мәпимиз,
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Ҳәрким бас бәйгиге екен талабан,
Ақыры «шабандоз ҳаслы- затымыз»
Усы сапар көп нәрсени түсиндим,
Өз-өзиме өкпеледим, исиндим,
Шайырлық сыйласық салқынлаў болса,
Өзим соған айыплыдай қысындым,
Сәўбет—қыялыцды дүрлетер екен,
Сәўбет—-сумлығыцды зирлетер екен,
Ол—мысал сейислер өнери яцлы,
Саған көп нәрсени үйретер екен.
КИМ СУЛЫЎ
«Мода да жоқ достым буўдай ирец»—деп,
Мин тақпа гей қызға қарапәрец деп,
Сүўретлейин ярдыц қәдди-қәўметин,
Тил менен жүректиц тыцла нәўбетин:
Арыўлық алмасы мийўелегенде,
Гүл ж үзице қал болайын деген бе?
Я болмаса сениц бир ж уп кезице,
Сулыўлық дүньясы көшип келген бе?
Бир қүдирет күш бар қумай көзицде,
Дүньяныц сулыўы жалғыз өзицбе?
Арыўлықта саған аўқам болғандай,
Я басқа да қызлар барма дизимде.
Не деген батыллық, не деген жигер,
Нәзериц бир түссе-ақ шыдамымды жер,
Айқасқан оқ кирпик көзицдеги зер,
Кез сырын көрсетпей ышқыцды бөгер.
Сендеги парасат, сендеги тезим,
Ж үректе деретер мыц түрли сезим,
Егер мени алдамаса өз көзим,
Мен ушын дүньяда барсац бир өзиц.
Жанлы ж уп океан—ойшац көзлериц,
Тилсиз уғындырар жүрек сөзлерин,
Қайўақ көрсем күлим қағьш турғаныц,
Қабақ шытқаныцды ҳәргиз сезбедим.
Ишки сулыўлықтыц сыртқа тепкени.
Көзлериме ысық керсетер сени,
Сен бар жерде мен бир көзсиз гүбелек,
Өзиц ец әжайып гүлсец ейткени.
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ГҮМЛН
Адам исенеди гүман етпесе,
Ақмақ гүманланар көзи жетпесе,
Гүманланыў қорқақлықтыц бир түри,
«Кррыққаннан қос көринбес» өйтпесе.
«Қ алай?...усы өзгерислер дурыс па?,
Кешегини дүзетиў ҳәм жумыс па?,
Киши пейилмиз-аў керегиненде,
Сыпайылық зәрүрмекен жарыста.
Мүмкин емес, — Тен; барыўы барымға,
Бизди алдап түсирмейме қарымға?,
Мынаўына көзим жетпей турыпты,
Тексерейик... және қалсын жарынға» —
Д еп, бәрине гүдикленип қарайды,
Алды менен жети атацды сорайды,
Табан асты тәсил ойлап табады,
Көмешине күл тартыўға қолайлы.
Гүман-гүдик ақыры бир күн майырар,
Инсаниятты исенимнен айырар,
Ҳадаллық, садықлық, дослық жоқ жерде,
Гүман атлы ҳайўапаттыц бәри бар.
Гүман: қошқар көрсе—мынаў қозы дер,
— Қалай-қалай қалалыныц қызы дер,
Ацқылдаған ақ көкирек адамды,
—Барып турған ала аяқтыц өзи дер.
Гүманшыл, ғыйбатсыз жасай алмайды,
Гүман ийти өз ийесин алдайды,
Ғәрип-ашық—азат гүман-гүдиктен,
Перзент анасынан гүманланбайды.
Исеним тулпары-саған айтарым:
Гүман-гүдик, ж әнж ел бәри бир қәўим,
Берекет ж оқ —гүман-гүдик бар жерде,
Бул иллетти өз төринде тойтарыц.
Илаҳий исеним деген ат пенен,
Ҳасла инсанийлық мунәжәт пенен,
Кисенлеймен гүман-гүдик ғашырын,
Тоқтатыцлар! Ойнағанды от пенен.
Гүман қурты көкирекке жыйналған,
Сени айра салар сулыў әрманнан,
Мен—муҳаббат дүньясына садықпан.
Мен—исеним әсирине қурбанман!.
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ТОПЫРАҚ
Туўылған перзенти—жасы көзинде,
Ана қәбирине топырақ салады,
Ел топырағын күсер өлер гезинде,
Ғайры журтта жүрген ўатан адамы.
Қәйинене қутылса жаман келиннен,
Айтар:«алды-артыца топырақ бийҳая»,
Бул сөз түсингенге аўыр өлимнен,
Бирақ парықламас пә.мсиз ол ҳаял.
Ағам атланғанда өткен урысқа,
Бир түйиншик топырақ алып кетипти,
Қәйдем, не пайдасы тийди урыста,
Әйтеўир ол, сол ырымды етипти.
Бул топырақ адамға сонша қымбатлы,
Я киндиктиц қаны тамғанлықтан ба?
Ол сонша жайдары, сонша айбатлы,
Адамларға ана болғанлықтан ба?
Инсан ырысқы өнер усы топырақтан,
Сақый дастурхан ол, сондай қолы ашық,
От, суў, кийим-кеншек келмес бир жақтан,
Ана топырақ көзлериме қарашық!
Бардур тәбияттыц мынадай зацы,
Саяхатшы жолға шыққан ғамланып,
Қанша ўақыт шарласа да дүньяны,
Сол шыққан жерине келер айланып.
САБАҚ
Бурынғыдан қалған сөз бар билемен,
Кәрўан тартып шығарында сапарға,
Кәрўан басы: «Я айтқаным келгей»—деп,
Ат үстинде турып асық үлеген.
«Кәрўан дизбегинен үзилм егей»,—деп,
Алласынан ҳадал тилек тилеген.
Мине, ж ол ашылды, кәрўан қозғалды,
Сәтли сапар әйлеп кетип барады,
Бир елатқа жетиўге сәл аз қалды,
Белес-белеслерден өтип барады.
Ж оллар, қалаларды ушластырады,
Себеп, жанлы сабақ жүрип турады,
Өрмек қурып, басқур тоқыды анам,
Ол күнде қаршадай бала едим мен,
Кәрўан кетип барар, анам шырпынар,
Ж етиў ушын дийдилеген шамаға,
Кәрўан жолы, өрмек жолы бир шығар,
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Аяцлаўы мегзер уяц намаға,
Кәрўан бир бап пенен адым атады,
Тоқыўшы ықылдап қосық айтады,
Суў тутас ағады, таўда сағасы,
Сайлар сала болып, тецизге қуяр.
Ж оллар тутас (—жердиц белбеў тоғасы),
Мудам изи үзилмей ағады олар,
Түбинде бир тоқтаў — даўсыз, әлбетте—
Лейкин, ол болмағай ортан жол бетте,
Әне, кесте тигип отырған шебер,
Ийнесин сабақлап алды қайтадан.
Ж алғап сол орыннан тикпесе егер,
Сөтилип кетеме деп қорқаман,
Инсан өмири ҳәм бир алтын сабақ,
Пүткиллей басқаша жалғанар бирақ.
ЖАРШЫҒА
Ески заттыц болмас бәрин сындырып,
Ж ар салдық ба? — қышқыр қулақ тындырып,
Ж алғыз даўыс жацғырмайды жар салып,
Өзи ушын жар салмайды уллылық!
Ж аршы бурын хан атынан жар салған,
Жаршы барма, әз пикирин айталған,
Таярлаған тайын сөзди тәкирарлап,
Ол ўаз айтып, тыц сөз айтпай қартайған.
Ж ар салыў-ҳәм дәбдебениқ бир түри,
Кимге керек дацқпараздыц уў-шуўы,
(Микрофонныц жоқ ўақтында сандалап,
Ол-ҳәм бир ақмақтыц тапқан былшылы)
Даўысына қарап қалған талайы,
Ол күшлиниц бир жалланба малайы,
«Сулыўман»— деп жар салмайды нәзәлим,
Оны журтқа танытады шырайы.
Ҳәзир ҳеш ким жар салмайды өзи ушын,
Сәтли-сәтсиз, мәзи сылдыр сөз ушын,
Тынышлық!—деп жар салайық жәҳәнге,
Бостанлық!—деп Чилидиц ул-қызы ушын!
Дебдиўим бир шықсын десец жылап ал,
Бирақ дәслеп дөгерекке қарап ал,
Қумай тазы көкке қарап улыйды,
Сетем алса өкиреди қара мал.
Нәзикликти набыт етпей уйқасқа,
Шайыр болсац шық шешиўши айқасқа,
Ашығыныц ийтин ж азса Есенин,
Сениц ийтиц,—бир буралқы, байқасқа.
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У рыс-жәнжел сиясатын қаралап,
Ж ар салайық дүнья ж үзин аралан,
Ана ж ерди ақ сүт пенен жуўайық,
Ар-намысқа жуқпай турып қара дақ.
Ардақлап адамныц арзыў-әрманын,
Пүтинлигин сақлап пүткил дүньяныц,
Ж ар салайық жер жәҳәнди жацғыртып,
Еркинлик—деп ақыл- 011ым, ҳүжданы м.
Ўатан даққын қосық пенен қарсы алып,
Дослық туўын тәрийплейик жар салып,
Адамыйзат аппақ әтир гүлиндей,
Ж үрегимде өссе деймен жайқалып.
ЕРКИНСИЎ
Төлепбергеп саган айтал
Ҳ и км ет улла сен ты
(авп

Бизлер бир шацлақта шаптық шацғытып,
Бизлерди бир даўыл қуўды қацғытып,
Ал мен изицизде қалдым шац жутып,
Озсац да, озбырлық уят емес пе?
Қатарына қарамаса қатары,
Ж алрыз аттыц шацын шацлақ жутады,
Көкпарда да,таланты зор утады,
Ш айырлар—шабандоз елат емес пе?
Ары бир деген бар телпек кийгенниц,
Ж аны бир—кемеде ж үзип жүргенниц,
Ж өни басқа—жорға-жүрмел сүргенниц,
Бирақ, әдебият—бир ат емес пе?
Атыц заманагөй жолға саз болса,
Тыцнан шапса сүриниўи аз болса,
Қосық-оц жақтағы арыў қыз болса,
Мен ғәрийби болсам... зият емес пе?
Тойда ат шабылып «алҳа-ал» болса,
Көкпар кетер тақымы бос, тар болса,
Миллий мийрас мәденият бар болса,
Поэзия-бальзам булақ емес пе?
Қосықты биреўлер-гүл деп қорып жүр,
Биреў: яр ләби деп палын сорып жүр,
Биреў оны «мал оты» деп орып жүр,
Ол — Зийўарий абы-ҳаят емес пе?

119

Үштен екеўине сөзиц унаса,
Сыншыллар сығалап қарап сынаса,
Қуны қабақ тәрезиге жараса,
Қосық гүлдийдарлы дарақ емес пе?
Балықшы бир-бирин таныр узақтан,
Ш айыр—ацшы илме султан сөз атқан,
Белгили сөз әлимсақтан киятқан,
Адам бир-бирине мийман емес пе?
Шайыр бир-биринен сырын жасырса,
Шайыр бир-бирипен сумлық асырса,
Ш айыр—шайырсымақларға қосылса,
Әдебият ушын қылап емес пе?
Онда дәрья қайтыў керек пәсине,
Онда шайыр гүманлы өз күшине,
Өзге журтқа өкпелеймиз несине,
Шайыр-барлығынан инақ емес пе?
Шайыр сез сейдинин сайлап дизбесе,
Кемеси кецликте еркин ж үзбесе,
Дәўир — демин, заман-заўқын сезбесе,
Соқыр сезим, сацыраў қулақ емес пе?
Аспанда жалғыз ай, ол ҳәм пердели,
Мен бир зергер-зейни зийрек зердели,
Маған нәментайлар нәўбет бермеди,
Шайырға-бул қәўипли сынақ емес пе?
«Көк жөтелди» гүреске сал демеймен,
Тилге жарлы емес, досқа гедеймен,
Шайырға шайырлық, бахыт тилеймен,
Усы айтқанларым ырас емес пе?
А рна—жуп кенарын кернеп ағады,
Сулыўлық санаца сүттей жуғады,
Шайыр жүрегинен лаплап шығады,
Қосық бир руўхый қуяш емес пе?
Ж арысқанға жәрдем ўақыт талабы,
Басқаша болғанда қалай болады,
Ел мәпи—шайырдыц мақсет-мурады,
Бизге Ўатан ышқы—қуўат емес пе?
МОЙЫНЛАЎ
Заманға зәцгилес ярыў-досларға,
Ж асы үлкен,жасы киши-жасларға,
Ырзаман қалайда мени түсинген.
Қәдирдан көз қыймас аўылласларға.
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Қосық сатып алып тецгелерине,
Сөзимди тыцлаған журттыц бәрине,
Қарындаслар әжаға деп қайрылған.—
Рахмет жанажан жецгелериме.
Егер өмир еки рет келгенде ...,
Бәри бир-аў баярысы бул бенде,
Қам сүт емген бенденики өкиниш,
«Бүкирди гөр дүзетермиш елгенде».
Адам болсац дәркар емес миллетиц,
Басқаны да мийриўбетке үйретиц,
Бирақ «өзге» «өзим» оцысар емес,
Ж урдай жетим етпегенше жер бетин.
Мени, мениц менлигимнен айырмац,
Сымдай сыйдам суверенли сайылман,
Д әўлет—мәртебеси дүнья малы жоқ.
Тил зибаны пүтин, ақылы зайылман.
Бирақ, мына бпр нәрсеге қанықпан,
Қарақалпақша — хан, султаннан алықпан,
Өлген жерим — өктемликке баш берсем,
Бостанлыққа бенде болған халықпан.
Айнала абыржы қалай өтермен,
Ўатаннан ўаз кешип қайда кетемен,
Өзимнен түцилсем, өзгеге қарап,—
Тәрдирге тән берип шүкпр етемен.
«Тириде—бир, өлиде бир» жыйылған,
Туўысқан баршылық соған қайылман,
Мен дәрўиш пен, бу дүньясын бермеген,
Мен—дийўана, бир шатқаяқ шайырман.
0 дүньяцнан сирә оцлы тәмем ж оқ,
Дәртимди бөлисер, дилбар сәнем жоқ.
Кеп нәрседен ж уда болған қусайман,
Жалғыз Ўатан қалды, басқа «бәлем» ж оқ.
КӨРИНЕР
Атқа қайсы тәрепинен қарама,
Дәслеп қуйрық пенен жалы керинер,
Қыздыц — жаца жигит болған балаға,
Әўелҳа бйр қоша нары көринер.
Бийқәнәәт ат сойдырар — ж ей алмас,
Қәссап қотқудалық тонын кийе алмас,
Ийт ийесин қапқан менен уялмас,
Сезимшил сол ийттиц соры көринер.
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Қасқыр көрдим демес, қашар сойсац да,
Барысқа бәрибир нашар сойсақ да,
Шымшыққа шоколад шашып қойсац да,
Көринсе көзине тары көринер.
Зор ҳәмел, намақул дәўлет-дәреже,
Инсапсызды салар түрли бәлеге,
Тәкаппыр, таўназар, топас төреге,
Мөҳминлер адамныц қоры көринер.
Бири-еки болып, үши-төрт болса,
Мал-дүнья кән, дәўлет, пулы көп болса,
Туўысқан кеўлинде салқын леп болса,
Сеннен жақын болып малы көринер.
Аларда алты аз, берсе бес зият,
Алып-сатарларда болмас ар-уят,
Шобытшыға сатқан пыт-сыты бирақ,
Өзиниц кеўлине ғалы көринер.
Үлкен ҳәким ҳүким айтар қысқаш а...
Сыррыянық сөзден иси басқаша,
Ақ көкирек адам аўыз жасқаса,
Тисине қосылып бәри көринер.
Аббаз болып айталмасац сөзицди,
Ж олмурзадай жасап көрсет езицди,
Ўа, жәниўар озған аттыц көзинде,
Жылқы жаны, адам ары көринер.
Ҳаслы тулпар болмай шаппас узаққа,
Көпирме қурғақ гәп жақпас қулаққа,
Қарақшы — қараўыл болса дозаққа,
Бәрше дозақыйлар — уры көринер.
Жақсыларды жыгып берип жаманга,
Қоцсы қатын қыз көринер ладанга,
Гүманшыл, қызганшақ, аш кез адамга,
Өзгениц кисеси толы көринер.
Дүнья — түлки, тазы емиш — адамлар,
Яқшы-яман етти нешше заманлар,
Пара алып «қайта қургыр» ҳәмелдар,
Қой-қораны баққан «бери» керинер.
Ойыншысы, утаман деп жасаған,
Өмир—утысы йоқ, ойын қусаган,
Ҳәм «еки даў» алган емес ҳеш адам,
Мәзи «барса келмес» жолы керинер.
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— Дүнья — ески затсац, жасац биймәлел,
Қәнәәт шүкирлик — диним, ийманым,
Нөкер — бир беш күнлик, мүслим мийманьщОл ҳәм өз нәминиц қулы көринер.
ЖАСЛАР МЕНЕН ЖАС БОЛДЬЩ ДЕП СЕН МЕНИ
Ж аслар менен жас болдьщ деп сен мени,
Мәўсим менен өлшей берме ҳәммени.
«Шаш ҳарыған» менен кеўлим жас болса,
Бул мендеги қуштарлықтьщ жецгени.
Дүнья өзи сулыўлыққа тоймаған,
Дүнья өзи жасарғанын қоймаған,
«Жас арыўды жутып қоя ж азлады ц»,—
Деп ғәремет таққаныцды қой маған,
Мен сүйсинсем — сулыўлықты сүйемен,
Мен бас ийсем — балалыққа ийемен,
Қызға емес — гөззаллыққа ашықпан,
Мен өртенсем ышқы отында күйемен.
Өйтип маған жаба бермец жаланы.
Өйтип маған жаға берме қараны.
Қудай, пайғамбарды саған тапсырдым,
Өзим пир тутаман нашар баланы.
Сулыўлыққа «суғым өткей» илайым,
Гөззаллыққа теппелеме болайын,
Он төрт күнлик айға қараў гүнә деп,
Қашанғаша терис қарап турайын?!
ДАРАЛЫҚ УЛЫЎМАЛЫҚТАН БАСЛАНАДЫ
Қарац. Ж ай нәрседе-ақ үлкен мәни бар,
Бир сутканыц қуптаны бар, тацы бар,
Барлық барысында тиришиликтиц,
Бир ж уп егиз ҳәрекеттиц зацы бар.
Шарқы пәлек — аспан,жердиц арасы,
Аспан асты — Ж ер — өмирдиц анасы,
Талғампаз, Тәбият деген ғаррыныц—
Келини — А й, Қуяш — күйеў баласы.
Айқын дәрьялардьщ екеў жағысы,
Бирақ, бир бағытта ағар ағысы,
Еки жарты — бир пүтинлик дөретер,
Сап алтыннан абзал, саррас гәп усы.
Ушпас бир қанаты сынса суцқардыц,
Ж алғыз тары жарлы сөйлер дуўтардыц.
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Ж уп көз тутас көрер жалғыз ноқатты,
Қос қулағы тец тигилер тулпардыц.
Ж алғыз шақа салмақ басса ийилер,
Ж уп шақа ийилер оннан азырақ,
Ж алғыз өзи той тарқатқан бүлпнер,
Көпшилик ап-ацсат атқарар бирақ.
Ж алғыз
Ж алғыз
Ж алғыз
Ж алғыз

өскен ағаш тоғай атанбас,
бастын; не қалайын сорайсыз?
жоцқа жанған менен тутанбас,
атқа бир жылқыман жараспас.

Ж алғызлық бир бөтен, жеккелик басқа,
Адам өз пейлинен жеккесирейди,
Жалғыз даўыс жацғырмайды бирақ та,
Ж алғыз жеккесирер, жалғыз жүдейди.
«Еки бас мәрдана, бир бас бәле бас»,
«Бөлингенди бөри жейди» деген бар,
Бөлш еклениў жәмәәтке жараспас,
Бул сөзимди өтмпш өзи мақуллар.
Аўа инсан дара жулдызсац,
Лейкин аспан жерге жақты бересец,
Дүнья алты қана ала ғарбызсац,
Мен сени бир пүтин зат көремен.
Муҳаббат мәцги жас туралар екен,
Оннан еки ж үрек нәр алар екен,
Пайқас етсем бул дүньяныц өзи де,
Гилец ж уп нәрседен қуралар екен.
***

Ш ет-шебирсиз, шегарасыз далалар,
Маған инам етиц кецликлерицди,
«Кец көкирек кец далада жаралар»,
Кец ж әҳән жайғассын көкирек төринде.
Ж улдызларға сапар шеккен жоралар,
Кел, сейил етейик космос көгинде,
Дәрьялар бийғәрез ағысларыцды —
Бериц, әрманларым ж үзсин өрицде.
Адамлар әдиўлеп намыс-арыцды,
Муҳаббатты қәдирлей бил бәриц де,
Сексеўиллер бёриц қайсарлығыцды,
Қайсар емеслердиц ҳалы мәлимди.
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Толы топлым қамашалап келгенде,
Қосықларым, бузбац қәдди далыцды,
(Әдеп сақлаў, иззет-ҳүрмет бир басқа,
Шайыр достым сыншы ғой деп жүгинбе).
Халқым қалайда мен сениц улыцман,
Кеширицлер кемшиликти бүгинги.
Қолымнан келгенше жумсап барымды,
Барман арқалаўға артқан ж үгицди.
Өтелмеген қарызым көп алдыцда,
Санасам жетпейди-аў барлық түгимде,
Ҳеш ўақ қол жуўмадым адамшылықтан,
Мен билмеймен тәсил менен ебицди.
Егер отсыз — суўсыз өлип кетсем де,
Сораўсыз, алмайын кесе шөбицди,
Халқым! Ырас исенимнен қалдым ба?
Мени — сизлер, мен билемен көбицди.
Набада жалған сөз шықса жағымнан,
Тилим болсын табаныцда тебицги,
Әўел бастан керип келеплемесец,
Тақлаў қыйын бир шубалған жибицди.
Мүмкин ақмақлықта еткен шығарман,
«Сақаллы сағыйра» болып қәдимги,
Лийкин қыйын екен ғарғаў өзицди,
Алмай турып алатуғын шегицди.
Биймәни өткизген жылларым ушын,
Мен өзимнен алғым келер кегимди!
Сирә бир қаймығып көрген жоқ едим,
Өр минезим айтар: — ҳәргиз шегинбе.
Д әў болсац да бетпе-бет келебер,
Көзге күлип, туў сыртымнан сәгинбе!
М айда-шүйде менен исиц болмасын,
Адам деп билебер ата-тегимди.
Ж оқ-ж уқа, я кем кеўил боп өспедим,
Ҳәрўақ күлки ойнап ж үрер-ж үзим де,
Бирақ гейде кеўлим «ыдырап» кетеди,
Қәйтсе де бир кемлик бардай өзимде.
Егер муцайғанын көрсем биреўдиц,
Мөлдир тамшы дөцгеленер ж үзим де,
Бәринен де қуры алақан емеспен,
Бир басымда мыцсан ғаўға бул күнде,
Усындай бир ретинде болмаса,
Сыр дегениц айтылмайды-аў ҳәркимге.
«Әмиўдәрья» ж урпалы , Л?7, 1969-жыл
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ӨЗ ПӘМИМНИЦ ӨЗ ПЕЙЛИМНИЦ ҚУЛЫМАН
Ҳәттеки өзине жаўызлық жасаў,
Ҳәр бәле келеди адам қолынан,
Болсамда басқаға тәкаббыр, асаў,
Өз пәмимниц, өз пейлимниц қулыман.
Сонша жәбир етип жалғыз жаныма,
Мынаў «барын базар етип» жүргеним,
«Көзсиз мәртлик» сицген мениц қаныма,
Жарықлықтыц бир қызығын көрмедим.
«Тил қуўып» ағайин, ата-анадан,
Мен алыслап қашық туттым араны,
Гейбир достан, қатар-қурбы, жорадан,
Неге кеўлим салқын тартып барады.
Менде бар адамға болса не керек.
Ел-журт, ата-ана, туўысқанларда,
Қәтелессем керек бираз ертерек,
Ал, себебин ҳәмме тегис ацларма.
Сүйдим заўықлысын гүлдиц ирецин,
Бизлер түўе қыздыц көзи қызғандай,
Күн шуғласы — көрки пүткил әлемниц,
Әттец шама қайда ойып жазғандай.
Сүйдим ҳадаллықты, ҳақыйқатлықты,
Сездим сулыўлықтыц бираз сырларын,
Сәмен жорғам әпиўайы-ақ ат шықты,
Ж аслығымдай жайран қақпас жырларым.
Айтар ем, әрманлар орынланады,
Сөзсиз ана сүтин ақлай аламан,
Әке исеними қалай болады,
Мен соларды ойлап ҳайран боламан.
Мен сүйген ирецлер өшип баратыр,
Көздиц отын алмас гүллер, нағыслар,
«Ақ гежили» ҳәй қарындас тура тур,
Қайда биз қыдырған қумай жағыслар.
Көшер ол жағыстан өмир кәрўаны,
Адам сум тәғдирдиц сойыс малындай,
Ж еттим, жеттим менен жигит дәўраны,
Өтер, өткен инсан әрманларындай.
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ЖАРАСАР
Қ улан—қырды, қыран—шыцды шарлайды,
Көз ашқанда көрген ж әҳән жарасар,
Ж игит журтсыз, қыз төркинсиз болмайды,
Адамға туўылған Ўатан жарасар.
Ҳәр затта ҳәр түрли қун болыў керек,
Мазмунға ылайық сын болыў керек,
Қус базары менен орны бир бөлек,
Көлге қоға-қамыс, жекен жарасар.
Өзице тән салмағыц бар сеницде,
Анық айталмайман өзим жөнинде,
Адам қәдири артар туўған елинде,
Аўыл-аймақ, ата-мәкан жарасар.
Сүўрет емес әлле кимниц сызғаны,
Жаман жалынламай жанныц тозғаны,
Шайыр жақсы —жақсы болса жазғаны,
Қосыққа шайырлық илҳам жарасар.
Орынлы-орынсыз дәлкеклеснәге,
Әрман айдаўында бирге көшпеге,
Ж айнан-жаснан, ойнап-күлин өспеге,
Қыймас қатаршылық дәўран жарасар.
Ж анан бар жигитке сап муҳаббатлы,
П ерзент—өмир гүли, кеўил қуўаты,
Мыц болса ҳәм тамыр-таныс, жек-жаты ,
Әўелҳа туўысқан-туўған жарасар.
Өмир мәцги — бирақ — мәцги ж асаў ж оқ,
Ўақыт жүйрик жылқы онда тусаў ж оқ,
Дейкөрмец — «ғаррылық — шала сөнген ш оқ»,
Нарт шақасы менен нәрўан жарасар.
Шығыс қызы сөзлериме қулақ сал,
Епкиницнен есер «бир жыллы самал»,
Қызға қызыл көйлек, қызыл орамал,
Қыя бағып нәзер салған жарасар.
Мен айтарман: өз «өрмегим» танылса,
Қарыйдарлар — бизге бер — деп жалынса,
Бир әрманым — жақсы қабыл алынса,
Адамға аяўлы әрман жарасар.
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БИ Й ТА П Т Ы Ц ИШ КИ КЕШ И РМ ЕЛ ЕРИ
...Б и з и ц аўыл қаўында,
Н ец бар бизнц аўылда,
А ўы ры ўы м да бир келмей,
С адағац кетсин саўымда...
{ Х а л и қ свзи)

«Қай жериц аўырса сол жериц жаньщ»,
Көрген түстей кеше гүрлеп турғаныц,
Диц-диц дүрлеп жүрген жаслық шағыцды,
Еске алсац ат басындай әрманыц.
«Көзицнен асылып» бийҳал жатасац,
Әне, сонда түрли ойға батасац,
Бир-бир еслеп окинишли өтмишти,Наўқасыца асқатықтай қатасац.
Пеше етип еслеў деген қылықты,
Күтесец дос-яран, жақын-жуўықты,
—Булар, еле «ала жипти үзген ж оқ»,
Ал, мыналар, бәлким кеўлин суўытты...
Бас аўырып, балтыр сызлап, лсантайсац,
Туўысқан-туўғанды түўел ацсайсац,
Әсиресе жора-жолдас, қатарыц,—
Алды менен ядқа түсер ортайсац.
Қәдирдан достыцныц орны бир бөлек,
«Ах, еситсе келер еди-аў, ентелеп»...
«Аўырыў деп кирттай сызлаўықты да»
Ж атқаныцды дәлиллейсец, сен не деп...
Жарасықлы ойын-дәлкек айтылар,
Сол ҲӘЗИ.ЧДИЦ пазыйлетли парқы бар,
Сонда бойыц сүйем қарыс өспесе,
Дерсец маған: «Бул сөзицди қайтып ал».
Көп тәселле айтып «өйт-бүйт» демейди,
Тез саўалып шыққаныцды қәлейди,
Кетеринде қысып турып қолыцды,
Хош , байрамға дейин. Тилек тилейди.
Сонда сениц аўырыўыц жазылып,
Турарыц бар тартқан сымдай созылып,
Ол солай-аў, бирақ олар келгенде,
Н еликтенде кетер кеўлиц бузылып.
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...Болады адамньщ сондай гезлери,
«Ж аў болса да көргин, келер көзлерин»,
Санитар қыз жыллы-жумсақ сөйлесе,
Сүйип алсам дейсец басқан излерин.
Палатада жатқан жолдасларыма,
Кеўлимди ашаман нүткил барына,
Пүтин емес мениц кеўил сарайым.
Қатал болсац, бул сарайға дарыма.
...М ине сондай тәбияты адамныц,
Аманлықта қәдирин билмес заманныц,
— «Садақаны бермесец де саўыцда»,
Саўыцда парқын бил жақсы-жаманныц.
Кеселликтен бетер зықын өткерип,
Кеселбентти таўып алар ж еккелик,
Өз басымнан кешкенлерин жазсам да,
Айталмайман сол ҳалатқа жеткерип.

