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ҲЕШ КИМ НЕН АРТЫКПАН
ДЕЙИП ОЙЛЛМЛ
Инсан заты негизине кара сен.
Ақьы-есте, зәкәўатта дара сен.
Хеш кимнеи артықпан дейип ойлама,
“Мен де көптип биримен!” деп сана сен
Жер үстин, көк астын бул дүнья деймиз.
Түни-күн жуўырып ғамын биз жеймиз.
Биреў патша болар, биреў пуқара,
Ҳеш' бириниц басында шақ көрмеймиз.
.Лйыр.масы жок, инсаннан инсаннык.
Нан деп айтылады усағы наннын.
Колтығында қ>'лаш жарым қанат жок.
Тахт үстинде отк<гн шах пенен ханиын.
Биреўди ақ етти, биреўди қара.
Жаралға!! усылай жерине бола. ,
Бсс континет бес бармаклы бир қолдай,
Инсаннып инсаннан парқы жок Олла!
Паркы тек те нәпси менен пейлииде.
Адамыйль^к сыпат, саиа-зейниндс.
Көптен озин зиятпан деп жүргенлер,
Ултан больи! кдлар акыр кейнинде.
Куяш патшана .чәм гәдана бирдей.
Аса акыллына, ахмакқа бирдей.
Жәннегге ислемес исти ислеген,
Ҳаўа ене, Адам Атана бирдей.
Инсан заты түбимнз бир бх)ла1«ыз;
Панахымыз көктеа куўйт аламмз.

Өзге бир Иләх жок өзинен баска.
Айырмамыз тек те дара, дарамыз.
13.12.2007.'
ШЫДЛЙ

АЛМАС

Оған хасла сыпат, тедеў табылмас,
Дәстине таў-тасыд, жар шыдай алмас.
Көреберер-көнеберер екен бас,
Демине хәптеки Мар шыдай алмас.

Онын тури-түси, бети армаған.
Нийети-максети, пейли онбаған.
Тартып турған окпан дейсен харлаған.
Көл, дәрья,тениз — Хазар шыдай алмас.
Цунами сыяк,'1ы күтип жа гады,
Пайт пайлап ўакты келсе атады.
Жер асына зәхәр-закку.м қатады,
Иләж етиўге зәхәр шыдай алмас.
Вулкандай аспаиға жалын шашады,
Бойын аўлак алар хәмме кашады.
Тирилей-ақ өкпе-баўырық осады,
Ләхәт пенен гер, мазар шыдай ал.мас.
Ағыўды тамырдан каннан береди,
Гә билектен, гәде саннад береди.
Сойтип, кыян-кести ўайран береди,
Асыўға үш ағаш, дар шыдай алмас.
Атасы әрманы аттын басыидай,
Анасы жылт етип ошкен жасындай.
Зурят, зүрәәтсиз пуш бир хасылдай,
Көзде канлы жас зар-зар шыдай алмас
Кояниын сүтинеи ө.зге табылар,
Парадан жыйналған жағы тағы бар.
Мар-арабшала айдарха

Емин излеп, гирян, ҳәрян сабылар,
Ол орыс, япон, азар шыдай алмас.
К.амысты бос услап қолын кыйғызды,
Дунья-малды жалғызым деп жыйғызды.
К,ыныр-қыйсық кылыкларын сыйғызды,
Жәбир жанды жағар, шыдай алмас.
Нәпси деп аямас ата-аиасын,
Мойынламас еткен гүна, кәтесин.
Боддуўанын снди айтамыз несин,
Мөмин, мусылман, диндар шьшай а.чмас.
Жерге бир, манлайға урьш жылайды,
Баўыр даг^ап көзде жасын булайды.
Сөз жоқ бир кун инфарк болып қулайды.
Деўге де шси^ен, дилўар шыдай алмас.
Оба ма, чума ма сми жоқ нәрсе,
Жүреги жарылар ким егер көрсе,
Көктен Иса, жерден Тәжжал хәм келсе,
Иләж етеалмас, әждар шыдай алмас.
Урмай-сокпай үйди қореп әйледи,
Ата қақсар “нәлет болгыр өлмеди”.
Анадағы Ҳақтан тилер, бермеди,
Жер-көгин, зәмийн, зинхар шыдай а.ч.мас.
Жалғызьша өлим тилеп отканлар,
Өз канына өзи зәхәр катканлар.
Әсий бенде, бийү^п-и, ғапыл жатканлар.
Шоршып-шоршып, оянар, шыдай алмас.
Ж\7 мак жасаўға да иләжнм жоқтай,
Жыландай жеркениш, 11иштердей оқтай.
Лаўлап жаньш турған жалындай шоқтай,
Жети қатдозақ, мәгәр шыдай алмас.
Сонда жуў.макты қалай жасаймыз.
Атаны-ананы калай жаклаймыз.
5

Ийманды-иисапш ансап жоклаймыз.
Хүж,цан менеи намыс-ар шыдай алмас.
7 . 12.2001

КӨПЕГИЦИЕН Ҳ.\СЛАН
АРЫСЛЛН БОЛМАС
Оим жаииаи әзиз жаксы көрсенде,
Көпегин хеш кашал арыслан болмас.
Казы-картан, сыр, колбаса берсенде.
Көпегиннен ҳаслан арыслан болмас.
Отырғызып көрди)-!, тергс, диванға,
Өзинше мегзеттин ханға, султанға.
“ Пышығына пыш!” дегизбей ҳеш жанга.
Бәрибир көпегин арыслан болмас.
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Оны коплер ара жетелеп жүрдиц,
Бийикке шығарып үргизип кердин.
Ийт абырайы дейип ертендин-өлдин,
Көпегин ҳеш кашан арыслан болмас.

Алыс аўыллардан таўып келипсен.
Жуллык-жуллык етек пенен шолак жсн,
Текте майы болар лепселерге ем.
Ал биракта өзи арыслан болмас.
Сонша атак-абырай .менен сүйредин.
Ийттен бир зат шығар дейип жүргении.
Онын ҳасль; ҳайўанлығын билмедин,
Кепеган хеш кашан арыслан болмас.
Ийтткн улығаны керекпс саған?
Дәсгү-рде, ырымда ол болар жаман.
Онын орны кетек, тесеги сабан,
Көпегиннен хаслан арыслан болмас.
Оны сонша әлпешлейсен, күтесен,
Марапатлап кепке үлги етесеи.
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Жан жериннен тислеп алса нетесен?
Көпегинкен ҳаслан арыслан болмас.
Дузынды же!1 дузлығына түкирер.
Еденин ыласлап, төрде секирер.
Заў-заддывды қоймай нәлетлеп берер,
Ийт ийт болып қалар арыслан болмас.
Соған акылыннын жетпегениме?
Оны сонша өнменле-хә,өнменле,
Кейин пушайман боп өкинип жүрме,
Көпегиннен ҳаслан арыслан болмас.
Отырғызып көрдин бийикке-пәске,
Бир мезгил болмады жетпеди кешке,
Сонша еткен мийнет ыкдасын ешпе.
Көпегиннен ҳаслан арыслан болмас.
Ақыл-если салаўатлы деп жүрсем,
Сен де бир панкылдак, геўексен билсем,
Свзим ғәлет болса ойланып көр сен,
Көпеги1шен хаслан арыслан болмас.
10.12.2007,
“ДЕЖИ” ДИ ДЕ ӨЛТИРДИ
Неше жыллар даўамында илимпаз,
Май.мылларға майыл болып ышкыпаз.
КОу^ит пенен үйренип тәжирийбе қойды,
Иәтийже к\'н сайын бо;шр еди саз.
Бир бәламат ири Горелла менен,
Узак күн б и р л и к т е тоғайда ж ү р г е н .
Тилм г ү р м е л м е г е н менен м а й м ы л ы н ,
Үнсиз-ак, Т 1 -1 л с и з-а к ж у ў а п л а р б е р г е н .
.Лқ пенсн қараиын парқьн!а барды,
".Лл" дегенди алды ''сал” десе салды.
Мынға жакын созлин мәнисин билип,
Айырды хәттеки ашшыдан, лалды.

К.емиси тек те бир тил керек еди,
Тик турар турк пенен сын керек еди.
Оны қоршап турған орталығыаа,
Әўелҳа инсап ҳәм дин керек еди.
Билмес еди сорлы неғып жургенин,
Қасқырлар сыртынан бағып жүргенин,
Өзиндей биракта а1шы макпуклар,
Ийнине мылтығын тағып жүргенин.
Билмес еди сорлы инсан затын ҳеи1,
Умытпады текте жалғыз атын хеш.
Ийеси “Дежи” деп шақырған ўақта,
Келер күттирместен, етпей батыл хеш.
Бир-бирине мехир койып жасады,
Күн сайын бир текше а;гға басады.
Қайғырса кайғырды, қуўанса бирге,
Музыка тынлайып, толып тасады.
Сондай бир мийирман аға-инидей,
Таднын тынық мөлдир шығы, гүлиндей.
Билмес сди екеўи де апаатын,
Аяқ асты жатқанлығын билинбей.
Бир қүни шатырдан шығып ийеси,
“Дежи” деп шақырды кеткенше еси.
Жунгли аралап себил жүрди ол.
Баўыры гирян болып ертели, кеши.
“Дежи”ин көрди ол терек астында,
Ийнинде басы жоқ еди кастына.
Сондай ахлар шегип ениреди ол.
Дослар аза еткен янлы достына.
Сол жерде броконер изи калыпты,
Әўел атып басын кесип алыпты.
“Жигирма долларға жаўызлық сонша”,
Дейип анау датлар салып налыпты.

Бассыз “Дежи”ди ол адамлар янлы,
Г'өр казып шәриятка муўапық койды.
“ Баслы хайўанлардан жақсысан” дсйип.
К>лпы таска қатырып жазыүлар ойды.
14.12.2007,
АДАМ ЕРТЕЦ НЕ БОЛАРЫН
БИЛМ ЕЙДИ
Қанша билим менен саўат болса да,
хЛдам сртен не боларын билмейди.
Бүгин бахыт кусы баска қонса да
Хәп за.матта тәрк етерин билмейди.
Төрт ели манлайға жазылған тәғдир,
Ол бир жуўабы жок жумбак дейип бил.
Ушы жоқ келебе, кыйыр-шыйыр гил,
Жуўабын, шешимин, сырын билмейди.
Қ>'яш неше жылдан бери армаған,
Жасағанын анық, рәўшан болжаған.
Оннаи сыр-сынаат, жумбак калмаған,
Билер ол, бирақта өзин билмейди.
Дүньянын тартылып турғаиын айтты.
Айға кәдем қойып конақ боп кайтты.
Лпат көзи ол уранды байы1ты.
Өз оты өзии өртерин билмейди.
“ Беш пул түссе бир нәмәрттин қолына,
Жүреди карамай оиы-солына”.
Дсгендей бақпастаи жағдай-ҳалына,
Колынан шығып кетерин билмейди.
Карасан көзиннии жаўын алады.
Келискен келбети, күши қуўаты,
Әлем жаўлап алар ақыл-саўаты.
Дүиья хәммеге жетерин билмейди.

Бәрқулла 'Гсшасып тартысьш жүрер,
Ийт жок жерде сағал болып кеп үрер,
Өлсе дүнья дейип пәпсинен өлер,
Нәпсинин баска жетерин билмейди.
Биринде әжайып пығыл-пейил бар,
Биринде зәкаўат, зия, зейин бар,
Бири искеижедей, қәпес янлы тар,
Өзгени билсе де өзин билмейди,
16.12.2007.
ХАЛЫҚТАН ДАНАМАИ
ДЕЙИ П ОЙЛАМА
Бастан аяғыиа акыл болсан да,
Хсшықтан данаман дейип ойлама.
Басына бах кусы келип қонса да,
Х^ыықтан ағламаи дейип ойлама.
Ели-ха.г}қыц менен адам болғансан,
Дәрья яшты моўиж ургзШ толғансан.
Билим, саўат, тәлим соннан алғансан,
Хатықтан данаман дейип ойлама.
Сем түўе әкенди оқытқан халык,
Оғам ҳеш нәрсе тен келмес ылайық,
Ол бир ада болмас таўсылмас байлық,
Халыктаи ағламан дейип ойлама.
Сен түўе анана аналық еткен,
Тенине хәзирше йоқцур бир жеткен,
Даналыкта оннан адам жок өткен,
Халыктам ағламан дейип ойлама.
Төсе(ин китаптаи., көрпен китаптан,
Болсадағы ақыл, о й ь т бир батпан,
Данкын ол&ы ара тар^ишгп атқан,
Бо.1сац да дапамак дейип ойлама,
Оны писент етпей таскыялап жүрме,
Сййтип өз жа{?ына език каст етпе,
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Бәри бир пул болар ол ғәзеп етсе,
Халыктан данамаи дейип ойлама.
Байлы 1-ын кек тийии онын, алдында,
Мәртебе, бахытын, алтьш, тахгыцда,
Айгсан дурыс айгқыл онын ҳакқында,
Хш1ықтан данаман дейип ойлама,
Оны сен менсинбей кетпекши болсан,
Жарыста, айтыста өтпекши болсан,
Сөздин твркинине жетпекши болсан,
Халыктан ағламан дейип ойлама.
Ол кекте Ийеқнен кейинги панан,
Қублагәхин киби муқаддес кәабац,
Бас ийиўден бөтен йоқдур бир шаран,
Халықтан ағламан дейип ойла.ма.
Ол сенин байлығын, жисми хәм жанын
Шығыстан шашырап аткан бир танын,
Өзгелер алдында қолында барын,
Оннан өткен данаман дейип ойлама.
Сол арқалы миллет болып атырсан,
Сол арка-чы Алпамыстай батырсан,
Сол аркалы бахытлы боп отырсаи,
Х^шықтаи ағламан дейип ойла.ма.
Келешек зүрядын ойлаған адам,
Халык хызметинде болады мудам,
Дененде пәкизе, таза болса қан,
Халықтан ағламан дейип ойла.ма.
22.12.2007
ИШ ИНДЕ

ЖАТЫР

Ен үлкен душпанын ишинде жатыр,
Онын аты “нәпси” жаўыз бир катьш,
Ол аўызын арандай ашкан ўақтында,
От пенен суў, хаўа болады батыл.
II

Х ет бир иәрсе шыдам бермес хаслында,
Таў менеи тас болсадағы алдында.
Ол Атаны көктен жерге түсирди,
Күши жетпес Гераклдин, Залдын да.
Убыжықтай тәрийп жетпес бәлсдур,
Гә оныннан, гә солыцнан келедур.
Үйренген ол жисми менен жанынды,
Кеўлин неге майыллыьын биледур.
Бир колайлы пайт паГьаап жүреди,
Кулак түрип барластырып көреди,
Қайымынды тапса ҳәргиз и^ыдатпас,
Ҳәп заматта паллағына иледи.
Соннан кейип кулы болып қаласан,
Басын ийип, кол қаўсырып турасан,
Не буйырса соны бәржай етиўге,
Ертлеўдеги аттай тайын турасан,
Шабасад омыраўға көбиклер шашып,
Ар-намыс, абырайды аяққа басып.
Карамайсан оны менен солына,
Кеўилин дәрядай мәўиж урып тасып.
“Ал”, “Бас” дейип ҳәл, хәл берип турады,
Кейни не боларын билип турады,
Лбырайыц айран яилы төккен сон,
Сыртыннан ҳәз етип күлип турады.
Хасыл болар максет пенен мурады.
Таўды таска, отты суўға урады,
Онын мүдәәси муқатыў, шалыў,
Ҳаслы онын әзәзүлден болады,
Ҳәр кимнин өз ерки ези колынла,
Нәпсине ерк берип дүнья жолында.
Жүрсен, қәдир-қымбат беш пулша бол.мас,
Кайўак, бирўақ сораўы бар оньп 1 да.
23.12.2007,
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КЕЛСЕ БАСҚА БӘЛЕ ТИЛИЦНЕН КЕЛЕР
“ Бас кеспек бар, тил кеспек жоқ” бурыпиап.
Бул бурыниан киятырған ески зан,
“Басым аман болсын десен геўдемде”.
Тил хабардар болмасын қеш сырыниан.
“Дүнья бир жаркабак” дейип айтады,
Бирде жетер, бирде жетпес ортады,
Тилице бек болып жүрсен хәр қашан,
Жақсылық та, жаманлық та қайтады,
Хәзирше оған бир тен келер күш жоқ,
Уста көригинде ғыжлап турған шоқ,
Полатты мум янлы еритип берер,
Оннан соғылады мылтык пенен оқ.
Аўзында көриктин шоғы турыпты,
Тартыўлы кәманнық оғы турыпты,
Үзилсе көп жерди күл етип берер,
Мын вольтлық электор тоги турыпты.
Отеллоны Дездомоннан айырған,
Масихынды қанатынан қайырған,
Сүймецлеген салакулаш тиллери,
Яго .менен Яхудалар майырған.
Ҳайўаннан паркымыз тил, санамызда,
Жәмийет нызамы шанарақ, занда,
Кслсе бәле басқа тилден келеди,
Баслы мәселенин төркини соида.
Сөз .маржанын ата-баба^чар билер,
“Лн.’1амай сөйлеғен аўырмай өлер!”,
Әжелиннен бурын өлмеймен десен,
Ҳәр созинди жети өлшеп кесегөр.
' Я1()-“Оте;1ло"’ дағы жалатай, жалғаншы, Дездс.моио мснеи
от таслағаи адам. Яхуда - Иса Масихтын
!азкнр’ п. огыз гүмис теаге ушын оны дз’шпа)1ына сатқан нәмарт.

Отслло араларына
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Ақыл болсан буны саклағыл есте,
Тыйықтьщ жарасы питсди әсте.
Тиллен кеўш!ине келген жаракат,
Жазылмас, омирлик етеди қәстс.
24.12.2007..
ПӘРЎӘРДИГАР БИЗ БЕИЕН
Ахли мөмин карақалпақ елине,
Бир хош хабар, Пәрўәрдигар биз бенен.
Мәцгибақый нәзер салған жерине,
Хакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Биз еле дүньяға келместен бурын,
“Хапық” дел атак берместен бурын,
К,әдирлеп-қәстерлеп бул әзиз улын,
.Хакта ала, Пәруәрдигар биз бенен.
Неше кырғынлардан аман өткерди,
Тилек, отиништи сөзсиз питкерди,
Аман-есен бул күнлерге жеткерди,
Хақта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Пейил берди жерден көкке жеткендей,
Зейин берди әлем ара кеткендей,
Билим берди көплер әрман еткендей,
Хакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Ийем ҳещ ўак нәзеринен жоймады,
Көкте турып .мөмин кулын ойлады,
Иймансыз, инсапсыз етип коймады,
Хакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Исламнанда неше мын жыл илгери,
Адам ата көктен жерге енгели,
Бул халык Хакты жалғыз деп билгели,
Хакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Баска бахыт кусы келип консын деп,
Дәрья киби мәўиж урып тассын деп,
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Исламнын тиреги болып тлфсыи деп,
Хақта ала, Пәрўәрднгар биз бенеи.
Якуптын Юсипти йоклағаны янлы,
Жәбирайыл Расулди баклағаи яш 1ы,
От ишре пахтаиы сақлаған янлы,
Ҳакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
Гүлли апатлардан аман келипссн,
Оннан өзге Иләҳ жоғын билипсен,
Соннан жүзин жарық болып жүрипссн,
Ҳакта ала, Пәрўәрдигар биз бенен.
29.12.2007.
БИ Р ЖЕЦГЕЙГЕ
Лкыл-если хаял дейип мен ж\'рсем.
Ойкасынды салып күнде сен жүрссн.
Аманлықты тилеп отсан болмай.ма?
Бир питпегир екенсен дә мен билеем.
Гақыр жерден шан шығарып атырсан.
Байғус янлы убыжыктай бақылсан.
Шанаракты шайпа^таеан соншама,
Даў-жәнжелге сонша неге жақынсан.
Шүкирлик етпейсен мына күнине.
Суўда куйыл.мады сирә үнинс.
Даўласыўға шаршамадын, талмадын,
-Лс батпайма даў бол.маса күнине.
Отырса опақ деп даўды саласан.
Түргелсе сопак деп жанын жағасан
Күйеўиннин тек шықпаған жаны бар,
Ол сорлыға мын бир гүнә тағасан.
Ана деген шанарақтыи тиреги.
Балларынын питер оннан кереги.
Ал сен болсан от таслайсан ортаға,
Өз әкесин душпан янлы көреди.
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Баааны әкеге карсы қоясан,

Қай ўак, қашан даў-жәнжелден тоясад.
Шүкирлнк етпейсед ыына күнице.
Кай ўак көрсе.м ар-иамысты жоясан.
Муеылман мөмип хәм мулайым болар,
Ортага инсапгы-ийманды кояр.
Ийыанлы, инсаплы инсан ҳәр ўакта,
К-Сўилден шай'ганьн“1 әдетти ж ояр.