9 —Ә. Әжиниязов
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Ж А С Л Ы Қ С А Ғ А Н Ж А Н БЕРИЎГЕ Қ А Й Ы Л М А Н
БАЛАЛЫҚ
Онда онбестемен гәптиц ырасы,
Сонда да атымыз ойын баласы,
Ж умабай ағанық жанлық қорасы,
Ҳәм «штаб», ҳәм мәжилис жайымыз еди.
Бирдем — «Есим» жаптыц қуйған аяғы,
Қәдимги «Таза күш» колхоз баяғы,
Қыр-дөгерек гүреқ аўыл жән-жағы,
«Ойкөл» ойнап өскен сайымыз еди,
Өзим қатар өскен балалар бәримиз,
Билер еди ҳәр ким өзиниц кәрин,
Ол ўақтағы жағдай бизлерге мәлим,
Сол жағдайлар ҳәрне барымыз еди.
Балалар бөлинип звеноларға,
Бригадир «жумыс» берип оларға,
Кеште барар едик жыйналысларға,
Бул — балалық байрамларымыз еди.
Бир күни мәжилистиц қызған ўақты,
Биреў:«апац шақырып тур, ш ап»—деди,
Ойыны осылғыр жүўернемек-аў,
Тек ойыннан басқа дәртиц ж оқ—деди.
Сениц сирә ойыныц бир қанбай ма?,
Сендей баллар ас салып ж үр тацлайға,
Болыс аўылдағы молла атацнан,
Гешир-пияз алып келсец болмай ма.
Д еп маған тапсырды үлкен жумысты,
Ж ақпағаны сонша жиним тырысты,
Бирақ илаж қанша жолға атландым,
Минип қара ешекти ғарға жүрисли.
Молланыц үйиниц барсам қасына,
Түйек айдап бир бала жүр асыға,
Бирден көзим түсти қолац шашына,
Баса кийген малақайдыц астынан.
Қарасам уўыздай жап-ж ас қыз екен,
Болса пери деген соныц өзи екен,
Мени дәрҳал ацырайтып таслаған,
Дөцгеленген оқтай өткир көзи екен.
(Кейин сол ҳал ж үз бериўин тиледим),
Ац-тац болып ацырайып тур едим,
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«Балам тоцып қалдыц үйге бар»,—деген—
Ғаз даўыстан шоршып түсти жүрегим.
Соннан берли жүрек толы әрманға,
Не қылады ўақыт тоқтап турғанда,
Енди билдим балалырым солманда,
Қалып қойған екен тары қырманда.
Узын камзолы бар, белин қынаған,
Көзи өткир еди, мени сынаған,
Ол сүттей пәк, сүп-сүйкимли, қыз еди,
Мениц бала жүрегиме унаған.
Әттеқ соннан бери бираз жыл өтти,
Жуғырласып жети дүркин қыз өтти,
Отырғызып кетти отыз шақырым,
Өкиндирип өмиримниц жары өтти.
Ацқылдаған албырт сада сезимлер,
Тай-ғунандай тыпырлаған төзимлер,
Айды зәрре булт бүркесе шыдамай,
Ж ерге түсириўге таяр едицлер!.
Тоты көзли сол қыз ҳәзир қайдасац,
Мен билмеген бир белгисиз жайдасац,
«Тәй-тәй» сезимлерди «ғаз-ғаз» турғызып,
Балалық ҳаққында қандай ойдасац.
САҒЫНЫШ
Узақ жолдан келиўден үйге,
Аймалады-аў, о анам пақыр!— ,
Сүйип атыр...Сени де сүймек,
Керек еди маған да ақыр!,
Үйиц де дым аўылдан шалғай,
Зыр жуўырдым жармышты бойлап,
«Ығбалыма үйинде болғай!»,
Деп бараман тек сени ойлап.
Оттай деўш и еди журт мақтап,
Мүсәпирим шықты да қалды,
Есигицди алыстан бақлап,
Узақ турдым паналап талды.
Не деп үйге киремен қәне!,
...К өш кен булттай шубырды ойлар,
«Бир сарқум суў» бул да бир бәне,
Тағы қандай қолайлы ой бар!,
...Дийдары ца ынтығып келип,
Қара суўға кеттим-аў қанып!,
Шәцгил менен суў әкеп берип,
Қаны кепкен деп пе едиц анық!.
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АЎЫЛЛАС ҚЫЗҒА
Мине, намазылгер бүркенип талды,
Күндегидей айна алдында турсақ,
(Қосыўыс семечка таўсылып қалды),
Ҳәм «қашып кетесец» жақынлап барсам.
Сен сол жерде турып мыйық тартқанда,
Өлгенлер тирилип кетердей маған,
Билдим: Сенсиз ж асаў—шынын айтқанда—,
Ол ҳәтте өлимнен бетердей маған.
Бирақта, сенде жоқ меҳир-шәпәәт,
Саған бир пул—менин; күйип-жанғаным,
Ал, мен азабыца-ақ етип қәнәәт,
Сениц ышқық менен жасайман жаным!.
Бәлким, буннан түсер пайда шамалы,
Ж алған жубаныўлар жанды алдайды,
Айтшы, жаным! недур бунық «ҳамалы»,
Саған илла деўге тилим бармайды.
Бул жасқаныў емес. Айып болмаса..
Десем: Ш ексиз сенлик иззет-ҳүрметим,
Ал, сен инанбасац, қулақ салмасақ,
Ата-енеси бар мен ҳәм бир жетим.
1969-жыл, Нвт.

АЦСАЎ
Аппақ август. Қайттым сизиц аўылдан,
Кеўлим көтерицки ўақтым хош еди,
(Жаслық саған жан бериўге тайынман,
Сен сийнемнен ушып кеткен қус едиц).
Ж аз ортасы. Ядқа түсти қайтадан,
Ақ тал. Самат аўыл. Себил күнлерим,
Август — ай султаны, саған айтаман,
Қайда сол дарайы, дала гүллериқ?
...Тал болса да, ески көз көрген еди,
Аўыл танымастай өзгерген еди,
Сол август ақшамы ақ тал астында,
Мына сулыў сүўрет ж үз берген еди.
Ж ийрен қасқа қос қулағы қадалып,
Сетем алып, оқыранып киснеди,
Ш ет-шебирсиз, шарқы-пәлек ағарып..
Ж ерге бир ж улды з-ҳәм ағып түспеди.
Қарасам ат үрккен қаптал жағыма,
«Қупия қурылтай», өлпец сыбырлы,
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Алма гезек поса, ж әне, тағы да,
Пүткил пинҳамы гүбир-гүбирли...
Ҳүким сүрер сүттей август ақш амы...
Ҳәм олар бахыттан ш ексиз мәс еди,
Бул дүньяда екеўинен басқаны,
Бийкарлаған бир әжайып кеш еди.
...Б ир топар өспирим болып шала өкпе,
Аўыл бетке қарай шапқылап өтти,
Ақ талдыц астынан арқа тәрепке,
Торыз ж уп көлецке жылысып кетти...
Бастан аяқ ядқа түсти қайтадан,
Ақ тал. «Ақ соқпағым». Себил күнлерим.
Август ай султаны сен деп айтаман,
Керсем сол дәўирдиц дала гүллерин!.
ЯДҚА АЛЫЎ
Баяғы мектепке сен барған соқпақ,
Мениц жүрегимде сайрап турыпты,
Биз оқыған мектеп әж ж едей аппақ,
Еле баяғыдай жайнап турыпты.
Қысқа тәнеписке шықты балалар,
Кезлеринде күлки ойнап турыпты,
Бийтаныс: Пүткиллей басқа...Я қ олар...,
Кеўлим астан-кестен жайрап турыпты.
...М ектеп алды. Ж олдық кесиспесинде,
Ж ас өспирим бир қыз қолын созып тур,
Тамам тулғац көрингендей түсимде,
Басқалардан таяқ таслам озық тур.
«Қай бала»—деп сорастырып қарасам,
«Байғус бала» сениц сицлиц екен ғой?!,
Тәғдир—бул қоспалы қубылыс орасац,
Қанша уқсас болса-сонша бетен ғой?!.
...К өрип турман көп заманлар еткенин,
Сениц сицлилериц сени қайталар,
Дурыс шығар 83 жөниме кеткеним—
Егленсем тақатым тас-талқан болар.
СОЛ МӘЎРИТ ЯДЫМА ТҮСЕ БЕРЕДИ
Сондағы арыў турқыцды.
Сондағы—минез-қулқыцды,
Тәриплейин десем мен.
Тил жетпейди бул күнде...
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«...Өзин: бүгин кийген тағы.
(Тоғызыншы класстағы),
Қызыл шиймақпал көйлекке,—
«Қызыл қосық» жараспады ...
(Каникулға келип едиц,
Себеп оқып жүрген едиц),
Медшколдық қапталында,
Он күн бурын көрген едим.
Қызыл керсе еси кеткен,
ГосПИ де мен студентпен,
(Биз ҳәм жүрмиз каникулда),
—Келгенимди айып етпеқ...
— «Кир жуўмақш ы болып бүгин,
Отыр едим. Бөле—дедиц,
Нөкисицниц модасына,
Өтеалмадық еле»—дедиц
—Мен бир қыя отырғанда,
Сен кир жуўып атырғанда.
Қандайда бир жыллы сезим,
Көзлерицнен оқырман ба?
Деп тилесе қәмек тәмем,
Көйлекке кепленип денец,
Гүзеге уйтқан қатықтай,
Дирилдеп турды ақ беден...
(Әлле ўақыт өткен еди,
Апац сыртқа кеткен еди),
«Ш иймақпал қәлип» иш ине,
Бир арыўлық питкен еди.
Серлеп нәзер салдым саған,
О тәўбе. Не дерсец буған...
Қызыл шиймақпал қымтанып,—
Уўыздай нур уйып турған,—
Қәдди-қәўметиц әлиптей,
Қатып қалыппан «Ғәриптей»,
Ш иймақпал көйлек денеце,
Қапланып қалған қәлиптей,
Тамам ағзац тыртысып тур,—
Ал, қызыл бир, нур түсип тур,—
«Шиймақпал мүсин» майысып,
Негативке дәл түсип тур...
— Кир жуўар едиц отырып.
Балалық кийим, жарқылық,
Қолтығыцнан сәл төменлеў,
Төрт ели тигис сөтилип...
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...Көйлекти де, езицди де,
Келбетицди, көзицди д е...
...Б ир өмирге сүйип қалдым,
«Соқа-салтац» сөзицди де.
...К етейин деп қолайластым,
Турдым, қол қысып хошластыц,
Сен қалдыц көзиц мөлдиреп,
Мен — бир дәртке дуўш арласты м...
Қанша мәнзил, қанша майдан,
Өтти енди ақылым ҳайран,
Сол баяғы көринисти,—
Ж әне көрип турғандайман,
Сол мәўрит ядыма түсе береди...
Ай-ҳай айралық азары,
Бәрше нәрседен мазалы,
Мәцги ҳаят—сенлик ышқым.
Басқасы... бәри тозады,
Сол мәўрит ядыма түсе береди...
МУҲАББАТ АЙРАЛЫҚ ПЕНЕН МАЗАЛЫ
Сенлик сезим жанды жүдетти әсте,
Сен — қол жетпес жулды з, биз мудам пәсте,
Кеўлимниц хошы йоқ, жүрегим қәсте,
Сен шыпакер болып емлерсец, жаным.
Сулыўлардыц султанысац өзиме,
Руўхы й гөззаллық айна йүзице,
«Қәйдем» деген сүйеп-салмай сезице,
Лрзыр, —айды орап, гүл берсем жаным.
Ўәде-ықрарымыз болса ўапалы.
Ж үрегимиз — муҳаббеттиц ўатаны,
Шын ашықлар сүйер заўқы-сапаны,
Сен билесец оны, бир билсец жаным.
Сийнеме муҳаббат «салқынын» салып,
Сыртыцнан бақлайман көзлерим талып,
Бизни қул орнына алмаслап алыпӘрманым йоқ — күлип қас қақсац жаным,
Қәне, сол мәўритке сөз тапсам жаным.
Бүлбил гүл ышқында пығанын төгер.
Ашықлар айралық ләззетин шегер,
Әсел деп ишейин, уў берсец егер,
Сөз теркинин өзиц серлерсец жаным,
Ә-ә-әй, палдан татлы пәк ышқыныц ҳазары,
Муҳаббат айралық пенен мазалы ...
135

СЕН КЕЛЕСЕЦ, ЗЕЙНИЦЕ ЖАН ТИЙМЕГЕН
Бағлар барқ урады гүлге оранып,
Кеўилсизлик жалғыз мени бийлеген,
Онтөрттен туўылған айдай доланып,
Сен келесец, зейнице ж ан тиймеген.
Сен келесец. Гүллер жасыл дарақлар,
Саған «қуллық етер» ийип шақасын,
Н әзерицде еки гәўҳар шырақ бар,
О, тәўбе рәўшан көзлер жасасын.
Сен оқыўға келдиц, Бурындағыдан,
Бес-бетер қулпырды арыў жамалыц,
Сени «тилден көзден, тағы-тағыдан...
Сақлағайдан» — басқа, барма илажым.
Қала модасына толық енбеген,
Аўыл бабы кийген кийимлерицде,
Бул ж ерде журт көзи саған «кенбеген»,
Бирақ маған оттай ысық көринди.
Қан қызыл бир қоса гежи орамал,
Тац сәўлесин төксе ақша ж үзице,
Мынаў көкирек бүрме, қызыл ш иймақпал,
Сөзсиз, тек минәсип жалғыз өзице.
Ж айнап булт артынан шыққан қуяш тай,
Ж уп жанарыц зер күлкице уласып,
Еки «қара жылан» сала қулаштай,
Аш белицди аймалайды, таласып.
Гә оцға, гә шепке нәзер тасласац,
Ж айрац қағып «жарқ» етеди кезлериц,
Сениц сол турқыцды ж аза басласам,
Ҳеш уғрас келмейди-аў тапқан сөзлерим.
Сен,қанша таккаббир тутсац өзицди,
Мениц бар-жоғыма бермей итибар,
Усындайда ашып ишки сезимди,
Ацлатыў мүмкинбе, түсин, сен дилбар.
Дүнья ләззетбағыш нурға оранып,
Мени бир хошадес сезим бийлеген,
Онтөрттен туўылған айдай доланып,
Сен келесец, зейнице жан тиймеген.
ТАҒЫ ДА САҒАН...
Мен, ол жерге сен деп келер едим,
Сен мени түсинесец, билер едим,
Идиралды илаҳий ийманым деп,
Өлсем де атыцды айтып өлер едим.
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Ойлама ол жылларды умытты деп,
Ҳарыды, жаслық кеўлин суўытты деп,
Сүйемен еле сени баяғыдай,
Дицкемди қаракецлик қурытты тек.
Сулыўлыққа суқлансам айып неси,
Қыйын сабақ—муҳаббет әлипбеси,
«Қақлы қумныц» қол жетпес қуралайы,
Ш ахаманныц ш ахзада, периштеси!
Ол күнлери «гүнадан» пәк едиц-аў,
Нандай пүтин, сүттен де ақ едиц-аў,
«Пыр-пырлап» уўысымнан ушып кеттиц,
Сонда сен саўысқаннан сақ едиц-аў.
Өткенди еслеп енди, аҳ шегемен,
Сонда батыл болмадым, ўаҳ неге мен,
Қәйтейин қарлығашым ғайып болдыц,
Қуралай кез қыз едиц, аҳ не деген!.
Қыз жаныц сүйер екен батыллықты,
Нөкериц — сен күткеннен натық шықты,
Ол бәдбақ талай сапар сепи ацлып,
Изейкеш тиц ығында жатып шықты.
...Сыйлайық езим изди сыйлағанды,
Ойлайық өзимизди ойлағанды,
Бир ўақлары езице ашық болған,
Умытпа шайырсымақ «оцбағанды».
Өмир—өцкей өкиниш деп биле бер,
А л, мени «бир буралқы ийт» биле бер,
Мен сени еле өлгенше сағынаман,
Бирақ сен, «мендей ийтти» ж ек көре бер.
А ўа, өмир өкиниш ҳәм даўагер,
Өкинишсиз өмир— «өтирик өнер»,
Мен саған еле-өлгенше табынаман,
Сен бирақ, «мендей ийтти» ж ек көре бер.
Сенлик жаным, сағыныштап жаралған,
Рухы м , тек рухыцнан нәр алған,
Мен — муҳаббат әлеминиц қулыман,
Өкиниш ҳәм әрман болып қаларман.
Мына пулға «темеки»берип жибер,
«Гулаг» шы «бывзык» арзын керип жибер,
Кез көргенлер кезице жат көринсе,
Панайыца жолатпай урып ж и бер...
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Саған бахыт, мәртебе тилеп ж үрмен,
Өзиме ийт өлимин қәлеп жүрмен,
Ж аслықта кеткен жалғыз қәтеликтин;...
Заўалын өмир бойы төлеп ж үрм ен...
Ш а х а м а н , 1972, августь.

БӘҲӘР ЫШҚЫ МЕНЕН
Қалайы нердели ҳаўайы аспан,
Борлат бояўларын «бүркип» шығыстан.
Қырмызы нур «емип» шацлақтыц шацы,
Қалрыр тәбияттыц гүмис думаны.
Ж апырақта мөлдиреп мерўерттей шықлар,
Гүбелеклер гүлдиц тасасын ықлар.
Шегара шегинсе көринис кецейип,
Ж улдызлар жылўасы көзден жырақлар.
Қуслар қәўиминде қозғалац туўып,
Тоғай иши улы-шуўда қым-қуўыт.
Шарбы булт қаплаған канал кенарын,
Қумшаўыттыц ҳаўасын-ай жарқылық!
Тап бир таза «пери» уялш ақ қыздай,
Қуяш дирил қағар ажарын бузбай.
Әлем мысал ақ отаўдыц аясы,
Әтирап сағым ақтарылған қымыздай.
Алтын шуғла кетти әлемге тарап,
Мен турыппан бир есикти сығалап.
Қурғыр қоцсы қыздыц қызыл көйлеги,
Ж алынлайды жүрегимди жаралап.