31.12.2007^
М ЕНИ Ц ЕМЕС, СЕНИЦ ҚӘЛЕЎИЦ БОЛСЫН
Мен сенин беняенмен, Бийрубар қолла!
Менин емес, сенин кәлеўин болсым,
Жолласан бендепе хош хабар жолла,
Меннн емес, сенин кәлеўиц болсын.
Маған сеннен өзге, пана, тирек жок,
Ҳүкиминнен өзге, өктем, тилек жок,
Өзицнен өзге бир Иләх, бөлек жок,
Менин емес, сенин, қәлеўиц болсын.
Қылыш көтергенлер кылыштан өлер,
Пейли тар нәкеслер пейлинен көрер,
Баска бәле хәрне тилинен келер,
Менин емес, с е т щ кәлеўин болсын.
Онсегизмьщ әлем Хожасы өзик,
Саған мойынсынбас жокдур бир дүзим,
Пайғамбар үмметм бенделик сөзим,
Менин емес, сенин кәлеўин, болсын.
Мен сенин буйрьи-ын орынлаўшыман,
Қуллығьщда жүрген мөмин бир кулман,
Сакла ғайры тәбийий, 17 ЛЛИ анаттан,
Мении емес, сенин колеўин болсын.
Бенденид айгканы бол.майды хаслаи,
Өзине сыйынғаи өзипе кас жан,
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Ийесиз емеспен, өзи н бар бастаи,
Менин, емес^ сеиид кәлеўин болсын.
Сен қәлемегенаи кәлемеймен мек,
Мен қәлемегенли қәлемейсен сен,
Бири етек болса, екиншиси жен,
Менин емес, сенин қәлеўин болсын.
Бул дүнья тунғыйық, жарқабақ, жумбақ,
Пайыт пагЕлап жүрген жин менен әрўақ,
Саған таянаман хәр ўағы бир ўақ,
Мснин емес, сенин қәлеўин болсын.
08.01.2008.

АТАМ НӘСИЯТЫ
“Хәмийше әдиллик, ҳаклықтан сөзле,
Гөзлесен хадаллық, нәкликти гөзле.
Ҳеи.! қашан да нәпсине ерк бермегил,
Байлыкты тилесеи, инсаптан изле!”.
Деўши еди атам ертели-кешли,
“Болсаи балам егер ақыллы-если,
Усы нәсиятым есинде сақла,
Қанаат қанатьщ, тиретин күшди.
Нәпси деген бәде ишигще жатыр.
Оиы жекер текте парасат, ақыл.
Жгъчғыз бастыи ғамы дейип жуўырып,
Болмағьш бәддуўа, байқустай бақыл.
Өзгени де өзимдей деп билгейсен.
Өзгенин хаккынан хазар қылғыл сен,
Менменликте ағламан деп ойлама,
Келешегин ел-жур'гыннан көргейсен.
Кәлесен мәртебе, досен ж^з ларқын,
Билгил ҳадал менен ҳарамиын паркын,
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Қурандай катым ет, хызметинде бол,
Ен үлкен байлығын дәўлетин х^шкық”.

10.01 .2008]

СЕПДЕ ИНСЛП ВОЛСЫН, М ЕНДЕ Қ.ШААТ
Кел, бирадар қолды колға бсрейик,
Сенде инсап болсыи, менде канаат,
Неде болса ба.хтымыздан көрейик,
Сенде инсап болсын, менде ка^шат.
Бул екеўи булақ дейсен саркылмас,
Суўы мыц бнр дәртке даўа таптырмас,
Жерастында жаткан гәўҳар, алтын тас,
Селде инсап болсын, менде қанаат.
Ол ғәзийне шашқан сайын көбейер,
Мийўасы .малынған, хасылдар бир жер,
Акылға жуўыртып ойланып бир көр.
Сенде иисап болсын, менде канаат.
Кеўилин нур шашып жайнап турады,
Көзиқ рәўшан тартып ойнап турады,
Нәпсинди жүўенлеп байлап турады,
Сенде инсап болсын, менде қанаат.
Ол хүкимиран жер парахатшылық,
Қой үстинде торғай ж>лма;1аўшылық,
Казан да май, шө.миш те май тоқшылык,
Сенде инсап болсын, менде канаат.
Ол бир қорган кирсен жәннет бағындай,
Түнди рәўшән еткеи танғы сағымдай,
Мухаммедке Пайғамбарлық бахтындай,
Сенде инсап болсын, менде қанаат.
Ол бир шахдур алмайды ҳеш, береди,
Ол бир ғада шашпайды хеш, тереди,
18

Ол бар жерде тәме, нәпси өледи,
Сенде инсап болсын, мевде канаат.
Тәме мүдәқәсин питкериў ушын,
Иблисти кәлбине өткермеў ушьш,
Инсанлыкқа заўат жеткермеў ушын,
Сенде инсап болсыя, менде қанаат.
11 . 0 1 . 2008 .

СКНДЕ САБЫР БО Л СЫ И , АЛ МЕНДЕ Ш ЫД.\М
Кел, бирадар бир шеши.мге келейик,
Сенде сабыр болсын, ал менде шыдам.
Бәрхә инсап, ийман менен жүрейик,
Сенде сабыр болсын, а.ч менде шыдам.
Якултын' максетке жеткени янлы,
Юсуптии ҳәммеден өткени яш!ы,
Расуллин Меражға кеткени янлы,
Сснде сабыр болсын, ал менде шыдам.
‘'Сабыр түби-сары алтын” деген бар,
Сабырлыға болар Бийрубары яр,
Мөминлер мөм!шге болар мәдеткаЬ,
Сенде сабыр болеын, ал менде шыдам.
Ол кустыи кайрылмас канаты янлы,
Сулайман тахтынын саўлаты яняы,
Алтыннын әлемлик кымбаты янлы,
Сенде сабыр болсын, ал менде шыдам.
Алыстан көринген сағым мысалы,
Мийўаға .малынған бағын мыса.'1ы,
Баста тажын, алтын тағын мысалы,
Сенде сабыр болсын, ат мевде шьцам.
Якуп баласы Юсупти ағалары кудықка таслап “бөри жеп
ксгги ’ яеп келгенде “Мен шырайлы сабыретемен” деп акырында
^'УРадыпа жетеди. Юсуп Мысрға патша болады. Ағалары сн кейчицде оға)! днзе бүгип жалынып келеди.
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Тилек әрманына жеткерер сөзсиз,
Мында бир сынактан өткерер сөзсиз,
Мурад, мақсетивди питкерер сөзсиз,
Сенле сабыр болсыи, ат меиде шыдам.
Түйинлер шешими, қулыптық гилти,
К^ўаныш, шадлыктын, кеўилдиц мүлки,
Таўсьшмас ғәзийне, байлыктыд кенти,
Сенде сабыр болсын, ал менде шыдам.
Ийнин кыймылдамас жорғадур суўдай,
Сьщсып баратырған көктеги ку-ўдай,
Акыры мазалы, бас жағы з^ўдай,
Сенде сабыр болсын, ал менде шыдам.
Мал менен өлшенбес бийбахя бяйпық,
Инсанға берилген берекет, сыйлык,,
Ен ағла пазыйлет дейип ат койдық,
Сенде сабыр болсын, ал менде 1иыдам.
12.01 .200 .

ОҒАИ ДЛ П1ҮКИРЛИК ЕТЕЛ1ИЗ-АЎ
Дүньядан өзге қызық жоқтай еди,
Аш болсан да кеўилид тоқтай еди,
Белине белбеў явды мәдет болып,
Кеўилине жанып гурған шоқтай еди.
Жарлыға жеркенип қарадын-аў,
Оларды мал орнына санады н-аў,.
Лаўазымда отырып мәкемени,
Урьщай, қарақшыдай тонадын-аў.
Неше жерден жайларды салдырғанын,
Затларын шет ел.аерден алдырғанын,
Жалғыз ҳаял, бир бача үшеўинизге,
Конышты, қолтықты толтырғанын.
Балада исенимди ак^памады,
Өзиндей дүнья дейин хак,Т1амады,
20

Есапсыз мал-дүньяны шашып берди,
Калай келип атканын бакламады.
>1с себеп мәигүрдей болып калды?
Жанды неге тирилей отка салды?
Мәскүнемлик бир жакта калаберип,
Нәшебентлик акылын-хуўшын алды.
Мен ойласам өзиқе өзин еттин,
Баланнын басына өзин жеттин,
Барлыкты бастан-аяк дүнья дейип,
Кудайын улыўма умытып кеггин.
Бес жасынан белшесинен батырдын-аў,
Не десе де орынлап отырдын-аў,
Аяғы газге жетпей атырып-ак,
“Донс” ты алып берип катырдын-аў.
Окыўға пара менен киргизгенин,
Лт-абырай аркалы жүргизгениқ,
Бир күни ада^м да басып келди,
Оны да хеш кимге билгизбедин.
Көргенлер сени сырттан “ Сорлы” дейди,
“Адам сүйер кылығы жок онлы!” дейди,
“ Бир ба^па, таўсьшмайды дейип жүрген,
М^ш дүньясын суўырып, болды” дейди.
Ишин толы хәсирет, дәртпе екен,
Жан алқымға келгенше шәртпе екен,
“Дүнья колдын кири” деп айткан адам,
Ўәлиймекен, данышпан, мәрт пе екен.
Өзине өзин саўал бересец бе?
Тәғдирди Тәнирден көресен бе?
Бүгинлиги “Алла!” деп жалынасан,
Өтмишинли сира бир билесен бе?
Сонда дәрриў мусьтман болғанын ба?
Кеўилицс хаклыкты салғаньщ ба,
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Оғанда шүкирлик етемиз-аў,
Алланы ядына бир алғанына.
14.01.2008=
УСТАЗДЬЩ АЙТҚ,\НЫ
“ Көплер мәнсепке өш болып кетти,
Мехир менен мухаббат қалып кетти.
Китап не екенлигин билмейтуғыи,
Топаслар тумлы-тусқа толып кетти”.
Дейип кеп күйинеди, ашынады,
Өз-өзинен көтерилип басылады,
“Меиин мына окыўшы жасларымнын,
Ярымынын аўхалы ашынарлы.
Тап күш пенен әкелип қойған янлы,
Илим менен пәниннен тойған янлы,
Шебер бир мүсинши кара тастан,
Қатырып келбетин ойган янлы.
“А!” десен анкайып отырады,
“Б!” десеқ егиздей өкиреди,
Қ>'лласы ишинде бир де ҳәрип жок,
Жиллидей дин аспанға секиреди.
Бпр күн келсе, бес күнлеп келмей кетер,
Өли-тири хабарын бермсй кетер,
Ата-ана “А\!” урып, налынады,
Тирияей откатүсип, өлмей нетер.
Насыбай, сигарета қалтасында,
“Торпеда” тигилген аркасына,
Қорыкпайды “Өлесен!” дегенинен,
Ишип алып жаталы шалқасына.

' Медиклер мәскүнемлсрге “Енди ишсси өлесен” деп жаўы)
иыма “Торпсда” салады.
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Мен иеге күйинип, сарсьыаман,
“Окы!” десен тынламас, қарсы маған,
Көз ашып-жумғанынша кысқа өмирде,
Усындай болғанына арсынаман!”
16 .01 .2008 ,

ӨМИР ТҮСТЕЙ, ЖЫЛДЫРЫМДАЙ ӨТЕДИ
Күнде бир ғалма-ғал, күнле машкала,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Бүгин дардай жигит кешеги бала,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Балалығын таннан түске дейин ўак,
Жигитлигин әйне тал түс, алтын тахт,
Ғаррылығын намазшамға жеткен шак,
Өмир түстей, жылдырыадай өтеди.
Биреў жылап ке.чип, жылап баратыр,
Биреўтурмай атып, кулап баратыр,
Биреў өлшестирип, сынап баратыр,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Жаи аманат, тәнге миймандур хаслы,
Дүньянын ислери, ғәрезн, қасты,
Алдап-арбап жутыў бул сорлы басты,
Өмир түстей, жылдырыадай өтеди.
Бир тү'слснип өтетуғын мәканға,
Жәбирди көп етип бул шийрин жанка,
Гәйде мойынсынбай нызамға, занға,
Өмиртүстей, жьшдырышай өтеди.
Онын өзи дүзген қатан заны бар,
көрмеген шөлистаны, бағы бар,
Қыян-кести айтыл.мастай жағы бар,
Өмир түстей, жылдырымдай етеди.
Лқтан каранын паркы неде екен?
Кептен даранын паркы неде екен?
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Ақыл-дананын паркы неде екен?
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Акыл дана нәсиятлап отырар,
“Дүнья бир бес к\'нлик искенжедей тар,
Болсын дейип ипсап пенен намыс-ар”.
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Инсанныц аты уллы, өзи уллы,
Жараткан оны сондай сулыў, сынлы,
Ҳәр бир дем, х,әр бир мәўрит зердей кунлы,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Биреў аш-әптада әбден кор болып,
Биреў бир тырпаққа аху-зар болып,
Биреў бәрҳа жазымайрык зор болып,
Өмир түстей, жылдырымцай өтеди.
Қас-кағымға келмес бастан-аяғы,
Айтарлыктай жокдур сыйкы-сыяғы,
Көринип турыпты ояк, бўяғы,
Өмир г\'стей, жььтдыры.мдай өтеди.
Биреў бала дейип налып баратыр,
Биреў баласынан жанып баратыр,
Биреў “таўкы нәлет” тағып баратыр, .
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Тар шенберде, жар кабакта жүрсекте,
Мы(ща бир жәбирди, күлпет керсекте,
Жуўырып-жортамыз акырын билсекте,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Он уйқылап турғанда ядына келмес,
Алланық бирлигин ө.мирде билмес.

' Таўкы пәлст-Қ>-дайдан ғарғыс алған Әзәзүл мойнына тау*
түсип шайтан больш калды.

1ГӘЛСТ тасы
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Олар өзине ҳәм өзгелерге кес,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Қан көрмесе жатадмайды биреўлер,
Гилед мәжгүн, мағлун, мәнгүр, мениреўлер,
Кәр етпес “Инсапка кел, сен!” деўлер,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Сондай бир шешимсиз, өлшеўсиз нәрсе,
“Периштс жолдан шығар қызыл көрсе”,
Өлип баратса да алады берсе,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
“ Маған болды, тойдым!” демейди хаслан,
Иисан пейли бастан усылай жаралған,
Бар ишинде иблистен таралған,
Ө.мир түстей, жылдырымдай өтеди.
Дүньяны от пеиен жалын шалмақта,
Гүналы, гүнасыз бирге жанбақта,
Мехир, мухаббаттын өзи қаякта?
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Ие ушын жазаман қосыкты, хатты,
Инсанлар тәғдийри толғантар қатгы,
Жаўызлық жаныма оғыры батты,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
Күни-түн урысты жобалап отса,
Инсан менен инсан қырыльш атса,
Менде калай тақат болады айтса?
Өмир түстей, жьыдырымдай өтеди.
Мын мәрте айтылды “Өмир кысқа!” деп,
“Жумсама ақылынды урысқа!” деп,
‘Тәпти укпас, Адам сыпат нуска!” деп,
Өмир түстей, жьидырымдай өтеди.
Дүнья бир сәнемдур жапын алады,
Гәхи отка, гәхи суўға салады,
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Адамньш тек жақсы аты қалады,
Өмир түстей, жылдырымдай өтеди.
18 . 01.200

АЛТЫН, ГҮМИСИ ЖОҚ КӘМБАҒАЛ ЕМҒХ
-Ак теректей саясы жоқ зоррыйған,
Қайда барса басы батпас ант урған,

Денеге жабысқан зүлик к>'рт янлы,
Өзгеге жүк болып, мойнында турған.
Семиз ат айлаўда шаба алама?
Мийнетсиз инсан нан таба алама?
Гөр өгиздей жатып ишер кам семиз,
Өзин ҳәм өзгени баға алама?
Хаялдын мойнына тү'скен мусаллат,
“ Мерез шөптей” тамыр жайған, зәҳәр зат,
Кез жумып ^глқымға урабереди,
Ишкен, жегенлери болсадағы ант.
Акылдан, кенестен кемис қалмады,
Әке сонша өнменледи болмады,
Еркек белин буўып турмағаннан сон,
Хаял, бала-шаға, өзи сорлады.
Атаны жәннеттен қууғанда Алла,
Ол бир гүна ушын еместур хасла,
Инсанныц Ийеси дегендур бәлким,
“Жерге түс қәдемин мийнеттен басла!”
Ж әннет бкр бағ бенен, бостаннан басқа,
Хәтте бир кесе шөп, табылмас таста,
Инсан заты оған жете алмайды,
Мавдайдан тер токпей, мийнетсиз хасла.
Гүллм апатлардан сакаайлы ыийнет,
Инта, исекимди аклайды мийнет,
Колда хөнер болса жүзин жокары,
Өзгеге қәрем боп, бакпайды мийнет.
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Акылға жуўыртып көргенбиснз хсш,
Алтын, гүмиси ж ок кәмбарап емес.
Кәмбағая сол адам ҳеиер, кәсби жок,
Өзи өмирине болатуғын кес.
20 .01 .2008 ,

АЎЛАҚТА БОЛ
Ишкиликтин есап-сансыз мини. бар,
Мәскүнемнин небир керген күни бар.
Мында бир кеселднн гамыры сонда,
Жылаў, сыклаў, ахыў-зардын үни бар.
Москүнем мәнгилик майып деген сөз,
Мәскүнем мәнгилик айып деген сөз,
Инсаныйлык сыпат акыл, хуўышты,
Койған ол, мәнгилик жойын деген сез.
Байды әсте-әсте гәда етеди,
Мал-мүлкин суўырып ада етеди,
Жанын жарқабакка қамап ҳәрдайым,
Жольнада жансебил, пидә етеди.
Ол билмес ата ҳәм ана қәдирин,
Етеди ишкеник каракан-ирин,
Шанарақта аўыл .менен аймакта,
Қч рады ойканды, төбелес жырын.
Хаял сорлы тек шыкпаған жаны бар,
Ишиўге суў, жеўге тек те наны бар.
Өзгслер май кекирип отқанда үйде,
Булардын тек өлеиата халы бар.
'Гөрт дийўалдан баска кулқыннан өтти,
Ж әбир-жапа барып сүйекке жетги.

^ е р козкшып, хеш жерди ерт шалмай-ақ,
Лрзыў-әрман, үмит күл болып кетти.
Жайыўға уялмас өзгеге қолды,

Ксйнинде ,мүсәпир, дийўана болды.
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Өзин хәм өзгени қәреп еткен сон,
Ҳеш киге керексиз бийгана болды.
Кгрек десен өлим тилер әкеси,
“Буны қудай алмады!” дер шешеси.
Булай демей не десин бул пақырлар,
Кол көтерер келип турса нәшеси.
Барма-жокпа қарамайды қалыца,
Ҳаял жылар, Яратқанға жалына
“ Бүйтип жүргенимнен жаным ала ғой!”
Билмес кеткенлигин жердиц қарына.
Кгйиинде жеўге де наны қалмады,
Дийўаналыкқа да халы қалмады,
Ул-қызына, кеткеннен соц қәдири,
Қол бергендей досты, яры қалмады.
Көрдин бе арактын күдирет, күшин,
Жигит болсан егер мынаны түсин,
Гүлли апатлардын тетиги сонда,
Аўлақта бол, аман болыўыи ушыи.
21 .01.201

ПЕЙЛИНДИ КЕЦ ТУТ
“ Бахыт, дәўлет дсген нс өзи?” дейип,
Жүреди биреўлер уўайым жейип,
“Бахьгг -д е р биреўлер - есапсыз пул!” деп,
Оған екиншиси бақырар кейип.
“Қырыкқа келгенше нырықка келмеген,
Бахыт деген пул менен өлшенбеген.
Биринши байлыгын денин саўлығы,
Екинши байлығын ақ жаўлық” деген.
Және аспан тынық, ел тыныш болса,
Шанарақ шайпалмай, қуўаныи! болса,
Кен дүнья ҳәммеге бирдсй жетеди,
Кеўилге кеўиллер жубаныш болса.
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Бул бир пәний дүнья узағы бес күн,
Өлшсўли алған дем, күнин менен түн,
Жуўапсыз аякка тикен де кирмес,
Дүньянын төркинин, негизин түсин.
Егер ж атьт ишер болғанда адам,
Жәниегге мәнгилик қалмайма Атам?
Жсрдин сакаўаты, саўлаты сонда,
Ол бизге мукаддес, әдиўли Ўатан.
Мәртебе, бахытын ел менен халкык,
Оған хызмет ст сен жүз болар жарқын,
Хәрбир атқан таннын кәдирине жет,
Бмлгил хадал меиен ҳарамнын паркын.
Сен бунда бахытлы, мәртсбен бийик,
Ж.үрсеи лағлы-маржан, қамқа топ кийип,
Дүньянын ярымы аш ҳәм әптада,
Отырса от ишре уўайым жейип.
Хоммсге алымлык нсснп етпеген,
Хоммсге патшалык бирдей жетпеген,
Хатамтайдай сақьп! болмасандағы,
“Бийдай нан болмаса, бийдай сөз” деген.
“Бахыт бул пул!” деген
қайт сен.
“Бахыт” деп бир тутас дуньяны айт сен.
Болса мақсстлерин, нийетин ағла.
Пейлинди кен тутып, кеўилин байыт сен.
2 2 . 01 . 2008 .