Сен күлгенде мыйық тартып,
Әлем арыўлық түр алар,
Сөйлеген ҳәр бир сөзицнен,
Неше мыц қосық қуралар.
Ҳәм мениц пәк муҳаббатым,
Өзицдей гүлден нәр алар,
Қызыл гүлге қонбағанша,
Бүлбил жүрегин жаралар.
Гүлден меҳир табылмаса,
Даўасы кимнен соралар,
Гүлге инкар гүбелекпен,
Ж үрегим, көзим жолыцда
Үмитим үлкен қосықтыц,
Ж уўабы қашан оралар.
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ХАЛҚЫ М Н Ы Ц ҚЫ М БАТЛЫ ҚӘДИРДАНЛАРЫ
АҒАЛАР
Халқымныц қымбатлы қәдирданлары,
Аламат айқастыц қаҳарманлары,
Ўатандарлық урыс ветеранлары,
Сизлер бир теберик, нансыз Ағалар.
— Фашист Ўатан ўаспын ўайранлағанда,—
«Урыста турыс ж оқ »—жигит адамға,
—Повестка ж аз, қурал бер—д еп ,— мағанда,
Ж аў жағыма қалқан болған Ағалар.
Ж үрген жериц бағы-бостан, бақшадай,
Сизлер—қорғап, бизлер өстик ақсамай,
Қырқыншы жылларғы қызыл ақшадай,
И злегенде таптырмайсыз, Ағалар.
Ж аслар айтар: жас үлкенлик буйырғай,
Ким урыс тилесе—басы қыйылғай,
М узейдеги жекке-сийрек буйымдай,
Ушығаныц қыйқымындай Ағалар.
—Сонша жыл парахат жасаса Ўатан,
Ж ецистиц авторы—Сизлер, қәдирдан,
Түби бир мыц-миллион нарт шыбық шақац,
Азатлықтыц Әплатуны—Ағалар.
Сәлем, көпти көрген ғарры тарланым,
Сәлем, жаўды жецген батыр-палўаным,
Мәцги қутлы болсын дәўир-дәўраныц,
Ш ирениўге ҳақылысыз Ағалар.
Қайта тиклеў ўақты—урыстан к ейин ,—
Сизлер уш ын—өткен емес еш ейин,
Көбиц атланыста елеге дейин,
Алҳа-алда сыр бермейсиз Ағалар.
Ж ецдиц, бирақ, ж асаў ацсат болған ж оқ,
Елде баўры пүтин бир ж ан қалған ж оқ,
Сонда-ҳәм сизлерде минлет-әрман ж оқ,
Әрманыц—Аманлық болғай, Ағалар.
Көксицизде орден «ақ нур ж елкилдеп»,
Кеўлим хош —ғаррылар күлсе кецкилдеп,
Той, лазымда шөгирмециз селкилдеп,
Көзге сийрек көринесиз А ғалар...
К ебицизден елге «қара хат» келип,
«Ақлай жесир» азалы күн тап келип,
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Ж ецгейлер матамда өмирин өткерип,
Еле күтип отыр ярын, Ағалар
М үсиркеўге тилим бармас сизлерди,
Еске алыц қыршын жаслық гезлерди,
Сонда қыя баққан нәркез көзлерди,
Ай-ҳай, умытыўға болмас, Ағалар.
Ж ецис өз-өзинен келсин қаяқтан,
Көбиц пайдаландыц балдақ, таяқтан,
Сексеўилдей сийреклесип баратқан,
Естеликтей ербецлеген Ағалар.
Перзентлик парыз ҳәм сертице берик,
Абырайға маршал менен тец шерик,
Байниязлар оққа шен қолын берип,
Есесине жецип қайтқан Ағалар.
Әлипдей қәддимди сымдай ийейин,
Алдыцызда—руўхым ҳәм ҳүрейим,
Балдақ тутқан қолларыцнан сүйейин,
Ж етимлерди жетилдирген Ағалар.
Намысын сақлаған өскен бостанныц,
Қас батыры—қаҳарманлық дәстанныц,
Ш өлиркеген Қарақалпақстанныц,
Әмиўдәрья, Аралындай—Ағалар.
Баҳасы жоқ сиз орнатқан тынышлық,
Биз ойнасақ «фащист ненен урыстық»,
Ж ецди ҳақ ис, әдил урыс, дурыслық,
Сағасында сиз болғансыз Ағалар.
Умытылмас фащизмниц ўайраны,
Сизлерге естелик жецис байрамы,
«Алтын әсир»— аласапыран дәўраны—
Қуўдаланған, «тубалаған»—Ағалар.
Дацқ сизге шейитий өлген қурбанлар!
Ж аўды қуртып, өзи аман қалғанлар!
Ветеран ағалар яш ац, ҳармацлар!
Арқа сүйер асқар таўым Ағалар.
ШЫМБАЙДЫЦ ШЫНАЙЫ ШАЙЫРЫ
(Қазы М әўлик (М әўдид) Бекмухамед улы на)
Қосық жазған қыйыстырып қыйыннан,
Қазы М әўлик,—саған Аббаз сыйынған,
Әскербай дер,—әрўағыца табындым,
Талантыца тәслим болған қулыцман.
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Атьщды ардақлап отыр зайыбыц,
Сәл асығыс өлип кеткен «айыбыц»,
Сен қосық журтыныц хож а, төреси,
Қақ айырып қырдан ж үзди қайығыц.
Аббаз шайыр қосығыца бас урып,
Қаллы аға мақул десец мәсирип,
Пайғамбар деп пир тутыпты өзицди,
Азан айтсац шалғайыца асылып.
НКВД төцкерди ме толыцды?
Каримолла туталмады жолыцды,
Садуллацыз саз— «сонар» деп әўере,
Бейиш беттен созып жибер қолыцды.
Ф айзулла-ҳәм музыкадан пай алып,
Ўатан дүзди коммуналка жай алып,
Баспа сөзде баспақ бағып ж үрипти,
Бет ашарда гонорорға қой алып.
Ш ымбайда өзицдей шайыр болған йоқ,
Аббаз шайыр—қосыққа дақ салған йоқ,
Талапкерлер-толып атыр, шайыр— аз,
Ибрайымдай оцлы шайыр қалған йоқ.
Қазы-қәлен не ислейди бейиште?
Ол ж ерде жасай ма гилец периште,
Устаз мәзи ҳәзиллестим әпиў ет,
Бизики бир, бендешилик дегишпе?
Еки перзентицди еки көзиц деп,
Кемпирицди ҳүрметлеймиз өзиц деп,
Ш ымбайда исмицди самал ядлаған,
—Оқымыслы шайырымыз бизиц,—деп.
Тохта келин көздиц отын ж егендей,
Қазыныц келини десе дегендей,
Босағаға жарасықлы бала екен,
Мекке менен Мәдинадан келгендей.
Көп қол жазбац жойтылып қалды дә,
Усы жағы өкинишли болды-дә,
Исми-ш әрипицди асқар таў билип,
Әўладларыц барып турар алдыца.
Әкелик парызны бәржай етмесец,
Бир есабын таўып елге жетмесец,
Каримолла қолдан шығып кетежақ,
Өзиц туғры йолға салып кетмесец.
Еситтим сөзицниц қәстерлегенин,
Кемпириц қыз болған бир ўақ нәзелим,
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Қосық пенен муҳаббетти пәк сақлап,
Өлсец қандай жақсы—өлим дегенин;!
Қазы Мәўлик кешир жазықлы қулны,
Мәкириў деп билдим мал билән пулны,
Өзиц қоллап, ақ пәтия бермесец,
Басыўға қорқаман Сиз ж үрген йолны.
АББАЗИЙ СӨЗ
Шайырдыц естелигине
Мен сени сыйдыра алмаспан сөзге,
Сөйтсе де ҳәзирги нийетим өзге:
Тек қалыс сый-ҳүрмет бағышлап, Сизге,
Сени қайттан көриў—алтын тахтыцда.
Сөз сүйлинин саз-сәўбетке көндирген,
Ақ қағазға гектарлап гүл өндирген,
Шайыр едиқ қосыққа жан ендирген,
Өлмес мийрас—өрнек қалды артыцда.
Қарацғы қәпесте қалтырап едиц,
Ҳәстеси шыцқобыз, шамшырақ едиц,
Еркин зибан берип шарықлап елиц,
Ж улды з ара, дәўир лебин уқтыц ба?
Сәмен жорға едиц—суўды шайпамас.
Тулпар едиц—шапқан сайын шаршамас,
Басланғанда табан жолға тай-талас,
Не жүйриклер қалды қурдыц сыртында,
Асқар таў шоққысы қарлы шыц едиц,
Күн шығыста қай шайырдан кем едиц?
Шайырлықта Наўайыға тец едиц,
Ақтуйғын қус едиц ата журтыцда.
М ийрасхоры Әжиниязыў, Бердақтыц,
Сөзди қәрдарына бийпул тараттыц,
Өзбек, түркмен, қарақалпақ, қазақты ц—
Өз Аббазы едиц, барлық халықтыц да.
Халқымныц үрп-әдет, миллий айнасы,
Пүткил инсанияттыц ортақ дүньясы,
Аўқамлас дәўирдиц «Одиссея» сы—
«Баҳады р»—Гомери болып шықтыц ба?
«Бийбисәнем», «Шәўгүл» елге яд болып,
Оқығанныц жан рухы шад болды,
Аббазий сөз—ағла имарат болды,
Ҳәм усылай бола бермек бәрқулла.
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А С А Н А Ғ А Н Ы Ц ...

( Қоцыраттагы А.Бегимов атындагы мектепте
өткен ушырасыўда оқылган қосық)
Еске алып «Ж ицишкениц» бойларын,
Шар тәрепке шашылып тур ойларым,
Қутлы болсын әдебият тойларыц,
Сиз аўылласлары Асан ағаныц.
«Балықшыныц қызы» болды сөз басы,
Ол басқарған әдебият арбасы,
Қарақалпақтыц озық өнер дүньясы,
Мазлум мийрасыдур Асан ағаныц.
Қызыл Орда— Қазақстан крайда,
(Бурынғы «Ақ меш ит»—ортақ орайда),
П едВУЗ дыц түлеги болды қалайда,
Еки ел—Ўатаны Асан ағаныц.
Әсирдиц басында узаққа қарап,
«Соркөл» де бир бала ж үрди қулдырап,
«Қара жар» да сағым ойнар булдырап,
«Мәдели» мәканы Асан ағаныц.
Бегимовтан қалған масақты терип,
Ж олмурза, Төрешлер изине ерип,
Аяпбергенлерге ж ол-ж оба берип,
Хызмети көп болған Асан ағаныц.
Ийелеп сол гезги «илимниц бәрин»,
Толып атқан «Билим» лердиц тийкарын,
Ташкентте ийелеп қайтқан суцқарым,
Горький досты еди Асан ағаныц.
Ж азыўш ы аўқамға сағалық еткен,
Сейфулғабит сөзин жацалық еткен,
«Тецин тапқан қыз» ға ағалық еткен,
Өтепов жерлеси Асан ағаныц.
Халық оған үлкен исеним артьш,
Ис тапсырса, ж үрди ол сегбир тартып,
«Қырық қыз» ды езбекш еге аўдарты п...
Миртемир укаси Асан ағаныц.
Бүлбил еди өсип шыққан халықтан,
Д үлдүл еди озып жүрген жарыстан,
«Қырық қыз» ды ж ер-ж әҳәнге танытқан,
Тәнҳа өзи болды Асан ағаныц.
Әдебият бесигинде тербелип,
Аббаз, Ибрайымлар жүкти мецгерип.
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Үлгисин улығлап Қайыпбергенов,
Мийрасхоры болды Асан ағаныц.
Перзентлери әкесинен жас қалған,
Боз ордасын Қалжан апа басқарған,
Қалжан ем ес—рас аты Гүлимхан,—
Өмирлик жолдасы Асан ағаныц.
Әдебият—халықтыц алтын айнасы,
Туран, Арал теқиз—түрки дүньясы,
Қарақалпарымныц Каабадулласы,
Қоцырат— Қублагаҳы Асан ағаныц.
Айтарлықтай шайырлық жоқ өзимде,
Кемис-қутық көпдур айтқан сөзимде,
Дурыс сыйладық па тири гезинде...
Руўхы шад болсын Асан ағаныц,
Халқы абат болсын Асан ағаныц.
БИР ӨЗИ БИР АКАДЕМИЯ, БИР МЕКТЕП...
Қаран^алпак; бак^сыларыныщ атақлы устазы,
Есжан Қосполатовтыц ҳүрметине
1
Есжан болып еки келмек дүньяға,
Мүмкин емес, аян қәдир Аллаға,
Қосық деген жайсыз Ж айҳун дәрьяда,
Қайығы қақ жарып ж үзди Есжанныц.
Саз ш ертип, сөз сайлап қосық айтқанлар,
Есжан айтқан қосықларды айтпацлар,
Аббаз шайыр, Ж апақ бақсы, Айтжанлар,
Талантын тән альш өтти Есжанныц.
Қыяс жыраў Есжан менен пар еди,
Аббаз болған ж ерде олар бар еди,
Заты-шерип, қосықлары—зер еди,
Ж асасын рухый жазы Есжанныц.
Қурбанбай нық басып ата жолынан,
Дуўалы дуўтары түспес қолынан,
Ж арылқаған ағасыныц соцынан—
Ерип, өзи-көзи болды Есжанныц.
А ббаз, Қыяс жыраў, Жапақ бақсылар,
Ҳ әм Асан Бегимов—бәлент шоққылар,
Қыймас қоцсы еди усы яқшылар,
Кимлигин биле бер енди Есжанныц.
‘Қурбанбай, Жарылқаған Есжановлар—Есжан Қосполатовтыц балалары. Жапақ Шамуратов,
Айтжан (сазенде) Хожалапесов—қәсиплес заманласлары. Наўрыз Жапақов, Пиржан Сейтов,
Мәтеке Жуманазаров—Қарақалпақстанда ел ағасы болған ақсақаллар. Ақмақлай—Шымбайдыд
ақылы дәне, асқан сулыў, айтыўлы қызларыныц бири, Есжанныц заманласлары (автор).

144

Устазына бирнәўия илесип,
Яқшы бақсы болды Өтен Төрешов,
Сөз сарайы сулыўлыққа сиресип,
«Тарланы» Дүлдилден озды Есжаннын;.
Наўрыз бенен кеўил жуўық дос еди,
(Ж апақов бақсыдан бирақ, жас еди),
П иржан Сейтовқа заманлас еди,
Мәтеке жорасы еди Есжаннық.
Өз үйиндей өзбек, түркмен елинде,
Есжан десе Муўса бақсы көринди,
Туран ойпатыныц жапсар-төринде,
Алаш қа-ҳәм аты машҳур Есжанныц.
II
Алтақтаға минип «бала жасында»,
Атақлы қызлардыц ж үрди қасында,
Қосық айтып Ақмацлайдын; тусында,
Ақмацлай мақлайын ашты Есжанныц.
Ол тек гөззаллыққа аҳыў-зар еди,
Сестине қуслар-ҳәм қарыйдар еди,
—Бул дүнья беш күнлик, «Сен яр қал енди»
Хошласыў қосыры еди Есжаннын;.
Қосық, саз-сәўбеттиц дәртли дилўары,
«Ҳадал мийнет», Пәк ышқыныц зийўары,
Мәцги аманда бол:— «Муўса сен яры»,
Муҳаббет ийманы еди Есжанныц.
Сазды—сөзде, сезди —сазда сөйлетип,
«Тарлан шабыс»—сүйлин қусты дүрлетип,
Боз торғайға Бердақ тилин үйретип,
Дин аспанда турар жаны Есжанныц.
П аҳ, Паҳ! Сулыў саздыц сейдинин екш еп,
Ш ертти.Айтты сөздиц ҳасылын ш епш еп,
Бир е зи —бир академия! Бир мектеп!
«Өнери—өмири»—өрнек Есжанныц.
III
Тыцлағанды өз еркинен айырып,
Ж ыл қусларын «Қусхана» ға қайырып,
Тегилип-шашылып, суўдай жайылып,
Сөзи, сазы—бирдей болды Есжанныц.
Қулындек—қулдырап, қырандек—дүрлеп,
Аўға түскен бекиредей дигирлеп,
Қумыры қустай жуғыр-жуғыр гүбирлеп,
Мыц муқамга дөнер сести Есжанныц.

10 — Ә. Әжиниязов
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Бүлбилдек—бағырлап, маралдек—мацрап,
«Сен яр қалды» ны айтқанда ацырап,
Алтмыш еки ағзам былбырап, унрап—
Тәслим болдым ҳаўазына Есжаннық.
Саз сағымы қызыл мақпалдай ғыжлап,
«Муўса сен яры» тур ботадай бозлап,
Сонда сай сүйегим балқып гә музлап,
Яр сарай билдим сазын Есжанныц.
Гә сәўирдек—сиқип, дәрьядек—тербеп,
Бир бийнуқсан сезим көксимди кернеп,
Буўыным былбырап, көкирегим ециреп,
Симирдим ҳәсиретли сазын Есжанныц.
Хошласып турғандай бул дүнья менен,
Қосық ырғақлары муцлы не деген!
— А ҳ, сестицнен! —ўаҳ Ағажан!—Д ем еген,Адам болса, ол тек өзи —Есжанныц.
«АҒАШ ҚУЙРЫҚ» АҒАМА
М ереке, мәжлисте саз-сәўбет пенен,
Ў әж айттыц «қуйрықлы» қысыр сөз бенен,
Елдиц ертецинен гүдер үзбеген,
Сен—күлки кесеми— Палўанияз аға.
Сен ж үрген жоллардан жүргим келип тур,
Сени көргенлерди көргим келип тур,
Мийрасы деп Палўанияз ағаныц,
«Илме султан» сөзлер тергим келип тур.
Бираз иниц «қәтесин» кеш түсинип,
Атыцды қосыққа қосты қысынып,
Қудайын умытып, кийди таз кебин,
Өзиц талай «тезге» салған кисилик.
Бендеш илик тек күлиўге жараймыз,
Өзице сыйынып жолға қараймыз,
Сөз табалмай гәптиц ийни келгенде,
«Пийрим Палўанияз» деп мәдет сораймыз.
Сөздиц қәдирине қашан ж етемиз,
Ана тилиц аман, шүкир етемиз,
Тыцлап шала сақаў шабаш;никлерди,
Әттегене-ай басты шайқап өтемиз.
Ушырма сөз—елш еў тасы мыц батпан,
Алтынға барабар аршада жатқан,
Сөз сүйлинин сайлап, ушардан атқан,
Сиз—снайпер, мерген П алўанияз аға.
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Енди өзгертейин қосық ырғағын,
Шалыс уйқас десе болар бул жағын,
Айтқан екен шала саўат бир молла,
Әлҳамдулла, енди келди «ты рж ағун»...
Устазық—Мәтеке Ж уманазаров,
Лаққылардыц сәрдарыма, бейиш те,
Ж ақсымбайлар «ўа-ҳа-ҳа» дан газ алып,
Рәм шайыр үлес қосар бул иске.
Исмамут жорац ж оқ, ал Айман аға,
Ж етпис жасты артқа салды ецсерип,
Өзицди сорағлап бул алтын ж а ға...
Дузлы шацды жутып атыр тецселип.
Әмиўге «шай алқас»— химикат қосып,
Аралымныц ақ шабағын ширитти,
Шалқар тециз, Ж айҳун дәрьядан қашып,
Тецизди қуртқанлар шуўлап ж үрипти.
Ҳ әзил айтқаныцда обком инице,
Ж аяў таслап кетти қула далаға,
Ў әж сиз ўәкиллердиц тийип ж инине,
Ҳәким еттиц «Мазарстан—қалаға».
Ўақтында сөзицди қағып алаалмай,
Орны толмас өкиниште қалыппыз,
Қолда бардыц қәдирин бир биле алмай,
Бәрҳа, бармақ тислеп жүрген халықпыз.
Бул халықты өзиц жақсы билесец,
Турым бий, Айдос бий, Ережеп баба,
Өмирбектен озып өтип еле сен ,—
Тарийхқа киресец Палўанияз аға.
ИСМИЦ ЖҮРЕК ТӨРИМИЗДЕ БӨЛЕЎЛИ
(Хош келдиц цәдирдан Қәллибек ага)
Қарақалпақтыц қарар көзп қәлеўли,
Исмиц жүрек төримизде бөлеўли,
Бул тарийхый ўақыядур елеўли,
Хош келдиц, қәдирдан Қәллибек аға.
Ылайық сөз түспей атыр тилиме,
Қуслар қайтып келгей өскен көлине,
А ман-саў қуўыстыц туўған елице,
Әзиз ақсақалым Қәллибек аға.
Люба жецгей сирә ядқа түседи,
Оны елдиц бас келини деседи,
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Темир, Полат айтқан ж ерден кеседи,
Қол-қанат, қуралын, Қәллибек аға.
Сени сырғыялар қараласа да,
Нандай жүрегицди жараласа да,
Наинсап, наймытлар қалды тасада,
Сениц ж үзиц жарқын Қәллибек аға.
Наўрыз—бәҳәр айямынық тусында,
Ж ақсы турсын питер истиц басында,
Қайтып келдиц дәл алпыс бес жасында,
Хошамет қурбаны Қәллибек аға.
Қуўан халқым! Балац келди кез айдын,
Мен сол қуўаныштан қарыс узайдым,
Аты қарақалпақ қайсар қудайдыц,
Пайғамбар перзенти—Қәллибек аға!
Ормамбет бий өтти Кавказ, Қырымда,
Айдос, Ережеп бий өткен бурында,
Солар менен бирге дацқлы орында,
Исиц, исмиц турар Қәллибек аға.
Орта Азияда үш кесем болды:
Динмухаммед, Шарап шын шешен болды,
—Бала, үш инш иси ким?—десец болды,
Халық: —Камалов! дер, Қәллибек аға.
Сениц кемшилигиц дәўир қәтеси,
Теркини тубалаў гәптиц төтеси,
Қарақалпақтыц бел баласы, әкеси,
Ҳәм көсеми едиц Қәллибек аға.
Әўладларға намыў-нышан қалдырдыц,
Үскенесин жоқ жеринен алдырдыц,
«Полат гүзар», университет салдырдыц,
Елим деп ециреген Қәллибек аға.
Көп жақсы нийетлер орнап ойыца,
Стадион салдыц канал бойына,
Тек өзицниц алпыс жыллық тойыца,
Ж ете алмай қамалдыц Қәллибек аға.
Есап берип айтсам сөздиц парқы ушын,
Қәтелессец қәтелестиц халық ушын,
Қарақалпақтыц миллий дәстүр, салты ушын,
Ш ексиз хызмет еттиц, Қәллибек аға.
Ж еке бастыц мәпин ядқа алмадыц,
Өзиц ушын дурыслы жай салмадыц,
Өзицди бас пүкил халыққа арнадыц,
Есил, ел перзенти— Қәллибек аға.
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Бирақ, ойлағаныц бола бермеди,
Гей атқосшьщ дурыс жолдан ж үрмеди,
Ҳәмме сениқ көзиқ менен көрмеди,
Бул қылаплық еди Қәллибек аға.
Тарийхта басшынық неше түри бар,
Айта берсек ҳәр истиц өз ж үйи бар,
«Байсын елдиқ бас-басына бийи бар»,
Бизди қуртқан сол ғой — Қәллибек аға.
Ярым әсир аға болыў халыққа!
Оншама жийи ушыраспайды тарийхта,
Қәддиқди тик тутып, шықға шарықла,
Өзиқ одан басы— Қәллибек аға.
Қарақалпақ, қазақ, өзбек, түркмениӨзиқ едиқ дуйым журттық күткени,
Халықтық ыхтыхаты босқа кетпеди,
Н ийетиқ—жолдасық Қәллибек аға.
Арал деп аўқамға даўрық салдық сен,
Сибирьдиқ суўларын сорап көрдиқ сен,
Арал ушьш көп дөҳметке қалдық сен,
Ж алған көп жасамас Қәллибек аға.
Ўатанықа оқ көз бенен қарадық,
Мудам халықтық жай-жағдайьш сорадық,
Орынланьш барлық мақсет-мурадық,
Илая, ж ү з жаса Қәллибек аға.
Елиқ—Есим бойы, «Ж ақсымурат терек»,
«Самат аўылы» дер орны бир бөлек,
Бүгин жолға шығьш тамам дөгерек,
Сизди күтип отыр Қәллибек аға.
Ш үкир, мине көрип турмыз өзиқди,
Кемис-қутық көпдур айтқан сөзимде,
Бәри ахыр-қайыр болып изинде,
Үйиқе қуўыстық Қәллибек аға.
Қутлықлап халқықа қуўысқанықды,
Күсеп ақыл айтьш урысқанықды,
Көрсем деп әдиўли туўысқанымды,
Елиқ елеқлеп тур, Қәллибек аға!
М а р т , 1991.

СӨЗ ГҮЛАЛЫН ГҮЛЛЕНДИРГЕН ШАЙЫРСАЦ
Қарак^алпак^стан халық шайыры Байнияз Қайыпназаровқа
Хабарым болса да уйқас жағьшан,
Егер келер болсам сөздиқ ҳағынан,
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Туцрыш рет әдебият бағынан,
Гүл услатып, илҳам берген шайырсац.
Сизден соц таныдым «Таллы жағысты»,
Бирақ, «баслы жапсақ» сизден жуғысты,
Әмиўдәрья суўын—асаў ағысты,
Қосырықа қарыстырған шайырсац.
Ж үрмесецде ецменицди көтерип,
Ж үрген менен «тумаўлатып, ж өтелип»,
Қыздыц, гүлдиц атын айтса пәт енип,
Қулындай қәддице келген шайырсац.
Сый—дизимде, хат изинде турсац да,
Бой-сыйланбай, тон-сыйланды ортацда,
Сондәм не жүйриклер қалды арқацда,
Даўац дәбдебесиз утқан шайырсац.
М уҳаббетте айтпай кеткен сөзиц аз,
Ж асы ц—гүзек, жаны ц—бәҳәр, кеўлиц—ж аз,
Сөз сүйлинин сайлап илген алғыр баз,
Ж ез қанатын желпип ушқан шайырсац.
Қас тулпарда сын жоқ көзге түскендей,
Лирац, бағман қыз қолында өскендей,
Ш ахаманлы шебер уста пиш кендей,
Поэзияград салған шайырсац.
Истен қайтсац газонларды жағалап,
Айланыштан жүрдиц бульвар аралап,
Изицнен жуўы рсақ—тоқта—ағалап,
Алацлап артыца баққан шайырсац.
Гүлдиц шацын қақтыц гүбелек болып,
Қыздыц көзин сүрттиц шүберек болып,
Түрки тиллес тамамы дөгерек болып,
Төрт тәрепке тец танылған шайырсац.
Мен тиккелей айтажақпан мынаны:
Муҳаббетти мақтап, тапсац гүнаны ,—
Зая болмасьш ҳеш миллиграмы,
Мысқалды мыц бөлип тартқан шайырсац.
Ашықлардьщ жүрген жерин тазалап,
Табаньша жуққан шацды жазалап,
Гүлбәҳәрге гүл артьшан сығалап,
Кеўли гүл-гүл денип турған шайырсац.
Ж аца заман жасларына гүл берип,
Ушырасыўға бурын келип үлгерип,
Кеш иксе де «Гүлнараға» гүл берип,
Қызды, гүлди қәстерлеген шайырсац.
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Келтирип сөзлердиц гүлин-гүлине,
Бир өзин; түсиндиц гүлдиц тилине,
Пегас минип поэзия елине,
Сәтли күни сапар шеккен шайырсац.
М уҳаббет—бул ашықлардыц ураны,
Қосықларыц—муҳаббеттиц қураны,
Лирикада шайырлардыц қыраны,
Асқар шыцды шарықлаған шайырсац.
Гүлдиц нәлин, қыздыц кеўлин өсирип,
Ж улдызды елптип, жерге түсирип,
Сөзди ышқы тандырында писирип,
Сөз гүлалын гүллендирген шайырсац.
«Мийнет еткен мақсетине ж етеди»,
Қызыл қумға қызыл гүллер питеди,
«Қызлар—гүллер» қосығыцды күтеди,
Муц муқамға түрлендирген шайырсац.
М ийнетке шақырдыц Шамурат болып,
Ж аўға шаптыц «Төбел торы» ат болып,
Сөзиц ашықларға қәлем-хат болып,
«Муҳаббет уставын» жазған шайырсац.
«Көк емен» ге көтерилдиц қус болып,
Ығбалыца Райсаға дус болып—
Қосығыцда көрген емес, қыс болып,
Ыссы мәўсим ышқысында сайылсац.
Сөзиц шийрин қаўынындай Ш аббаздыц,
«Гүл ашығы»—Байнияз деп көп ж азды ц,
Х ож а Ҳафыз, Ҳажы нияз, А ббазды ц,—
Базимине баш береалған шайырсац.
Төрт қатарға төрт дәўирди сыйдырып,
Небир «қуўсырықтан» өттиц қыйдырып,
Қосығыца «қара қалпақ кийдирип»,
Жарыстырып руўх берген шайырсац.
Ҳәмел, атақ, ақша менен санаспай,
Ж алған абырай, марапатқа жанаспай,
«Апам кетти—мен қалдым»—деп таласпай,
Беглигицди бузбай өткен, шайырсац.
«Боз жап» тыц нартлары нәрўан болып тур,
Ш айырлық—бир әж еп дәўран болып тур,
Маған сендей болыў әрман болып тур,
Устазлық парызын өткен шайырсац.
Шайыр ушын қалсын ж үз жас аз болып,
Ж аныц жадырасын бәҳәр, ж аз болып.
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Мәцгиге қал шайыр Байнияз болып,
Шайырлық гүлтажын таққан шайырсац.
Гүлди мақтағанға неге күледи!
Гүл қәдирин—гүл өсирген биледи!
Айтсада: «атадан алты ул еди»,
Ўатаныца орныц бөлек шайырсац!
ҚАРАҚАЛПАҚ ПРОЗАСЫНЫЦ АПОСТОЛЫ
1