ӨЗЦ СОҚЫР, ӨЗГЕГЕ ЖОЛ КӨРСЕТЕ АЛАМА?
^асыүлкен өнменлсп бир ииисин көтерди,
Әжептаўир, әнийдей мәкемени ол берди,
Ха;и>и1 билген мәрт ексн: “Ислсмеймен!” деи атыр.
Жасы үлкен тутлығып, кез алартьш, жетелди.
‘'Сеидей сам-сам, сәўселим, саўатсызды көрмедим,
Койыўға мсн сира бир аяам таппай жүрмеди.м?
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Ет болмайды желкеден, ел болмайды жийеннен,
Деген накыл хакыйқат екенлигин билмедим.
Ала^м күнде бакырып, күнде жаным алады,
Оттап алып суўларға, суўдан отка са;1ады.
Е>атпасан да белшеннен, маған кара сен т^'син,
Вл катары жүриўге, күн көриске болады.
Саўлат болып столда отырсан тек бо.чғаны,
Аса катты бузбағыл кагыйданы хәм занды,
Жокарыға ку;1лык деп, кол астына қарайсаи,
Кайсы бенде жек көрөр берген менен а^ғакды.
Өзи жарлы пукара “Хаи болсын” деп шакырды,
Деген сөзди қайсы бир бабам айткан акыллы.
Өзи сокыр езгеге жол көрсеге алама?
Билмеймекен да 11ысы даналықты, нақьиды.
28 .01.20
АТА ТЕГИН БИЛМ ЕГЕН...
Ата тегин умытса ки.м болғаны адамлар?
Ондайларды “Онбаган”-дейди екен-иаданлар
Қайдан келип, каякка баратканын билмесе,
Жети ата-бабасын сорастырып көр.месе.
Әкесинин бабасын билмейтуғын бенденин,
Не бир сыны, не керки барын сира билмедим.
Халық турса бир жакта, а'гаманы және бар,
Таў бар жерде болады үнгир менен жәнс жар.
Сол айткандай түн менен күндиздин де паркы бар,
Тилла менен мыс тенге өз алдына нырқы бар.
Ба,аа менсн атанын сыйласығы, хүрмети,
Келешеги, келбеш кейинги бир зийнсти,
Әсирлерден әсирге жалғастырыў емес пе?
Бийғамларды дана журт “сам-сам, мәнгүр” демес пё
Алым менен акмактын айырмасы жер көктей,
Уўызында тоймаған, қалған янлы ер жетпей.
Усамайма қыршанк 1>1, қарамалга, баспакка?
Ондайларға усыннан баска сыпат, сын ж оқта.
30

й-зсртлсўлер, болжаўлар көрсетпекте мынаиы,
К,уяш нуры соны нда ж ерге келип сынады.
К,уяш ж ерден неш е мын жыл илгери жаралған?

Иисан аклы жетпейди, билер оны Яратқан.
Би,з ку'яштын перзенти талпынамыз мәнгиге,
Жер менен көк аралык усар алтын зәнгиге,
Хәр бир тиске асылып, кәде.м койып барамыз.
Тиреп турар ыйыкта ж ерде турып бабамыз.
Кенинге бир кайрылып, н әзер салып көрдин бе?
Зәнги калай тигине турғанлығын билдин бе?

К,ай ўак бир ўақ биздағы жерге кайтып түсемиз.
Дүнья ғалма-ғалынан, хәзлигинен кешемиз.
Ўакыт отип жетинши баба болған ўағында,
Нам-нышансыз жоқ болыў кыйын болар ҳағында.
Өзин сира билмеген төркининди, тегинди,
Ө киниўге, өкпеге оры н сира ж оқ енди.
Ага гегин билм еген би л м ес жаксы, жаманды ,
Ата тсгин билм еген би л м ес саўап, гүнанды.

29 . 01 . 2008 ,

ЎЛҚЫТ АЯП КОЙМАЙДЫ
Ўакыт деген хеш кимди аяп қойып аткан жоқ,
Ксше-күндиз сегбирде, иркилип я жаткан жок,
Суў тасқыны сыяқлы сыйырып, жайпап барады,
Багындырыў барлыкты максет пенен мурады.
Ол ал.маған жаў қалмас жерин менен көгинде,
К,уяш шыда.м бералмас онын отлы демине,
Оныдаг-ы он,чырмас өш иреди, сөндирер,
Жердидағы каргайтын айтқанына көндирер.
Миллиардтан сон триллион деген санлар келеди,
Дсдецильонға айтыныз не зат шыда.м береди?

Көз алдына келтирип көрдиниз бе бул санды?
Бир таяктын изинде отыз тоғыз ноль барды.
А.1 амзаггьн 1 шамасы усы жетип болғаны,
Аты-заты белгисиз, Қ>'дайдики қмғаны,
Биз сөз етип отырған ўакыт деген жүйрик ат,
^1ратқаннан кейинги қүдиретли кәрамат.
О.мыраўға көбигин шашып жслип барады,
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Жығылмайды жырады, алдырмайды адады,
Он сегизмын әлемди еле жалмап ж>тады,
Қарсьыас жоқ өзине упъгрмайды, утады.
Ҳә адамзат, адамзат бир итибар берейик.
Өзимизди өзгеге ссшыстырып кереник.
К>-яшты биз болжайық “Триллиои жьгл жасар!” деп^.
‘Юннаи өзге затлардын бәри әззи, нашар” деп,
“ Инсан заты өмири, бир кас қағым’’ дейин бе?
“ Бир жьыт етип, саркылған, бир нур, сағым!”дейин бе
Өзи кысқа о^мирди қьшкар^ыўға асығып.
Ешейин бир нәрссге көтерилип, басылып,
Қораздайын жулысып, ийтлер янлы таласып,
Бир-бирине барқулла душпаи янлы қарасып,
Жаралғш 1ьг ал енди урыс пенен киятыр.
Кан төгиўгс куп^тар.!1ық таўсылмады, бир қатыл,
Тис-тырнакка дейин бир куралланып алалы.
Бир-бирине бүликти, зобсЪтақ,чы салады,
Жазштаўға ал ендп! мын бир тәсил ойлайды.
Ныпқырт етип бир-бирин, женгенлигин тойлайды,
Жалпыламай мантығып, жалпыламай жанады,
Сониан кейин адамзат қапай, қәйтип оцады,
Адам ада.м болғачы >фыс пенен жәижелге,
Тилде бармас “Жетеди муқтар .менен сан” дсўге.
Қуяш жасын аныютап неше күн, түн болғанын,
Жердин жүзин пеше рет топан с^^ы алғанын,
Биледи бул адамзат бәри есап-китапта.
Қанша кырғын қылғанын билмес өзи бирақта,
Көктс неше жулдыздын сөнгенлигин биледи,
Жерде сира өз-өзин танымады, билмеди,
Жети қабат аспанға созса қолы жетеди.
Жүрген жери гүл жайнап жәннет болып кетеди.
Колыдағы шыпалы, қүдирет-аў, кәрамат.
“Жерди аман саклайық, жасайық-деп-парахат!”
Бир топары бир жақта уран таслан атады.
Бир топары бир жақта пайт пайлап жатады.
Түсинбедим мен сира жумбағына, сырына,
Кудай инсап бермесе кыйын екен қулына.
Бары-жоғы бир тута.м өмирин бул адамзат,
Жасаўына болмайма жазымайрық, саламат?
01 .02.2
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УЛЛЫЛЫҚТЫЦ ИЕГИЗИ
Дүиьядағы еа үлкен океанды “Тыныш” деп,
К,ойганбекен адамлар келещектин: ғамын жеп.
Уллылыктын негизи тынышлық деп билген —ғой,
Тынышлыктыц негизи уллылық деп жүрген —ғой.
Жарагьглыс Жаратқан жазылмаған зан ба ол?

Я шығыстан шашырап күлип аткан танба ол?
Неде болса екеўи бир-биринин канаты.
Бир-биринен айырсан калмас сыйқы саўлаты.
Буниан иеше мын жыллар өткен ата-бабалар.
Кой аўзынан шөп стлмас, нағыз мөмин бир жанлар.
Мү.мкин М ам Атама, Хаўа ене екеўи,
Көктсн гемен түскен сон бир мәслаҳәт етеди.
‘Тзи.зди коктен жер дейип жибергени тек суў ғой,
Бастан аяк. турысы зәхәр менен тек уў ғой.
Коринбейди түби де, тунғыйык —ғой кыямет,
Ол айтқанлай Аллаға етпедик ғой қыянет,”
Сонда турып Ҳаўа ене: “Ҳә анкылдак атам-аў!
Жстпейме сол Ийе.ме еткен сол бир қәтен-аў!
Енди гәпти кысқаргга, қайығынды дурысла!
‘Т'әп кайтарма маған!” деп және тағы урыспа.
Түспсй атьш сандалап атқаныца қарасеш.
Опнандағы Алладан келешегин сорасеш.
Ушан тсниз, көк суўдын бар шығар-аў паяны,
Кайта.ма ол бизлерге рәҳим етип аяды.
Бсйиишнен туп-туўры дозағьп^а зьщғанда,
Екеўмиз дс отларда, қуўырьи1ып жанғанда.
Сош1ан сон күл болып нам-нышансыз кетерен,
Нәпсиғщи тыя алмай, өз басына жетер ен.
рннандағы қуўаисеш кен дүньяға шыққанға,
^әан ети н де усындай сркинлигин бар қайда?
Ҳәзир мине аспаннын асты бәри бизики,

Ч'С1гей атып өкнелеў орынсыз ғой сизики.
^5'к. пенен буяқты барластырып керейиқ.
"^Мқо.мынды котер ссн сәл тезирек жүрейик.
тсзлик .кәрскет, қалмайық биз мантығып,
'^ ‘-'Чкенипше жағаға кетнейик биз жан шығып.
33

Енди әсте жүриўге ўақыт сира жетпейди.
Жатып ишер жалкаўлык, уянлығын өтпейди.
“Алма писип аўзыма т\с!”-дегениц бейиште.
К.атғанлығын у.\штпа, мәқги турсын ол есте.
Бизлерди тек курыға куўмаған ғой Қудай да,
Еыди барын көресец тәғдир менен манлайда.
Жалт-жулт еткен шақмактын тасы яцлы боласан,
Тилла балдак жүзиктин касы янлы боласан.
Сира кейин караўға мурса менен пурсат жок.
Асык Атам тезирек, карын болсын десен ток.
Басына мын бәлени салған карнын емеспе?
Нәпси деген айдарха инсапка бир келмеспе?
Енди сира көктеги баў-бакшалы жә^[нет жок,
Келмей атып көксиие кадалмакта мын сан ок.
Көк ала — бул шалкардан аман-есен шықсақ биз,
Бийрубардын бирлигин, бенделикти уксақ биз.
Уллылыққа умтылып, тынышлыкта болайық,
Сәл нәрсеге муш алып жуўырғагщы кояйық.
Үмит жок па Атам-аў келешектен, зүриядтан,
Әўладларын болсын бир тынышлықты унатқан.
Ш ет-шебирсиз тунғыйык, терен болсын ойлары.
Биз жетпеген әрманға жетип турсын коллары.
“Көп сөйледин” дейип кеп бакырма сен Атам-аў,
Қәхәрициен көк тениз толқынланып кетер-аў.
Даўыл турып тосаттан астан-кестен етпесин,
Арзыў менен әрманлар суўға батып кетпесин.
“Сандаламай, көпирмей отпайсан ба бир “Тыныш!”
“Көк желкене кондырып етейин бе бир қуныш”.
“Баратканда шайпалып урыс-жәнжел не керек?
Жер болғанда баскаша онын орны бир бөлек,
Әне айтып атырсац мына суўдын атын сен.
Буннан улкен сирәда суў жоқ шығар, шачкар кен.
Уллылықты усыннан үлги етип ^шайык.
Мәмилеге келип биз атын “Тыныш!” кояйык!”.
02.02.201
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Ж/^РАЛЫЎ БАР Ж ЕРДЕ...
К.ьфғыздын кыран қусы Айтматовта бир сөз бар.

“ Биз лүиьяны жанартсак, дүнья бизди жанартар"'
Хәм ол және мынадай пикирди де айтады.
Сөз шебери гәпине м әни берип байтады.
“ Инса}1 инсан болғалы бул бийикке ш ы кпаған,
Жаратылыс төр к и н и н бугингидей укпаған.
Акыл ■ ойы к осм осл ы қ тезлик п ен ен з^^лаған,
Басына да корқы ны ш бүгингидей туўмаған".
Ақыл-мснсн сан ан ьщ ж ем исине қараны з,
Космоста да ай-ж ы ллап мәкан тутып ка,1амыз.
Әлимсактан аптада алғаў-далғаў ә л ем д и ,
К,ы5!н-кести, қайрылып, кәте басқан к әд ем д и .
К осмос жактан гүзетип, дүзетип те аты рмы з,

Он сегизмьщ әлемнен хабар алып отырмыз.
Он бес мнллиард жулдызды, галактика әлсмин,
К,улак койьш тынлайды, жоллап гурар сәлемин.
Усындай бир техника, қүдирет бир күш пенен,
Бир-бирине тәп берер, күдирет бир өш пенен,
Қолында бар куралды иске салса егерде,
Мына муштай жери1щи күл етеди бир дем де.
Кезли ашып-жумғанша ақырзаман жетеди,
Жер-жүзинде адамзат нам-нышансыз кетеди,

От ишире турып ол, отқа қольш созады,
Өз-өзине қатырьш, түсер, гөрин қазады.
Ьиреўлери ал енди, дөретеди, жанартар,
Вкреўлсри ал енди кыйратады, қулатар.

Жаралыў бар жеринде жоғалыў да бар екен.
Дүнья деген бер хә бер, ҳәм де ал ҳа ал екен.

Курал менен жарақтаи азат болмай адамзат.
Коркынышсыз күн болмас, дөиип турар мьщ апат.
05.02.2008,
Аятматов. “Биз дүмьяны жанартсак, дүнья бизди жанар■ К.ь|ргызстан”,1988-ж. 233-245-бетлер.
35

ПЕРИШ ТЕГЕ БЕРМ ЕГЕН ...
Өмир дегеи әжайып, артык-аспай жери жоқ,
Адамзатты ал енди, жараткан, бир мини жок.
Бир биринин түсине, келбетине қараныз,
Бундай сып хом сымбатты және неден табасыз?
Дүньяцағы мын түрли жанзатлардын ишинде,
Көринесиз қүдирет, қайтш1анбас пишинде.
Еле сен бир дүньяға келмей атып Яраткан.
Ойлап тәғдир ығба.тын неше миллион жыл откан.
Табалмаған туркьнщы ақыл менен сананды,
Бул мәселе жөнинде қатты ҳайран кштады.
Сондадағы асыкпай өлшестирип, шенеди,
Саған деген ыкласын хеш бир затқа бермед».
Жүрегинин төринде ақыл .менен хуўшында,
Сақлап жүрген әлпешлеп алаканда, уўысында.
Сеник ушын әлемди ҳәп заматта жаратқан,
Бир-бирине тартылтып, бир-бирине қаратқан.
“Турман тыныш, барлық ўақ ҳәрекетте болын!” деп
Ҳәр бирине белгилеп берген “ Мынаў жолык!” дсп.
Куяшты да каты рьт, гулли әлемгс жеткендей,
Гөззаллыкта тени жоқ, Шолпаннан да өткендей.
Бир мүлтиксиз, бир минсиз жаратқан сон жәхәнди,;;
Үзил-кесил шешимге, жуўмакка да бир келеди.
Соннан кейин көпаса ойланьшта отырмай,
“Ўақьгг пенен сааты жеткен жоқпа япырмай!”.
Өзгеден бир айрықша болсын, ақыл-санасы,
Бул әлемнин хожасы болсын Адам баласы,
Ол жердеги тыньпдлық, ийман-инсап боп турсын,
Мени ядлап табынар, Кааба үйим боп турсын.
Тунғышына әкенин шанарақ той еткендей,
Қуүаныштан қоллары созса көкке жеткендей,
Периштеге бермеген бахыт-ығбал берди ол,
Келешегин дүньянын тек инсаннан көрди ол.
5.02.200ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ БИ ЗЛ ЕРГЕ...
Расулға Жабраил хабар ааып келгснде,
Пәрўардигар сәлемин, Ислам гилтин бергенде,
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‘Инсанлардан үмитим, нийетим бул емести,
Дкыл менен хуўышты кетирип тур, бул ести.
Муса менен Даўытгы, Исаны да менсинбей,
Маскаралап мазаклап айтқанына бир көнбей,
'Гонын терис кийгилип, жездесиндей ойпады,
Атасынын қарызы, касты бардай кыйнады,
Менин жерде ўәкилим, пайғамбарым сизлерсиз,
Сн:зге каслық еткенге қәҳәримди көргенсиз.
Таў менен тас астында калдырып та атырман,
Топан суўы жиберип, бастырыя та атырман,
Кырсығып кеп кайтама, өшегисип өзиме,
Исенеди шайтаннық өтирик, өсек сөзине,
Сол себепли бейиштен қуўьыганын билмейди,
Бир-бирине ор қазып бири-бирин күнлейди.
Бир басына Исанын канша күлпет келтирди,
Атанакқа шегелеп, ақыр соны өлтирди,
Сени дағы динсизлер сира аяп коймайды,
К сте күндиз көзинди жойыў жағын ойлайды.
Мсн өзине дүнъялық мәртебсни беремен,
Ахли инсан затыныц Пайғамбары енди сен.
Сспнен кейин дүньяға келмес ҳеш бир Пайғамбар,
'•Үмитлерим, мурадым ҳасыл болсын” десен ал.
Ҳакыйкатлық жолына баслайсан сен оларды,
Бийрубарын барлық ўақ көкте турып қоллайды.
Және саған мынадай мүмкиншилик беремен;
Кыйын-кыстаў күнлерде ығбалыннан көресен.
Хақ диннне кирмеггн инсабы жоқ, иймансыз,
Аламанға ал енди басты ийип бармайсыз.
Ондайларға ойланбай жиҳад жәрия етесиз.
'Жихад- Пайғамбарымызға мүшриклер канша азап бсрип, кемситсе ле урыспаған еди. Мусылманлар мүшрик.черге тийисли кар•^ь^лык көрсетиў ушын Пайғамбарымыздан бир неше мәртсбе рухсорады. Ол “Биз буныц менен әмир етилмегеибиз!”-деп рухбермеди. Пайға.мбарльжтын он бес жылы мине усылай отги.
®ззал Х.В.М шнйрип сөзлср менеи, үгит-нәсиятлар менен динге
•^чриўге шакырды. Бирак болмады. Лпатшылықтын алдын алыў
■'‘■аксетиняе Яраткапымыз гәрспинен урыска р^-хсат етилди. (Хаж
Ч'Рссц 39-40-аятлар. Анфал сүрсси хәм баска аятлар).
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Ҳақыйкатлык жолында жанды пидә етесиз.
Тастан соккан кудайын, мүсинлерин к^^патып,
Жер асына олардын зәхәр менен уў катып,
Көрсетесен күдирет күшин менен өзищш,
Қалдырасан кейнинде К.уран менен сөзинди,
Сонда кеўилим жай таўып, боларман мен разы.
Ҳаклык керск инсанға, айтса.м гәптин расы!”
Деген хактын кәләмин Жабраил тапсырды.
Хакыйқатлык бизлерге соннан мийрас боп калды.
06 .02.2008

КЕРЕК ЕМЕС НӘРСЕ ЖОҚ
Жасасан сен өмирге ашык болып жасағыл,
Мәўиж урып дәрьядай, толып-тасып жасағыл.
Кыцыр-қыйсық болмағыр, нийетивди тасла сен,
Өткен иске салаўат, кыйынлыктан қашпа сен.
‘■'Мен ҳеш кимге керек емеспен!” деп иалыма.
Арзыў менен әрманын келешегин алдында.
Ен бир әззи, ец хәлсиз гүбелекке қара сен.
“Сонша ақыл, санан бар неге меннен сорайсан,
Де.меспекен танданып, -Өзин калай-калайсан?
Бул бәхәрдид басынан ақырына жета.^!сам,
Келешекке, нәслиме тийкар салып кеталсам.
Деген арзыў, әрманда қанат қағып барамаи,
Пәрўамаман өмирге жанды жагып бараман.
Мына жақты әлемнин дийдарына тоймайман,
Мурадыма жеткенше хәрекетти қоймайман.
Ҳәр биреўге берилген ўакыт пенен пўрсат бар,
Өмир деген өлшеўли бастан-аяқ есап бар.
Ғәниймет бил хәр қашан хәр бир алған деминли,
Өлшестирип кара ссн артык пенен кеми!щи.
Жанды Ийен взине ойын ушын бермеген.
Онын есап-санағы, сораўы жоқ деме сен.
Өмир деген бер 1« 1ген жасаў ушын жәҳәнде,
Көкиректе шайтаннын ўасўасасына көнбе.
Онын максет-мурады мүкитиў тек инсанды,
Барлап, билер баркулла әззи, анкаў бир жанды.
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К.елешектен үмити барлар көнбес с ө зи н е,

менен санаға, исенеди өзине.
Бул дүньянын ал енди өлшем менен шеги жоқ,
Басы менен аяғы жаралған бир мини жоқ.
С)н гүлиннен бир гүлин ашылмаған ғумшасан.,
Қыран кустай еле сен канат қомлап ушасан.
Мурнық пушық болмаса “Хананайы” болама?
Мийиет етпей ал енди “жанажаны” болама?
Ҳәрекеп-е — берекет деген накыл сөз де бар,
! 1а;1 хәрреси гүллерден гүлге қонып жыйнар пал.
Кез мони^ақтай қ>'рттағы жапырақты жипекке,
.Лйландырып береди, барқулла ҳәрекетте.
Керек емес болғанда жыланды да жаратпас,
Иисан ушын қәўипли, оннан өткен барма қас?
Бирак онын ез жолы, өз орны бар өзгеше,

АК.ЫЛ

•Зәхәр шашпас еш ейин, оған ҳеш ким тиймесе.