Төлепберген аға айтсам ырасын,
Даралап тердициз сөздиц сарасын,
Әсирлердиц тинтип қарап арасын,
Тарийхый роман жазған сеп едиц.
Ацсатпа өтмишти сәўлелендириў!
Тарийх сырын дегенине көндириў,
Бул демек, тап «Сорша» ға ж ан ендириў,
«Ийне менен қудық қазып» шөлледиц.
Айтпай-ақ қояйын гүррицлерицди,
Талант дәслеп қосық болып көринди,
А тац—Ҳәким, әкец— Қайыпбергенди,—
«Исендире алмай» талай терледиц...
П
...«М уғаллимге рахмет» айтып, қол берип,
Ж аздыц Айтматовтан бурын үлгерип,
«Секретар» ға заманагөй тил берип,
Сабақлыққа кирди айтқан сөзлериц.
Дәслеп «Қурбан», «Соцғы ҳүж им» соцында,
Д әўирдиц дебдиўи болды шынында,
Қәлемди қайраўма, яки ырымба?
Д едиц, дәслеп «Блакнот сөйлесин».
«Қарақалпақ қызы» шықса жайқалып,
Өзге дүнья жол босатты тайсалып,
Дүнья ж үзлик аренада ҳәр халық—
Сиз арқалы көрди нашар перзентин.
Тәғдириме тамған «Суўық тамшылар»,
Еле мени бийрәҳим қамшылар,
Бул өмирде түрли-түрли тамшы бар,
Туцғыш рет буны айтқан сен едиц.
Қырғызларда прозаныц атасы,
Айтматовтыц Сизге берген баҳасы:
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Сиз—Байтерек, мық нарт шыбық шақасы,
Ҳақ сөз: — «Мық мәртебе ҳақсац»—дегени.
Пиримқул Қәдиров, Өткир Хаш имлер,
Талантықа тәслим болып, тәсийин дер,
Сергей Михалковлар, Камил Яшинлер,
Аринов әдиўлеп сыйлады сени.
«Уйқысыз түнлер» де шексиз ш ецберли,
Күндиз бенен жалғастырып түнлерди,
Рус қызы— Гулзар болып «үлгерди» —
Тәғдири повестиц өзеги-еди.
Ески сүрдеў, «силтеўлерге» бағынбай,
Дәўирицди «Кездиц қарашығы»ндай,
Қорғап, ҳақыйқатты айттыц жағынбай,
Неге жетер-жетпес «шуқлай береди?»,
(Оны қызғаншақтыц «иши» биледи).
«Тәнҳә тек езиме мәлим сыр» болып,
Мениц дәртим шөгип қалды, шор болып,
Бирақ, бир инициз Әскербай болып,
«Қалай келсем солай кетким» келеди...
III
«Қарақалпақнама» хат «өзициз» туўралы,
Лекин жазған барма «Түркийнаманы?!»,
«Қара дәптер» пәк муҳаббет самалы,
«Қәлбимниц қамусы» — тәнҳә өзиқ, Сен.
Деш ти Қыпшақ «дүньясында Туранда»,
Китапларыц үнлес «Ҳәдис», «Қуран» ға,
Төлепберген аға инан, инанба,
Прозада пайғамбарсац мен билсем.
Умытыппан алған сыйлықларыцды,
Ж ер ж үзи қәстерлеп жазғанларыцды,
Халықаралық талант жарысларында,
Қашқарий сыйлығын алған дүлдилсец.
...А зи я , Европа, Америкаға да—
Сапар етип бардыц қанша қалаға,
«Арал елмеснн»!—деп ҳәтте Каабада,
«Арал жасаўы ш әрт»—сүрен салдыц сен.
Ж етпис— «қас қағым пайт», Сендей улыққа,
Талант ушын ж үз жастан гәп болыппа?,
(Биреўлер, «меқиреп ж үр қуры тулыпқа»),
Кәрўаныц—әрманыц, Мәнзил алыста,
Ж етпей шаршамағай үлкен жүрегиц.
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Мыц жыл жасапты-мыш Ҳәким Улықман,
(Я Луқманба, емес ақылым алысқан),
Мәцги дацқлы өмир тилеймен саған,
Егер қабыл болса қалыс тилегим.
Бастан дизип айтпағанда басқасын,
«Қарақалпақ дәстапы» ныц нусқасын(Әзизлеп, абайлап ҳәрким усласын),
Мен: халқыма ескерткиш бул дер едим.
IV
«М әсләҳәт тебе» ге топлап бәршени,
Енди айтажақпан мына нәрсени:
Д ейм ен—Туран, Түркстанда— мен сени—
Үш жақты жулдыздыц бири дер едим.
Бир Ш олпан жулдызым шайыр А бдулла— ,
Ал, Шыцрыс Айтматов—Сизге тец тулға,
Қуда бир, расули ҳақ, әлҳамдидулла,
Ха.т1 қымныц паспорты—озық өнериц,
Прозаныц Апостолы! Сен өзиц?!.
22-май, 1999-жыл.

ЕЛЕ БИЗДИ ПҮТКИЛ ДҮНЬЯ БИЛЕДИ...
(Шайыр Ибрайым Юсуповща)
1-қосық
Сен көрген жерлердиц көрдим көбисин,
Мен бир сөз айтайын көцлиц ж ибисин,
Көрдим Чирчик, Урал, Кавказ таўларын,
Көп көрдим тәрдирдиц дәртли дегиш ин.
Кавказда «көп ердим сениц изице»,
Әмиў суўын алқас еттим сөзиме,
А бхазия алыстағы ағайын,
Кавказды да «көп мақтама көзиме».
Мен ҳәм кешип өттим талай өткелди,
Көрдим Кавказдағы гөззал «Көк көлди»,
Өзиц ж азған жаца «заман ағымы»,
Мени шадлық шәменине әпкелди.
Нәлет айтып азатлықтыц жаўына,
«Ғәзеп пенен миндим Машук таўына,
«Гөззал Юпшара»ны жубатайын деп,
Кирдим Арицаныц ақ отаўына.
«Кеўил айтып» князь қызы—Нинаға,
Көздиц жасын төгип алдым Кураға,
М цатманда қәспйетли төбешик,
Пуш кин ҳәм бул жерге келген ғайбана.
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Табаным көп тийди қыйыр-қыяға,
Бардым өзиц көрген Ливадияға,
Рица көлинде ж үздим балықтай,
Мәцги қалсам ба деп А бхазияда.
Деген менен, мени Шымбай арбады,
Қайтыўдан өзгеше илаж қалмады,
Бул дүньяныц «бир бейиши» болған ж ер,
Ш ахаманныц шацлағындай болмады.
Адастым Бунинниц орманларында,
Чехов музейиниц заўықлы залында,
Валентин Катаев шарап усынды,
Майхор Массандра‘ подвалларында.
Туркмен қызларына «айдым тоқыдым»,
Қазақ қызларына өлец оқыдым,
Әзбер, ноғай аўылларын гезгенде,
Сениц қосықларыц болды нақылым.
Сонда кейпим М ушмуладай гүл атып,
Магнолия мақпал ийис таратып,
«Ушан суўдан» илҳам алып, йош алып,
Қосық ж аза бердим қардай боратып.
«Алтын йсағыс» ж уўса түслик ж ийегин,
«Ай-петр» алыстан созды ийегин,
«Қарлығаш уясы» турды тецселип,
Қулап кетпегей деп ийин тиредим.
Буныц бәри Сизге деген сыйласық,
Пурсат қайда жазатуғы н жайласып,
Қосық жазы ў «қыл көпирден өткендей»,
Өзиц-ақ көр қабырғаца 011ласып.
...И сенем ен, сондай күнлер келеди,
Еле бизди пүткил дүнья биледи,
Себеп Бердақ, Әжинияздыц ўатаны,
Қосық мәцги қонып қалған жер еди.
Сен Бердақсац пүтин үйде туўылған,
Әжиниязсац сөз сейдинин суўырған,
Сен—Аббазсац поэзия патшасы,
А л, мен—тецнен үш ықлымныц улыман.
‘ Машук—Лермонтовтыц дуэлде (Мартынов пенен) өлген жери. Рица көлинпц жолындары
кишкене таў дәрьясынық ҳәм әжайып туннелдиц аты, Княз Чавчавадзениц қызы Нина,
А.С.Грибоедовтыц заныбы Мцатманда төбешегинде оныц азалы қара «кийимде* исленген естелигн
бар, бюст жай ишинен шашын жайып матам тутқан қайғылы көринисти елеслетеди. МцатмандаТифлистиц дәл ортасындағы миниатюрлы төбешик оған «Темир арқанлы»(канатный) тикке
өрмелеп жүретуғын трамвай ҳәм пиядалар жолы бар. Бул жерди «финикулияр» депте атайды.
И.Бунин, В.Катаевлар Қырымлы, болған адамлар. А.П.Чехов бул жерде дачада көп жасаған
адам. Массандра вино сақлаў төлесиниц (подвал) тусында Антон Павловичтиц үй-мүзейи бар.
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ШАЙЫР ИБРАЙЫМ ЮСУПОВҚА
2-қосык;
I
Сен—йошлы бүлбили поэзияныц,
Сен—нағыз өзисец бүлбилгөяныц,
Сен—өзиқ Ш експир, Пушкин, Наўайы,
Әжинияз, Бердақта сенин; ураныц!.
Қандай жақсы кец өрисли «ойларыц»,
«Пахта байрам»—басы дедиц тойлардыц,
Сендей сулыў жырға безеген ким бар,
«Таллы жағы с»—Әмиўдәрья бойларын.
Сизден «жети асырым» нәўпир сөз өтти,
Үстирт үсти ғаз келгенде ҳәз етти,
«Шырыс жолаўшысы» жецгем қолынанТағам татып өз үйиндей ҳәз етти.
Дала әрманлары—сениц әрманыц,
Зульфияға жүрек сәзин арнадыц,
«Тартшы мени болса мәргияц»,
Деп ец, тартпай жүрме, неге бармадыц?..,
П
Алматыға барып келгенсец шайыр,
Алмасын, әнарын тергенсец шайыр,
«Гейбир қыздыц бет алдыныц бәри көз»
Деп бизлерге айтып келгенсец шайыр.
Кавказ сулыўларын көргенсец, шайыр,
Арарат жеринде жүргенсец шайыр,
Түркмен қызларына гилем тоқысьш,
Қос бурымын таллап өргенсец шайыр.
Кец ж әҳән сен ушын мисли шар айна,
«Әлемде не гәп бар», билдиц қалайда,
Сен көп жүрген жердиц бири Украина,
Шьш уяцыз қайсы мәкан-сарайда?!
П1
Ж ыллар жылжып жигит болғансац шайыр,
Бир күни Кегейлиге барғансац шайыр,
Шайыр Кегейлидей бурқып ақпаса,
«Шайырман деп ширенгеннен не қайыр»?!
—Деп айтқан жүректиц анты бар еди,
Себеби талғампаз шайыр жүреги,
«Ибрайымды—халық, халықты—И брайым»,
«Мөлдир көздиц қарасындай көреди» —
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Деп мақтасам бәлким маған кейирсиз,
Сиз ш айы рлар барлығына бейимсиз,
Б асқа ш айырлардан «соцғы» айы рм ац—
«А зырақ өзимш ил—киш ипейилсиз»...
Ким айтса, ол айтсын, яға сол айтсын,
А йтқы ш болса Ибрайымдай бир айтсын,
«Ғайры нағыс», гәўҳар сөздиц дүканы ,
«Ы ш қыпаз» Ибрайым бир келип қайтсы н.
—Деп гилемш и қы злар ицкар өзице,
К авказ қы зы ы нтық ойшац көзице,
Қ азақ қы зы бийхуш болып ж үрипти,
«Пал аўзыцнан» деген ж алғы з сөзице.
Космослық суцқардай пәрўаз қы л ш айы р,
А лдыцы зда аш ық айдын жол ш айыр,
Сизге илҳам, уш қыр қы ял қанаты ,
Мәцги жолдас болсын, тилек сол шайыр!.
ШАЙЫР ИБРАЙЫМ ЮСУПОВҚА
3-қосық
Талант—Пегас болып қанат қақпаса,
Қыздай қосық қары йдары н таппаса,
«Ш айыр Кегейлидей бурқып ақпаса»,
Ол мәзи «шабачник» Ибрайым аға.
«Пайғамбар шайырсац» йошы кәрам ат,
Тириде айтылсын мақтаў-марапат,
Президент алғы сы —ш ексиз шарапат!,
Ал, бизни әпиў ет, Ибрайым аға.
Неге керек иш тегини жасырыў,
А ртық болмас аяғы ца бас урыў,
Ш әкирт болып ш алғайы ца асылыў,
Б из уш ын мәртебе Ибрайым аға.
«Баҳа берсе» берсин үлкен алы м лар,
Сени баҳалаўға мениц ж олым тар,
Елиниц елш иси үлкен ш айы рлар,
Х алы қ ы қласы —баҳац Ибрайым аға.
Билмегенлер айтар? «Бул бир бийталап»,
Ж ары жолда ер-турманын арқалап,
Биреўди күткендей арты на қарап,
Н әйлаж кетип барар...И брайы м аға.
«Үмит талын» егип ж айды ц қасы на,
Еле қатнап жүрсец қәбир басына,
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«Ж алрызлық саясы» елиў ж асы ца— ,
Көп салқы нлы қ салды Ибрайым аға.
«Қус уясы» қустыц үйи емес пе?,
Қус игасы — «қустыц бийи» емес пе?
Қ арақалпақты ц сөйлер тили демеске,
Б асқа илаж ы м йоқ Ибрайым аға.
Н ақы л сөз бар: «Ж үзден ж үйрик ш ығады»,
«Тоцжарманы» ж ары п сүйрик ш ы ғады ...
Ҳ әрким буны ҳәр мәниде уғады,
М ыцнан—тулпар ш ы ққан Ибрайым аға.
Қ осы қ—әлем! Өмирдиц дәл өзидур,
Қосық деген сүре—қуран сөзпдур,
Ж үрек сана-сезим көрер көзидур,
И лҳам дем ек—ж аны Ибрайым аға.
Ғәрезсизлик гүлин термесе ш айыр,
Сөзден алтын сарай өрмесе ш айы р,
«Ш айырман деп ширенгеннен не қайы р»,
Б арм ақ тислеп турман Ибрайым аға.
Қос тулпар ат бирден кезге түспейди,
Ол үйирин ацсап тилин тислейди,
Ўа, жәниўар! гүлдир-гүлдир киснейди,
Сен—үйир игасы Ибрайым аға.
А тыз шелин ш атыраш лап ш алы дан,
Ш ацлағы на қут-берекет дарыған,
Ж ерге нағыс ойған «жасыл» ғалыдан,
Май ж ап қа «ҳайганда» Ибрайым аға.
Дәстүр-салты дәстан миллион тиллерге,
Уғрас ел бармекен бизиц еллерге,
Т азагүл, Тотыя, Райгүллерге,
Ҳ армасын айтайы қ Ибрайым аға.
А лж ир азатлығын сүйген ж ейран деп,
«Көзлериц—қәпесте, ақы лы ц ҳайран» деп,
Ж әмийла! Сен уш ын ж аным қурбан деп,
Ж әҳәнге жар салдыц Ибрайым аға.
Қосығыцда зуўлап заман ағымы,
Өтер мәўрит, дәўирдиц қас қағы м ы ,
«Ж ети асырым» ныц жетпис сағымы,
Кирпигицде ойнар Ибрайым аға.
А зияны ц барлық түпкир-төринде,
«Алыс М алайзия көш елеринде»,
Арал деп аҳ ш егип ана тилицде,
Туран деп торықтыц Ибрайым аға.
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Туран ойда өзиц талант төреси,
Сөз султаны, уллы лы қтан үлесиц,
Сулыў, сүйлин сезимлердиц сереси—
А лла инамыдур Ибрайым аға.
П озияградты ц генсек архитекторы,
Қ осы қ—сөздиц академ ик, докторы,
Ш айы рлы қты ц илме султан көп қы ры ,
Сен—Ш әрьяр ш айырсац Ибрайым аға.
ШАЙЫР ИБРАЙЫМ ЮСУПОВҚА
4-қосық
Қ ы ял бир қыран қус—ш ыцлар суцқары ,
У ясы —мыц жерде, Ш ымбай—Ўатаны,
Ш айыр тили—булақ, дәрья—илҳамы,
Талант ҳәм тасқынлап толады дерсец,
Сағасын халы қтан алады дерсец.
Ш айыр кеўли мәцги ж асы л байтерек,
Инсанға саясын салады демек,
Бул рухы й дарақ дүньяға керек,
Ўатан улы болыў—миннетим дерсец,
А ты м—ш айыр, А дам—миллетим дерсец.
Қ усқа пәрўаз керек еркин гезбеге,
Ш айы рға йош керек м арж ан дизбеге,
Бир-биреўди аз билемиз биз неге,
Ийек астындағын көрмедим дерсец,
Ж асларды ж ақы ннан билмедим дерсец.
Сиз бир бурқыраған булақ таўдағы,
Б и злер—суўы әспек салма суўдағы,
Қ арақалпақты ц Сен—үш инш и Бердағы,
Қәйтип сөз марж анын термедим дерсец,
М арапатты мақул көрмедим дерсец.
Бердақ болса қарақалп ақты ц Гомери,
Сенде бар Дантениц дәртли өнери,
Расул, Ш ыцғыслар сен деп келеди,
Н аўайы наме деп шөлледим дерсец,
Суўсыным бир қаньш жүрмедим дерсец.
Ш айы рлы қ—айнайы ж әҳән—ш арайна,
Әлемде не гәп бар билдиц қалайда,
Сен көп жүрген жердиц бири У крайна,
Көрмесем бейишти кермедим дерсец,
Парнас таўлары на өрледим дерсец.
М агнолия мақпал ийис таратьш ,
Кавказды бир өмир қалды ц унатып.
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Сонда кеўлиц М ушмуладай гүл атып,
Сулыўлық сырларын серледим дерсец,
Ж асасын ш айы рлы қ өрнегим дерсец.
Ш ығыста бир ш айыр болса болдыц сен,
Тац каларлы қ бир ескерткиш салдыц сен,
И лҳам периштесин ж аўлап алдыц сен,
Периштеден паян көрмедим дерсец,
Отағасы болып төрледим дерсец.
Кегейли бойында бир алтын дарақ,
Саўлатын көргенде турдым албырап,
«Бир дилбарныц тулымш ағы салбырап»,
Б изни көп иш инен серледи дерсец,
Ж азды рмас муҳаббет гүрмеги дерсец.
Муҳаббетте Байнияздан өткердиц,
Қазақ қы зы н мақтап ш ыцға ж еткердиц,
Түркмен, азер бағынан гүл көп тердиц,
Мәцги аш ы қ болып қалам ан дерсец,
Еле ҳәм бир елти аламан дерсец.
Сиз—ш айыр Юсупов Ибрайым болып,
Қосық баслы дүньяц, бир пайыц болып,
А ш ы қлы қтан бир пәс арқайы н болып—
Ж асады ц ба?—десек, қой бала дейсец,
Ы ш қы сы з өмир не? Ҳәй, бала дейсец.
Тусықнан бир ж анан етип баратыр,
Б илсец—ж аслығы ц ол, кетип баратыр,
Ж үўермек бул маған батып баратыр,
Ж уўырып тез изине ж етип ал, дейсец,
Ж асл ы қ —пурсат, пайдаланы п қал дейсец.
Енди сени тежер пайғамбар ж асы,
Бул ойынш ық ш оққы емес расы,
Ш айы рға қы йы нлаў усы кәрасы,
И лаж қанш а бул бир аўыр жол дерсец,
Мениц ғарғысым сол ғарры бол дерсец.
Рас ш ықтыцызба алпыс үш ж асқа,
Ж ас пенен жасаўдыц парқы бир басқа,
Пайғамбардыц жасы не деген қысқа?!
Берсец дәркар ж үз ж ас бермегиц дерсец,
Кешир дин Муҳаммед үмметим дерсец.
Мыц көсемге тецеп алтын басыцды,
Қ утлы қлайм ы з биз алпыс үш ж асы цды,
Сөзиц нақы л, ш ежиреге қосылды,
— Еле ат басындай әрманым дерсец,
Ж асасы н бул дацқлы дәўраным дерсец.
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ШАЙЫР Ғ А Л Ы М СЕЙТНАЗАРОВТЫЦ М А Ғ А Н А Й Т Қ А Н Л А Р Ы

СӨЗ ШАЙЫРЛЫҚ ҲАҚҚЫНДА
Ш айы р бала өз баҳацды билип жүр,
«Ж ақсы ға—сөз, ж ам анға—шөп» ерип ж үр,
Гей биреўлер уқса сениц жаны цды,
Ал биреўлер туў сыртыцнан күлип ж үр.
Емес рой бул, қой дегеним қосықты ,
Пулға табаалмайсац бундай қәсипти,
Қызды, ханды сатып ж үрген заманда-ақ,
«Ш айы рш ы лы қ сатылмайды!»—десипти.
Ш айы рш ы лы қ ацсат емес адамлар,
Буны түсинбейди-аў бираз ладанлар,
Бир елаттан үш ж үз мыцнан—бир ад ам ,—
Ш айы р ш ықса, салыстырда қарацлар!
Ш айыр, сениц ж оқ ҳәмелий дәрежец,
Сонда да сен басқалардан көреген,
Сулыўлықтыц сулыўлырын сырларын,
Критиктен дәл ҳәм бурын көресец.
Болмаса дәрежец, я зор ҳәмелиц,
Гейбиреўге бир пул сениц ҳөнериц,
Сен өзицди өзиц ж ақсы билесец,
Биреўлерге бары-жорыц нәмәлим.
Ол гә үнсиз ециреп, егитиледи,
Ж етим қалған, баспанасыз баладай,
Бирде толып-тасып, ш алқы п жүреди,
Март байрамын байрамлаған қаладай.
Бир ўақларры айтқан сөзи даналы қ,
И зинш е ш ацлаққа ш ығар балалы қ,
Делбе менен даны ш панны ц арасы,
Қ анш а мәнзил, усы еки аралық?!
Қ ы сқасы ш айы рлы қ былай болады:
Ол «мүжип-минеўге» қолай болады,
Ш айыр бул—даныш пан, де.пбе, нәресте,
Ш айыр деген әне, солай болады.
Ш айыр бар—ж улды зға қолы жетеди,
Ш айыр бар— «өлмей ақ өлип» кетеди,
Ш айырлар бар аты —заты мәцгилик,
Усыныц қайсысы сени күтеди?...

1 1 — Ә. Әжиниязов
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СӨЗ — ҚОСЫҚ ҲАҚҚЫНДА ҚОСЫҚ
Қосьщ —сөз султаны, ж үрек намасы,
Ой-пикирдиц сүттей аппақ, тазасы,
Қосық—өнер алды, тилдиц туцғыш ы,
Ж ан азыры саз-сәўбеттин; анасы!
Адам ата, Ҳаўа енеден бермаған,
Х алы қ қосық, саз-сәўбетке тоймаған,
(Ж ы наза ҳәм искусство үлгиси,
Деген менен оныц жолы армаған).
«Қосық деген—сүрдеўи ж оқ ай дала,
Қосық деген—шет-шебирсиз кецлик ғой,
Ай далада албырама ҳәй бала,
Ж ап а дүзде зац ҳәммеге тецлик қой».
Бул майданда, ҳүкимет ж оқ, ҳәмел ж оқ,
Бул өцирдиц ғарры-жасы болмайды,
Зинҳар ай далада зәрре мәлел ж оқ,
Бунда қыймыл қағыйдасы болмайды.
Бунда ж оқ бурылыс, тоқтаў белгиси,
Ҳ әрким алған бағытынан тынбайды,
Ҳәр кимниц өзинше келер ж үргиси...
Тек бахыт жулдызы бир тец жанбайды.
Қосық деген дүнья ж үзлик уш ан суў,
Ғайры нағыс галактика көктеги,
Қосық деген желбиреген қы зы л туў,
Оны кимлер көзге сүрме етпеди.
Онда бар қызлардыц ж үз мыц ж илўасы ,
Сулыўлық ол, нәзик ж анны ц мийўасы,
Ш ексизлик ҳәм ш адлы қ шери ш айырдыц,
Исми поэзия—сөздиц ағласы!
П оэзия—бул әнейи зат емес,
Ж еткен ж аза салатуғын хат емес,
Ол—жы лдырым, ж ы лдам лы ғы жасьш дай,
Мәзи лаўлап ж аны п турған от емес.
Ол шоқ ж улды з ж аньш турған ж ы рақта,
Б ийм әли м ли к,—қудды ш ахмат ж олы ндай,
Тек ол—гүм илж илик емес, бирақта,
Ж улды з сөнбес, биймәлимлик алынбай!
Ол—хош әжеп, ғош ж игиттиц дилбары,
Ҳәм қаназат озьш келген жарыстан,
Нәрестениц сүп-сүйкимли дийдары,
Ал, нәресте қудай менен тарысқан.
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Қосық — бул муҳаббет кеўил қуяш ы ,
Санаца рухый нур боп қуяды,
Ол — ана қәлбиниц меҳиргиясы,
Оған ш ексизлик ҳәм сыйып турады.
Ол — ананыц уллылығы, пәклиги,
Гөззаллы қты ц гөззал өмир баяны,
Б ала жүрегиниц сүттей ақлы ғы ,
Ол — пүткил дүньяныц ж алғы з қураны!
Қосық — өмир, маш ақаты , сыры көп,
Ҳәм асқар таў. Аспан менен тирескен,
Ал, өмирдиц жырланбаған ж ы ры көп,
Қайсы ж ы рш ы оны ж ы рлап түўескен.
Ж ақсы қосық — марапатты сүймейди,
Ж ақсы ны журт жасырсацда табады,
Ш алш ы қ суўда — үлкен кеме жүрмейди,
Терец дәрья — тербетилип ағады!
Ж ақсы
Ш ийки
Ж ақсы
Ш айыр

қосық ж азы лады шенде-шен,
қосық, ш ала ш айыр көп деймен,
қосық — ж ақсы өмир тецбе-тец,
барда ж анға дизе бүкпеймен!

Ж ақсы қосық — бир илаҳий патш алы қ,
Ж ақсы қосық — бир илаҳий жәҳән бул,
Ў ақы т пенен қатар жүрсец ат салып.
Ш айы р, сениц ец ж оқарғы баҳац бул!
УСТАЗ ШАЙЫРҒА
«Ш айыр бала, ш айыр бала» дейсец аға,
Қ арацғы коридорда көрсец аға,
Қосығым тоз-тоз болып тозып кетсе,
Мен киммен? Дәл жуўабын бер сен, аға.
Ш айыр деп, ыйығымнан қағасац сен,
Домбығын дамбылап кеп, соғасац сен,
«Ш абачник шайыр» болсам, егерде мен,
Ы разы м ан, силейтип сабасац сен.
Сөзимди «пәтиўаға» баспадыц, сен,
Я мени, «қәўимице» қоспадыц, сен,
Ш ахаманда «шахзада» ш айы р едим,
«Ж уўындыхор ийтлерди» сақлады ц, сен.
Бизлерди «мәлим пышық» санап жүрсец,
Ийт етектен алады дара жүрсец,
П ы ш ы қта жолбарыстыц ж үреги бар,
«П ыш ы қтан зор ҳайўан жоқ» биле-билсец.
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Сескенбе, сен ийтлердиц үргенинен,
Ҳәр жерге тумсық тығып жүргенинен,
Ойлама, ийт ийтлигин умытты деп,
Тәбият ж ацы лган ж оқ бергенинен.
Есенин ж азған көпек басқа ш ығар,
Олардық көкиреги қасқа ш ығар,
Ийт семирсе ийесин тықламайды,
И йттиц — ийти, доцыздыц — ш ош қасы бар.
Ийтлер тойып патырат таўып атыр,
Себеп: сүйек ж ән-ж ақтан ж аўы п атыр,
«Қасқа тумсық» күш иклер төбет болып,
А сыраған адамды қаўып атыр.
Мәртти — мәрт, нәмәртти — нәмәрт ж ақласы н,
Ийт ийтлигин ийтлик пенен ақласы н,
Төрт аяқлы ийт ҳаслына тартады,
Еки аяқлы ийттен «алла» сақласын!
ШАЙЫР БАҲАСЫ
Елиў деген ер ж игиттиц жасы бул,
А ғла ақы л — сезим аренасы бул,
Б ирақ ж игитликтиц ақы йры емес,
Деген менен ғаррылы қтыц басы бул.
«Шоқ торацғыл» ж ақты ц «шарға» бүлбили,
Қосығыцды қорш алап тур қы р гүли,
«Анна» Рахманныц қара баласы,
Саў бол қарақалпақты ц сөйлер бир тили.
Кецесбай мүбәрек елиў жасыцы з,
Ж үз асырым, жүз белестен асыцыз,
Ш айырлар ш ацлағы Ш ахаманымда,
Бердақ, К үнхож аға даўыс қосыцыз.
Есен- саў ма бала-ш аға, мал-ж аныц,
Кецесбай еле ҳәм бар ма әрманыц?!
Тецдей ш ерик абрай, атақ, дацқы ца,
Х алқабадта қы з төреси Қалж аны ц.
Тәрези тец сөйлейди тасы менен,
Қатын ж ақсы қазанда асы менен,
Қ алж ангүл қы з өзицди қутлы қлайм ан,
Ерицниц қы ры қ тоғыз жасы менен.
Бул күнде пьеса ж азы ў парызындай,
Театр қаўы н еккен палызы ндай,
Қосықтыц қыр соцынан қуўып жүрсец,
Ж ақсы қосық қудайдан қары зы ндай.
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Әдебияттық аўыр ж үгин мецгерип,
Пьесаларды бөктергиге өқгерип,
Мына қыйын м аш ақатлы ж ары ста,
Ж үргенлер аз өзиц менен теқ келип.
Талантыц тәбият берген олж ақдур,
Сендей болыў жаслар уш ын әрмандур,
«Өзим болған өзмәмбетпен», дей берме,
У ллы лы қты қ түп сағасы Қ алж ангүл.
Сен өзиқше тамға бастық қосы ққа,
Қол урмадық ж ы лм ақлаған ж асы ққа,
Қосық ж азы ў — ийне менен жер қазы ў,
Өтинемен «өсиў» ушын асықпа?!
«Алтылығық» әрманы қны қ басы ма?!
«Онлықларық» оқыў-өнер ж асы ма?!
«Сегизлигиқ» сегиз қы рлы сезим бе?'.
Төрт әмелден тындырғанық усы ма?!
Дослықта — сады қлы қ, сында — пәклигиқ,
Қосықта — дәлме-дәл, нақпа — нақлы ғы қ,
Мени бенде етти бунық барлы ғы ,—
Плюс, почти «ақ көз азаматлығық!»
Гейбиреўлер өзин Зийўар санап ж үр,
Ал, биреўлер ана тилди тонап ж үр,
Тасадан тас атыўш ылар бар еле,
Алма-гезек алды-артықа қарап жүр.
Гей ш айы рлар мойынламай ҳеш кимди,
Уран етер «паний дүнья-беш күнди»,
П оэзия патш алығын патаслап,
О тыраж ақ алтын тахты қ үстинде.
Бәрибир сен буған қулақ түрмедиқ,
Қузғын көрсеқ қолықды бир сермедиқ,
Ш ы қға — ш ары қлады қ, түстиц — терецге,
Тек «беш күнлик» қосық ж азьш көрмедиқ.
Санлық пенен өз сөзиқди айта алдық,
— Беслик — ж етиликтен неге тайсалды қ?—
Не десек те сен басқаш а басладық,
Не десек те сен өзгеше ж ар салдық.
Ҳәр
Ҳәр
Ҳәр
Ҳәм

қатары қ питкен пикир, төрели,
төртлигиқ — сексеўилдей өрели,
қосы ғы қ — 03 алдьша бир төбе,
анамнық ақ сүтиндей ш ирели.

Үлкенлерден бурын танып «Келинди»,
Тағы да бир дүрликтирдиц елицди,
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«Аппақ ерик гүли — ярды қ гүли» бул,
—Ғәлет айтсам кесип тасла тилимди —
Сезимлер сирести базальт тасындай,
Әрманлар тикленди атты қ басындай,
Мазмун, форма, пикир-ойдыц бирлиги,
Дәўлен айтқан «қулынныц көз жасындай».
Сезбегенге сезилмеди нәзиклик,
Себеп оны ж утып ж атты ж азы қлы қ,
«Бир туўрыда — бәлентлик ҳәм терецлик»,
Бағдар алған бағытыцнан ж ары п ш ы қ.
А йтылды сөз ҳәзил-ш ыны аралас,
Ат ж ары ста абрайға қарамас,
Бар төртликлер бир топламға бергисиз,
Бар топламлар — бир төртликке ж арамас.
Асық достым, сулыў сүўрет салыўға,
Ийне менен булақ аш ып алыўға,
Рахманов Кецесбай боп ш ы қты ц ба?!
П равақ ж оқ жаман ш айыр болыўға!
«Көрмедиклер» бизди көзге илмейди,
Ал, биреўлер «бүркитпен» — деп дүрлейди,
Өлмей турып өлип кетти көп ш айы р,
К.Рахманов өлтирсецде өлмейди!
ШЫРАШЫҒА МУРАЖАТ
Ямаса Шаўдырбай Сейтов пенен руўхый монолог

Ш әке, кеўли ж ақы н адам көзбе-көз,
Сөйлескенде нақолайлаў м ақтаў сөз,
Ол бир түрли сезилген соц өзиме,
П икиримнен табан асты қайтты м тез.
Бир-биреўди билгеннен соц жас ўақтан,
Марапат сөз айталмайман қас қақпай,
Мен сен уш ын өз үйиқниц баласы,
Байғус Бийбисара баққан баспақтай.
Ҳеш нәрсени умытпадым еле мен,
Барлы ғы н тап бүгингидей билемен,
Қ азақбай ағаны талай яндырдым,
Айсулыў апамды ойлай беремен...
Өмир ме ол? Биз пуш айман жемесек,
Бизлер еле баладаймыз ересек,
Ата-анац ырза ш ығар өзице,
Сени ерте ж етим қалды демесек.
Ерли-зайыплардыц орны — дара-дә,
(Десем еси кеткен түссин араға),
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Бийби патма қәўиминиц қудайы,
Кел, қуллы қ етейик Бийбисараға!
Ж аслайы нан ардақлаған аппағы қ,
Бийбисара еди ж айлы жапсағыц,
Сол ж ы ллары өзиц қәлеп тән алған,
Гүзар ж олға алып ш ықты «Соқпағық».
Гамзатовтан бурын ж азы п «Тырнаны»,
Ф ащ измге нәлет нама арнадын,,
П еткац сонда жетим болып қалса да,
Бизиц руўхымыз ж етим болмады!
Ат жемиге пайдаланған ақ набат,
Тәғдири — тақ, тарийхы бар қат-қабат,
Мениц ушын ш ынлық ш ежиресиндей,
Қәдирданыц — қәсийетли «Халқабат».
Қай ўақтада сөзиц если мазалы,
Тилин уқтыц, «Таўдан ш ы ққан сазаныц»,
Өзиц орта жасты тойлап жүрсецде,
Ортайған жоқ сенде талант қазаны .
И лҳам қысса арман қойып асыцды,
«Жолға» ш ы қтыц топқа қосып басыцды,
Әдебият — талант ярмаркасында,
Л ирац белгилесин өлшеў тасыцды.
Көрмедиктиц — көрмей турып «Қ аш қынды»,
Қ ы зғанш ақлы қ бабасыры асқынды,
А цсатлы ққа адаспайды «Ақ қуўлар»,
«Ығбал соқпағында» көрдим ж ас гүлди.
II
Ш әке бас тартпацыз мына сораўдан,
Бир әж айып «Атаў» ашып Аралдан,
Оған гөззал мийўалы бағ орнаттым,
Х алқы ц абат ел болады таярлан!!!
Деп хабар берипсиз Бийбисараға,
Ол тегис таралған аўы л-қалаға,
«Есим бойлы», «Ш ахаманым» болмаса,
Мен-ҳәм қалар едим усы кәрада,
П әклик ол ^таўға туқым ж аяды ,
Гөззаллы ққа тек гөззаллы қ сыяды,
«Қыял атаўына» барып турарман,
«Бозатаўды» қалай кезим қыяды!
Сөз саплаўдыц қыйын тилсим сырларын,
Түсиндирип қосық пенен ж ы рлады ц,
«Ақ қаладан» уш қан пошша торғайды,
Сен кеўлице ж ақы н тутып қорғадыц.
Садық нөкер болдым сөйтип өзице,
«Қарақулақ» қолланбайман сөзиме,
Кеўлимдеги тынып қалған ағысты,
А қтарайы н рухсат бер өзиме?!
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III
Ертеректе екеўмиз әдеттегидей сөйлесип отырғанда — Шәке, мени көбинесе сениц қосық ж азы ў усылын, қызықтырады. Қосық ж азғанда сөз етеж ақ обьектти аш ып бериў ушын, қосықта тийкарғы ды ққатты баянлаўға
ма, сүўретлеўге ме, сезимге ямаса автордыц позициясына ма, қулласы тийкарынан қ ая қ қ а қаратылған болыўы керек деп сораған едим, сонда:
— Мен қосы қты айтаж ақ обьектти баянлап дәлиллеў арқалы емес, ал
оныц тәбияттағы я ж әмийетлик турмыстағы тутқан роли ҳәм оған болған
субьектив сана көз-қарасы арқалы оны абстракт сәўлелендириў жолы менен ж анлы ойлаў анализинен өткеремен, сөйтип оныц м атериялы қ, затл ы қ ҳәм л о г и к а л ы қ м азм уны ж әне к ар ти н асы н и д ея л ар д ы ц нәзер
айнасында елеслеткенди мақул көремен деген едициз.
— Қосық ж азарда нелерден сақ болыўымыз керек?
— Басқа биреўдиц қосығын сөзбе-сөз ядлап алыўдан, сезимталлыльщ
орнына баянлаўш ы сөзлер составын сапқа дизиўден.
— Өзициз қосық ж азғанда теориялық түсиниклерге сүйенесиз бе?
— Теорияныц аты теория, бирақ өз басым қосы қты ц өзи қай формада
туўылса сол күйинде ақ қ а түсиргенди абзал билемен. Өйткени форма, бул
ш айырдыц туўма талант дәрежеси менен улыўма сөз саплаў шеберлигиниц жемиси. Оған қы лаплы қ етип тәбийий ағымда туўылған қосықты
дацқты ц қурбаны етиўге болмайды, яғны й тәсил менен ойлап табылған
форма-қәлипке мазмунды зорлап үйлестириў менен тец, ол пайдасыз, әўереш илик. Ҳәтте мен айтар едим: кем талантлы лы қты ц белгиси десек те
болады.
— Ш әке, Сизиц менен бул майданда сәўбетимиз даўам етебергей илайым?! Сәтли күнлерге шекем!...
IV
Ҳәр қатарда иш ки уйқас бар болсын,
П икир шегарасыз, көлем тар болсын,
А ғла сезим — эмоция кел бери,
Бизге, сизге илҳам мәдаткар болсын.
Ш әке, насырый сөз гейде ш айы рға,
Мисли шортан ш ығьш қалған қайы рға,
Тап бир ебетейсиз қыймыл-ҳәрекет,
Әне усы жерде пары қ, айырма.
Ал, сен бәкен ш ыра ж ағы п ж ағы сқа,
Мәдет тилеп ҳарғын аққан ағы сқа,
Адам бағдарьшан адаснаў уш ын,
Дейсец: бала, — Ш амш ырақты нық усла!
Сөйтип пүткил ж әмааттыц ғамьш ж еп,
И нсаниятқа хызмет етиў ойыц тек,
Бар тилегиц, ҳадал мақсет-мурадыц,
Адаспағай! Кәрўан — Кеме, Келинш ек,
Адам ш ы рақ болып бири-бирине,
Ж ол көрсетип жолаўш ыныц бәрине,
Ш ы рақ ж анған ш айырлардыц әйнеги,
Ай-жулдыздан бир кем емес елине!
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Ҳәр бир адам өз алдына ш ам-ш ы рақ,
Дүнья пүтин емес, дүнья мьщ қурақ,
Ш ы рақ ж анар ж ақсы -ж ам ан өткелде,
Тас түнектен көз айырмай ж арқы ран,
Сени, қалы с ш ыраш ыға теқеймен,
Елден ерек, данышпансац, демеймен,
«Сары атаўда» өскен сайлы дарақтай,
Дәўлет қусы қонақлаўы н тилеймен.
САТИРАНЫЦ НӨКЕРИ,
ШАМУРАТ ӨТЕМУРАТОВҚА
Елиў ер ж игиттиц толысқан ш ағы,
Елиўде ж ацарар Ўатан қуш ағы,
Артист, ш айырлардыц ж аны ж ас келер,
Елиў ж ас артистиц мийўалы бағы.
Л аққы ш ы лы қ, юмориска қардары ,
Қ арақалпақта сатираныц сәрдары,
Елиў ж ас мүбәрек Ш амурат аға,
Сиз Өмирбек Ўатаныныц баллары.
Ж ақсы м бай екеўиц сондай пар едиц,
Қ айда күлки ш ықса сонда бар едиц,
Мәзи босқа күлиў емес мақсетиц,
Кемш илик бар жерде пейли тар едиц.
Скапени болдыц басқа халы қты ц,
Губернатқа қы злар менен ж олы қты ц,
Скапенниц қы лы қлары н қайталап,
Сен Мольерди сахнамызда таныттыц.
«Раўшан» да ези болдыц Саттардьщ,
Образ излеп талай томды ақтардыц,
Өзицизге қандай роль берилсе,
Кәрген ж анды тац қалды рып атқарды ц.
Ш ахсәнемге уш ырастырып Ғәрипти,
Қуўандырдыц тамаш агөй халы қты ,
«Ж аным моллам азат қыл» — деп яры мды ,
Ш аббаз қы зы тәнҳа сизге ж олы қты .
П атш а болдыц ш ы қтьщ «Алдар көседе»,
П атш а бирақ пәрмансыз ис шешеме,
Ким болсацда қайы л қылдьщ халқы цды ,
Сениц ж уртқа танылғаньщ кешеме?!
Сизди көптен бери билип ж үр едим,
Көк экранда көрингей деп тиледим,
М арҳум артист Ж ақсымбайды, езицди,
Сатираньщ қос патш асы дер едим.
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Рахманов ж азы п берип «Келин» ди,
Тағы да бир дүрликтирсе елимди,
Келинлердиц кеўлин табыў жолында,
Ш әке сениқ шеберлигиц көринди.
Эфирден ж ацласа юмор-сатира,
Экранда ойнадыц миниатюра,
Ондағы рольдиц есап-саны ж оқ,
Онша иш ек-силемизди «қатырма»?!
«Искусство қурбанлы қты сүйеди»,
Сизлердей болалмай иш им күйеди,
Тек Тахтада емес, усы өцирде,
Талантыца ҳәмме басын ийеди.
«Ж үзден ж үйрик, мыцнан тулпар» деген бар,
Мудам бир рольде ойнан келген бар,
Сен күнде ойнайсац ж аца рольде,
Еле берин ж асарыўдан дәмец бар.
Ғәрезсизлик дәўир салтанатынан,
Ү лкен-киш и аўылласлар атынан,
Елиў жас мүбәрек Ш амурат аға,
Сизге алғыс елдиц жәмағаты нан.
Искусство деген халы қ мурасы,
Артистлер ҳәм сол халы қты ц баласы,
Озық өнерицнен камал таба бер,
Ец кеми жүз ж аса, гәптиц ырасы.
М а р т , 1981-жыл

АЗАМАТҚА БУННАН АРТЫҚ НЕ КЕРЕК?
(Айтжан Абдалиевтыц 60 жыллыгына)

Искусство — мәденият дегениц, —
Сениц ж аслайыцнан ацсап кегениц,
Ш амурат Өтемурат мудам қасыцда,
Болса сондай болсын дослық дегениц.
А йтж ан аға бар ма сирә әрманыц,
Мамур болып ж арацлады пәрманыц,
«Келинлердиц қозғалацын» бастырып,
Қ ы зы ллады ц аўызбирлик қырманын.
Сәлмен болдыц Әбдираман Өтепте,
М олла саған ерип жүрди ж етекке,
Муҳаббеттиц мийрими ж оқ ж аўлары н,
М асқаралап қамап қойдыц кетекке.
К .Рахманов «Келин»инде — Ж ам урат,
Болдыц, көрерменди алдыц қам ы рап,
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Ж ецгей сонда өкпелепти өзице,
А қы р, қызғаныш -ҳәм керек азы рақ.
Ж еқгей — сеннен, сен — жецгейден арқайы н,
Қ анш айы мы ц муҳаббетте патш а айым,
Опадарсац муҳаббетке, өнерге,
Усы ж ағы н толып-тасып айтайып.
«Скапень ҳийлесин» аш тыц Мольерде,
Айтжанлырыц анықланды сол жерде,
Сол пьесада Ш амурат бар қасыцда,
«Европалы болып кеттиц» сәл жерде.
«Адасқан ул» да-ҳәм жүрдиц адасып,
Ж ецгей сонда излестирди пал аш ып,
Балтамуратов болды сонда дублериц,
А ўылласлар бир-бирине ж арасьш .
Тамаш агөй кеўилине жетесец,
Гейде өзбек, қазақ больш кетесец,
Алпыс ж ас мүбәрек А йтж ан әж аға,
Тәнҳа қарақалп ақ больш өтесец.
«Самат аўылы»нда, Есим бойында,
Андьш кейин «Тымпый жап» тыц сайында,
Тахтакөпир бул-ҳәм әзиз Ўатаныц,
«Бөрши таў» да, «Қара терец» ойында.
Искусство десе альш уш тыц сен,
Гөззаллықты ц бар әлемин қуш ты ц сеп,
Төреш, Рейимбай, М әдирейимлердей, —
У стазлардан үлги альш өстиц сен.
Ш ахматтыц ш ын шеберисец, билемен,
(Ал, қосы ққа олақлаўман еле мен),
Сапарбай Салиев сизден «мат болса»,
Қутқар дейди А йтж ан деген «бәледен».
Бәрҳа ардақладыц өскен уяны,
Талантты ц бар гейде «пайда-зияны»,
Таш кентте бир сапар «гонорор ж уўы п»,
Тац қалдыры п кеттиц милицияны .
Ал, «Еки дүньяныц әўереси»нде,
М .Нызанов — «берди барлық күш ицди»,
Х алқы цды ш ақы рдыц ийман-инсапқа,
А рал деп аҳ урдыц ҳәтте түсицде.
«Пир қаққан »да ж аўырыны цнан пир қағы п,
«Елден ерек, шетте жүрдиц зар қағьш »,
«Ш опан больш «Кәрбаланыц ш өлинде»,
«Ғәрип болдыц» — Ғәрип пенен қой бағьш.
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Ш аляпинге тецеп алтын басыцды,
А ға қутлы қлайм ан алпыс жасыцды,
Қ арақалпақ деген қәдирдан халқы ц,
А рдақлаўы тийис сиздей ҳасылды.
«Теледийдар»ынан ж ий-ж ий көремиз,
Бәрҳа ж аца образ жасап жүресиз,
Бул ялғанш ы дүньяныц кемис-қутығын,
Дүзетсем деп ш аўып жүрсиз еле сиз.
Өзбек, түркменге тецдей болдыц сен,
Рам з Бабаж аннан сәлем алдыц сен,
К .Рахманны ц «Келин» л е р и н —^ «Ж үўенлеп»,
Ғаррыларға қалыс хызмет қы лды ц сен.
Бир иницмен қы я ж олда көп ж үрген,
Тайғанап тәғдирден таяқ жеп жүрген,
«Ж ақсы нийет, ж ары м ырыс» — қабыл ет,
«Аўылластыц тайы озсын» деп жүрмен.
А йтж ан аға алпыс жасыц мүбәрек,
Бүгин күндегиден гөззал дөгерек,
Ели-халқы ц емиренип сыйласа,
А зам атқа буннан арты қ не керек?!
21-май, 1993.

САЎ БОЛ, АКАДЕМИК ЧАРЖАЎ ӘБДИРОВ
Ҳәр қатары , — Сизсиз! Қырдыц гиясы,
Көздиц майы — қосығымныц сыясы,
Чарж аўын-ҳәм алпыс ш ыцға ш ығарған,
Сәлем, Әбдировлар династиясы!
Яш ац, Төрешовтыц түркий дүньясы!
Ў ақыт өзи айтар кимлер зор болды,
Әбдировлар бас есапта бар болды,
А лла деген қулдыц йоқдур әрманы —
Егер көрип өтсе сиз жүрген йолды.
Дәслеп «Абат жап» тыц ылайлы суўында,
Ш омыльш, а ў н ад ы қ — «Қ ақлы қумьш да»,
Ш ардәрели Ш ахаманды суў альш,
Соц ж аслы ғы ц өтти «Есим бойы»нда.
Сталин мектеби, Қараөзек ж ақта,
Оқып билим алдыц, дым қыйьш ўақта,
Со ж ы ллары , бала ж игит гезицде,
«Илинбедиц қы злар қурған қ ар м аққ а...»
Оннан кейин студентлик ж ы ллары ц —
Басламасы болды гүзар жоллардыц.
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ТашМИ ден соқ илгир илимпаз болып,
Талантьщ ды ел-халқы ца арнадыц.
Еки болған емес әке ш әртлери,
Емле даўасы ж оқ дәўир дәртлерин,
Әбдир Тәрешовтыц аўы лласлары —
Н әж им, Дәўлетмурат — мәрттиц мәртлери!
Уран етип антын Гиппократтыц,
Өз медико-мектебицди ж аратты ц,
«Санитария мәденияты ж оқ жерде —
Ж алпы мәденият ж о қ» — ж арлы қ тараттыц.
Солай етип, илим қуўып, еле сен,
Аўыр ж үкти нардай тартып келесец,
Ибн Сина яр бол, «Эврика» — деп,
Қаш ан «табылғанша» тинте бересец.
Даналардыц көзге түспес көп қы ры ,
Бәйгиде беллидур аттыц ш апқы ры ,
Сиз туцғыш қарлы ғаш қарақалп ақта —
М едицина илиминиц докторы!
Төре төл перзенти туўған елиниц,
Нарт гүжими қарақалп ақ жериниц!
Бәлким туцғыш академик Туранда —
Өзиц, медицина илимлериниц!
Х алқы ц ушын ҳәр хызметке ж арадыц,
Ф илиал академияны тецдей сорадыц,
Коля Камаловқа қол-қанат болып,
Университеттиц ирге тасын қалады ц.
Ж емисли жасадыц алныс жасты сиз,
П едиатрия ВУЗын аш ыў «қастыцыз»,
К линикалы қ — эксперименталь (ш ыпакер) М едизертлеў илим ж урты н аш тыцыз.
Бүгин бираз нәрсе ядқа түседи,
Ж уков, Береж ников устаз деседи,
Қәсип ш ерик ағац Бабаназаров,
Легендар «Халмурат дуҳтыр» кешеги!
«Қара дуқтыр» қоцсыц еди қасы цда,
Тедя Сингх ол, көп көргенсец жасыцда,
Ж олдас академик! Қосық — аксиом а:—
«Дәўлет қусы бурыннан бар басыцда».
Х алы қты ц ден саўлығьш қорғап қалм аға,
«Қырғын саўаш» аш тыц эпидемияға,
Саратовлы сары қулақ сақш ы лар,
Сизден әззи келди лепрозорияға.
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Бул майданда мәртлик болды исициз,
«Ж айсыз жаў» дан басым келди күш иқиз,
Енди аға, бир өтиниш өзицнен,
«Экогидра»нын; басын кесиқиз!
II
Ж и пке дизип, қалыс хызметлерицди,
А йта бериў қолайсыздай көринди,
Б изики инилик парыз баяғы,
«Галошниклер» толып атыр елицде.
Ч арж аў аға! Соны тақы йы қ билемен:
Өлип болып, «тирилемен еле мен»,
Бүгин гә сүрнигип, турып-ж ығы лы п,
А сқар таўым — Ағалар! деп келемен.
Сөзди көп сапырсақ сөзим суйылар,
Мен қәлесем қосық өзи қуйы лар,
Ч арж аў'аға, бирақ ш айыр инице,
Айрым адамлар бар мурнын ж ы йы рар.
Сиз десе қыс тоқсан ж айнап кетеди,
(Қы злар «твис теўип» ойнап кетеди),
Ал, аж аға, ец кеминде ж үз ж аса,
Әбдировқа алпыс азлы қ етеди!
III
Ата-бабац «Қусхана» ны ж айлаған,
Төреш, Қулен болыс—бирге ойнаған,
Ш ахаманныц халы қ депутаты сиз,
Ш арўалар ш ақы рты п алып сайлаған.
У ллы адам еди Әбдир Төрешов,
Әкемизге устаз болған бир өсип,
Төрешлер тайпасы аўыр күнлерде,
Елди тиклеп турған ийин тиресип.
(Мен алжасты м қанш а есап-санақсыз),
У л-қыздыц үлкени қәдирданымыз,
Қәллибектиц қы ям етлик жорасы,
Қурбанбай—пайғамбар туўысқаныцыз.
Әкецниц орнына—әкец ол сениц,
Устазыц да, үлкениц де сол сениц,
Қурбанбай Әбдиров—Әбдир бүгинги,
Оннан басқа қудайы ц ж оқ, ал сениц.
Бухарбай ағаға «сүйем ж уўы қсац»,
Сен солардан уш қы н алған улықсац.
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Фрунзе, Клара, П уш кин, Б ах ти яр ...
Әбдировлар—әжептәўир хальщ сац...
Қ осы қ—ж ы лқы , күш им жетпей баратыр,
Бир ж ананға тисим өтпей баратыр,
Абрай-мәртебецниц ақ патш асы ол,
Х атш а жецгем келсин, А ға тура тур.
Көрген, билген, еситкеним ядтадур:
Исмиц, заты -пәктиц—тилде, хаттадур,
Вице—академик үйициздеги—
Х атш а ж ецгей—Бийбипатм а,—патшадур!
IV
У лы қсац деп, тәриплесец көзице,
Ш ынлық солай, исен ш айыр сөзине,
«Уллы илимпазлар китапшасында»
ООН арнап орын берген өзице.
Исмиц таралм ақта елден—еллерге,
Китаплары ц өтер тилден—тиллерге,
Аўыллассац дацқлы Д осназаровқа,—
Сабыр, А тағулла, Айдос бийлерге...
Қатарыцнан бурын тулпар оздырып,
Еле кияты рсац дизгин яздыры п,
Д ацқлы Терешовлар династиясы,
Саў бол, академик Ч арж аў Әбдиров!
18-дека6рь, 1993-жыл.