Неге оны адамлар асырайды, бағады?
Зәхәринен мын түрли наўқас даўа табады.
Керек жери болады курмысқанын, курттын да.
Кам кыялға берилип, айтшы бир зат уттынба?
Жаратылыс, жар қабақ еки пәлле тәрези,
Аўып кетер бир жаққа болса егер бир кеми.
Ксрек емес нәрсе жок, .мына жақты жәҳәнде.
Өмир деген қас қағым өтер кетер бир демде.
16.02.2008
ХАДИСТЕ...
Бир хәдисте былай деп, бир ўәсият етипти:

■‘Кам сут емген беидеге дүнья қашаи жетипти?
Егер оған бир ойпат толы алтын берсениз,
Сөйтип онын пейилин, нәпсин сынап көриниз.
“ Пай ж әне сол қурақым болғанда!” деп аҳурар,
Кози әбден қызарып, әрўакларын шақырар.

Л1И қарныннан қулақтын тынышлығын ойлайсан,
■‘Инсан заты не ушын м;гл-дүньяға тоймайсақ?”
Дейип жүрип налынып, және берсен бир ойпат,
Тыиышланар десениз, болмай кайта бир тақат.
Кызыл түлки изине т^^сип ^шған тазыдай,
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Ақты кара дейиўши нәпсиқаў бир казыдай,
Көз аларып, ал енди масаладай жанады,
“Бир колай пайт келди!” деп жанды отка жағады.
Неше ойпат алтынды берсендағы тоймайды,
“Және, және бер тағы!” дсўин сира коймайды.
Инсан заты көзи тек топырақка тояды,
Нәиси деген бәлесин гөрде ғана қояды.
Гүлли әлем канаты ийман менен иисапта,
Жәмийетте, адамда соиыц менен бир сапта.
Тиришиликтин тиреги, мийзамы боп турады,
Жаратылыс жүреги, бир заны боп турады.
Инсан ушын иймаинан үлкен байлык барма бир?
Инсан ушын инсаптан үлкен жарлык барма бир?
Мине усы екеўи максет иенен мурады,
Апатлардан корғаўшы корғаны боп қалады.
Қол келеди барлық ўақ қыйын-кыстаў гезлери,
О дүнья хәм бул дүиья жарық болар жүзлери.
Тәўбе еткен бенденин кабыл болар тә^^беси,
Инсап иенен ийманнын бол.мас ертеси, кеши.

^

17.02.2008,
ӘСИЙ БО ЛЫ П УМЫТПА Б И Р АЛЛЛПЛЫ
Дүньяға бир нәзер салып карасан,
Сырлары бар акыл жетпес орасан.
Он бсс миллиард жулдыз бар деп айтады,
“Бәрин шөпке дизеберип қайтеди?” .
Деген даўлы ойғадағы барасан,
Акыл-закаўатқа хайран қаласан.
Инсан деген әзел бастан қыялпаз,
Ашпағанша, таппағанша ҳеш қой.мас.
Көктен жерге иисан болып енгели,
Ақыл-есин, ак-караны билгели.
Тумлы-тусты барластырып көрмекте,
Миллиард-миллиард жерден гөкек бермекте'.
Имсан қуяш системасындағы сн сонғы, бизден жигирм||
миллиард шакырым алыстағы Нептунға да аппарат жиберип, сиГ'^
нал альш гур.
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Бул тек бизин галактика ишинде,
Және канша галактика күшинде,
Турғанлығын билиў ушын талпынар.
Еле билмей атканына ар қылар.
Және мын бир галактика бар шығар.
“Ҳәр биринде триллионнан жулдыз бар!’
Деген дусмал и^ешимге де кслейик,
Акылға жуўыртып ойлап көрейик.
Ои сегиз мын әлем сырын ашармыз,
Бәлент, бәлент белеслердсн асармыз.
Бизлер минип баратырған корабль,
Әлем ара жалғыз соны жаксы бил.
Космос деген океанда шайпалып,
Барар суў ишинде от болып жанып.
Ошақка отынлар қаланар кемсиз,
Кашан, кай ўақ күл болары белгисиз.
Акыллы данаға мында бир маўбас,
Суў ишинде өшириўге суў таппас.
Асқал-даскал болған минген кемеси,
К,ыян-кести қырғыннан жоқ кемиси.
Шайпалып баратып барар жулысып,
Өгиздей өкирип, ийттей улысып.
Аўдарылып қалыўына кайыл-аў,
Урыс пснен жәнжелге дым майыл-аў.
Әлемнин сырларын ашқан қүдирет,
Кемеде қаншелли кесир хәм иллет.
Барына итибар берип көрген бе?
“Жетписинде саз үйренип өлген де
Шертесенбе” деген нақыл сыяклы?
Урыс-жәнжел болған жоқпа бир жақлы.
Енди оған шек қойыўға болмай ма?
Инсан заты қан кешиўин қоймай ма?
Сана әлем сырын ашыўға жетти,
Ай көксине тамға басыўға жетти.
Неге өз-өзине күши жетпейди,
Урыссыз, жәнжелсиз күни өтпейди.
Ҳәмме жумырықтай домалақ жайда,
Биз ушын үй болмас жулдыз да, ай да.
Дүньянын кевдиги, шексизлигинен,
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Бизлерге емирде пайда жоқ билсен.
Усы корабльдын капитаиы биз,
Алдын да, артын да уммандур шексиз.
Өзин бил, өз еркин, өзинде инсан!
Ийен от ишинде сақлаған мын сан.
Бирак иштдам менен сабырдын шеги,
Болад>'р, жамандур қәхәри, деми.
.
Әсий болып умытпа бир Алланды,
Саютағыл жеринди, колында барды.
19.02.:

-!

|

■;

ИНСАН ИНСАНЛАРДЬЩ ИШ ИНДЕ ИНСАН
Жа;1ғыз аттын шань[ шыкпас ҳеш ўақта.
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
Жалғызлық жараскан бир Қәдир Ҳакка.
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
“ Бөлингенди бөри жсйди” деген бар.
Кәрўан болмас жалғыз түйе, жалғыз нар.
Бул дүнья кимге кен, кимлергедур тар,
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
“Төртеў түўел болса төбеден алар,
Алтаў ала болса, бәринен калар”.
Бирликте бир әлем үлкен хикмет бар,
Инсан инсанлардьщ ишинде инсан.

•.Ч .

Қумырсқа жәмлессе жыланды женер.
Жалғызлықта әззи Алпамыстай ер.
“ Бирди жаратқанша тасты жарат!” дер.
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
Әзазүлге:' “Дос бол инсан менен!” деп.
“ Ийил, қолды-қолға бергил!” деди кеп.
' Алла Әзәзулге “Иксаиға бас ий!” дсгси. “Мсп нурдан Щ
ралғанмам, топырактан жаралғанға бас ийемс^^бе?'* деп
менликкс берилип, Алла қәҳәрине ушырап, мойнына таўкы^Щ
лст гусип, шайтан боп қалды дсгсн рәўият бар.
§
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Дослықта, бирликте маныз, мәни кеп,
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
“Мен нурдан жаралган болсам әзелден,
Тоныракқа басым ийемен бе мен!”.
Такаббырлык басқа бәле боп келген,
Инсан инсанлардын ишивде инсан.
.^1енменликке барып, бермейин колын,
‘Таўкынәлет!” гүсип басына онын.
Тар стти өзинин рәўан жолын,
Иисан инсанлардын ишинде инсаи.
Менмснлик мунапық, мүнкирдин иси,
Шайтаннын ашнасы такаппыр киси.
Бирликте адамнын күдирети, күши,
Инсан инсанлардын ишинде инсан.
21 .02 .2008 .

ИНСАНҒА ӨЛИМ НЕН УЛЛЫ ЖАЗАДУР
(Суд залындағы жағдай)
Кеше бир күдирет көрлим кинода.
Билмедкм, болған ба, өзи бурында.
Әкс судка даўа арза берипти,
Көп аласы бар сксн-аў улында.
“Ҳәзир мен қартайды.м, шамам жоқ!” — дейди.
“Улымнан өзге бир панам жок!” — дейди.
“Оннан напақа пул галап етсмен,
Енди буннан баска шарам жоқ!” — дсйди.
Баласы: “Подонок, мсрзавсц!”' дейип,
Тисленип қарайды, қабагын үйип,
Атага әшкара нәлетлер айггы.
Ашыўдан, ызадан өртенип, күйип.
Сез төркини өзи мынадай болкан.
Бшшнын анасын ақсақал алған.
^^1аонок- лаксшша, ширик, сыркыиды, мсрзавец сырғыя, кәсийетспз.
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Бир жыл турмыс курып кеткен өзгеге.
Бала анасынын қарнында қалған.
Ол бешатуўылған, ержеткен, өскен,
Оқыған, үйленген жетисип кеткен.
Сорлы әке бир к^'лкыннын кулы боп,
Арақтан акмаклык шегине жеткен.
Мәскүнемде сира ҳаял турама?
Басында ақыл-ой, қыял болама?
Бала әкесине сораў қояды,
“Сеники сира бир нырққа сыяма?
Анам сеннен кейин өз баҳтын тапты,
Сол бизди әлпешлеп, аймалап бакты.
Мснин әкем баска, сендей әкем жоқ,
Ҳақлыкты айтыўдын келди бир ўакты.
Мен сени көрмесем, сен мени көрмей,
Жүрдин жигирма жыл, ақыл-ес билмей.
Енди керек болып қалдымба саған?
Ийт жанлы екенсен, жүрипсен өлмей”.
Кулласы гәптин қысқасы мынаў,
Унамлы тәрепке шешилди бул даў.
Әке напакадан махрум етилди,
Яша хақыйкатлық хәмийше бар-аў!
Мени ойландырып қапа еткен зат, •
Перзеытсиз ҳасыл боларма мурад.
Инсанға өлимнен аўыр жазадур,
Әкелик хуқыктан айырса зуряд.
21 . 02 . 20 (

БИР МУҒАЛЛИМГЕ
Акқа қара жаққан янлы гүналы.
Баланын кеўилин ренжитип алдын.
Билқастан тепкендей теберик нанды,
Балапын кеўилин ренжитип алдын.
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Бала кеўли пәкизе хәм бийғубар,
Кимде бар сонывдай намыс пенен ар.
Кәпир тонын кийип, мисли бир тажжал,
Баланын кеўилин ренжитип алдын.
Ол дәрриў кабыллар акты-қараны,
Көтере алмас кеўилинде жараны.
Мәнги бакый өшпес дақ болып қачды,
Баланыц кеўилин ренжитип алдын.
Ол сендей нәпси деп жүрмес шарк, урып,
Кетер ойын ушын дүньяц тәрк кылып,
Тавда гүлзар турғанында кулпырып,
Баланыц кеўилин ренжитип авдыд.
“Оқымадыц, жазбадын!!”— деп бақырдын,
Көз ачартып, әрўакларын шакырдын.
Өзин айтшы акырында не кылдын?
Баланын кеўилин ренжитип алдын.
Мүйеште төрт саат қойдын тикейтип,
Балаларға баланы маскара етип,
Әкеннид қарызы бармеди өйтип,
Баланыц кеўилин ренжитип алдын.
Оқыў, жазыў қорқытқаннан болмайды.
Шопан акмак болса сури сорлайды.
Топас, малғун, маўбасдейди ондайды.
Баланыц кеўилин ренжитип алдын.

23.02.2008.
ОТТАН ДА КҮШЛИ...
Бир кария саўал қойды зүриядқа,
“Оттан да күшли зат барма дүньяда?”
Шақмақтын тасындай екен ол зүряд,
Жатт-жулт еткен сшмас, ушқыр каиазат.
Сөзлеринен паллар тамып турыпты,
Тепкен ўакта хәтте темир сыныгп ы.
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Күш-ғайратта Алпамыстай ер екен,
“ Ел-халкь)ма жаным қ>рбан!”-дер екен.
Ол жуўап берипти саўалға дүркин,
“ Оттан күшли мехир болыўы мүмкин”.
“ Отка не зат шыдам бере алаиы,
Мехир оннан қалай күшли болады?”
“ Инсанға Ана да, Ўатан да жалрыз,
^
Оларға хеш нәрсе тен келмес хәргиз.
Кай ўакта бир тыныш-татыў бул заман,
Хайранлар каласан турғанға аман.
Екинши жер жүзлик урыс ўақтыида,
Дүнья от ишире қалған хағында.
:
Жалында жанбаған, с^/ўларға батпай,
Бас кетсе де хәргиз Ўатаиды сатпай,
Турған табан тиреп, тиресип қатты,
“ Қанға кан, жанға жан!” деген бир антты,
Бузбаған, бузыўға болмаған хаслан,
“Жанымнан әзиздур мукаддес Ўатан!”
Деген мехир болған отынна }1 күшли,
Куяшта жарылыў болғандай мисли,
Ўатанға мехирдин сыпаты болмас,
Оған отындағы шьщам береалмас.
Әлемди к^тқарған апаттан, оттан.
Мехирдур, мехирдур, Ўатандур, Ўатан.
25.02.2008.
АДАМНЬЩ АДЛМЛЫҚ СЫПАТЫ БОЛСЫН
Оны көрсем убыжықты көргендей,
Адамнын ал,амлық сыпаты болсын.
Келбети, т>’рысы гөрден келгендей,
Адахмнын адамлык сыпаты болсын.
Жаткан жерин нәкәс бәрха хөллеген,
Бир күнде бир неше тирилип, өлген.
Ақмақ бүгинлиги дана боп келген.
Адамнын адамлық сыпаты болсын.
Хайранлар ка^аман хаслы-затына,
Тил тийгизип бол.мас адам атына,
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Оны көрсем гөрбар түсер ядыма,
Адамнын адамлык сыпаты болсын.
Писип қалған арақ пенен шарапка,
Абырай калмаган ояқ, буяқга,
Ар-намыс ҳәм ҳүждан деген каякта,
Аламнын адамлык сыпаты болсын.
Ҳәзир енди дана болып сөйлейди,
Са.малдан пәт алған оттай гүрлейди,
Дийўана екенин хасла билмейди,
Адамнын адамлык сыпаты болсын.
Көк экранда бир сөйлеп атқанын,
Көрип, шығып кете жазлады жаным.
Көпшилик бшшейди бурынғы халын,
Лдамнын адамлық сыпаты болсын.
Сөйтип ол қосық та окыған болды,
Өзинше бир нәрсе тоқыған болды,
Кузғындай өлимтик шокыған болды,
Адамнын адамлық сыпаты болсын.
■‘Пышық жүйриклиги сабанханаға!”
Дсйин екенлиги аян балаға,
“ Шошқа!” десен қарсы болар қудаға
Адамнын адамлық сыпаты болсын.
Сүйекке питкен зат герине дейин,
Кетери белгили, бергил бир зейии,
Мәлғун менменликке болады мейил,
А.аамнын адамлық сыпаты болсын.
Тап жсрдсн көгерип шыққандай мисли,
Кеўлине өзинен жоктай бир күшли,
Ким екенин билер акыллы-если,
Адамнын адамлық сыпаты болсын.
“Дийўанасан, кимге пир болажақсан” ,
Шошқа гүркесин лаўлатып жақсан,
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Күлидағы ҳарам есапқа алсан,
Адамнын адамлык сыпаты болсын.
26.П.2008#
КӨЗИНДИ МАЙ БАСЫП КЕТИПТИ СЕНИЦ

|
V

Менин алдымдағын жсп атқан жоқсан,
Биракга, анласам, қарасам, баксам,
Көзине май питип кетипти сенин.
Пейилин шегине жетипти сенин.
Сендеги мәртебе маған да бахыт,
Таппай жүрип едим айтыўға ўақыт.
Инсанлык сыпаттан қалмаған ба дым?
Қаст еткен кул янлы алатуғын кун.
Изине шукшыйып түсип алғансан,
Пида болып, курбан болсадағы жан.
Өлимнен қорыкпай урынып атсан,
Мын мәрте жығылып, сүринип атсан.
Өзинше кеўилине макул сезилер,
Бирақта журтларға ерси көринер.
Ашықпар машыктын жолында г^лли,
Есинен айрьыып болғандай жилли.
Орнында еместей ақыл-есин де,
Жүрипсен кәлендер, делбе пишинде.
Түбине жетиўге дүньянын, малдын,
Жин я әрўақ қақпай делбе болғанынКеўилди кабартып, капа етеди,
Бенде жалан келип, жалан кетеди.
Еки танап жерғс, он метр бөзге,
Орап-шырмап кояр, ләхәтке, гөрге.
Тапкан-туткан байлық, мал менен мүлкин,
Қумпа Якун болар усылай бир күн.
Кай жерде көргенсен пәр төсек пенен,
Адамды зербараққа бөлеп көмген.
Мейли бул дүньяда яшағыл яхшы,
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Жасаўдын да бардур кәдеси, накшы.

Семизликти кой көтерер дегендей,
Гейбиреў тәўбеге келмейди елмей.
Өлген сон тәўбелер қабыл етилмес,
Пейилин басына болып жүр-аў кес,
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Инсан байлык ушын жаралған емес.