Ж О Л Ы Ц Д А П АЯНДОЗ Ш АЙЫ Р ТИЛЛЕРИ

ҚЫЗ ОН ЖЕТИ ЖАСЫНДА
Нешше бәҳәр келип, өтти нешше гүз,
Талай-талай тасты таўдыц селлери,
Он ж ети ж асы на толысты бул қыз,
Ғумш аға отырды дала гүллери.
Бәҳәри келген йоқ еле пүтиллей,
Ҳ әзирш е айралық дағы ж оқ онда,
Еле жүреги пәк ж ы лқы сүтиндей,
«Ж асалма сулыўлық» тағы ж оқ онда.
Серхош, сада, сап сезимниц ойлары,
Ж анары нда уш қы н болып парлайды,
Қ арам ы қ көзлердиц қарақатлары ,
Ж үрек сырын қас-қабақтан ацлайды.
Ж и гит көрсе ж аў көргендей ж асқаны п,
Н арттай бертип, ш ала ш арш ап қалады ,
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Сүп-сүйкимли сымбатына м ақтаны п,
Бир өзи «бир төбе» болып қалады .
К өкирек алды көтерилип-басылып,
Тайдай туўлап тереқ тыныс алады,
Ж ецгесиниц өқирине асылып,
Әлле нени сыбырлаған болады,
Көзлер—төцкерилген тилла зерендей,
Гейде бир ноқатқа турар тигилип,
Кегей кирпиклери—гүмис тебендей,—
Ж анары н ж асырар «еки бүгилип».
Байрус бала, базда аўыр гүрсинип,
Әсте бир тартарын жөнлеп қояды,
Гә, ол дал бедеўдей, дүр-дүр силкинип,
Әнўар ш аш ын дәл көксине қояды .
Қандайда бир сырлы, сулыў сезимлер,
Бийлеп кетер қызды ц нәзик қы ялы н,
Тилеймен: «таўысқа» тозбас төзим бар,
Ол билмейди он ж етиниц «зиянын!...»
Ол билмейди, адам он жети жаста,
Сезим жетегине ерер тацламай,
Кейин адасқаны ш ығып ырасқа,
Б арм ақ тислер қалғаны на ацламай.
Қ улақ пенен көзде-барлық ақы лы ,
Ол сүйер ж ағы млы , ж умсақ сөзлерди,
Ж игитлер бул күнде гәптиц м ақулы ,
Алдай көрмец бул «сағыйра» көзлерди!.
Ҳәм сен пайдаланып албырт ж аслы қтан,
Ж әбирлеме он ж етиниц гүллерин,
Қ ыз ж аны ж ай табар кеўли бослықтан,
Ж алған жалбарынса арсыз тиллериц.
Тәбият ж аслы қты берер бир сапар,
Дәўран саған, он ж етиниц гүллери,
Қ^'ўаныш, қайғы-муц жүрер бир қатар,
Сергек болагөриц сондай күнлери.
Қ аш ш ан дәрьяларда ерип кетти муз,
Бурқы п ақты асқар таўдыц селлери,
Он сегиз бәҳәрин күтпекте бул қы з,
Ғумшадан гүл ашар дала гүллери!...
Ж олы цда паяндоз ш айыр тиллери.
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АРАЛ ҚЫЗЫНА
Сен ҳәм бизлер туўылдық бир ж ағы ста,
Сени туўған толқынба, я ағыспа?
Сен бир қы зы л гүлсец өскен ш ығыста,
Бүлбиллер өз-ара таласар саған.
Арал айдынындай ж арқы н ж үзлериц,
Суў бетине төгер ш адлық излерин,
Исиц менен дасқал ескен сөзлериц,
Көзлер қайы л қалы п қарасар саған.
Тилла рец сүйриктей—нәзик бармақлар,
Аў тартқанда асқан арыўлық сақлар,
Ж үрегицде—ы ш қы , көзицде—оқ бар,
Қ анш а м ақтаў айтса ж арасар саған.
А ўлағаны ц Аралдыц ақ ш абағы,
Әмиў сен тәрепке бурқып ағады,
Қуслар сен туўралы дабыл қағады ,
Толқын ж апы ры лы п жол аш ар саған.
Ис үстинде әбден гөззалы рақсац,
Ж ан ға ж ақы н, көзлерпмнен нсырақсац,
Л ейкин ж ақы ннанда ж ақы ны рақсац,
Себеп ж игит ж аны уласар саған.
Қ ы ялы м ш арқ урып гезер әлемди,
К еўлим —сергек, қолым излер қәлемди,
Сүйиншиге айтып барлық Сәнемди,
Қәйткенде бул «ғәрип» сыр аш ар саған.
Сен Аралдан алып ж анлы м арж анды ,
Елге сыйлы қ еттиц тапқан олж ацды,
Тециз қызы! Толтыр гүлге баржацды,
Ец ж оқарғы ҳүрмет миясар саған!
ҚАРАҚАЛПАҚ ҚЫ ЗЛАРЫ
Аҳ! Қандай қы злар бар қарақалп ақта,
Тойға барса орны алтын алтақта,
«Өцештен ҳазарсыз өтер»—б ирақта,—
Д иянатлы қарақалп ақ қы злары .
«Еки қара ж ылға» ы йы қтан қулап,
А ғар, ж уп қарақат, ж уп «қара булақ»,
Бурымыны ц уш ын барм аққа орап ,—
Қ ы йрақлайды қарақалп ақ қы злары .
Я қш ы қы зды ц толып атыр қардары ,
Сулыўлық ж урты ны ц сайлы сардары.
12 — Ә. Әжиннязов
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Ж ипек ж илўа, жейран ж анар ж айдары ,
«Қупия хат» қарақалпақ қы злары .
А қ там ақтан иш кен асы керинип,
Менсинбей тусықнан өтер керилип,
Сәлемицди селхос ты қлар, еринип,
Өзи—қудай, қарақалпақ қы злары .
Әдеп-икрам, ийбе-назына қара,
Анасы ким екен? Ш ығысын сора,
Б у л —периштедур, биз бир бийшара,
Ҳ үким дары м —қарақалпақ қы злары .
А рты қ айтсам, әпиў етиц досларым,
Алмас қанж ар дерсец көзиў-қаш лары н,
Саў бол қуралай көз қарындасларым,
Қ әдирданым—қарақалпақ қы злары .
А ққуўдай—азада, таўы с-қы лы қлы ,
Қуда берген мақпал минез-қулы қты ,
Зийўар зейин зергер, зия-зулы плы ,
Қ ары ндасы м—қ арақалп ақ қы злары ,
Әмиўди ардақла, қорға суўыцды,
Қолға ал Тумарис тиккен туўыцды,
Д узлы ш ац үркиткен тырна, қуўы цды,
А ралы на қайтар, Арал қы злары .
Туўылған жер қәдирине жетпесец,
Арал А намызға жәрдем етпесец,
Онда өзице де ҳүрмет күтпе сен,
Арал қы зы , қарақалпақ қы злары .
«—Қ ы злар—патш а, ж игит—ўәзир» нақы лда,
Арыўлырыц уғрас келмес ақы лға,
Мейли мақуллам а, мейли м ақулла,
Заты ш ерийп (ҳасылзада) қарақалп ақ қы злары .
НӨКИС ҚЫЗЛАРЫ
( 1-к,осыщ)

Бийдай ирец, қарапәрец,
Ақ бозлақ, ақ қуба дерем,
Қара көзи— «қара терец»,
Гөззал Нөкистиц қы злары .
Мөлдир қара еки булақ,
Қас-қабақтан жәрдем сорап,
Турар ж игитлерге қар ап ,—
Дилбар Н өкистиц қы злары .
178

Н аташ асы, Галиясы,
Турсынгүли, Танясы,
Цой Елена, Сонясы,
Бәршеси Н өкистиц қы злары .
Зульфия, Зина, Зийўары,
Дәме, Дарийха, Дилбары,
Енежан ҳаслы хийўалы,
Перийзат Н өкистиц қы злары .
Қос бурымды кесип таслап,
Бағы рлап бир ойын баслап,
Ж ас ж игитти ж алғы з таслап,
Кетпец Н өкистиц қы злары .
Кимиси ш аш ын гүзеген,
Сөйтип өз сынын дүзеген,
Нәзери ж улдыз гөзеген,
Марал Н өкистиқ қы злары .
Бийбирәўш ан, Тотыясы,
Ж егде мақпал тақы ясы ,
«Айшық» миллий өнер басы,
Өнерпаз Нөкистиц қы злары .
Алтын ж үзик бармағында,
Телмирген көз ж ән-ж ағы нда,
Ақ отаўдыц оц ж ағы нда,
Ойнац Н өкистиц қы злары .
Ийбе сақлап үйге кирсе,
Қуўан егер қолын берсе,
Сәлемлеспес ж ам ан көрсе,
«Менмен» Н өкистиц қы злары .
Әжайып саҳра даласы,
Алтын бесик ел арасы,
Қызкеткен «қызлар қаласы »,
Ш ағлац Н өкистиц қы злары .
НӨКИС ҚЫЗЛАРЫ
(2-қосық)
Мысал Айсулыўдыц қара қаллары ,
Қ ы зкеткен бойыныц қы зы л таллары ,
Бир қүдирет қы лдан нәзик ж оллары ,
Бийпатпаныц өзи Нөкис қы злары .
Он үш районныц қы зы ж ы йы лы п,
Бар сулыўлық бир орынға қуйы лы п,
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Саўлатынан бетон көпир «ойылып»,
Ж улдызды ж аўратар Нөкис қы злары .
Ҳәр қайсысы бир миллеттен болсада,
Ҳәр бири «той талас» тәлим алсада,
Ағла әндийшелер түсти ортаға,
Гөззаллық таратар Нөкис қы злары .
Қ арақалпақты ц барлық аўыл-аймағы,
Ж әм болса бәрше қы з Туран ойдағы,
П үткил қы злар қәўим иниқ қайм ағы ,
Ж ақсы лы қ таратар Нөкис қы злары .
Еки қара ж ы лан «аш белин» қуш ы п,
Таўланып зар әйлер тақы м ға түсип,
Не суқлы көзлерди «симирип иш ип»,
Ғарқ етип баратыр Нөкис қы злары .
А сқан әдеп-икрам, ж ипек ж илўа-наз,
Сыцғырлап күлгени сы йқы рлы ҳаўаз,
Сол ўақлары қыс күнлерим болар ж аз,
Сәўер сағыныш ым Н екис қы злары .
Қыйылып қараса кези сүзилип,
Кетер деймен уўыз ийиц үзилип,
Ақ сәдептей ҳинж и тиси дизилип,
Ж айран қағып турар Нөкис қы злары .
М ийнетте жигиттен алы қ келеди,
Несийеден нақы толық келеди,
Мен сорлыға «кәпир» болып келеди,
Сынаптай сыр жумбақ Нөкис қы злары .
Сүйсе ет бетинен таслап сүйеди,
Күйсе ш ала жанбай толық күйеди,
Қандай отқа түстн иш и биледи,
Көзсиз гүбелегим—Н екис қы злары .
Пердегүл, Тотыя, П ериўзалары ,
Әмийна, Ж әм ийла әлемге ж ары ,
Зуҳра, Зийнеп, Зиядасы , Зийўары ,
Илҳам периш теси—Н екис қы злары .
Егер кимсе болдым десе ҳәр ж айда,
Европа, Мысырда, Япон, Ш анхайда,
Афродита' ац-тац, аҳ урар айда,
Тецеўиц табылмас Нөкис қы злары .
Тац қалдырып аспан-зәмин әлемин,
Нөкер ш айыр қанға малып қәлемин.
‘Афродита—арыўлық алласы (автор).
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Арыаса әрманлы ж үрек сәлемин,
Бетиқ бүлк етпейди Нөкис қы злары .
САМАТ АЎЫЛЫНЫЦ САҲИБЖАМАЛЫ
«Бийтабан қумы» нын; шығыс баўрайы,
Ядыма түскенде ж аным ж аўрайды,
Кәмек қы яллары м сени аўлайды,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Ҳүсни, келбет-көркиц әнар нослағы,
Сийнемди өртеди айралы қ дағы,
Туцғыш тапқан тотым балалы қтағы ,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Сексен миллион Сере, бес йүз мыц Б аян,
Сүйиншице турмас, бул маған аян,
Н өкериц тусыца келип тур оян,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Мегзеп үркек нәзер, бала ж ейранға,
Ы мырттан соц көринбедиц майданды,
Ж үзиц ж арқы н онтөрт күнлик айдан да,
Самат аўылыныц саҳибж амалы .
Баладек бағырлап, тотыдек сайрап,
Қ уяш дек жадырап, жулды здай ж айнап,
Бизди бәнт әйлеген тәбәссум арнап,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Қулындек қаймығып, сүйлиндей дөнип,
Еле ҳәм «қыйнайсац» түсиме енип,
Гүнәкәр қулыц тур ы рқы ца кенип,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
У ш ырасқанда тилден қалдым лал болып,
Сен турдыц қол жетпес әсел, пал болып,
Гезек бақсац ерер едим мал болып,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Қәйтейин, қалайда ж аўыц көп болды,
Сени суўдыр, суқлы көзлер «жеп болды»,
Сөйтип, ж аслы қ патш алы ғы сап болды,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Бизден бурын бир найсаплар ер ж етип,
Көз алдымда өте берди төрлетип,
Ерниме ылай сыйпап, шөллетип,
Кеттиц «Саматстан» саҳибжамалы.
Сийрек гезлескенде кесе атламай,
Қәйдем, әдеп сақлар едиц ҳәр қалай,
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Сол сезимлер турғой еле тарқам ай,
Самат аўылыныц саҳибжамалы.
Өтти балалықтыц бийғам базары,
Муҳаббет—айралы қ пенен мазалы,
Өмир—әрман толы кәрўан гузары,
Хош бол Әскербайдыц ләбзи ҳалалы ,
Самат аўы лы ны қ сәҳибжамалы!
ҚАРАӨЗЕКТЕ ҚАРЫНДАСЫМ БАР МЕНИЦ
Көз көргенниц орны басқа өзгеден,
Әкец арты қ—мыц қәдирдан жездеден,
А радағы ала ж инти үзбеген,
Қәдири қымбат ели-халқым бар мениц,
Ш ым қара маўыты бөрким бар мениц.
Кеўилге гам түссе көзде ж ас болар,
Достыц қана етсе баўрыц тас болар,
Сүйиклиц ец ж ақы н қарындас болар,
Қ араөзекте қарындасым бар мениц,
Қуўанганнан көзде жасым бар мениц.
Сетемшил кийиктиц сергек «ылагы»,
Ж әзийра ж үйриктиц мәкан, турағы,
Мөлдир көзи пәк сезимниц булағы,
Мени өз еркиме қоймайды тағы,
Тәнҳә өзице айтар сөзим бар, мениц,
Талай тубалаған гезим бар мениц.
Ж ан дүньясын сайрап турар көзлери,
Ғайры нағыс басып өткен излери,
Көрсец еди мы йы қ тартқан гезлери,
Ж ам алы —бир жәҳән несин айтайын,
Ш ийрин тил, рәўшан көзим бар, мениц.
Уғрын-уғрын қы я баққан қараш ы қ,
Қулынныц нәзери!—қандай жарасық!,
Суцқардай силкинип, тайдай таласып,
С улы ўлы ққа қанш а сүйсинген сайын,
Гүнам—сонша аўыр, ж олым — тар, мениц.
Гезлескенде турар зәрре бултыйып,
Ал, маған соншелли әзиз бул қылы қ!,
Не деген ж апакеш ж игит ж арқы лы қ,
Өкпе-гийне, ж илўа-назы әлпайым,
Гүл рәўш ан, тилла-тарым бар, мениц,
Ада болмас аҳыў-зарым бар мениц.
МАРТ БАЙРАМЫ ҚУТЛЫ БОЛСЫН ҚЫЗЛАРДЫЦ
А ры ўлы ққа бөлеп айды, әлемди,
Қ ы злар халы қ аралы қ байрамы келди,
Иним сенде басқа байрам ж оқ енди,
Мерекеси сәтли болсын қы зларды ц.
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Сегизинши март байрамы мүбәрек,
Бәри ж ай бола берсин бар ж ақсы тилек,
Ж ақсы нийет пенен төрт асық үлеп,
Қол қаўсырып хызметин ет қы зларды ц.
Ж асасы н қызлардыц Зийўар заманы,
Олар муҳаббеттиц мустах маманы,
Ж ам ан қ ы з—ж оқ, бар—ж игиттиқ ж ам аны ,
Пәк муҳаббет мүлки болсын қы зларды ц.
Ж айҳун жағасында ескен жәҳәни,
Туран ойпатында ата мәканы,
А ўыл-аймақ, туўылған жер Ўатаны,
Ж әннет бағы төркин болсын қы зларды ц.
Көзбе ж ан алғыш па бир ж уп қараш ы қ,
Қыз нәзери бул дүньяға ж арасы қ,
А қы л, зейин минезине муўапы қ,
Көз тойғандай көркиц болсын қы зларды ц.
Он бес районныц гүли ж ы йы лы п,
Бар ары ўлық бир арнаға қуйы лып,
Саўлатынан бетон көпир ойылып,
Айбатынан арыслан қорықсын қы зларды ц.
«Қызды тацлаў керек керип анасын»,
Ата-баба айтып кеткен ырасын,
Қабартып алмайы қ кеўилханасы н,
Не қәлесе ерки болсын қызлардыц.
Изи Наўрыз байрамына уласар,
Ж аслы қ бәҳәр байрамына жарасар,
Апам кетти, мен қалдым деп таласар,
Әне, сондай м инез-қулқы қы зларды ц.
Қараөзекли қарақалпақ қы злары ,
Танкини төқкерер ж илўа-назлары ,
Тумарис, Гулайым, Сәрбиназлары,
Бийпатманы ц мәрт анасы қы зларды ц.
Мына алтын дәўир қы злар дәўраны,
Олар ялғанш ы ны ц қутлы мийманы,
А қсүцгүлдиц, Ҳ үрлиманныц әрманы,
Ш адлығыныц шәрти болсын қы зларды ц.
Сақлайгөр қызларды ц салтанатынан,
Бийнесип қалы ппы з мәрҳаматынан,
Гил ж апакеш ж игитлердиц атынан,
Март байрамы қутлы болсын қы зларды ц.
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ТУРАН ГҮЛЛЕРИ

Қ ы злар—бәҳәр паслы —синоним сөзлер,
Дәл тецеўин таппай өтермиз бизлер,
Көзим гүл ишинде бир гүлди излер,
Әпиў ет, Гүлбәҳәр, Наўрыз гүллери.
Байрам қутлы болсын, байрам мүбәрек,
Қ ы злар келсе гүл ж айнайды дөгерек,
Ж игитлерди асханаға «шегелеп»,
Өзлериц «шағлай бер» ы ш қы гүллери.
Ж аса бәрне бәҳәр—қы злар дәўраны,
Қ ы злар ялганш ы ны ц қутлы мийманы,
Тумаристиц, Ҳүрлиманныц әрманы,
Бийғәрез гүлленсин Арал гүллери.
Ҳ аўа өнер, Бийбипатма анасы,
Бир билерим: Узын — ақ ы л —санасы,
Опалы я р -А н а —Ўатан баласы,
Өмирдиц өзеги—Әмиў гүллери.
П атш ада пәрман йоқ—ҳаял бар жерде,
Ҳ аялға бас ийген Президентлерде,
Ҳ әким, ш айы р—язы қлы қул бул жерде,
Үйдиц ҳүким дары —емир гүллери.
Арыў қы злар аўыл, қалам ы зда бар,
Ж ақсы қарындаслар арамызда бар,
«Биз—ўәзир, қ ы з—патша» санамызда бар,
Ҳ үкимдарым өзиц—Туран гүллери.
Меҳир-мериўбеттиц басында барсац,
Үш егиз туўылса-қасы нда барсац,
Өзиц әйне бәҳәр ж асында турсац,
Ж олы ца паяндоз ш айыр тиллери.
Қызларға тек ез сүйгени «жаў» болсын,
Бүгин гүл буўаты «дәсте, баў» болсын,
Елимиздиц гөззаллары саў болсын,
Қосығым қураны м —Туран гүллери!
А ғам ы з—суў қуйы п, ж ецгей—қол жуўып,
И ниш еклер қазан-табақ, пол ж уўы п,
Келинлер байларын «аўылға қуўып»,
«Қудайын ум ы тты »...усы күнлери...
Ҳ аял-қы з ҳүкимдар, биз пөкер болып,
Қуда ҳәм ри.-.Ж үрмиз сүўреткер болып,
Қызлар бурынғыдан бес бетер болып...
«Қалыц малдыц қуны —қап-қап пул»— деди.
Қосы ққа қал қойдым он бир сүреден,
Өзим наш ар халқы н пирдей керемен,
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Сфтақ Ў атан—Түркстан деп билемен,
Саў болсын Түркстан—дослық еллери,
Байрам қутлы болсын Туран гүллери.
РАЗИЯ...
Евразия, Орта А зия,
Сингапур ҳәм М алайзия,
А йлы әлем аясында,
Ж алғы з қосық «элегия»,
«Разия, Р ази я...»
Сицилия, Силезия,
Болгария, Б разилия,
Ш адлырымныц Ш ахаманы,
Тацры ш ы қты сүйген гия,
Р азия, Р азия.
Грузия, Б аш кирия,
«Едил—Ж ай ы қ» —Россия,
Л^ети ықлы мды ақтарсамда,
Ж оқ өзицдей зулпы -зия,
Р азия, Разия.
Қайда жүрсец, болсын бахтыц,
Болсын қосық оқыр ўақты ц,
Суверенли сулыў сезим,
Муҳаббетым, таж ы -тахты м ,
Р ази я —Разия!
Көлде болар раз уясы,
Тилде болар-сез уясы,
Ж үрегиме ирге басқан,
Сен—ары ўлы қ А зиясы,
Р азия, Разия.
Ш ахаманныц ш ахзадасы,
Периштедей пәкзадасы,
Әскербайдыц әзирейлиси,
Бар әлемниц бекзадасы,
Р азия, Разия.
Саған тецеў табалмадым,
Бул қосық тек туцгыш адым,
Сен—қосықсац «қосқа қосқан»,
П үткил дүнья ш айы рлары н,
Р азия, Р азия,
«Қ ақлы қум» ныц маралы сац,
Сен ҳәм ж аны ж аралы сац,
«Абат жап» тыц суў периси,
Руўхымныц А ралысац,
Р азия, Разия!
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«ТЕРИС ПӘТИЯ»
( элегия)

Дәслеп қосырьщды көрип ж урналдан,
Саған «ақлай» аш ы қ болып қалғанм ан,
Еле дийдар несип болмай турып-ақ,
Түсимде «тубалап, тутқын» болганман.
Оцымда турасац бәрҳа есимде,
У йықласам көремен тағы түсимде,
Қ ы ялы м да усатаман өзицди,
Бейиш теги бир илаҳий мүсинге.
Алпысынш ы ж ы лларды ц ақ гүли едиц,
Онда сен ТашГУде оқып ж үр едиц,
Сонда бир санары көрип түсимде—
Туфлийицди сүйип тилек тиледим...
Ал, сен болсац...күлип, әзиз периштем!
Дейсец: «—дийдар несип, сапа келинсец»,
Сол ўақтада усы тарты нш ақлы ғы м ,
«Тулыпқа мөциреп» жүре бериппен...
Буны «телепатия» деп билемен,
Соннан бери уйқы лы -ояў келемен,
Не пайда кеш енлеп көрдим оцымда,
Көзицде муц...
Өкинемен, еле мен...
Сен «сатқынлы қ еттиц», көзге илмедиц,
«Бир айыбым» мен сени деп өлмедим,
Енди сени «о дүньяда» күтемен,
Қылкөпирде, кеш ирегөр,— дермедиц?!
КЕЛИНШЕК
Мине, бәҳәр келди, сениц бәҳәриц,
Бул бир қутлы мәўсим болсын, келинш ек,
Ж ай н ап —жасна, ш адлан, әйне мәҳәлиц,
Ш адлы қ қы зы л ш арш ы ц болсын келинш ек.
Ж асасы н ҳаял-қыз! А лтын дәўраныц,
Сизлер ж әзийраны ц сулыў ж ейраны ,
П үткил дүнья қы злары ны ц байрамы,
П арахатш ы лы қ марш ыц болсын, келинш ек.
Тойлар қутлы болсын, байрам мүбәрек,
Ж асасы н қы зы л гүл! «Қызыл шүберек!»,
Не деген сүйкимли ғырра-дөгерек,
Ж үзиц сондай ж арқы н болсьш келинш ек.
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Ж ақсы ға журт жанасады дегендей,
Ҳ асылға ж урт таласады дегендей,
Босағаға ж арасады дегендей,
Ийбе-идрек, көркиц болсын келинш ек,
К.ЫЗ болдыц, өзге қы з бәри ж алғандай,
Келин бол, көргенлер қайы л қалғандай,
А на бол, дүньяны тербен турғандай,
Өмир саған төркин болсын, келинш ек.

Дүнья мәмле болсын еки көзицдей,
Әлем аннақ болсын ақш а жүзицдей,
Б арлы қ миллет қы зы мисли өзицдей,
Туўысқан бир дүркин болсын, келинш ек,
Тил тийгизбе ата-ене, елице,
Түссе тек ж ақсы сөз түссин тилице,
Садық бол, өз үйиц-жансар, төрице,
Пәк муҳаббет—мүлкиц болсын, келинш ек.
Қуўанғанда қуўанғандай қосылып,
Қәтелессец баратуғьш бас урьш,
И ркетуғын үзенгиге асылын,
Сыйласықлы халқы ц болсын келинш ек.
Сыйла, қатар-қурбы, қурдас дегенди,
Солар сениц салдаўлайды кемецди,
А йтар гәнтиц «нос геллеси», ал енди—
Сүйсингендей парқы ц болсын, келинш ек.
ҚАТАР ҚЫЗЛАРҒА
«Қара қотыр» еди урыс жарасы,
Ж и гитке ж арлы еди аўыл арасы,
Альш қаш қан қайсы «ийттиц баласы»,
Қ ы рқьш ш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
«Ў әкил—ўақыт» ержеттиц деп қы стады,
Ойынш ық орнына орақ услады,
Оқыўды биз бенен аяқласпады ,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Көбиц: сол нәрсени әрман етесиз,
«03 үйимде ер ж еттим ,—деп әкесиз»,
Сонда да қы з больга естиц қәтесиз,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Кемпир анац: ақлы қ қы зы м —десе де,
А нац—үйдиц, дүздиц ғамын жесе де,
Б ийкеш ицдей болдыц туўған шешеце,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
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«Пишту» деп биз айтқан сулыў сөзлерге,
М ысқыл күлки ойнап қумай көзлерде,
Инисиндей ақы л айтқан бизлерге,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Л екин, қатар еди бизиц ж асымы з,
Еле «бала еди»—заманласымыз,
Өтти «жети дүркин қарындасымыз»,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Туў сыртынан қараған ж ан сүйсинген,
Ебин-жорық, гөне-кекси кийинген,
Ў әжсиз ўәкиллерди малдай үйирген,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
А рзыў-әрманларға гилкий ақ тийеп,
Айсыз түнде ойнар едик «ақ сүйек»,
А қ беден, қы пш а бел,жумыр ақ билек,
Қ ы рқы нш ы ж ылларды ц қы зғалдақлары .
Бизлердиц бирленши ж аслы қ кәрим из,
Гештекте гезлесер едик бәримиз,
Көз бенен айтылар «кесе алы цы з»,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Ийбе-назы менен алдымнан етер,
Кеўлим алып уш ар,оннан бес бетер,
Өцир монш ақ, сырғац сылдырлап кетер,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Ў ақы т—мисли сынап, аққан дәрьядай,
Ж аслы қты ц өткенин қалды қ ацламай,
Қ айда кеттиц қосығымды тыцламай,
Қ ы рқы нш ы ж ыллардыц қы зғалдақлары .
У затылар күни табылса гейде— ,
Бес кило қақ ерик, үш кило жийде,
Қ ы з-ж игит отырып бир кецлеў үйде,
К^>1 рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Ҳәрне бары менен кеўил тоқ еди,
«Мода» деген еситпеген гәп еди,
Ж ецгелериц саўы сқаннан сақ еди,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
«Аўзы сасық десе аўылдағыныц»,
Тәрептары болдыц усы ж ағы ны ц,
Бүгин үстицизден ж азды м «ш ағыным»,
Қ ы рқы нш ы ж ылларды ц қы зғалдақлары .
Оқыр едик елиўинш и ж ы ллары ,
Урыс дәўириниц дәртли баллары,
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Сол қатац дәўирдиц қы зы л таллары ,
Қы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
...Б и р ж игиттиц «бағып» қасы -қабағын,
Бийлеп бир орданыц қазан-табағын,
Ж алғасты рған ж анлы «өмир сабағын»,
К^>1рқы нш ы жылларды ц қы зғалдақлары .
Солай болыўы шәрт өмир нызамы,
Сонда да ўақы тқа кеўлим ы залы ,
Сол қы зы қ күнлерге көзим қы зады ,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Ж аўлап алып, Ж үгинис, Турсынбайларды,
Ж уўасы тқан не бир асаў тайларды,
Еслеп турман собық терген сайларды,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Сағыныш ым болар мекен пайдасыз?
«Ш иркинлер» ҳаққы нда қандай ойдасыз?,
Қ ара көзли қатар қы злар қайдасыз?
Қ ы рқы нш ы ж ыллардыц қы зғалдақлары .
Бетон әсириниц «айна бағында»,
Барлы ғы басқаш а гәптиц ҳағында,
Бирге ойнап-өскен бала ўағымда,
Қы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
Ҳ әрўақ-ҳәрўақ ядқа түсип турасыз,
Ҳәрўақ мени және «жолдан бурасыз»,
Мыц әўлад ишинде сизлер дарасыз,
Қ ы рқы нш ы ж ы лларды ц қы зғалдақлары .
ҚУРЫЛЫСШЫ КЕЛИНШЕК
(Шахаман Айгүл Темирбекованыц ҳүрметине)

Қурылыс деген қандай уллы сөз усы,
Мәни берип жүриппиз бе биз усы?
Ец үлкен тәбийғый қуры лы с—бул дүнья,
Б ирақ, еле питкен емес, қуры лы сы ...
Үлкен уста Адам ата, Ҳ аўа ене,
А ллатаала бирлемши бас қәнийге,
«Қ урқы лтай шебер ме, қудай шебер м е»?...
Қ уры лы сш ы —қарлы ғаш үлги бәрине...
...Ү й-ж ай, бақш а, мектеп, қал а ты рнағы н—
Салып, гербиш пенен гүмбез «торладыц»,
«Араллы» қурылы сш ы азам атларды ц,—
Ҳүрметине «мәрмер қосық» арнадым.
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Зор ҳәмел бул—қурылысш ы ньщ ҳәмели,
(Гәп бар: «Нөкер—генералдан дәмели»)
Қ уры лы с—ш ексиз, ж аца ж ай лар —көп болса,
Ш айы рға да «жаман шатпа» береди...
Қурылыс майданш асы—бир қ ы зы қ әлем,
Тәриплеп ж азы ўға таяр тур қәлем,
Ҳ армацлар қуры лы сш ы аға-инилер,
Қурылы сш ы қы зларға жа-чынлы сәлем!
...«Қ ы зкеткен» бойында бостан дөреткен,
Қолы гүл қурылы сш ы «ж оқтан бар еткен»,
Әй, қуры лы сш ы —Ел ағасы, көз айдын,
Қ айда қурылыс болса соны кәр еткен.
Қурылысш ы досларым, байрам мүбәрек,
«Арал суў қуры лы сы »—дацқ саған дәрек,
Ақ ж айлар, ақ заллар көп бола берсин,
Қурылысш ы қы з сениц, орныц бир бөлек!
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ҚОСЫ ҒЫ М , ҚУРАҒ1ЫМ — Х А Л Ы Қ Л А Р ДОСЛЫ ҒЫ !

ДОСЛЫҚ ЫРҒАҚЛАРЫ
А зият, А замат, Әнўар бир атым,
Х альщ лар таты ўлы қты ц көрсин рәҳәтин,
К.ЫЗЫЛ қумда, «Үстирт», «Таллы жағыс» та,
Қ онақ уш ын илдириўли мирәтим.
Абаданлық наны дослық шөреги,
Туўы сқанлы қ тандырында дөреди,
Өзбек, түркмен, орыс, қы рғы з, қ азақ ты —
Қ арақалп ақ бес бармақтай биледи.
Дослырымныц алтын айнасы —Арал,
Әмиўдәрьям абыҳаят А йж ам ал,
Орайлық А зия, пүткил ж ер жәҳән,
Қ арақалпақш а сәлемимди қабыл ал.
«Сөз патш асы »—қосық, сөзге даны ш пан,
А на тилде Афлатуннан алы қпан,
«Қ арақалпақ— саҳра бүлбиллери» деп,
Ж ер ж әҳәнди тацландырған халы қпан.
Бозатаўы м —жер үстиниц жәннети.
«Уллы Ж ипек ж олы »—дослық дәрбенти,
«Өзбек, қар ақалп ақ» —Туран, Т үркстан,—
А зияны ц ақ сүт берген перзенти.
ТАШКЕНТ
« Р у ў х ы й Т аш кент д е й д и сен и ц атьщ ды ,
Ж ә ҳ ә н ы қлы м ы нан к ел ген ш айы рлар»
Т .Ж у м а м у р а т о в
I

Дасқал дос-туўысқан қәдирин билип сен,
«Қайдасац Н өкис»— деп ш ыға берипсец,
Хош келдиц Таш кентим сапа келипсец,
Әссалам Н өкистиц ағасы Таш кент.
Сен келгенде ж аўы п ш ы қты аппақ қар,
Д ослықтыц усындай кәраматы бар,
Сенлик кеўлим аппақ бирәдар,
Иргец Мавереннахр даласы Таш кент.
Кеше кеш те ай ҳәм үш тен көринди,
Тап усыдан ҳақ нийетиц билинди,
Қутлы қонақ қарақалп ақ елинде,
Екилем ш и қудайтааласы Таш кент.

Нөкистеги «Ташкент» м ийманханасы,
Бизде мийманханаларды ц анасы,
«Таш кент»ке мәрҳамат Таш кент қаласы ,
Туран—Түркстанныц санасы Таш кент.
II
Н әпәклик өтпейди бизиц ж ақларды ,
П ахтацнан, кеўлицнен ағла ақ барма,
Ж ер силкинер кенбей бузы қлы қларға,
А қ нур, ақ нийеттиц ағласы Таш кент.
Бабур ғаз-ғаз турған тилла топырақтыц,
Үстинде кез ж умсам—бул сениц бахтыц,
Әмир Темир өзбек, қарақалпақты ц,
Сәрдар, Саҳипқыран баласы Таш кент.
Мир Әлишер, Ф итрат, Н асири Усман,
Сен—Ш олпан, Қадирий, Әйбек, Әлимжан,
Ж әҳәнгир «Көреген» Әмир Темирлан,
Саҳраныц рухый санасы Таш кент.
Саған ш ексиз ул-қызыцныц ҳүрмети.
Туран ойдыц төр аға, төл перзенти,
Дослық датханасы, дослық дәрбенти.
Сен кеўлимниц, Ш ымбай, «Хийўасы» Таш кент.
Улуғбектиц илим-ҳикмет урқаны ,
А зияны ц зийрек зейни бир қәни,
Күнш ығыста қалаларды ц султаны,
Дин-исламныц пуш тыў—панасы Таш кент.
Ибрайым ш айыры Ч айхантаўирдиц,
А кадем ик Марат, Ч арж аў, Сабырдыц,
И браҳим Муминов, Аббаз ш айырдыц,
Сөзлери дослықтыц дуўасы Таш кент.
Сенде тәлим алған алымларымыз,
Н аўайы дан саўат аш ты қ бәримиз,
Д инимиз, үрп-әдет, қәспи-кәримиз,
Түби бир, кеўлимниц қуяш ы Таш кент.
Зилзиладан кейин мустах салынған,
Тамам тулғац зербараққа малынған,
Мәрмер тасы Қаратаўдан алы нған,
Қ арақалпақты ц дослық қаласы Таш кент.
Тилла таж ыў-тахтым, марказ-орайым.
Бозатаў, боз ордам, борлат сарайым,
Дослығымды өзиц асыра қудайы м,
О райлық Азия! Каабасы Таш кент.
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Делий, Дарас—Салам, Исламабадта,
М адинада, Гамбургта, Гератта.
Дүньядағы бар халы қ бир ҳалатта,
Тыцлар ғәрезсизлик намасын Таш кент.
А зия, А фрика, А мерикада,
Атыц тилден түспес қубла, арқада,
Д үньялы қ әнжуман өткен ортада,
«Мәсләҳәт төбениқ» данасы Таш кент.
Еле талай-талай заманлар етер,
Нешше әўлад келип, нешшеси кетер,
Ҳәм сенин; атьщды теберик етер,
Түрки тонныц ж инек ж ағасы Таш кент.
«Чиланзар», «Беш ағаш », «Таш кент көлинде»,
Абдулла Арипов ж апсар төринде,
Қ уран—қосық ж азар түрки тилинде,
Көзлеримнин; ағыў-қарасы Таш кент.
Ғаўаш ац гүл-гия, дослық сабағы,
Ортақ дастүрханым, дослық табағы,
П ахтадай ж уп-ж умсақ кеўил парағы,
«Ақ алтын» ныц аппақ ханасы Таш кент.
Ш амш ырақ шәҳәри бағы-бостанныц,
Авторысац «Дослық» деген дәстанныц,
М устақыл, мухаддес Өзбекстанныц,
М ухтарам Атасы, А насы—Таш кент.
Әссалам! Таш кентли әзиз мийманлар,
Қ онақ дегенимнен сетем алмацлар,
Туўысқан— «қудайы қонақ»—деген бар,
Қ арақалпақты ц уш қан уясы —Таш кент.
ХОРЕЗМ
«Л ақ абы ц — Б ес қала» бастан Х ор езм ,
Б и зд и қ оцсы ет к ен , қастан Х ор езм .
(А бб аз)
« Х о р езм н и ц қ аты қ-м айы н,
И ш ер к ү н и м и з б а р м е к е н » ...
(Қ арақалпащ ж игитлеринин, ф ронт тан ж оллаеан
сэлем ха т ла р ы на н)

Не деген тарийхқа ийе, бул ж аға,
Өзиц ец бирлемши уллы держ ава,
Өзиц оқыў-өнер, сәўбет-сазға д а ,—
Уланғойыр, үлес қосқан ,—Хорезм,
У ш қы рсац А қ туйғын қустан ,—Хорезм.
13 — Ә. Әжиниязов
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Әдеп-икрам, илим-ҳикмет таратқан,
А лгоритм, «Алгебра» ж аратқан,
«Ҳаммомньщ» үлгисин бизиц «Қы яттан»,
Европа үйренип алған, Хорезм,
Тәни—таза, дени—сағлам ,—Хорезм.
Сен—мазлум марказим, мәкан турағым,
Д ийўан—дәптеримсец, аппақ парағы ц,
Дермен: ж ақы ннанда ж ақы ны рағы м ,
Дослығы м— «Дурдана» дәстан Хорезм.
К әраматлы қублагаҳим Хийўаны,
Ким көрмесе бәринен бос қалғаны!
Ҳажынияздын; ақ қайы рш ақ әрманы!
Әскер баўыр басқан, бостан Хорезм,
А гаҳий елине доспан, Хорезм.
Мунис, Отар Әўез, Ибрайымлар-ҳәм,
Аббаз, Аман М атжан, сицлим Дилорам,
«Хорезмниц дағын» көрип ш ырлаған,
Б ердақ—Бердимурат бабам, Хорезм,
Саў бол, әй камийне Каабам Хорезм.
«—Әй, бирадар! Насыбай керек бир атым,
Х алқы ц таты ўлы қты ц көрсин рәҳәтин»
—деп дәрьяны ц ж ағасы нда... М ирәтин,—
Бәндиргиге илип қойған, Хорезм,
Дәслеп «меҳманхана» салған, Хорезм.
Ели-халқы ц аман болсын илайым,
Х ийўаға Қоцыраттан ж аяў барайын,
С аған—сениц кезиц менен қарайы н,
Қ онақ келсе «қуўып салып» қудайы н,
Қ асы -қабағы ма баққан, Хорезм,
Сыйлап, ала ш апан ж ап қан, Хорезм.
«Хорезм лазгиси» қы зы п тойында,
Раўш ан, Раънолар түсер ойынға,
Бүгин «қойдан жуўас» Ж айҳун бойында,
Болсын, бир бийғубар байрам Хорезм,
Дослы ғы м—дәўлетим, дәрьям Хорезм.
Әзелий ағайин—егиз елимиз,
Бир бақш аныц бүлбилимиз, гүлимиз,
Еки елге ортақ тециз, көлимиз,
Сен бар жерде мен-ҳәм барман Хорезм,
Мен, А ралға аҳыў-зарман, Хорезм.
Әне, сондай, ялғанш ы ны ц ислери,
...П үтин затты бузып қайттан иследи.
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Дәрья әспек... «Дослық изейкеш лери» —
«Застойбеклер» зорлап қазған, Хорезм,
«Ж арып қалды қ» ш ацлы дуздан, Хорезм.
Ушбу қәтелерни бирге дүзейик,
Дослық душ паныныц мойнын үзейик,
Туўылған жер! Топырағыц теберик!
Б из әўлады—бир атаныц Хорезм,
Сен—өз үйим, өз Ўатаным Хорезм.
САҒАН БАС ИЙЕМЕН, ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ
«Д осл ьщ ты ү ст и н е салы ўға тил
былқылдақлык; етеди»

А. Д әўлен

Қ айта ж апы рақ ж айған бахыт бағында,
Дем ократия дүрлеп турған ўағында,
Ж әри ял ы л ы қ —бәррикада ж ағы нда,
Сиясий сәўир бул,—халы қлар дослығы.
Еледе қоцсылар ерлик ж асар деп,
Л ралға Сибирдиц суўын аш ар деп,
Тубалаған дәрья, тециз тасар деп,
Ж ақсы тилек тиле, халы қлар дослығы.
Өзбекстан—өз үйим деп пәмледим,
Қ азақ келсе алақанда тербедим,
Түркпенге уғрас озық өрнегим,
Мириўбет мәсканы —халы қлар дослығы.
Алатаўдан ақ қалпағы н былғаған,
Қырғыз халқы ж ақы н бизге бир табан,
А ўылластыц тайы озса ырзаман,
Ураным, үндеўим халы қлар дослығы.
Қуўансақта, қайғы рсақта, биргемиз,
«Хошадес» ақ отаў—ортақ иргемиз,
Таласпаймыз есик, ж апсар, төрге биз,
Себеп өз үйим из—халы қлар дослығы.
Әмиў бойы, К арпат, К авказ сайлары ,
Едил, Ж ай ы қ, А рал, Туран ойлары,
«Қара ғулпақ» ж елкилдеген айдары,
Түп-сағасы тутас—халы қлар дослығы.
Бизди ш айқап көрли фаш;ист ж алм аўы з,
Ж ы ртқы ш м ақ л у қ ,—Гитлер деген қан лы аўыз,
Сонда орыс, өзбек, ноғай, гагауыз,
Тутас қалқан болдыц—халы қлар дослығы.
Таўлы —Қ арабақта, Г рузияда...,
Ф ерғана «фожиасы» ны ры ққа сы я ма?
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«Қус тәкирарлар нени көрсе уяда»
У л-қы зы ц—уядос, халы қлар дослығы.
Тил уш ынан «Дослы қ»,«И нтернационал»—деп,
Қ ы ш қы ры сты :«қандай күш ли қу р ал » ,— деп,
Ҳ асы лы нда:—мусылман, кәпир, могол—деп,
Сен— «қол ж аўлық» болдыц, халы қлар дослығы.
Биз ермеймиз бузақылар сөзине,
Қ ара нийет қум қуйы лсы н көзице,
«Қ ара мөлдир, ақ нийеттен ж аралған» —
Қ арақалпақты ц гимни—халы қлар дослығы.
Тәнҳа өзим не үйренип, не билсем,
«Қалпағымды» қы здай қорғы ш лап жүрсем,
А зы рақ муцайып, көбирек күлсем,
Сениц ш арапаты ц—халы қлар дослығы.
А йты ц:«ж алғы з аттыц ш ацы ш ы ға ма?»,
Ж алғы з әскер душпан туўын ж ы ға ма?
Гей «миллий меш;анлар» буны уға ма?
Инсан байлығысац—халы қлар дослығы.
«М иллий сана-сезим тонын» бүркенип,
Биреўлер ислеп ж үр «есўас еркелик»,
Ж алған «панпатриот» көрсем ж еркенип,
Саған бас ийемен, халы қлар дослығы.
М ақсет—ортақ, арзыў-әрман, ары мы з,
«Интернационал аўқам »,—тәрептарымыз,
«Бир кемениц тецдей тутқы нлары », биз,
Тилегим—таты ўлы қ —халы қлар дослығы.
Үш мыц түрли, я үш мыцға ш амалас,
М иллет бар—мәпи бир, қойы қоралас,
Ал, қ ар а жер ақ-қараца қарамас,
Аспан ақ отаўым—халы қлар дослығы.
Ж әриялы лы қ! Демократия пери зат,
Ҳәр миллетти ескермекте атпа-ат,
Х алы қларды кемситиў, ески бадабат—
Ж оқ болсын! Сен ж аса халы қлар дослығы.
Дослық пүтин болса бәри болады,
Д әрьялар мәўиж урып тециз толады,
Ел-аман, таланты ц «егиз» болады,
И йм аны м —икрам ы м —халы қлар дослығы.
Қарар көзлеримниц қараш ы ғы ндай,
Емген ана сүтимиздиц ағындай,
А лғәрез, әлемниц жарасы ғындай,
Қосығым қураны м —халы қлар дослығы!
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ҚАЗАҚТЫЦ КӨЦИЛИ ДАРХАН ДАЛАСЫНДАЙ
(Қазақтьщ айтыўпы ацын цызы

—

Фериза Оцгарсыновага)

Сөз баслайман ақ буўдайдан, ақ наннан,
Себеп «ш ала қурсақ» өскен адамман,
Сәлем А лма-атаныц ала таўына,
Сәлем қазақ, Нөкисли бир балацнан.
Карағанда, «Екибастуз» Ж езқазған,
Қ азақ —мурап, «жыр арнасын» тез қазған,
А қ күриш тиц академик устасы,
Ибрай аға Ж ақаевтан сөз қозғац.
Тынды аш ын, буўдай қамыр қары сқан,
Қ арақ алпаққа қы з берип, қы з алы сқан,
Темирге бай, көмирге бай ел болсац,
М иннетдар бол Сатнай улы Қаныш тан.
Қайран Қасым Аманжолов ели—бул,
Көкш е таўдыц сексен мөлдир кө л и —бул,
Бадбақ «Бетпақ дала», сайлы «Сарарқа»,
«Интеркосмос», «Байқоцырдыц шөли» бул.
«Сыр» ж ағалап, қы р ж айлаған Қазекец,
Ж ақсы ларға толы киш и ж үз екен,
Қ арақалпақ қазақ туўыслығындай,
Өлец—қосы қ—егиз өскен сөз екен.
«Ж ипек н<олым» кәрўан сарай дәрбенти,
Дослық сазы —қосығымныц ҳәр бәнти,
Бизлер «Қара қы пш ақ», Сизлер— «Қ алсағай»,
Е кким из ҳәм Еден елдиц перзенти.
«Қызы л Орда»—әўелги баспанадыз,
Алматыдан бурынғы астанацыз,
А ўылыма алаш тан ақы н келсе,
Бир көрсск деп, ж абы ла бассаламыз.
«Ақ мешиттиц» төкпе тасын қаласқан,
Бир табақтан ас ж еп, қасы қ ж аласқан,
Әнес, М әлик-түбимиз бир туўысқан,
Қарац, маған айырмам аз алаш тан.
Хош келдиц, қайы рлы болсын ж оллары ц,
Орныц—төрде, көксимде—қос қоллары м ,
Өлец—сездиц майталман бас м арш алы ,
Аманба, Әбдилда, Сырбай ш аллары ц.
Айдын гүзар етти еки ортаны,
И ш ан Қ арақулов—илим дийханы ,
Ойнап өскен ж ери —Ш ымбай, Қоцырат,
А кадем ик ағам қ азақ султаны.
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Абай, И льяс, М айлин, Ж амбыл Ж абайы ц,
Тахаун Ахтанов — жерлес ағайым,
М ухтар, Сәкен, Сәбит, Ғәбит, Ғәбиден,
Ш охан ели аман болғай илайым.
А латаўда лириканын; қы раны —,
Қасым аға ж азды өлмес мураны,
Әбдилда—ақсақал, Сырбай—сәркарда,
Өлец өлкесинде дара турады!
Есен-саў ма Телегенниц үй-иши,
Деген сөз бар «сыйлағанға сый киси»,
Ф еризаны ц пазийлетли ж ы р л ар ы ,—
Ҳ асыл байлы қ—Айбергенов үлгиси.
Сол қазақты ц асқан ақы н қы зы сен,
Б аян сулыў, А йгеримниц өзи сен,
Саған ғаш ы қ меннен басқа ақы н ж оқ,
А сқарбектиц өлец оқыр көзисец!
Ө лецлериц—ж ан күйицниц айнасы,
Кез майы ол—көцилицниц пәк дүньясы,
Китабыцды «жылап жатып» оқы йман,
Себеп муцлас бизде әрман дарғасы.
Өтежан қазақты ц ақын баласы,
Ш ерхан, Ҳ амит—Ш ыцыраў гәптиц ырасы,
Туцғыш оқығаным «Қазақ солдаты»,
Ўа! «Қулагер», «Дешти қы п ш ақ даласы».
Сыншы болсац сынағыцнан етейин,
Қосық сезден мен айланып кетейин,
Олжас Сулайманов— «Ортақ» олж ам ы з,
Қадыр болып қәдирице ж етейин.
Е ки Мухтар мағлум Қ арақалпаққа,
М ухтар исми бизде мода болмақта,
Ш аханлар көп мениц Ш ахаманымда,
М .Ш аханов «Оқ жетпесте» қалмақта!
Б асқа ақы нларды онш а билмеймен,
Сырттан «тон пишкенди» м ақул кермеймен,
Б и рақ Ф еризаныц орны бир бөлек,
А сқан шебер, ақын қы з деп пәмлеймен.
Әне, Өлец, «Оқ Ж етпеске» сицип кетер,
К ецисликке уллы лы қ енип кетер,
Қ азақты ц көцили дархан—даласы ндай,
Бир кем тоқсан Бельгия сыйып кетер.
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Әдебий байланыс—дослық байрамы,
Өлец—өнер, өмир таныў майданы,
Р ухы й кез м айы —сүттей сөз болып,
Тазалап кетейик мына дүньяны.
Өлец сөзге күш енип отырмайман,
Өлецниц майданында батырдайман,
Томағасын тоғы тқан, қанлы балақ,
Суймурық қус, суцқарш а сақы лдайман.
А та-ж урты м, Әмиў, Арал бойында,
Ж атсам-турсам ш алқар суўым ойымда,
Бәримиз, бир Аралдыц ақ сазаны,
Көрискеймиз тециз толған тойымда.
Рухы й «көз майын» қуйсақ А ралға,
Сол сарац тамш ыдан тециз толар ма?
Сазанға сөз емес, ылай суў керек,
Мәсләҳәт бер: Мен не деймен оларға?
Д изгин тарталмайман мен бир ж еликсем ,
Сен бир—өлец тартқан тулпар көликсец,
Ж ақсы сөзим, жапсар-төрим сеники,
«Хош келдиц қазағы м , сапа келипсец!»
ТАЎ ТАЛАНТЛЫ ҚЫРҒЫЗСТАН
«Ала таўда ақ қалпағьщ көрипсе,
Қара таўдан қара қалпақ былғаймыз»
Я. Юсупов.