Байлыққа к>'л болған кәдирди билмес.
Ойлан кәне, және бир рет пикир ет.
Адам болып келдин, адам болып кет.
28 .02.2008
ИНСАН ЗАТЫН САҚПАЙЫҚ
Тарийхыца ал енди, көз жиберип отырсам,
Бастан аяқ туяна, бастан аяқ ақылсан,.
Вир басықа әлемнин сырын куйып қойғандай,
Көкирегине сулыўык, гөззаллығын ойғавдай.
Жаратыўға ал енди шарша.мадын, талмадын,
Жсрдс турып көктеги жулдыз сырын барладын.
Ссн дөретксн байлықтын есабы жоқ, саны жок,
Бастаи аяк айтыўдын бүгин онша сәни жоқ.
.Лйтпасан да яраткан бәрин көктен көрип т\ф,
Инаятын аямай бир өзинс берип тур.
Бул жсрде бир ашылмай жаткан сыр бар сыяклы,
Усы жумбақ етилмес коптен ояк, буяклы.
Өзин де оны шеше алмай ойланасац, хайрансан,
Лра-т>'ра өзии е-өзи н саўал койғансан.
'‘Дүньядағы кайсы жан, кайсы маклук ал енди,
Ьир-бирине иисандай жәбир-жапа береди?”
Ақыл менен ан менен дөретилген байлықты,
Ахмаклары әл мудам аўдарады ҳәм жықты,
Соғып болып бузыў бир бинай ө.мир калмайма?
Кыйратыўға күни-тун шаршамайма, т^шмайма?
Ҳйзир енди заман да бурынғыдай емесдур,
Кылыш пенеи оқжайын, порох деген бир ешдур.
Өзи 1адағы ақылға жуўыртып бир көрсе,
Олар енди баланын, оншығындай бир нәрсе.
Ато.мнаи да күшлирек нейтронлы бомбаны,
Инсан ақлы дөретип кашшан гизнеп койғаны.
Хәрекетке келгенде мурса болмас караўға,
Онын күши жетеди жериў, көкти жағыўға.
Акыл .менен ақмақлык еки пәлле тәрези,
^лшестирип қарасан бир-биринен ж оқ кеми.
^арийхынды, байлықты қыйратыў бир мәрмекен,
К.аныц .менен карыскан ата мийрас кәрмекен,
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Ҳә адамзат, адамзат, абайлайык, баклайық,
Инсаи затын корғайык, қолда барын сақлайык.
01.03.2008.
ҲЕШ БОЛМАСА...
Турпатында адамлық сыпат дегеи қалғанба?
Яки өзи әзелден инсанлығын ялғанба?
Сени көрсем кеўлиме әжептәўир ой келер,
Түслериме түнлери әрўақ пенен жин келер.
М ам өзи дүньяға жаксылыкка жаралған,
Бир-биринен күш алып, бир-биринен нәр атған.
Онда еқ бир бийбаха мехир менен мухаббат,
Ҳайўанлардан өзгеше етип турған бул сыпат.
Дл мен сизде мехирдин ушлығын да көрмедим,
Қаратастан кашалғаи мүсинбисен бил.медим.
Я бир сенде журтлардай мүнәсибет болмаса.
Иисан деген сениндей сүлдер, сүрбет бол.маса.
Өзгелерге хеш гәп-аў, улын меиен қызына,
Күле шырай жүз бенен бактынба бир жылына.
Әлле кайдан әкелип таслағандай бир затсан,,
Қудай атын айтып та, исленбегеи бир антсан.
Кайсы шайыр болса да сыиатывды бериўғе,
Күни-түни ойланып сөз табалмас өмирде.
Иесеқ өзи сөз жетпес жеркенишли бәледей,
Асқал-даскал, әптада қырда қалған кемедей.
Сени көрсе үй иш иц дирилдейди, қоркады,
Ҳаяльищын кеўли қапа, ғамғин ортады.
Үйинде де ал енди бир үйли бир пестейсеи,
Қыр далада кәрўаинан түсип ка^аған көштейсен.
Түсинбедим, билмедим нийетинди, пейлинди,
Адамларға қосылмай қалдырдын-аў зейнимди.
Менде саған бергендей артык-аспай ақыл жоқ,
Мәртебенди, мал-мүлкин қызғангандай бакыл жокМенин саған айтарым адам менен адамсан,
Жердин жүзин ийелеп жалғыз өзин қалмайсанПүткил дүнья мәкири бир бойына синген бе?
Ҳеш болмаса адамлык сьшат болсын өлгенде.
05.03.2008;,.
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БЛРЫНА ШҮКИР ЕТСЕЦ БОЛМАСПЕДИ?
Алланын бермегенин алалмассан,
Барына шүкирлик етсен болмаспеди?
Айрыюиа көсем боп калапмассан,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Айтьшган дин, Исламда, шариатта,
Манлайға жазылғанды жаралғанда,
Инсап, ийман кайда “Кудай атканда?’’,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Жер-көкти жайпап-жалмап атажаксан,
Өлсендағы карманып қалажаксан,
Дүнья деп, жанын отка салажаксан,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Соншелли неге көзсиз урынасан,
Табаннан жүз сексенге бурыласан,
Жан егеўлеп, қырылыпжойыласац,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Дүнья-мал бәринеде жетседағы,
Қолдын кири бир күни кетседағы,
Өмирдеген қас-қағым өтседағы,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Урынып жүрип наўқас таппайсан ба?
Н әпсиннин аўзын сирә жаппайсан ба?
Сирә бир он-сольща бакпайсан ба?
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Кейнинен еле қатты өкинесен,
Шок басып алған янлы секиресен,
Ийттей улып, өгиздей өкиресен,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Мал-мүлкин манлайға кара больш,
Даўасы жок жазылмас шара больш,
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Кдлмағыл көпшиликтен дара болып,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Мөминликке сирә бир бармайсан, ба?
Оны сирә хадаллап алмайсан ба?
Закатсыз не боларын ойлайсан ба?
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Неше рет үй өртенип, жанып атсак,
Ол аз болса тергеўде калып атсан,
Бүгинлиги өкинип, налып атсан,
Барына шүкир етсен болмаспеди?
Менин тек айтарым мынаў еди,
Көксине бир кулақ койып сынаў е
Қарун да дүнья дейип басын жеди
Барыпа шүкир етсец болмаспеди?
06.03.200Ш
КӨКТИ ЖЕРГЕ ТҮСИРИП ТАСЛАЙ БЕРМ Е
Меп сендей ақыр заман көр.медим-әй,
Кекти жерге түсирип таслай берме.
Дейсец биреўлерге; —“Өлмедид-әй!”,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Биреўге влим тилеп не қыласан,
Өзгеге ор казсад озин куларсац,
Кдрап отырып-ақ, налып, жылайсақ,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Қырык жыл сирә байлык бола бермес,
Қазна бәрҳә алтьп^ға тола бермес,
Уўайымшыл-бәдбак, болар жарымес,
Көкти жерге түсирип таслай берме.

‘ Қарун шириме бай. Бирак ол зәкат бермсгеми ушьш КуД^1|'
дыц кәхрине ушырап, мал-мүлки менеп жер астына тартыда#';
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Күн-күннен зулымлык,ты асырасан,
Ерине көз алартып бакырасан,
Билмедим кимге өзи каст кыласан,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Шацарақты уйытып отырмадын,
Пейлиннен, нәпсиннен кутылмадын,
Буннан қәне, бир қандай пайда алдын.,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Балларыннын зәрресин алып атсан,
Жок жерден даў шығарып, налып атсан,
Түнерип, түтеп бәрхажанып атсан,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Бул дүнья сеннендағы бурын барды,
Пердеси жок, тийексиз үзик тарды,
А;1ды туйық, т\'псиз, тунғыйықжарды,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Пәкизе күлип ойнап, отырмадын,
Сораўы бар денеде шийрин жаннын,
Шеги болады налыў менен зардын,
Көкти жерге түсирип таслай берме.
Жериў-көк орнында 'гураберсди,
Турмыс өз жолында бара береди,
Ҳәр ким өз пейлинен таба береди,
Көкти жерге т^'сирип таслай берме.
14.03.2008.
СЕПИВДЕЙ М ЕН М ЕН Л ЕРД И М ЕН СИ Н БЕЙМ ЕН
Мен Қудайдын, .мөмин бир кулыдурман,
Сениғщей менменлерди менсинбеймен.
Карапайым каракеннин улыдурм.ан,
Ссниндей менменлерди менсинбеймен.
Түрли-түрли турпайы ис ислейсен?
Көрискеннен керексиз сөз сейлейсен,
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БирсЎлерден барк>'лла мртн излсйсен,
Сени 1щей менменлерди менсинбеймен.
Мен ушын мал-дүнья түкке турмас,
Хәттеки шайтаннын баласы Ханиас,
Өзиидей таккаббир. тажжал болмас,
Сениндей менменлерди меисинбеймен.
Аўзына келгенди бир көпяресен,
Баркулла басын шайкап өкиресен,
Соншенли журттан езге өзи кимсен?
Сенивдей менменлерди менсинбеймен.
Аузынды кандай жерден тескснлигин,
Аркауын кандай жиптен ескенлигин,
Тусаўын кандай ийттин кескенлигин,
Билмедим, бәддуаны менсинбеймен.
Төменге төменд^^рман, ийилемен,
Әлпайымға хәмийше сүйенемен,
Тәкаббырға ган калып күйинемен,
Сениндей менменлерди менсинбеймен.
Түсинигин, билгенин усыма гек,
Ийттин терисиндей керемен жек,
Максстим алыў емес сеинеи бир кек,

Бәрибир бәддуаны менсинбеймен.
Жас еиди жетписке келгеннен кейин,
Акылына салыи бергил бир зейин,
Пәтиўасыз, г!әмсизге енди не дейин,
Сенивдей менменлерди менсинбеймен.
Менин тек айтарым жшн-ыз бир сөз,
Акылын келте, тилин бир ярым гез,
Екенине болмады шыдам хэм төз,
С е н и н л е й менменлерди менсинбеймен.
21.03.200^
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Ш ЕЦ БЕРМ Е, Я СПИРАЛ?
Хаў енди бир адамдай ҳәрекет ет, умтылса,
Боньищағы болмағыр кырсыклыкган кутылса,
Цийетин не екени әзел бастан аныкдур,
Бир мен емес пейлине дуйым-журтын қанындур.
Жаксы менен жаманныц паркын сира билдин бе?
Жетпесинге мириўбет ислеп сирә көрдинбе?
Ссинен сирә аса бир жаксылык та күтпеймиз,
Зыянынды тийгизбей жүрсен налыш етпеймиз.
Тек иалыймыз мынаған, мәнгүр болып баратсан,
Адамшылык сыпатты жойтып, солып баратсан.
Неше миллион жьш еткен маймыл адам болғалы,
Бирақ ҳеш ўақ ҳеш қашан адам май.мыл болмады.
Еиди заман өзгерип, астан-кестен болмақта,
Аяам маймыл болғанға ҳәмме ҳайран калмақта.
Илим менен пәнинде, ақыл менен зәкаўат,
Сырын әшкар етиўге, жетпей қалды күш, куўат.
Тәжирийбе ошағы енди өзин боласан,
•Лта тегин бурынғы маймыл болып қаласанФилософлар, ойшыллар еки түрли ойлаған,
Вири-бирин бийкарлап, сөйтип жүрип сорлаған.
“Раўажланыў дегенин спиралша болады,
Қайталанбас хеш ўақыт алға басып барады!”.

Оған турып екинши катты соккы береди,
‘Юл айтқанын өтнрик, буны ҳәмме биледи.
Хәрекетгин барлығы шенбер түсли болады,
Айын жерди айланып, пәрмана боп турады.
Сол айткандай жерин де шыргү'белек айланып,
Мәнги бақый қалған ол қуяшына байланып.
Раўажланыў ҳеш ҳашан, хеш ўақ олай болмайды,
Ҳорекетсиз өмирде бир орында турмайды. ,
Бул болжаўын өтирик, егер солай болғанда,
■Адам қайттан маймыл боп атқаны бир ялған ба?”.
22.03.2008.
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ИНСАНИЯТҚА
Бул сизлерге бир шакырык хә.мде жақсы бир тилек, '^
А,аамзатты жер жүзинде аман алып калайық.
^ >3
Тап усыннан басқа менде ағла максет жок бөлек,
Лаамзатты жер жүзинде аман алып калайык.
Еиди урыс болағойса күлин көкке суўырылар,
Жерии майда куўырылған балык янлы куўырылар.
Инсан каны менен хәгге көкте айда жуўылар,
Лдамзаггы жер бетинле аман алып калайык.
.Лда.м заты бир-бирине ислеп бәрҳә кыянет,
Екинши жержүзлик урыс болды апат, қыямет.
Ендигиси оннан жүз мын есе болар бир зүлмет,
А,та.мза'гты жер жүзинде аман апып қсшайық.
Биринши жер жүзлик урыс оншык еди ойласаи,
Онда-курал жарағын да күшли емес орасан.
Жер жүзинин хожасыман, инсан.маи деп санасан,
,\аа.м.за1ты жер жүзинде аман 1^ 1ып катайык.
Енди сира еки жаклап атысып та отырмас.
Ж оқдейсенбе аранызда ақмак мәлғу'н, бир топас.
Түйме иске түскен ўақта қас кағы.мша ўак болмас,
Лдамза 1ты жер жүзинде аман алып калайык.
Ҳәзир енди инсанлардын максети хәм тилеғи,
Хаўа меиен суўдай тек те тынышлық бир кереги,
Өзи бинят еткен заттан жарылажак жүрсги,
Адамзатты жержүзиие де аман алып қалайық.
Илим менен зәкаўаттыц күшине бир карацыз,
“М еннен өзге күдирет жоқ!”- деген ойға барасыз.
Усыншелли акыл менен неге бийғам боласыз,
Адамзатты жер жүзинде аман алып қатайык.
Сеннен күшли көкте жалғыз қүдиретли К^дай бар,
Барлық ўакыт бендесине болып турған мәдсткар,
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К.оллап-куЎатлағанды бил, болса егер намыс-ар,
Лдамзатгы жер жүзинде аман алып калайык.
Канша еабыр, к а ти а иыдам меиен имкан бермекте,
Ғ>ендеси бир тәўбе етип, инсапк.а бир келмеспе?
Кьшн-кести урыссыз-ак. әжелинен өлмеспе?
,А.аамзатты жер жүзинде аман алын қачайык.
Хеш бир заттын илажын бир таппай сирә кой.майсан,
Урыс отын жағыўға бир, шарша.майсан, тойхмайсаи,
Жср тәғлирин, келешекти кашан, кай ўакойлайсан?
■Чдамзатты жер жүзинде аман алып ксшайык.
24.04.2008.
ИЙМ АНСЫ З БОП КЕТЕДИ
Неше .мәрте, неше рет “Ўакыт!” дейип атырмыз,
Ьастан аяқ туяна, бастан аяк акылмыз.
“Ўакыт зерден қәдирли!”-дейип сөзди оямыз,
Буныдағы тил ушы айтып ғана коямыз.
Расына келгенде, носгеллесин айтсақ биз,
Ьәҳәр өтип, жаз өтип, және келер м т ы н гүз.
Кейинге бир қарамай, алға қарай бара.мыз.
Дүнья дейип өртенип, дүнья дейип жанамыз.
Ўакыт деген пул менсн алтыньшнын қасында,
Кок тийинлык кәдири қапмас гәгггин расында,
Ойла.маймыз ўақытты, ойлаймыз тек дүньяны.
Мол молакай мол болса, мүдәәнын болғаны.
Айлык пенен айлыққа жеткенше бир асығып,
Сәл кешиксе кекшийип, көтерилип басылып.
Баслыкка да доқ урып, ашыў зерде етемиз,
Инсап пенен ийманды у.мытыпта кетемиз.
Сәйтип жүрин ал енди қыс та келип калады,
Белден қуўат, дизиннен димарынды алады,
Сақал менен шашыннын аппақ қардай болғанын,
Шөп ушына илинип, турғанлығыц бил жанын,
Кәрўан сарай кақырап, кәрўан көшип кегкенде,
Ўакыт өтип билемиз, гөрге аяк жеткенде.
“ Кеше ғана япыр.май бала едим, жас едим!”.
'‘Мине бүгин атпыстын асқарына мен келди.м!”.
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Алпыс жыллық өмприм, алты күнше болмады,
“Ғаркәллезий болсам да көзим сирә тоймааы!”.
Дейип сира өзиқе өзиц есап бермейсен.
Алпыстан соц кайтама талпынасан, өрлейсен.
Енди сирә бурынғы алыў сирә алыўма,
Енди мурса болмайды өкиниўге налыўға,
Қартайғанда нәпсинин ашылғанын қара сен,
“Алсам!”-дейсен тырманып, шығағойса өлесен,
■‘Бунын бәри өтирик иисаплылар көп еле,
Бирақ менин сөзимде шынлыкдағы жоқ деме!”.
Балық бастан ширийди дегендей бир яшыүлкен,
Ел баскарған нешше жыл, имканият болған кен.
Мал-дүньянын есабы, муғдар менен саны жоқ,
Төрт түлеги саў инсан кайғысы жоқ ғамы жок,
Соны көрссм уялып кысынып кеп қаламан,
Жас сексенге келгенде “ Өлсем дағы аламан!”.
Дегеи пейли оғыры жинимдағы келтирер.
“М^аәжликте нәилаж, нәпсидағы өлтирер,
Деўге сирә имкан жоқ, барлығы да жетеди,
Инсапсызлар усылай иймансыз боп кетеди.
03.04.2008.
М ЛА ДА Ө Л Ш ЕМ БАР
“Ал, июшқа влсе өкинер, ақмақ журт”.
Пабло Неруда

Адамзаттын акыл-ойы өлшеўсиз,
Басы булақ, аяғы тениз дерсиз.
Ашылмай сыр катмады әлем ара,
Айтып болмас барлығын дара-дара.
Инсан деген өзи бир жумбақ нәрсе,
Өзинин сырын қәне өзи билсе.
Сөз жетпейди, дәстанға сыймайды ҳеш,
Жазсааиағы, күни-түни ертели-кеш,
Онбес .миллиард жулдызды баклай ачар.
Кеўилинде сыр сандығын саклай алар.
Биракта саклай ал.мас нәпсин хеште,
Дүнья-малға соншелли а т ы қ , өшпе,
Гей ўақта у.мытып қудайын да,
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Жүреди себил болып удайына,
Мәртебе, мәнсеп ушын гүреседи,
Тар жолда табан тиреп, тиреседи,
Ийт янды ырылдасып, кораздайын,
Жулысады, жойтканша акыл-ойын,
Ксйин бир мәм,Л1'р затқа айланады,
Бир тийинин жойтса жаны қыйналады,
Қыйналмас адам жанын қыйғанына,
Қыйналмас харам дүнья жыйғаиына.
Қыйнатмас жалпььчамай өлгенине,
Елден елге ш убырьт келгенине,
Қыйналмас әкеге оқ атқанына,
Асына өзи зәхәр катқанына,
Қыйналмас ана сүтин акламайын,
Жүргенин, ак қараны бакламайын,
Қыйналмас жер шарынын ярымына,
Нан жетпей, тәғдирдин қорлығына,
Қепинсиз гер буйырмай атканына,
Қыйналмас от ишире отканына,
Өртенип, жансадағы алыў ушын,
Қыйратьш, қулатыўга салар күшин,
Нәпсин тыяалмаған ақмақтарға,
Инсап бер, яратқан өзин қолла,
Дүньяны жаратыўшы хожасысан,
Мүриўбат, апатыца жетпейди сан,
Инсапсыз иймансыз журтқа қанша,
Қөрсетип атсандағы билмес оиша,
Кеп жерди суў басып, тасып атыр,
Жср көшип, топырақ басып атыр,
Он баллык қүдирет даўыл менен,
Кетпекте қыйральш қәўим менсн,
От атып мывдаған гектарларды,
Дозақты жер үстинде бинят қылды,
Жерин бир қәхәр менен силкин!ендс,
Қалалары теп-тегис болар демде,
Не себеп, сондада коймайды хеш,
Мал-дүньяға өмирде тоймайды ҳеш,
Я таўфыйқ! Я инсап! Инсан деген,
Нәпсин сира жүўеш(ей алмаспекен?!
29.04.2008.
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БИ Р ҚАТЫНҒА
Сеин көрсем “Я инсап!” тап басқа бир,
Сөз түспейди тилге өзге соны бил.
Каидай ма!С1 ук скенинди билмеймен,
Жин-жьшыр да болмас озивдей пүткил.
Уў-зәхәр, закымнан жаралғансан ба?
Ийт пенен қаскырдан таралғансан ба?
Адам сыпат бе.чги көр.медим сеннен,
Жылансан ба, шаянсан ба, марсан ба?! .
Сен менен бас коскан еркекке сәлдак,
Хәр бир демде өлип тирилиўи х.ақ,
Енсесинде шингирик шаўып күнде,
Ешек етип минип ж\'рдин-аў бирақ.
Лзап-уқыбетке шыдамай сорлы,
Әйне наўқыран жасында өлди,
Ат пенен ешектен болғаи ғашырдай,
Ссннеи де зүриятлар дүньяға келди.
Балларга да жәллагдайын копалсан,
Қ;.)с, кирпиксиз ала пестей мақаўсан,
Адамды х,айўан деў болмайды хаслы,
Тәрийп жетпес кандай әжиўа затсан?
Ҳайранлар қгшаман нызамға, занға,
Жаза жазыл.маған хайўанға, малға,
Каран батсьш, деўден баска иләж жоқ,
Сен хаққында сөзди қоямыз онда.
14.05.200&
ИНСАП П ЕНЕН БОЛАГӨР
Мактумқулы айткан, ат1сан нәсият,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Ийманлы, инсаплы, ардақпы зүрият,
“Өзине дос билме пәни дүньяиы!”.
Мар-парсы тилипде айдарха дсгеи мәпини биллиреди.
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Бул дүнья кимлерге опалық етти,
Неше Фраунлар әрманда кетти,
Искендер Зулкарнай басыиа жетти,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!” .
Шынғыс: “Жаўлайман, аламан!”-деген,
Дүньянын хожасы боламан деген,
Өтирик, “ Мәнги, бакый каламан!”-деген,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!” .
Яхшы тарийх пенен өтмишти енди,
Қояйық, ол хакта сөз болмас кенде,
Өмирин қас кағым, өтеди демде,
“ Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Саддам Хусайнды бир елдин ханын,
А яқасты етип, намысын, арын,
Ж әхәннем карына жиберди жанын,
“ Өзине дос билме пәии дүньяны!”.
Ышқында себил боп жүрсен күни-тун,
Курық таслап буўар шығартпастан үн,
Астан-гестен етип жиберер бир күн,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Билмей де каларсад жүргснде себил,
Жар қабақ аўзына келгенин пүткил,
Дүнья қолдын кири, опасыз деп бил,
“ Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Үлкен хәмелдегини, оннан үлкени,
“Жеп қойдын!”-деп қаггы бир дәкки берди,
Сол қүни ол сорлы тил тартпай өлди,
•‘Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Бул дәккиде төркин, мәни бар еди,
Өлгеннин нәпси бир океан, жар еди,
Кейни ўайран, бул қандайын хал еди,
“ Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
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Қапанын манлайы етип жай салды,
Жнх,азын Туркия, Арабдан алды,
Дүньянын ышкында от болып жанды,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
Мейли ҳадал мийнет пенен жыя бер,
Мийнетине алғыс айтсын аўыл-ел,
Ен баслысы ннсап пенен болагөр,
“Өзине дос билме пәни дүньяны!”.
18.05.2001
МАЛ-МҮЛКИЦ МӘЦГИЛИК ДЕП БИЛМЕГИЛ
Кам сүт емген бендс сакла ядында.
Мал-мүлкин мәнгилик дел билмегил.
Неше сынак, асырымлар алдында,
Мал-мүлкивди мәнгилик деп билмегил,
Байлыкта Қарунға тай болсандағы,
Кеўилин кәтиржам жай болсандағы,
Көктеги кол жетпес ай болсандағы,
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
Ҳәр заттын берекет өлшемин берсин,
Кслсе байлық тәнҳа мийнеттен келсин,
Қайырлы исинди ел айтып жүрсин,
Мал-мүлкин мәнгилик деп ойлама,
“ Қолдын кири!”-деген ата-бабалар,
Олардан өткен бир барма даналар.
Абырай-атак хүждан менен сана^аар,
Мал-мүлкин мәцгшшк деп ойлама.
Мийўе питкен сайын болар төменшик,
Көкте; ай, куяш, жер емес меншик.
Айылын жыйнағыл айырьшмастан жик,
МсШ-мүлкин мәнгилик деп ойлама.
Семизликти кой көтерер деген бар,
Болса егер ҳүждан менен намыс, ар,
62