Пролог
Бабам қы зы қ ырым ислеп,
Мына сөзди айтқан дәслеп:
«—А қ-қарасы бансырайып,
Егиз бала турсын—депти—
Бас кийимнен ажы ралып»
Ал, негедур дүзди ш олып,
Еки таўды таўып болып,
Ала таўды саған берип,
Қаратаўды маған берген,
Б ала ж анлы байғус бабам,
Екким изди тецдей керген,
Ели-ха-иқын ж ы йы п алып,
Ат ш апты рып, атан сойып,
Той тойлаған, бәзим қурған,
(Туцғыш перзент туўы лғанда,
Той бермеклик соннан қалған)
Сонда бабам сазға салып,
Қыл қобызын қолға алып,
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Еки улына еки түрли,
Еки қалп ақ инам қы лған:
Ақ таў «алған» баласына,
А қ қалпақты кийгизипти,
Қара таўлы «қарасына»,
Қара қалпақ бергизипти...
...Қ ал п ақ өзге болған менен,
Түп бабамыз бир туўы сқан,
Қ анына қаным қары сқан,
Тар қурсақта «тил табы сқан»,
Атадан ж алғы з «Арыслан»,
Манас батырдыц бабасы,
Қ арақалпақты ц қаналасы ,
Егиз улдыц тец сыцары,
Ақ мер қыздыц мойтумары,
А зияны ц бир шынары!
А латаўға тамыр басқан,
Қырғызстан,
Қырғызстан.
II
Ш ығыс арқац—Тянь-ш ан таўы,
Қубла-батыс—Памир А лайы,
«Терискей», «Күнгей» А ла таўлары ц,
«Суўсамыр» ҳәм «Талас», «Ж уўм алақ»,
Ийеледиц ш ыцлардыц бәрин.
Бәлентликте сениц ийманыц!
«Таў талантсац»—сен туўысқаным!,
Тоқтағулсац, тоқтамайсац бир ж азсац,
«Қырғызстан», «Қыррыз» деген «ыр»жазсац,
Әсиресе «Дослық» деген жктр ж азсяц,
Ш оц ш айы ры ц Тоқамбаев А алы,
Светлана— «Суўсамырдыц маралы» Ш ыцлар ш ы цы —Ш ыцғыс аға А йтматов,
«Талант таў» дыц төбесинде турады.
Таўлар саған талант болып тарады,
Талант деп тайдай таласқан,
Таў тамш ысы Талассац,
Қ ырғызстан,
Қырғызстан!
«Ж етим ой» ыц темир кәндур,
П ам ир—А лай сап ҳаўацдур,
Тас көмир менен қалайы ,
(Түркстанда биринши орын),
Мол дереги, сенде жәмдур,
Өзбектен кейин Туранда,
Ец көп халы қсац қәдирданым,
Д асқал өскен туўысқаным,
Қасқыр ийтлер қаппағанда,
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Ж оцғар, фарсы ш аппағанда,
Дым көп болар един;, жаным,
Бас қаттығой қара тастан,
Түркстанды қорғайман деп,
Ат үстинде өстиц ж астан,
Қырғызстан,
Қыррызстан!
Таў перзенти болғанлықтан,
Сен, еркин ел— «Кушан», «П аркан»,
Душ паныца бас иймедиц,
— «Қырылсақта, азайсақта— »,
Ўатан аман қалсы н—дедин;,
Таўлар тутас турсын,—дедиц,
Түрки тайпа туўысқанлар,
Қ утлы жерге қонсы н,—дедиқ,
Ҳәммемизге мақул гәпти,
А йтқан бала өзиц едиц,
Ақ қалпақлы жөргеклесим,
Мениц бир ж уп қарар көзим,
Ш ары қлаған қосық-ырды,
Тәғдир тағы табыстырды,
Қ аны тутас қаналасым,
Қ алпақ бизди айырмасын,
Бир уяда түлеп уш қан,
Ала таўға қонған қуссац,
...Қ ар а таўға баўыр басқан,
Ерте адасып, кеш табысқан,
Дуўай сәлем, сыцарыцнан,
Енди сеннен көз жазбаспан,
Қырғызстан,
Қырғызстан!
«Бөз төбец», «Ш ымбай»,«Қара қос»,
Тек мәзи естслик емес,
Тарийхый ҳаслы —затлары ,
У қсас—адам, жер атлары,
Бизде де бар буныц бәри,
Гүлж амалы , Ж әмийласы,
Адам аты, фамилиясы,
Ш ыцғыс, Полат ж ары м а-ж ары ,
Еки елдиц ул-қы злары ,
Бир-бирине усап қалған,
Яды гарлы қ айтмас ялған,
Он екинш и әсирдеги,
Қ араханид м әм лекети—
Қ араханны ц пуқарасы —
Түп-тийкары бир туўысқан,
Түрки халқы биз боламыз,
Қырғызстан,
Қырғызстан!
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Дин Хорезм—Қ арақалпақ,
Қудай—биреў, Расули—ҳақ,
Ийман ортақ, ислам ортақ,
Қыррыз бенен бир боламыз,
Қ азақ, өзбегн, түркм ени,—
Түрки тиллес бес баламыз,
Аўызбирлик беккем болса,
А зияны ц орайында,
Турап, Түркстан төринде,
Б из мереке басқарамыз!
«Ыссық көлге» қонып уш қан,
А қ қуўларға аўқам ласқан,
Айтматовтыц тырналары ,
«Қусханада» дийдарласқан,
Ибрайымныц ты рналары н,
Дизбегине қәлеп қосқан,
У яласым Қыррызстан,
Қ аналасым Қырғызстан!
«Ыссық көл» диц суўы тасқы н,
А зайталмас оны ҳеш ким,
Д үньяны ц иси—бир бешкүн,
Өтер яқш ы , яман болып,
Ҳәр зам ан—бир заман болып,
Туўылған жер топырағында,
Ж үрсек болды адам болып,
Б ирақ, ялған сөйлеп болмас,
Оныц менеп ортам толмас...
Өзиц айт, мен не қы лайы н,
Табынсам тек ағайинге,
Туўысқанға табынайын,
Ж ер ш ары —өз ўатанымыз,
Сонда дағы алды менен,
Өзице бир ш ағынайын,
Қ ырғызстан,
Қырғызстан!
Д әрья—қайты п, тециз «қаш ы п»,
Демон дузлы ш ацғы т ш аш ы п,
Ш алқар суўлар батыл болса,
—Ақ қайы рш ақ, ақ қум басып,
А рыў А рал ғапыл болса,
«Суўсамыр»дыц сарҳаўы зы,
Буны көрип қуўанама?
А ралдыц аҳы ў-зарына,
Адам ш ы дап туралама?
Триллион «Түйемойьш» нан,
Сексен миллиард «Арнасай» дан,
Ж алғы з А рал қуралама?
Күйгенимнен «қатты кетсем»,
(Кеш ир, кеш ирме езиц бил),
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Бизди минеп қаралама,
«Тил кеспеклик жоқ» деген бар,
Буўынсыз тил саўал берсе,
Суў саўалы соралмай ма?
Маған айтш ы әзийзим, сен,
Әмиўдәрья, А ралы м а—
Өткен күнлер орала ма?
Ансаған ақ әрманлары н—
Бизиц әўлад кереала ма?
Ж ан бизде де емес тастан,
Бирақ мепиц ж аным басқа,
Қам сүт емген халы ққа қара,
Қыррызстан,
Қыррызстан!
Ж асы л майса тумлы-тусы,
Таўларыныц уш а басы—
Сүттей аппақ ж азы -қы сы ,
Тап бейишпе деймен усы,
Ж и пек түкли қы рғы з қойы,
Ж ан тақ жесе қы зы л сөкли,
Гүлясәмийла қозысына,
Хош ийисли гүл береди,
Нандай усы ҳ ақы й қатлы қ,
М аған еркин тил береди..
— «Ақмөр арыў»,^ Ж әм ийлалар,
Сапар, Полат, «Гүлсары» лар,
Д үньяға тек бир келеди.
(Ж анты қ, Ж антайлар сонда да,
Көп бүлдирип үлгереди)
Бул Айтматов айтқан дәстан,
Қырғызстан,
Қырғызстан!
«Ыссық көл» ҳәр күн, ҳәр сапар,
Тунж ы рап тез түргеледи,
«Ыссық көл» әнж уманында,
И үткил дүньяныц ҳүжданы ,
Гүналыдай гүциренеди,
Б ирақ, әдиллик, ты ны ш лы қ,
Абат, Азат өмир уш ын,
Үмит оты үрленеди.
‘Ақмөр-аты ацызға айланып кеткен.,ақылы дәне, асқан арыў, перийзат қыз ;Терискей»,
«Күнгей» Ала таўлары-Арқа, Қубла Алатаў ; «Суўсамыр», «Талас*-ҳэм таў ҳәм дорья, көл аты ;
«Жумалақ»-таў аты; вЫр»-қыррызлар қосықты усылай атайды ; «Шон шайыр»-үлкен шайыр,
уллы шайыр деген мэнисти ацлатады ; Светлана-Аалы Тоқамбаевтыц қыаы, шайра ; «Кушан»,
«Парқан» Қыррызстаи территориясында ертеде болған патшалықлар ; «Боо твби», «Шымбай*,
«Қара қос» архитектуралық естеликлер ; Қараханидлер патшалығына 17 әсирде ҳәзирги
Қыррызстан, Ташкент, Түркстан, Тараз (Жамбыл) қалалары ҳэм областьлары қараслы болған ;
Қыррызстанда миллионлап майда (түбит) жүнли «жипек түклил қой.т'!11) «счриледи; «Ыссық
көл форумы» деп аталған Халық аралық жәмийетлик интеллектуаллар ҳарек^^тиЛул ҳәрекет
Шыцрыс Айтматовтыц жекке басламасы ҳәм мирәти менен ж үзеге келип, онда парахатшылықта,
абадан, қорқынышсыз ө.мир сүриў (жасаў) ҳаққында.экологиялық машқалаларды шешиў ҳэм
тағы басқада көплеген адамгершиликли мәселелер додаланған. Форумға ҳәзирги заманныц ец
уллы ақыл-ой ийелери, үлкен илимпазлар, әдебият, искусство шеберлери қатнасты.
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Ж ақсы ж анлар А ралға да,
А лҳамдулла қол береди.
«Қырық китап» —«Манас» қада,
Ҳ ақ таала жол береди.
Сол ўақлары тецизде суў,
Үйде бесик тербеледи,
Ол бир өз алдына достан,
Оны сеисиз жазалмаспан,
Қырғызстан,
Қырғызстан!
ҚЫРҒЫЗ ҚЫЗЫ ГҮЛЖАМАЛҒА
Қорқам ан тец келмес тапқан сөзим,
Қосық емес көрген жөн қы зды ц өзин,
Бир қы з көрдим Таластыц даласында,
Келбетин бир көргеннен қызды көзим.
Гүлж амал гүл ж айнаған қарындасым,
Басы цнан бағ-дәўлетиц арылмасын,
А қ ш ағыл Алатаўдыц қы зы л гүли,
Өзицдей ҳәсем гүллер ж ойылмасын.
Ақ маралдай аяўлы ац бармекен,
Сулыўды сүйме деген зац бармекен,
Өзицдей арыў қы зға қурбан болған,
Сол ж игиттен бахытлы ж ан бармекен.
«Сулыўлықтыц символы, әлипбеси,
Барш ы н сулыў, Ахрмордыц ҳәриплеси,
Қ ы зларды ц хан-султаны, ҳәмирш иси,
Сен ҳүр қы зы , бейиш тиц периштеси».
Отырысыц ақ қуўдай қалы қлаған,
Көзлер сени жутыўдан ж алы қпаған,
Қ арацғы да көзицниц қараш ы ғы ,
Он төрт күнлик айдан да ж ары қ маған.
Мсн сени ардақлайыы аған; болып,
Өзицдей ж ан көрмедим адам болып,
«Қултайдыц қам тәмесин» қабы л етсец,
Табаныцда тозайын тозац болып.
Ш айыр кеўли ш ағала, арсыз тили,
Биз ҳәм анаў гүл қумар көптиц бири,
Гүлж амал гүл ж айнаған қарындасым,
А лтайы қы зы л түлки, қырды ц гүли.
Кеш ир ж аны м бирер сөз ағат кетсе,
Әби замзам ишинде набат кетсе,
Көзи меш кей ағацды, кеш ирегөр,
С ы йласы ққа сүйсиниў қабат кетсе.
Айтады: ары ўлы қты талақ етпе,
Сөзицди қайты п ал деп талап етпе,
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Оннан қ ай та «үш инш и зият» десец,
Мен ы лағы п кетейин дала бетке,
ТҮРКМЕНСТАН
А йтсам егер сөздиц ҳағы н,
«Хош келдиц, қутлы қонағы м »Деген сөзге талмас жағым!
Мениц уш ы н туўы сқаны м ,
Ж үрегим нен ж ай алғаны ц,
Ҳәр нәрседен абзал ж аны м ,
Түркменстан!
Түркменстан!
Сәлем, түркм ен— ақ керменли!
(Д илмаш керек дей көрмецлер),
М ақтум қулы өскен ж ерлер,
Көзге сүрме етким келер,
Суў сағы нған топы рақларды ,
Ҳәм түркм ени ғалы ларды ,
Түркменстан!
Түркмеистан!
О қыўш ы қы з ж ети ж асар,
Өрмек пенен аўқам ласар,
Сен—дүн ьялы қ ғалы базар,
Тарийхы цды ти йек етип,
Ә ж иниязов қосы қ ж азар,
Ж ам ғы р ж аўса жерге ж етпей,
Ж ар ы ж олда кеўип қалған,
Мыс қайнаған топы рақлардан,
М ацлай тер ҳом дузлы ш ордан,
Б и н яд болған бағы-бостан,
Түркменстан!
Түркменстан!
М ақты м қулы , М олла Н епес,—
Ж үрегим нен бөлек емес,
Кел, қурсац ш айы рлы қ кецес,
М ақты м қулы —м азлум әрман,
Б ердақ пенен Ә ж инияздан,
М ыц бир кеш ке сөзге барман,
Түркменстан!
Түркменстан!
И йне менен қуды қ қазы п ,
Сөз гилем ин тоқы п нәзик,
Гил гилем ш и қы зды ж азы п ,
Бир түркм ендей билген сени,
Ш ай ы ры м ы з—қосы қ кәни,
Б ул сөзиме бериц мәни,
Түркменстан!
Түркменстан!
П ахталары ц гәўҳар м ам ы қ,
Н ебит—Д ағдан м унай ағы п,
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Азбер қы зы қасын қағы п,
Толқы нлаты п келер саған,
Ҳәм Үстиртте турған маған,
М ыйы қ тарты п күлер ж анан,
Түркменстан!
Түркменстан!
Қус қанаты күйген ш өлде,
Ш әҳәр салы п «Ш амлы белде»,
К^ 1ста бүлбил қоны п гүлге,
«Фируз бағы»^ бина болған,
Қ ара қум ға қасары сы п,
«Заманагөй бейиш» болған,
(Кеш ир, зәрре айтсам ялған),
Түркменстан!
Түркменстан!
Сағасы бир каналларды ц,
Б ағы ты бир ш ам алларды ц,
Қәсиби бир адам ларды ц,
«Қара қум» нан алты н алған.
Ф ирю залы Ф арҳадлардан,
Келдим десец мәцги барман,
Түркменстан!
Түркменстан!
«Кетен көйлек» ти кти бир ўақ,
Г еззал л ы қ қа кеўли инақ,
Ш ы мбайлы бир қ ар ақ ал п ақ,
Ш айы р ж ан лы озал бастан,
Теги—түрки, дацқы дәстан,
Өнерице баўыр басқан,
Қой қоралас, қаналаспан,
Түркменстан!
Түркменстан!
Гөне, Тежен, Ч арж аў, М ары,
А ш хабад ҳәм оннан ары ,
Түркм енстан буныц бәри,
Саў бол, саҳраны ц сәрдары,
Сексеўилдей ш өлге беккем,
Д үз қы ран ы , қайсар түркм ен,
«Қ ара буғаз»—қ азн а көли,
Ш өл ҳәм тециз қуяш ели,
«Айдымыма» нам а қосқан,
Мен езине қаналаспан,
Түркменстан!
Түркменстан!
*«Ақ керм сн»—түркменлердиц миллий бас кийими, усыған тийкарланып түркменлердик
өзлерин-ҳәм усылай атаған. Мифологиялық «Иран бағы» сыяқлы, бирақ, турмыста реаль бар
болран «Ф и р ю за таў» тоға й -д а л а қоры ғы . Б ул т а ў — тоғай д а л а қоры ры н зацлы түрде
Түркменстанныц «заманагөй бейиши» десец арзыйды. «Кетен көйлек?— түркмен қызларыныц
миллий нағыслы қызыл көйлеги. «Қызыл су ў » —Каспийдеги Красноводск қаласы нәзеринде
тутылады (автор).
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БИЗ Д Ү Н Ь Я Ғ А О Р Н А Т А М Ы З Т Ы Н Ы Ш Л Ы Қ
ДҮИЬЯ ХАЛҚЫНА
I
Кеш е көк экраннан хабар ты цласам ,
Сансыз тан к таўларда «омбалап ж аты р»,
Ғәрезсиз еллердиц «м иллий күш лери»,
«К исиниц 1^олтырын» бомбалап атыр.
II
Ҳ әмме ж ерде ж ағдай сирә ғаўғалы ,
Саў басына сатып алы п саўдапы,
Ж әр и я л ы л ы қ , базар сиясаты болғалы ,
Б аз биреўлер салы п атыр ы лайсац.
Туцғы ш декрет еди «Ж ер ҳәм Т ы ны ш лы қ»,
Деп уллы көсемге бағып ты ры сты қ,
Б и з адам лар әрмансыз көп уры сты қ,
А ц лы сқан ел —елш иликтен қаласац.
Урыс болды ,— «отыз ж ы л л ы қ » , «ж уз ж ы л л ы қ » ,
Урыс болды,. — «Ў атандарлы қ», «Ж ер ж ү зи л и к » ,
«Г раж данлы қ уры с», —барлығы ш ы н лы қ,
«Салқын уры с...» Ҳесабы ж о қ санасам,
Қ ы р ы қ алты ж ы л урыс болмаса елде,
Т урақлап қалды ол, санада, тилде,
Б и реў қосы қ ж азса бүлбилге, гүлге,
Ол «зацғар» ды урбөриге ''тасац .
Сөйтип ақы л-сана турпайы ласты ,
Б ий әдеп ли к қ атал л ы қ қ а уласты ,
К им неф тьке, Ким дәрьяға таласты ...
«Салқьш уры с»—лаўлап ж анды қарасам .
Қ әўетерсиз өтпеген күн болдыма?
Е лиў м иллион ж уты п бул ж ер толды ма?
Ҳ әзир ҳәрки м кетсе алды —алды на,
Онда неш е пуллы қ адам боласац,
А бхаз, А фган қы зы зацға ш ағы ны п,
Г ранаттан ҳ әй кел, түйме тағы ны п,
Ж ән -ж ағы н а ж ан ж олатпай қағы ны п,
Гүзетте тур «көрип қай ы л қаласац»,
К им лер-ким лер менен уры сып атыр?
Неге ?...К и м лер -кимге болысьш атыр?
Соған мениц ж иним ты ры сы п аты р,
Не уш ы н қан төгип қам ал қурасац?
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Күш ж ум саў—сам сам лы қ, еки ж ақтан да,
Х альщ ғарғысы қәўипли барлы қ оқтан да,
И сеним ш ы цы на ж ац а ш ы ққанда,
К өш ти неге ески ж олға бурасац.
И н сан и ятқа қарсы ец пәс қы лы қ-ғой,
Урыс бул—антурған апатш ы лы қ-ғой,
Ж ац ал ы қ аш қаны м емес, билип қой:
Төрт көз түўел болса—аман қаласац.
Әззиге азап берме күнниц күнинде.
Б ул гәп өз күш инде кеш е, бүгин де,
Д ан алы қ сөз айты лм аған тегинге,
Ж ән ж ел д и қой, бизден кецес сорасац.
Б ар л ы қ тәреп ҳүж даны на ойласып,
«М әсләҳәт төбе» де—алсақ сы рласы п,
М әмлеге келерм из, ис оцға басып,
Ш ақы ры ц: уры сқа тыйы м саласац!
199в-жил.

ЖЕЦИС ҚОСЫҒЫ
М ысал исленбеген истей ўақты нда,
Ҳ әзир, қосы қ ж азы ў ж ецис ҳ аққы н да,
Қ олайсы здай адамлардан отырған,
Ж ецис сарайы ны ц алты н тахты нда.
Б и з ж ецис ҳ аққы н д а оқы п билгенбиз,
Б и р ақ «тыл» дыц кем тарлы ғы н көргенбиз,
«Едиге» ни еситкенбиз елж иреп,
Ҳ әм ж ец и м п аз елде есип-өнгенбиз.
«Уллы Ж ецис ац сатлы ққа түспеди!—
Деп бийлик айтпайман: «ж аў-ҳәм күш л и еди
Бес ж ы л л ы қ мәртлиги Ўатан халқынын;,
Бес әсир ж а з —ж уўм ақланар испе еди?!!!
Саўаш та қан кеш ип ж үрсе ағал ар —
Қ ы з-келин ш ек, ғарры , бала-ш ағалар,
Қан ж уты п , ш ац ж уты п, аўы л, қ ал ад а—
Қас душ панға оқ ж аўды рды барабар.
Ў атан ы ш қы , ғәрезсизлик, ар-нам ы с—
Ж асасы н ерки н ли к!—М иллий м ақтаны ш !,
Х ал ы қ ар ал ы қ тилеклеслик қ у ў атл ар —,
Ж ец и п ш ы ққан ларды ц бәри Алпамыс!
Спортта, ж ум ы ста, бәйги ж олы нда,
Гүл дәстеси ж ецим пазды ц қол ы н да...
Ж ы ғы л ған л ар ш ы ққ ан емес тер бетке,
Тарийх буны тасты йы қлайды ш ы ны нда.
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Л екин аян ы ш лы мынакәрасы:
«Белгисиз» болама адам баласы?
Белгисиз ж аўы нгер ж ецип ш ығама?
Бир уғы м :— «белгисиз, ж оқты д арасы».
Ж ецис, Б ахы т — еки иним ниц аты бул,
Тек сөз емес, Болмы с — өмир заты —бул!
А баданлы қ, бирлик, ийм ан, исеним,
Х алы қлар дослығыны ц салтанаты —бул!
...Ж ец и м п азл ар айтсы н-ж ецис ҳақ қ ы н д а,
Ж ецилгенлер айтсы н-ж ецис ҳ ақ қ ы н д а,
«Н емис-қандай», «Ж ецис-қандай» болады?,
С ы иасқанлар айтсын саўаш ўақты нда..
Ж аў ы з душ пан қурған менен бадабат,
А қ ж ал аў ға дары майды қара дақ,
П арахатш ы лы қ, дослы қ, бирлик ураны ,Ж ац л ай берсин дүнья ж үзин аралап.
Ж еци с, м әртли к—кийели сөз, әрўақлы ,
Тоқта! Ж ол бер! Ж аўы нгерге балдақлы ,
Соцғы әўлад балдақ услам ағай ,—деп,
У сы ларғой тартқан барлы қ салм ақты .
Еле ҳәм «муш көтер», л о н ж е л , даўлар бар,
«Тубанбегет», темир-бетон тарн аўл ар...
«Э кологиялы қ апат А ралы н—
Д ереткен, дац қш арап , ж әдик ж аўлар» бар.
... Дейди: тәслим болған ж аўды сөз етпе,
Деймен; уў-зәҳәр бар «Есим өзекте»,
Қәпесте тубалап турған сананы ,
Қ утқары ў ш әрт, ец биринтпи гезекте!
Ү зил-кесил тасты йы қлайм ан мынаны :
Б үгин ги бийғәрез, сәўир сам алы ,
Өз бийлигин тиклеў, м иллий м ақтан ы ш — ,
Сол ж ецистиц ш арапаты даўамы.
Б уған қосатуғы н ж алғы з сезим бар:
Ж ецистиц авторы —Адам өзиц бар!
Т үп -тийкары н А ллатаала баслаған,
Ғ әрезсизлик деген ағла сезим бар!
БИЗ ДҮНЬЯҒА ОРНАТАМЫЗ ТЫ НЫ Ш ЛЫ Қ
«Ж етер енди, ж етки л и к л и уры сты қ»
Ҳ үким сүрсин парасатлы дурыслық!
Атом күш ин ақы л-ойға ж ецдирип,
Б из дүньяға орнатамы з ты ны ш лы қ!
14 — Ә. Әжиннязов
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