’
;

Ышкында өртенип болмағыл мәттал,
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
Байлык бисяр болса тураман деме,
Жер үстине жәннет кураман деме,
Кен жәҳәнге калай сыяман деме,
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
Хеш биреў түбине жете алмады,
Ол сызған сызыктан өте алмады,
Безден бөтен алып кете алмады,
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
Ж ери-көкти жалмап, ж^тажақсан ба?
Өз асына зәхәр қатажақсан ба?
Дүнья деп гүнаға батажаксан ба?
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
Канша дмалын болса хадаллап алғыл,
Хатамдай тарийхта мәнгиге калғыл,
Ғәрипке-қәсерге көзинди са;п-ыл,
Мал-мүлкинди мәнгиликдеп ойлама.
Ж әне болсын десен малу-көл бисяр,
Байлыктын закаты дегеииде бар,
Опасыз дүньяны есине бир ал,
Мал-мүлкинди мәнгилик деп ойлама.
22.05.2008.
ЯЛҒАН ДҮНЬЯ КИМГЕ ОПАЛЫҚ ЕТТИ?
Тарийхка бир нәзер салып қарағыл?
Ялған дүнья кимге опалық етти?
Бастан-аяк бес күнлик деп санағыл,
Ялған дүнья кимге опалык етти?
Н әпсин бир окпандур хәргиз толмайды,
Алған сайын гүрбек янлы торлайды,
Жүз жасасан кас қағымша болмайды
Ялған дүнья кимге опалык етти?
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Махитабан жанан болып доланар,
Карар көзин, санан болып саналар,
Бир күн сотын курып ка 1ты каралар,
Ялған дүнья кимге опалык етти?
Кей Хысраў, Баҳрам шахлар әрманда,
Залдан, Рустемнен нышан ка^1 ған ба?
Цезар басын жлтканлығы ялған ба?
Ялған дүнья кимге опалык етти?
Бунын кәри алдаў менен арбаў-ғой,
Көкиреккс колын салып барлаў-ғой,
Кыян-кести, кыйқыўменен зорлаў-ғой,
Ялған дүнья кимге опалық еати?
Караныз дүньянын бастан-аяғын,
Тәрип жетпес айчсам сыйкы-сыяғьш,
Айтыўға тил бармас лолылык жағын,
Ялған дүнья кимге опалык етти?
Түркмен басшы болып дүньяға келди,
Бир өзи басқарды, бир т>тас елди,
Дүньянын гиддиман байы не көрди,
Ялған дүнья кимге ошъ1 ық етти?
Және Сапармурат хаққында айтсак,
Кудайын умытып кеткенлиги хақ,
Өзин Пайғамбар деп айттырды әрўақ,
Ялған дүнья кимге опалык егги?
Адамзатгын жалғыз Пайғамбары бар,
Мухаммед Мустафа үммстине яр,
Даўагерлер болар намыссыз, бий ар,
Ялған дүнья кимге опалық епи?
Соннан сабақ а л ь т үлги етебер,
Сөз мәниси, төркинине жетебер,
Мүнкир болмай мусылман боп кетегөр,
Ялған дүнья кимге опалык егги?
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Байлык, мәнсеп састырады дебдиўден,
Тилииди тый “Айрыкшаман мен!”-деўден,
Жаманы жоқ иймансыз боп өлиўден,
Ялған дүнья кимге опалық етти?
Ийманды, инсапты бойыдажәмле,
Өзгени өзиқнен ҳаслан кем көрме,
Дүньяныи тиреги “Мен!”-дейип жүрме,
Ялған дүнья кимге опалык етти?
Бул дүнья хәммеге жетеди билсен,
Сағымдай жьшт етип өтеди билсен,
Туўылған бир күни кетеди билсен,
Ялған дүнья кимге опалық егги?
М снин бир айтарым бес күн өмирде,
Гүдик, гирбин са 1С'1амайын кеўилде,
Сүйенип жасайык бири-биреўге,
Ялған дүнья кимге опалық етти?
24.05.2008.
ӘКЕГЕ НЕ ЕТСЕН...
Ул сорадын Алладан, қошқардайын ул берди,
Қыз сорадыц, көзлери қункардайын қыз берди.
Енди саған не керек, күнде датлап, налыйсан,
Барлығынан ўаз кешип, өлиўге де қайьисан.
Ен биринши айтарым, әсий болма Аллаға,
Өзицяи өзин буншелли төмен урып қорлама.
Ул айтканды етпесе, қызлар кетсе басына,
"Сеннен болды!”-дейип кеп ҳаялға да асььчма.
“ Бир бәлеси болмаса жолда қуйрық жатама?”
Хүрмет-иззет еттинбе өзин жалғыз атана.
Жерден өнип шыккандай, жалғыз үй;1и мақаўдай,
Тынламадын өзгени гүнелектей, сакаўдай.
Ж ийиркенип қарадын әке менен анаға,
Ж әннет бағын дөре'гтин кызын менен балаға.
1-1е буйырса “хош” дейип, бәржай етип отырдын,
Торибиянын орнына нәпсине көп сатылдын.
Балан енди мәскүнем, нәшебент пе не нәрсе,
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Ахылына жуўыртып, өзин ойлап бир көрсе.
Бүгинлиги юристтен барып кенес сорайсақ,
“Судласаман!”-дейсен-аў өзин калай, қалайсан,?
Әкен сенин менен бир судласпай-ақ кетти-ғо,
Ж әбир-жанан сорлыныд сүйегине жетги-ю.
Әкеге не ислесен келер демдс айланып,
Енди шара табылмас откан менен ойланып.
04.06.2008.
СЕКТАНТЛАРҒА (ҚУДАЙСЫЗЛАРҒА) АЙТАРЫМ
К>'дайсызлар бизлерге диннен сабақ бермекши,
Мүддәхәсин питксрип, бахтын сынап көрмекши.
Кулағына куйып ал, бир айтарым сизлерге,
Ийт териси яндысыз, көринбениз көзлерге.
Және айтсам нийетин, мақсетинди, туркынды,
Сатыўға да тайынсыз миллетинди, ултывды.
Өзиц делбе, дийўана, пир болмакшымысан сен,
Жүрген санға шаппатлап, алба-далба шолақжен.
Инжил менен Масихты бурмалама мәпине,
Бир бәддиўа болмаса қулақ аспас гәпине.
Ийман менен инсаптын парқьш қайдан билесец,
Бизге сонда сен сорлы калай сабақ бересен.
Бул үлкенин тарыйхы, келбетине бактын ба?
Панайында бәркулла Пайға.мбардыи, Хактында,
Дин Исламнын қуўаты, негизи де усы жер,
Кәәбатулла сыцары, егизи де усы жер.
Усы жерде жатпакта Мухаммедтин жан досты,
Султан Уайс бабамдай ғайыбана кан досты.
Матрудий, Шибшшй, Накшбандий айтсам .мен,
Бир “Уф!”-дегеп демине күл боласан, өлесен.
Бу.харийды бир пүтйн дүнья хүр.мет етеди,
Сонда сснин бизлерге калай күшин жетсди.
Яссаўийдей бабамнын кәдем қойған жерлерин,
Айтсам тәрип жетпейди Темур Я1щы ерлерин.
Алты жүз мын дйнсиздин жан-зәрресин алғанын,
Еслейсен бе Әмирдтпг неден минар Ссигғанын.
Қ;.'ран менен пал ашып Хактын кулы екенин,
Жылдырымдай жаўыздын жазасын бир бергенип.
Қ>'лайсызлар, мүнкирлер әзел бастан кас дуиншн,
Карсыласқан бизлерге Баязиттей жср қуи!кан.
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Б^ьтесен бе Кубра қандай кәрамат еатк,
Шынгысханнын ләшкерин ачба-лалба мат етти.
Хәм ол бассыз кол менен бир динсизди мусьимаи,
Нткенлигин ойла ссн, сабак алсеи! усыннан.
Бул жерлердин хәр карыс, хәр кәдеми тебсрик,
Псрзентлери динине, ийманына дым берик.
Игер бассыз қалсақ та ийманды хеш сатг1ай.мыз,
Өгярик, есек мылжыцға кайрылып та баклаймыз
Оксаннын артынан келген жансыз дийўана,
Чарлез Пархин, Анетта сөзим бар тек бир ғана
Пәрўардигарым жалғыз, Пайғамбары да жапғыз.
Сандалама кеп аса, ширк келтирме хәргиз.
Бо.чжадын кеп қыя.мет хәмде акырзаманды,
••Бо;1ады!”-дсп датладыц айт, қәне ким инанды?
Линлеринен безгенлер кулак асын сиз маған,
Келсшегин, зүриядын болсын десен ел аман,
Пурсат барда етегин жзўып ескн жыйнағьш,
Линнен оезип, бенделик сыпатынды жоймағыл.
Пресен бе сезине сондай мәлғун, ах.мактын,
^!у\аммедтин. үммети, кулысан ғой бир Хақтын.
Усы слдиц перзснти, болсан бизин .ми.г1 етген,
Коргағыл сен халкыгъчы бүндай апат, иллетген.
14.06.2008.
ТУЙЫКЛ.ЛР
Балларға ол “ Ишпе!”-деп көп нәсият етеди,
Нәсиятлап ал ези шеннен шығып кетеди.
■‘Дүньяда бир бахытлы арақ иигпеген адам,
Түсин соны кулыным, есте сакла сен муда.м!”.
Оке сөйтип баааға бар бштгенин айтады,
Лйгкан сөзин у.мытып, ўәдесинен кайтады.
Баласына ишпе деп өзи суўдай си.мирер,
Кылўасьша қонсысы, к>фбы-курдас журт күлер.
Сози баска, әмелде иси баска әкенин,
Түсинбедим ал енди қандай маклук екенин.
***
Дүнья хакта ал енди, канша айтып атырмыз,
АГ^ткан сайын нәренжан, айтқан сайын пакырмыз.
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Турқы менен гүр-түгин, к.өрки менен келбетии,
Он сегизмып әлемли мьша пайгахт жер бетин.
Үйренип тс болмадык, түсинип те болмадық,
Бастан аяк келебе, шешимснз дсп сорладык.
Ҳ ет жеринле ушы жок, шубалаикы не нәрсе,
Қәне өзин саўмалап, бахтын сынап бир көрсе,
Инсан заты ашпаған сырды .мүмкин ашарсан,
Сократлар жетпеген асырымнан асарсац.
Мүмкин еле куяшка барыў жолын табарсан,
Сөйтип еле илимде тәнхә болып қаларсан.
Барсандағы қайларга, ушсандағы көклерге,
Екенлигин у.мьггна тиришилик тек жерде.
8 .08 .2008,^
АДА^МЛЫҒЬЩ ЯЛҒАНБА?
Нәнси дейип диницнен безиўге де кайылсан,
Бир қ>'лкыннын жолында жүрген делбе, сайылсан.
Нс жетпейди өзине хайран болып бағаман,
Қылығына, қылўана өртенемен жанаман.
Жолдасларын, досларын шайтан менен жин-жыпыр,
Дин-ийманды билместей қандай затсан сен күпир.
Кулакасып сөхчерге, мәмилеге келмейсен,
Ҳадал менеи ҳарамнын паркын сирә билмейсенЕн жаманы жаныма батып турған жери бир,
Маржан ара гәу.х,ардай зерлер ара един дүр.
Ада.м сыпат қалмаған сыйкы менен сыяқтан,
Бул бә.тени тапқансан айтшы өзи каяктан.
Таза болған жиллидей желигип кеп кетесен,
Бул дүньядан сен сорлы, не көрдим деп өтесен.
Аяғынды тик басып басты еркин ойлаўта,
Журтлар кусап жадырап, жүриўге бир болмайма.
Дәў болсанда жығады, арақ пенен ойнама,
Ө з-өзине клсг етии жанды буиша қыйнама.

Үйин менен балларды бүлдирмесен егер сен,
“ Ишип жүрсен, иштин!” -деп айтпас едим сирә меи.
Көктен тажжа.’! түскендей улы-шуўда-қум-ғуўыт,
Л51Қ асты болмакта арзыў-әрман, зор үмит.
Жийиркенип карайды ба'ш-шаға, дуйым журт,
Сендей болмас ҳәтгеки хәрре, кене, сүлик қурт.
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Жылан дағы жәниўар зәҳәр шашпас ешейин,
Гәп төркинин тусингил, бергил кәне бир зейин.
Зсйин, акыл-хуўыштан әзи гирггай қатған ба?
Ссни өзи адам деп ж>'ргенлигим ялған ба?
20.08.2008.
РОССИЯҒА БИРАДАРЛЫҚ
Гоузияныц К^}’бла Осетияға 7-августтан 8-августқа өтер
кешеси жаўызларша бастырып кирип, Цхинвалды қыйратып
тас^аганы, еки мыцнаи аслам п уқара хаяық, орыстық
парахатшьшық сүйиўиш әскерлерипиц набыт болғанын, Грузия
преулденти Михаил Сакашвилидин, бул ҳәрекетин пүткил
жь.мийетшилик Геноцид деп бақалап атыр.

Геноцидтин мәнисин айтсам егер сизлерге,
Туўры келмес калима, т^7 ры келмес сөзлерге.
Жаўыз, жәллат деў]-е де онша туўры келмейди,
Канхор, залым дегенде түп мәнисин бермейди.
Булар өзи адамлар ишиндеги хайўанлар,
Бастан аяк Алладан ғарғыс алғаи 5>айранлар.
Мақсет пенеи мурады ацамзатты жоқ қьыыў,
Канлар И11.ШП касқырдай қансылап хәм улыў.
Булар өз адамлар ишиндеги делбелер,
С^шгам менен Пеначет, Сака және өнгелер.
Океаннын артында, латынлардын елинде,
Не етпеди геноцид сорлы Чили жеринде.
Лйта берсен және де Европа жакларда,
Югославын отларда к>7 ырылған ўакларда.
Оннан кейин бермаған Жақын Шығыс Иракта,
Ондай апат болмаған жақын-жуўык, жыракта.
Геноиидлер өз халкын ези кырып таслады,
Озгелерден өзлерии бәлснт коя баслады.
Усы мақсет, усы ой гегамонлык жолында,
Жатса баска дастанып, жүрсе қурсШ колында.
Олар сирә сырт пенен, өзге менен иси жоқ,
Халқын өзи зәхәрлеп, өз халкына атқан ок.
Сондайлардын биреўи шыкты ийек астынан,
I еноцидтин дәстинен агп-аў-далғаў Гүржистан.
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Амсрика жакларда окып, тәлим алғаи жан,
Прсзидент болғалы мын бир ала-сапыран.
Қол астында аз санлы Осстинди, Абхазды,
Әжелипеи бурынлаў жок етиўгс гөр казды.
Токсан жылдын ии^ииде Осетинди төрт ирет,
Қырыи-жойыў жолында ка.мал қылды күдирет.
Мына жакта о^гардын тирегинин барлығын,
Геиоцидтин кылўасы Россия корлығын.
;
Келтиргенин кен жәхән, пүткил дүнья биледи,
Гераклге канда?! ер, кимниц күши келеди.
Россия жер-көктин Қудайдан сон тиреги,
Әлем ара адамзат тынышлыктын гиреўи.
Әж.ели11е асыккан гүлки ойнар шер менен,
Көргембисиз хаялдын тен болғанын ер меиен.
Кор^енбисиз кузғыннын бәлеит иәрўаз еткенин? V
С;ц1танатта, саўлал'а сункардан бир өткенин?
Көргенбисиз каскырдын арысланды а;и'анын?
Коргенбисиз Кураннын аяк асты болғанын?
Коргснбисиз кел[инди горбар, гөркаў, дийўана,
Кәўендери .халкьтын, елге болған бир пана?
Сакадеген саткын зат. альи 1 күшти алыстан,
Гүлли әлем гүўасы, өзин-өзи еткен кан.
Цхиива;1ын баяғы кырык екинши жылдағы,
\
Тап Сталинградтай бастан аяк кыйрады.
Геноцидлер фашисттеи мын бир есе өткерди,
ч
Жаўызлыкты шегине. шук-шуғыиа жеткерди.
;.
Өз б^1лларын ез.тери таики менен бастырып,
.
Канлар кешип, кан ишип кеўиллерин йоштырып.
Оксан аргы жансызы екенлигин көрсетти,
Юшенко ҳәм Михаил бир .мектепге ер жечти.
Украиг!лар баўырым сизлер Өзбек, Қаракалпактай,;
Орыс пенен каиа;шс гүл жайнаған бир бағдай.
;
Кайдағы бир жансызға еркти берип койманыз,
Пн. бирннши Д0 СЛЫК1 Ы, ке.иешекти онланыз.
.Алыстағы туўъютан, жакын.здгы қонысы,
'’
Мын бир есе абза.г,тур, усы гәитин дурысы.
КЛТО деген бәлгге кириўге хеш та;шынба,
,
Аўқамласын, баўырын бихчер бармыз съткымда.
Көрмейсенбе НАТОнын мақссти ҳәм нийеткн, ;>
Ьағыидырыў, күл етиў гүлли әлем жер бегин.
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ткен күни жерине кәлхат янлы конады,
Жериц менен ийнице қурал-жарак тағады.
Жатсан к>’рал үстинеде, отсан оттын ишинде,
О у жеринде жетимдей, аяқ-қолын кисенде.
Калыўын бир ойлағьш, бирадарым баўырым,
Дым кыйлансан жүгиннин маған бергил аўырын,
Кайдағы бир Сирия қолын созып атқанда,'
Нырыққа сыймас сеники растан да, хақтан да.
Сенин қ>'рал-жарағын ўайранадан табылды,^
Гап Қабылдын тас пенен урған яцлы Абылды.
Конысысы қонысыны күнлен, бакдап аткавдай,
Гуўысканға ту^ўысқан гөрлер қазып атқандай.
Баслап барлык бәлени және жала жабады,
Нәхакдықтан кеўилин қалай қарар табады.
03И11 өзи қоллаған елге жала жаппақта,
Өзлеринен басканы санайма я ақмакка?
Елеберин көремиз аман болсак, саў болсақ,
Нәмәртлерди, мәртлерди, кимлер нәхақ, кимлер хак.
Гага еле анықлық киритеди буған да,^
Хакыйқатлык жер болмас Россия турғанда.
О гағасы орысым сизге сира гәпим жок,
Өзоек, Қаракалпақ бар, достым болсын кеўлин тоқ.
22.08.2008.
0

К.ЛЙСЫ АДАМ, Қ,\Й СЫ ҲАЙЎАН БАЛАСЫ
П екинде 2 9 -ж а зғы одимпиада ойынлары өткерилип
шпырғаи бир дәўирде 2008-жылдыц 8-оөгустында тацда
Гру^зия озиниқ қол астыпдағы аз санлы Осетияға басып кирип,
ихинвалды қыйратып таслады. Россия прьемер министри
^^ла')имир Путин, Америка президеити Жорж Бушқа, сол жерде
Пеканде, урысты қойдырыўды өтиниы1 еткенде, ол: ''Ҳеш ким
Урыс қөлемейди/^^-деп немқурайды жуўап берди.

Смрия прсзилеити Асад, бул апатшыллыкка катты кыйиаРоссия менеи дослыкты беккемлеўге ўәде берди.
^
Цхинвалдағы курал-жарактын көпшилигн ,\мерика мсиен
■
’ '\''^1ипа ийеси болып шыкты.
Гага/шғы' ха^ияк аралык сул иәзерде тутылмакта.
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Сөзи баска, иси баска занғардын ,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Сөз мәиисии, лмағанасын анланыз,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Жука жерге шыккан шыйкан мысалы,
Дин -иймаады билмес қыйкан мысалы,
Бир саўатсыз, мөмин дийкан мысалы,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Дүньяда кай жерде от жанып атса,
Қай жерде аўкатка зәҳәрлер катса,
Әлем карар таппас егер Буш отса,
“Хеш ким урыс кәлемейди!”-лтсйди Жорж.
Латынға ләнгәрин таслап отырса,*
Бирсўди биреўге каслап отырса,
ГТолша, Чехти алдап, арбап кагырса,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Жакын шығыстыда ўас-ўайран стти,
Аўғанды аўьнитай хәм хайран етти,
Иракты иритип нәренжан етти,
“Ҳеш ким урыс қәлемейди!”-дейди Жорж.
Урыс отын ашып әке мийрасты,
Улкен Буш неше рет урьюлар ашты,
Дүньяны ийелсў ғәрези-касты,
“Ҳеш ки.м урыс қәлемейди!”-дейди Жорж.
Жәллаттыи бсътасы жәллат болады,
Қаллаптын баласы катлап болады,
Қанхорлар барлығы бир бап болады,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Бундайда питпегир деген болар ма?
Не нәрсе ези бул жыланба, мар ма?
Ләнгәр-Якр.
Мар-Айдарха
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Пейли кәпес янлы соншелли тар ма?
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Жуўкалыкты шайтаннан да өткерди,
Қуянкылык пенен мейил питкерди,
Израилға ҳәл-ҳәл берип, пәт берди,
“Хеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Бир аяғы Африка жакларда,
Канлы қолы канжар менен окларда,
Дүньяны кыйратып, жағып отларда,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!” -дейди Жорж.
Ана канға жерип, перзентин т>^са,
Канға шомылдырып, кан ишип турса,
Урыссыз такаты болмас бир мурса,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж.
Ийттин емизгени деўгеде болмас,
Инсан инсанларға болмас бунша кас,
Инсаныйлыксыпаты жок, мәлғун пәс,
“Ҳеш ким урыс кәлемейди!”-дейди Жорж,
Путин менен екеўинин арасы,
Көк пенен жер, аршы әла арасы,
Қайсы адам, кайсы хай>^ан баласы,
“Ҳеш ки.ч урыс қәлемейди!”-дейди Жорж.
30.08.2008.
ТИЛЕГИМ , ДУС ЕТПЕ НӘМ ӘРТКЕ АЛЛА
Жатсам-турсам еки қолым көксимде,
Тилегим, дус етпе нәмәртке Алла.
Не етсен Бийрубар өзин еркинде,
Тилеги.м, дус етпе нәмәртке Алла.
Ҳак көкирек пенен тиледи.м бердин,
Кыйьп 1-кыстаў күнде жәрдемге келдин,
Қулы боп кетейин мәртлердин, ердии,
Тилеги.м, дус етпе нәмәртке Алла.
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Исимди Ссшмағьш нәкәске, пәске,
Түсиме ендирме ҳәчтеки кеште,
Дин-ийманды билмейтуш н бир пәске,
Тилегим, дус етпе иәмәртке Алла.
Бир күщ1е он еркск көрген қатындай,
Жылыўы жоқ үпилдирик отындай,
Парахор казынын қурған сотындай,
Тиле 1 им, дус етпе нәмәртке Алла.
Тилимнин тийегин тайдырма хаслан,
Ҳакыйқатлық ушын болса да кас жан,
Дүнья ушын ар-намысты сатпаспан,
Тилегим, дус етпе нәмәртке Алла.
Саклагыл сықмардан, сақлағыл сактан,
Сакяағыл жаладан, атьшған оқтан,
Түссемдағы егер патшалық тахттан,
Тилегим, дус етпе нәмәртке Алла.
Қайырсыз қарынлы байдан саклағыл,
Мийнетсиз табылған малдан сақлағьш,
Ғайры-тәбий, иилас ойдан саклағыл,
Тилегим, дүс етпе нәмәртке Алла.
30.08.2008.
ЎАТАНЫМ
Сенин бүгин еркинлик алған күнин.^Ўатаным.
Кслешекке кен гүзар с:1лған күнин, Ўатаным.
Ығбал-бахтыд шамш ырақ жанған күниц, ЎатанымДүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
М әнги-бақый тарийхта кшп-ан күнин, Ўатаным.
Он жетиге шыкканын кеткенин бе ержетип?
Қыйын-қыстаў күнлерин, кетксн болғай бир өгип,
Кслгенлигин айлаўдан тулпар янлы дүрлетип,
Дүньяаа бир әрманс,ыз болған күнин. Ўатаным.
Мәихн-бақый тарийхта қалған күиин, Ўатаным.
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Он жетиде Алпамыс жаўға сапар еткендс,
К^'дайсызлар, динсизлер кылышыиан өткенде,
Ерлерине, мәртине душпан күши жеткенбе?
Дүиьяда бир әрмансыз болған күнин, Уатаным.
М әнги-бакый гарийхта калған күниц, Ўатаным.
Тумаристтей анамыз залым Кирдей шахларды,
Ары ушын геллесин қағып алған ўаклары,
Меске батып баслары, сынбадыма сак^пары,
Дүмьяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
М әнғи-бақый тарийхта калған күниц, Ўатаным.
Сакыпкыран Темурға перзеитлиғин акладын,
Вас кетсе де бойында қайсарльп-ын сакладьш,
Кайда барсаи баркулла ҳакыйқатты жакладын,
Дүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
М әнғи-бақый тарийхта қалған күиин, Ўатаным.
Кимде кәне Әмирдей Сақьшқыраи баба бар,
Ки.мде қәне Беру^нш, Улуғбектей даиа бар,
Кимде қәнс Бухардай, Са.марқандтай қсиш бар,
Дүньяда бир әрмансыз болған күниц, Ўатаным.
М әнғи-бақыйтарийхта қалған күнин, Ўатаным.
Бир Алланын қулымыз, Мухаммедтин үммети.
Ислам дииин Темурын жер жүзипде ғүллетти,
Әўл^иотарын динине садық болып ержетти.
Дүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
М оцги-бақый тарийхта калған күнин, Ўатаным.
Дүнья жү-злик картага өз танбанды басқан күн,
Тслпек көкке атылып кеўиллср бир йошкан күн,
Ллла аршы аланын есигин бир ашқан күн.
Дүньяда бир әрмансыз болған күиин, Ўатаным.
М әнги- бақый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.
1 орийпине,

ўаспына сөз жеткериў мүмкин бе?
Блйғәрез бир гүлленген мийўели бағ бүппше,
!^-нди хәргиз хеш кимге қуллык етип жүгинбе,
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Дуньяда бир әрмаисыз болған күнин, Ўаганым.
Мәнги-бакый тарийхта калған күнин, Ўатаным.
Кокте қуяш тал түсте қара бултка батканда,
Кәдирийди, Шолпанды, Аллаярды атканда,
Өлссдағы ерлерин арын сирә саткаиба,
Дуньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным,
Мәнги-бақый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.
Өтмиашнди еслесем еслер аўып кетеди,
Сексендеги корлыклар қайғы нағьгп кетеди,
“Өзбек иси” нахақтан көксин жағып^кетеди,
Дүньяда бир әрмаисыз болған күнин, Ўатаным.
Мәнги-бакый тарийхта калған күнин, Ўатаным.
Осетинди Грузин кыян-кести еткенде.
Жәбир-жапа сүйектен, жан алкы.мға жеткенде,
Туўысканлық, дослықта бизден еллер өткенбе.
Дүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным,
Мәнги-бакый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.
Бизлер өзи әзелдеп кан-канына карыскан,
Еки ийин, еки қол, еки бирдей арыспан,
Сөз козғаўға қәжет жоқ, тарийх-чардан, алыстан,
Дүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
Мәнги-бакый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.

Әўе;ннще, хәр дайым албырап та калғанбыз,
Нәкәслерди дос дейип жанға жакын алғанбыз
Душпан кайсы, дос қайсы әбден сынап болғанбыз,
Дүньяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
Мәнги-бақый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.
Ел басшымыз ел дейип, жанын пидә етпекте,
Сынаклардан мәрдана, мәртлик пенен өтпекте.
' 1980-жыллардыи орталарынан баслап “Өзбск иси” дсгеН
сылтаў мспен Өзбекстанда Гдлян хә.м Ивгнов басш ы лы ғы нД^
репрессия жүризилди.
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Кәдемлерин кец алын, қолы көкке жетпекте,
Дү]1ьяда бир әрмансыз болған күнин, Ўатаным.
Мәнги-бакый тарийхта қалған күнин, Ўатаным.
Дарья киби тасқынлап толып атсан бүгинде,
Катардағы бир нарсац жерде қалмас жүгин де.
Жулдыз киби бийиклик, батырлық бар тегинде,
Дүньяда бир әрмансыз болған қүнин, Ўатаным.
Мәнги-бакый тарийхта қалған күниқ, Ўатаным.
01.09.2008,
Ө М И Р БАРЫ-Ж ОҒЫ БЕС КҮН ДӘЎРАНДУР
Өлшестирип-шенестирип отырсам,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Күнлерге, айларға, жылға жетпес сан,
Бәри бир узағы, бес күн дәўрандур.
Азанғы шық сәске жетпей кепкендей,
Түнде сағым бир жылт етип өткендей.
Мал саўдасы, қол урысып питкендей,
Ө.мир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Мәнзилге жетиўге асығып қатты,
Алтынға бергисиз ўақты кымбатлы,
Самалға суўырып алғанын хақты,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Инсан заты Адам атадан баслап,
Кейпи-сапа менен кеўилин хошлап.
Ўақыттын өткенин билмей ғоддаслап,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Бес қүнлик дүньяда қылды қырғьшды,
Зинданлар қазылып, дарлар қурылды,
Кысқа өмирди, қысқартыўға урынды,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Дүнья, дүнья болып, көзин ашқанлы,
Топан суўы нәўпир болып тасқанлы,
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Урыс-жәнжел, инсан көзии ашпады,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўранлур.

Парахат күнлерден урыс көп боллы,
Бир-биреўге карсы жүрис кеп боллы.
Акьш хайран болып, турыс көп болды,
Ө.мир бары -ж ош , бес күн дәўрандур.
Тарийхка нәзер сап карап отырсан,
Урыслар саь’ына жетпес ҳеш бир сан,
Жуз жы;шап урысып и^ыкканьтша жан,
Өмир бары-жоғы, бес күн ләўрандур.
Неге бир-бирсўге болар бунша кас,
Неге бир-биреўге атар бунша тас,
Неге бир-биреўге болар бунша нас,
Өмир бары-жокы, бес күн дәўрандур.
Океан артынан бермаған келип,
Буралқы ийт явды тимискиленип,
Урыс отын ашып жүрер күн керип,
Өмир бары-жоғь!, бес күн дәўрандур.
Пейиллер ие ушын тар болды бунша?
Нәпсилер ие ушын жар болды бунша?
Жүреклер не ушьш кан болды бунша?
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Алланы билгеннен, бшшегенлер көп,
Күндестей бир-бирин күилегенлер көп,
Ийманға, инсапка келмегенлер көп,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Сөздиц ток етери ж\'ўмакка келсек,
Ақылға жуўыртып, ойланып көрсск,
Изипде жақсылык қалар екен тек,
Өмир бары-жоғы, бес күн дәўрандур.
Сол ушын колларды, колларға берип,
Көрискенде күлип, мум явды ерип,
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Жүрсин көзлер бәрхә жақсьыық көрип,
Өмир бары-жоғы, бес к\'и дәўрандур.
04.09.2008

ӨТИП БАРАДЫ
Хәр демин, хәр күниц ғәниймет билгил,
“Хош Аллаяр” айтып өтип барады,
Көштен кейии калма, асыккыл, жүргил,
Күтип турмас хәргиз, кетип барады,
Кейин караўга бкр мурса бермейди,
'Гек те алға, мәнзил карай өрлейди,
Ишип турып анка кеўип шөллейди,
Өмирден бир гербип! кетип барады.
Дүнья алаканда турған яцлы тар,
Бастан аяғына таўлар менен жар,
Кәрўанды баслаған сол бир кара нар,
Бир күн мәнзилиие жетип барады.
Кеше көргенинди бүгин көрмейсен,
Бүгин, ертен не боларын билмсйсен,
Етек дизе жаппас хәмде шолак жен,
Әрманда кабырғағ^ сетип барады,
Әрманлы дүнья деп айтады буны,
Көрерге көрк пенен жокдур бир сыны,
Бәрибир боласан өлгенше кулы,
Айтканы гәп'сөзсиз питип барады.
А^чдайяы-арбайды баўырға басып,
Көксинде кеўилин дәрьядай тасып,
Турғанда ийтерип кетеди кашып,
Түлкидей буранлап нетип барады?
Опасыз дүнья деп айтады соннан,
Максет алдастырыў мәнзилден жолдан,
Қастыи да қанжары т^хпес хеш колдан,
Қолайлы пайытын күтип барады.
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Көплер өмир к,ыскалығыи умытты,
Таннан намазшамға дейин ўақытты,
Алла берген мәртебе хәм бахытты,
Аяк асты етип кетип барады.
Ўакыт акыл парасатты сүйеди,
Қ>фаи янды кәрәматлы, кийели,
Бийхудаға кесапаты тийеди,
Биздеи қәдир-кымбат күтип барады.
Л,1тынға бергисиз кымбат ўакытты,
Инсан заты кашан, кай ўақта укты,
Урыс отын жағып кыйра^ты, жыкты,
Ўакыт тапса таптап, үйтип барады.
Қыршынынан кыйылған бир жанларға,
Сан жетпейди нәҳак акқан канларға,
Ғарға кузғын қырларында, таўларда,
Кезин ойып, көксин түтип барады.
Инсапка сира бир келмеспе адам,
Өмирдин қәдирин билмеспе адам,
Сирә бир урыссыз жүрмеспе адам,
Инсап, ийман бизден күтип барады.
06.09.2008^:':.
ЗАМАНА ЗОРДИКИ БОЛА БЕРЕМЕ?
Я Яраткан Жаббар айтғыл бир маған,
Замана зордики бола береме?
Айтыўға сөз жетпес апатдур жаман,
Замана зордики бола береме?
Өзи бийлеп, өзи төслеп отырса,
Бирсўди биреўғе каслап отырса,
Араға мәламат таслап отырса,
За.мана зордики бола береме?
Урысты Михаил өзи ғой ашкан,
Халкы ар-намысын аяққа баскан,
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Болмас өз-өзине бундайын душпан,
Замана зордики бола береме?
Қол астында Осетин бир палапан,
Бийшаранын күнин етип карақан,
Күн ара азаплап, көксин етип қан,
Замана зордики бола береме?
Әззилерге жәрдем колын созғаиға,
Жаўызлардын кызыл гүли солғанда,
Ҳакыйкатлык карар таўып болғанда,
Замана зордики бола береме?
“Россия жаўлап алыўшы!”-дейип,
Жала, дөҳмет жаўып атыр кекшейип,
Жүрсе де Қудайдын мәркини жейип,
Замана зордыки бола береме?
Америка ийтке ҳәл-хәл бергендей,
Жерик қаял уў-зәхәрге жергендсй,
Тикке гөрден кепин менен келгендей,
За^мана зордики бола береме?
Сакадан айырылса өлетуғындай,
Жанын да Жаббарға беретуғындай,
Ығбалын тек соннан көретуғындай,
Замана зордики бола береме?
Океан артынан сүйрелип келип,
Лямай миллиарддап жәрдемин берип,
Жүрсе де албаслы аўызын ксрип,
Замана зордики бола береме?
Ким шыдайды жала менен дөҳметке,
Зәҳәр жаққан янлы душшы бир етке,
Хакты нәмәртлерге табалар етпе,
Замана зордики бола береме?
Жоржын менен Михаилин, Юшепко,
Өзлерин керсеткен мыцца бир сында,
Канжар ол қансырап жатырған кында,
Замана зордики бола береме?
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Бул үшеўи намазшамда табысып,
Ийискесип, кушак ашып кабысып,
Ылыккан ийтлердей калған жабысып,
Замапа зордики бола береме?
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Жорждын максет, мурады анык,
Михаил, Юшенко тордағы бапык,
Басшы саткын болса жаўрайды халык,
Замана зордики бола береме?
Көксине кол койып әсте барлайды,
Жан ашыры болып алдап, арбайды,
Қармакка илдирип, кейин хорлайды,
Замана зордики бола береме?
Я Таўфык деймен-аў парасатына,
Дақ түсирген ели-халкы атыиа,
Бергил Жаббар өзин, жаза катылга,
Замана зордики бола береме?
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МАҚТУМҚУЛЫ
(''Аллацды умытпа

дәстанынан узинди)

Ҳәзирше кояйык өли, әрўакты,
Келер онындағы айтьшар ўакты.
Айтсақ тири азба, әрўактан жаман,
Күнин көрип жүрген жаяяп ол табан.
Бир рет Ташкенттей әзим шәхәрде,
Мәденият күнлерине бардык бәҳәрде.
Гүркиреп тениздей толкыған шәҳәр,
Ҳәр қәдем, ҳәр демде гүл жайнар бәҳәр.
Өзбек туўысканлар кушағын ашып,
Күтип алып атыр, баўырға басып.
***
Күтип алып атыр, баўырға басып,
Кеўил ҳаллас урып.толкынлап, тасып.
Жүз жыл көриспеген досларға усап,
Кеўил шәменинен гүлдәсте жасап,
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Балық суўға кирген янлы хәз етип,
Дослардын үйинин төрине өтип,
Сыйлы қонақлары болғанбыз сонла,
Дослықтын байрағын услап биз к.ояда.
Күндиз күнле ушырасыў, дәбдебе,
Өкпе-гийне деген табылмас емге.

Өкпе-гийне деген табьшмас емге,
Шүкир етип ҳәмме бул шадлы күнге.
Кеште жыйналамыз мийманханага,
Ш адлық деген сира кенде болама?
Хор ким кеўил сүйген дослары менен,
Келген жигитлер бар костары менен.
Қол усласып бири-бирине барар,
“Хош келдиииз”-дейип ийилип турар.
Кулласы бул жердеде ойын-заўык,
Даўам етип атыр есабын таўып.

Усындай кешелердин биринде маған,
Келип қалды лаўазымлы бир адам.
Ол үлкен бир район хәкими еди,
“Жүр иним, қонаққа”-дейип ол келди.
Ҳәким айтып турса бизде жан барма,
Биз бир киши, әпиўайы пуқара.
“Яхшы”-деп ҳәкимнин изинен ердим,
Дәлизде сорап мен кимлигин билдим.
Бизди шақырған бир ижадкар екен,
Ҳәким ағамызға ол мирәт еткен.

I

Бардык сол жигиттин ханаданына,
Кемис жоқ жайыўлы дәстурханында.
Отырдық ҳәким менен қатарма-қатар,
Сүўретши былай деп оған сөз қатар.
А;1 аға, өзиндей ҳәким жоқ ҳәзир,
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Сакан Алла талзнттыда бергсн бир.
Ш айырлықта сеннен өткен адам жоқ,
Бул шын, ағажан, кеўилин болсы'н тоқ.
Түрли-г\рли өним берип атырсан,
Бастан аяғын бир турған нақылсан.
***
“Я күдирети кушли қудайым”-дейии,
Бастан ушып кетги күндизги кейип.
Жуўырып кусшынык байталы яцлы,
Бар ҳөнерии бизгс корсегип қалды.
Хайран боп, аўызымды ашым отыр.маи,
Жек көрдим оғыры .ма.мпыс катыннан.
Мен ол жсрде көринбсдим кезнне,
Қ>'лақ сал, мәии бер гәптин изине.
Егер қолдан келсе ийинин шаўып,
Кирежақ аўзына есабын таўып.

Көрмедим буншелли уллы таланты,
Буны да бир Қәдир Ийем жараггы.
Жаратарда онын зхүаласыиа,
Каыдай камыртурыш қосқаи қанына.
Билмедим мын, жыл окыған менен,
Ондай хоиер хеш ўақ шықпайды сеннен.
'‘Жүздеа жүйрик, мыннан гулиар^-усы да,
Отырамаи бир қысым болып қысына.
Ҳәр бир ҳәрекети, хәр айтқан сөзи,
Аты шыкқан “Хамелеон” нын дәл өзи.

“Хамелеон” адамба бунын қасында,
Оған сабак бсрер гәптин, расында.
Бирак, өзи сондай сыиайы коркем,
Сыртынак ж и ги п и н султагил дерсен.
Егер сейлессен сен жеккеме-жекке,
Сондай кишипейил сөзге хәм өкте.
'Ө кте- шсбер
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Алғармайсан жасырын сол хөнерин,
Ҳәмелдар табанын жалап өлерин.
Билесец касында болса ҳәмелдар,
Сонда хөнерии ол көрсетип калар.
***
Хәкимге бес мәрте сөз берди бала,
Ссннен уллы адам жоқ дейди “аға”.
Көрип уяласан еткен ислерин,
1Лржыяр көрсетип алтын тислерин.
Ҳәкимнсн үлкенлеў биреў кслгенде,
К1аманы жигитин өзгертти демде.
—Аға бизин бахтымыз боп келгенсен,
Сеннен бахытлы жоқ, егер мен билсем.
Кәне бир тост айтып жябер ағажан,
Сен деп жүрген, жан күйер бир баламан,
***
“ Кәне, шайыр айтсын—деди ол жигит,
Күтип отырмыз биз оннан көп үмит.
Хәзир онын аяқ алысы жаксы,
Сөзлери ширели, кеўил накышы.
Х^ь1 ықтын келбетин көрсететуғын,
Оны кәстерлеп, дүр ететуғын.
Континенгги континентке жалғаған,
Тәнде шийрин жанын слге арнаған.
Билсен тарийх шайырларда қалады,
Ш айыр менен ел бахытлы болады.
***
Егер Бердак болмағанда “Ш ежире”,
Ж етип келермеди тарийх бул күнге?
Каракалпақ ески гимнин жазған,
Туўған жер ышқында сарғайған азған.
Елим деп ениреген өзге бир елде,
Топырағын сүрме еткен көзлсрге.
Әжинияз янлы шайыр қайда бар?
Елине барқулла бо;1ған мәдеткәр.
Ҳәким де қәдирли ел менен журтка,
Бирак шайыр уллылығын умытпа.

Саған бир рәўият айтып берейин,
Кулақ сал сөзиме берип сен зейин.
Буннан үш әсирдей бурында өткен,
Данкы әлем ара таралып кеткен.
Шайырлықта алға адам салмаған,
Ўәлийликте оннан откен болмаған.
Жүз жыллық тарыйхты алдыннан айтқан,
Сөзинен көктеги қ^^ўларда қайткан.
Сол ўақта Әмиўдин тартылажағын,
Лйтқан сөздии бар төркинин ҳәм хағын.

Мақгумкулы деген шайыр жасаған,
Исми тарийхта мәнгиге қалған.
Ҳеш ўақта түркменнии ашылмай бахты,
Бәрхә кьгзылбаслар өртсди, жақты.
Күнде хәм қүнара шаўып туркменге,
Жәбирди көп етти бийгүна елге.
Алтын гүмислерин тартып Иранға,
Таў-тасларды занғар бояды қанға.
Гүн етип қыз бенен келиншеклерин,
Сөйтип тоз-тоз етти түркменниқ елин.

Жер тецселтип турған Ираннын шахы,
Жүрген қызыл бастыц дәўлети, бахты.
Ойланып бир күни шешимге келди,
“Сарай шайырлары насаз”— деп билди.
“Бунда Пырағыдай шайыр болмаса,
Шахтык уллылығын жырлап турмаса.
Жайылмас хеш ўақта абырай, данкын,
Өзине қас болар, өзицнин халқын.
Ел өзине қарсы болмастан бурын,
Есабын тап, исин кетпесин қырын.
Жаманым жасырып, жаксымлы жайсын,
Атыма сөзлерден кестелер ойсын.
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Күшли десин Зулхарнайдан, Шыщ-ыстан,
Десин әдәлатлы, шәпәәтли хан.
Данкым әлем ара кетсин жайылып,
Иран шахы турсын журатан айрылып.
Дүнья бундай шахты көрмеген десин,
Түр^аюннин шайыры сарайға келсин.
Жер үстииде болса таўып келинлер,
“Сарай шайыры”-деп пәрман беринлер.

Ҳәр сөзин каплайын дүр менен зерге,
Аяғыи тийгизбей бул кара жерге.
Сакяайын оны мен тилла сарайда,
Ондай шайыр жокдур жулдызда, айда.
Түркменге Алла бир берген шайырды,
Сөз бенен-ак Ахмед шаны майырды.
Еренлерди көрген кеўили сезгир,
Ҳәр бир сөзи гәўхәр, хәр сөзи кезгир.
Ҳәр сөзи каманда тартыўлы бир ок,
Онындай дүньяға шайыр келген жок.

Онындай дүньяға шайыр жоқ келген,
Сарай шайырлары ипласдур гилен.
Ана бир мақгаўлы менин шайырым,
/\йтсам таўсылмайды егер айыбын.
Мәнсап ушын әкесин де сатады,
Жер асыца зәхәр-заккым қатады.
Мен оиын ишмерез пейлин билемен,
Онындай сатқынды дүнья көрмеген.
.Меннен бурынғыны мақтап ол шайыр,
Ҳәр сезпне журтпл еткен ол кайьы.

Ллмед Дураны ХҮ1П әсир орталарьшда Ауға.ч^станиыи ц;ахы
' ' • Ираи шахьпга карсы гүрестгўде “Түркмен^гсрге жәрясм сте-

'''-‘'■"'Лсгсн ўәдесинен танып кетксн, опасызлығы шайыр тил1!сынға алыпғап.
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***

Хәзир енди жамаилайды өлгени^е,
“Ол шах зальш болды, сөз уқпас гешше”,
Дейип күнде қулағыма куяды,
Саткын болмай қачған онын каяғы,
Мен де кетер болсам тахтымнан түсип,
Дәрриў жана шахқа болады күшик,
Үреди есигинде жатып күни-түн,
Ғәрип-қәсерлерге бермес хеш бир күн,
Сорлы сол бир шайырынды аяйман,
Онын дәстинен көплер баўры қан.
***
Хсыықтын өтмишин, тарыйхын жазған,
Елим деп өртенип, сарғайған, азған,
Данкы әлем ара кеткен таралып,
Турған хәзир оны дүнья тән алып,
Сол сорлыны күнде келип жаманлап,
Өтирик, есек айтып жүр мени алдап,
Сол екеўи мәш қырманды алысар,
Не себеп табан жолға бунша тарысар,
Төринен гөри жуўық мәпилик ғарры,
Нәпси деп абырай, хүрмегген қатды.
Уллы шайыр дейип жүрген пиримиз,
Қалмағай хешўақта оған күнимиз,
Майда-шүйде менен болып жүр хәлек,
Саясы жоқ, мисли өскеи ақ терек,
Ол мақтаў хәм марапатқа шөллейди,
Өзгеге жақсылық раўа көрмейди,
Мейли шайырма ол, мейли патшама,
Данышпан, илимпаз болсын қаншама,
Адамға жақсылық етпеген адам,
Ақььъчы болса да бәрибир надан,
***
Журттан асқан акыл менен зейитщи,
Алла берген пейил менен кеўилди,
Жумсамасақ өзгелердин мәпине,
Жан пида етпесен туўған елине,
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Патша болсан даққын көкке таралған,
Шайыр болсан аўзын менен ай алған,
Бирақ тек те өз басынды ойласан,
Ишмерезлик минезинди қоймасан,
Бир тийин болады бахан ел ушын,
Ел барқулла көрсетеди өз күшин.
«*'
Қулласы кеп гәпти қояйық ҳәзир,
Сөзге кулақ асып мәни берин бир,
Макт>'мкулы шайырды сиз табасыз,
Ийнине ханлықтан зер тон жабасыз,
Сәзенделер сазласын өз сазларын,
Хафыздын мактағаи Шсраз қызларын,
Алдында ойнатып қойын көрейин,
Ҳәр сөзине мын тилладаи берейин,
Керек десе патшалықтын жартысын,
Берейин шайырға дүньясы қурсын».
***
Патша пәрман бергеннен сон катырып,
Нөкер таярланады сап пенен турып,
Бирден жүзмын әскер түркменге карай,
Барар он солына ҳеш бир қарамай,
Көктен түскен мисли жылдырым янлы,
Изинде думанлы, тақыр жер калды,
Алдынан шыққанын жалмап баратыр,
Қолына илгенин кармап баратыр,
Қырып жойып ана менен ба;1аны,
Өртеп барар аўыл менен қаланы,
***
Өртеп барар аўыл менен каланы,
Қызыл канға бояп пайтахт каланы,
Барар, аўзын ашып айдарха янлы,
Таў менен тасларда от ишире қалды,
Изледи шайырды қызыл басларын,
Аўдарып таўлардын кара тасларын,
Бирақ табылмады Махтумкулы хеш,
Душпанда күшейип ғәзеп пенен еш,
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Көз көрмсген жаўызлыкгы баслады,
Балларды көтерип отка таслады.
***
Балларды көтерип отка таслады,
Аналары бозлап көзин жаслады,
Мын-мынлап адамлар асылды дарға,
Мын-мынлап адаютар көмилди ғарға,
Бирак түркменлерде табанын тиреп,
“Шайырды бергенше шейит боп өл!”-деп,
Бир касық калғанша денеде қаны,
Гүрести, ийектен шықканшажаны,
Күшлилер зорлығын көрсеткен ҳәр ўақ,
Мын есс зор еди қызыл баслар жақ,
***
Жаўларға түркменлер қарсы гүресип,
“Тәнде жанлар қурбан шайырға”-десип.
Көкирек тутып турды найзаға, окка,
Жанды шайыр ушын тирилей отқа,
“Шайырды бермеймиз өлсек те, жаўға,
Мейли сала берсин басларға ғаўға,
Жанға-жан бере.миз, қанына-каны.м,
Шайырым-намысым, шайырым-жаным,
Түркмен шайырынан айырылған күни,
Өледи мәнгиге, өшеди үни,
***
Түркменнин болмаған патшасы, шахы,
Шайыры-патшасы, шайыры-жаны,
Биз шайырды шаҳ орнында көремиз,
Хәр сөзин муқаддес дүр деп билемиз,
Мақтумқулы янлы шайырды бизлер,
Жаўға берсек онда ғөр болсын көзлер,
Түркмен хеш ўақытта шайырын бермес,
Акмаклар, наданлар, қәдирин билмес,
Ки.м шайыр қәдирин биямесе еғер,
Ел қәдирин билмес, мийгезшае бир гөр”,
***
Деп дуигпаны менен олар 1-үресип,
‘'Мақтумкулы ушын өлемиз”-десип,
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Шықгы жети жасар балаға дейин,
Ғаррылар, жаўанлар, анаға дейин,
Колды-қолға берип шықты “Алла”— деп,
“Түрқмен болсан бул 1-үрестен қалма”— деп,
“Өлемиз! Өлемиз! Өлемиз!”-дейип,
“Тәғдирде не барын көремиз!”— дейип,
Ҳалынын қарамай бары-жоғына,
Қалша қарап турды душпан оғына.
Қызыл баслар мисли шегиртке янлы,
Думандай, жер-көкти қаплап барды,
Ботадай бозлатып, бала-шағаны,
Болмады нәзерден шетте калғаны,
Мын-мынлап ҳаялды, кызларды жыйнап,
Мойнына буғаў сап, жанларын, кыйнап,
Мал янлы айдады Иранға қарай,
Жанды қыйсық шатпа, саўлатлы сарай,
Күл болып барады баскан излери,
Қантсшап барады душпан көзлери,
Қанталап барады душпан көзлери,
“ Мактумкулы қайда?”— айтар сөзлери,
“ Қайда деймен?”— дейип өкирен кағып,
Қутырған ийт янлы көргенди қаўып,
Жиллирип порқандай елерип кетги,
Жазыксыз жанлардын басына жетти,
Шайырды таппай барса егер елге,
Шах тығар оларды тирилей гөргс,
Усыны уғынған, түсинген нөкер,
Басын тасқа урып, парядлар етер.
Бирақ илаж қанша табылмай шайыр,
Атлары сүрнигип, шешилип айыл,
Динке-димарлары күн сайын курып,
Бир-бирин сабс1лап, бир-бирин урып,
Өз егин өзлери жеўге қарады,
Есинен шығарып Расул, Алланы,
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Акыл-х>7 ышынан айрылып олар,
Манлайына урып, өкирип жылар,
Дарға илинедн енди бул баслар,
Сонлықтан сорлылар көзлерин жаслар,
***
Ҳеш бир илаж таппай нөкерлср енди,
Лқыры мынадай шешимге келди,
“Түркменде қоймай хаял менен кыз,
Қалдырмай Иранға алып кетсмиз,
Сатамыз дүньянын тумлы-тусына,
Зәхәрлер катамыз ишкен асына,
Токачак, ешкидей шашларын кесип,
Нокталар өткерип мурынын тесип,
Коямыз, малдын орнына байлап,
Если шайыр болса көрсин бир ойлап».
***
Деп жар салдырды тумлы-тусларға,
Усы пикир келип кызыл басларға,
Узағына хат жиберди таратып,
Елди ениретип, әбден сорлатьш,
Бесиктеги нәрестени коймады,
Қыз-жаўанлар, жери-көкке сыймады,
Улы-шуў да қум-қуўыт аспаннын асты,
Найзадан, қьшыштан, көзлер қамасты,
Жер текселип, қ^^яшдағы тутылды,
Душпан оннан бетер, қатты кутырды,
***
Бул хабар шайырға жеткеннен кейин,
Ақылға жуўыртьш, жиберип зейин,
“Енди шетте жүриў жараспас”— дейип,
“Елге курбан болсын усы бас”— дейип,
Шықты аламаннын алдына өзи,
Нөкерлер ҳаўлығып, ақшыйып көзи,
Жерден жети қоян тапқандай мисли,
Қ>'ўанып телпеклер көклерге ушты,
“Сен кайда един, қайларда жүрсен”,
Патша сарайынан кашқандай кимсен?!
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***

Неге, Иран шаҳьш сүймейди жаньп!,?
Не ушыи бетине теўип тур каньщ?
Көзинди алартып бизди жейсенбе?
Бахан бизлер ушын бир сокыр тенге,
Жанын жәхәннемге жиберип хәзир,
Канынды симирип, тояр едик бир.
Әтген шах нәзери гүсип т>'р саған,
Әнекей, сол жагы бәринен жаман,
Нәсимийдей сенин теринди сылып,
Асып коярмеди шерменде кылып
***
Сонда билер един 1пахтын кимлигин,
Еле де кеш емес, сен оган жүгин,
Қәхәрин келтирме султаннын шайыр,
Жаксьшын жаманньщ паркын сен айыр,
Ираннын шахындай шах жоқ дүньяда,
Оған карсы турып ғапылда к^шма,
Оған жете алмай жүрген шайыр көп,
Ойламан шайырга бизлер мүтәж деп,
Хафыз Шеразийдын Ўатаны Иран.
Сөзине дүрликкен Түркистан, Туран.
***
Шайырлар сәрдары, уллысы бизде,
Ҳәр бир сөзин таўап етемиз көзге”,
—Дейип нөкер басы шайырға карап,
Сөзин айтып атыр алдьшан орап,
—“ Кешир, ка^ты-қайырым сөз айткан болсақ,
Султанға айтпағыл бизлерди ҳеш ўак,
Саған кол катыўға хеш бир хақым жок,
Ол ушын кеўлиниз бола берсин ток,
Бизлерге усылай пәрман берилген,
Шахымыз сонындай әдалатлы, кен”.
*■**
“Залымлар колыиан келеди хәр ис,
Сизлерден жақсылык күтпеймен хәргиз,
Сизлер қан ишиўге шықкан бир жәлләт,
Жаўызлығьш меисн тараткансыз ат,
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Билемен пейлиниз қәпестен де тар,
Жоқ сизлерде хеш бир намыс пенен ар,
Жок сизлерде аяў, мийрим-шәпәәт,
Көрмедим сизлердей маклук, мәлғун зат,
Дүнья 11ьщ 1с>'лысыз, бендссиз оған,
Көксиниз қәҳәрге, ғәзепке толған.
***
Мени барсын дссеи шахтын алдьша,
Мүсәпир жанларға зулымлык кылма,
Жибер хаял менен қызларды хәзир,
Мәрт болсан наиарды етпеғил дилгир.
Бир бендени коймай азат етесен,
Иранға тек мени апып кетесен,
Барайын шахыннын алдына өзим,
Бул ен ақырғы шешиўиш сөзим,
Жигит болсан босат сорлы гүнлерди,
Шайыр деп бүлдирме пуқара елди”,
Сол соз ксрск еди нөкср басыга,
Косшыларын жь.йнап алып касына,
“ Босатын, қайтарын кейнине бәрин,
Кийим-кеншеклерин кайтарып берин” ,
Дейип пәр.ман берип мардыйып турды,
Кеўлин жәмлеп занғар насыбай урды,
Енди шах апдына көкнрек керип,
Барады “пәрманяы бәжердик” денип,
Алады Хорасаннын ҳәкимлигин ол,
Шаханшахтын берген ўәдеси де сол,
***
Сөйтип, шайырға бир арғымақ атты,
Мын тулпар ишинен өзине сайлатты,
Мақтумкулы минип атқа “Алла”-деп,
"Я Яратқан жаббар өзин қолла”-деп,
“Хош болын қалайық, хош болын халқыМ:
Менин сизге айтар ўәдем ҳә.м, антым,
Егер басым турса ийнимде .менин,
Сизлер бар болсаныз кейнимде менин,
Хызмететпеймен, султанға, шахқа,
Сыйынарман тек те бир қәдир Ҳакка.
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***

Менин ен биринши тирегим Алла,
Кейинги тирегим халқым сен колла,
Сен барда Рустемнин куўаты менде,
Денемде жигерим Ьолмайды кенде,
Сен барда батырман, шайырман уллы,
Сөзимди кәстерлеп, еткенсен қунлы,
Данкым әлем ара жеткерген өзин,
Белимнин қуўаты сен карар көзим,
Сенсиз алтын сарай не дәркар маған,
Нетермен, аўмалы төкпели заман.
***
Бул дүнья Зулқариай, Заллардан қалған,
Дүнья бул пәнийдур, билсециз ялған,
Иран шахынан да калады бир күн,
Аты, хаўазасы болар бир күн гүм,
Дүнья деп таласып тартысьш жүрип,
Өгиздей өкирип, ийт янлы үрип,
Өмири өткенин билмей қалады,
Алла аманатын бир күн алады,
Сонда да кызықта ялғаншы дүнья,
Алдайды, арбайды алғанша дүнья.
***
Хош кал енди, яры дослар, яранлар,
Куўанбан хәммеден қалар бул дүнья,
Биреўди шад етер, бсрер көп раўаж,
Бирнешшелер жылар бир пулга мүтәж,
Нәзер етсе пара етер тасларды,
Бир нешшеге зәхәр етер асларды,
Хәзирети А^чамды әйледи хайран,
Хаўа жуда болып көзлсри гирян,
Нурынан жаратты Исаны Жаббар,
Ерк өзинде хәр не қылса бийруўбар.
***
Торт мын төрт жүз жыл Лукман хәкимниц,
Басы кара кумға батканын көрин,
Бедеў атлы, аўыр прзли Рустемнин,
Әжел жылаўынан тутқанын көрин,
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Әлемге хүким еткен Искендер Султан,
Әжел тәдбирине таппады дәрман,
Үш жүз он үш мурсал қалмады бири,
Кәне Асыф, Сулайманнын ўәзири?
Кылдай жанды узын ғамға батырмац,
Ялғаншыны хәсирет пенен өтирмен.
Биреўди бай етер биреўди гадай,
Не қылса ерки бар ол қәдир Қ>'дай,
Биреўге берипдур қайғы-ғам мийнет,
Өмиринде бир заман көрмеди рахмет,
Биреўдин басында көпдур думаны,
Қайғы-мийнет пенен шығадур жаны,
Кимселер йығлайдур, мақсетин таппай,
Кимселср ах урар аўызын жаппай,
Кудаға қ>'л болып, Расулға үммет,
Билсениз дүньянын барлығы хәсирет.
**★
Кеўили.м айтар дослар, әйлейин баян,
Дүпья ушын шәриагты тасламан,
Моллалар идимине етпеди ҳәмел,
Пейлимиз бузылып, көбейди кесел,
Муфтийлер мал алып, рәўият берер,
Нахақ пулды алар, хақты күй;шрер,
Рәйс болған пуқарадан пул алар,
Бермесе мойнына қыл аркан салар,
Ийшанлары ыря әйлер намазын,
Ғәплетте өтирер кыс пснен жазын,
***
Суўпылар нәпси ушын мәлле тон кийип,
Гүманлы тағамды қадал деп жейип,
Кәтқ>'да болғанлар туўры сөйлемес,
Пара алар лекин хақны гөзлемес,
Байларда калмады қайыр-сакаўат,
Дүнья деп гезерлер болмай парахат,
Заман ислери жаман болыпты,
Жәхән ншре нәпәк ислер толыпты,
Гүналар қеп болып, азайды саўап,
Корқаман бул ж^^хәп болмггай қәреп.
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***

Менин сизден кеўилим онша тоқ емес,
Көксимде айтылар өкпем жоқ емес, ,
Мен ҳайран қаламан халкым сизлерге,
Кашан рәўшан енер соқыр көзлерге,
Қашан келер екен басқа бир ақыл,
Бар, бурыпнан халықта мынадай накыл,
“Алтаў ала болса аўзындағысын,
Алдырар, алалмас журттан хақысын,
Кашанғы ала боп жасаймыз енди,
Билсениз, биригер ўактыныз келди.
***
“Теке” жүр тик басып тайнапырман деп,
Өзим хан, өзим бий султандурман деп,
“Яўмыт”ын ябысын дүзде қамшылап,
Ҳалапаға шаўып, тери тамшылап,
Жүрипти қолайлы пайытты гөзлеп,
Кеўилинде кир саклап гийнелер гизнеп,
“Языр” жан басып басқа бир тәрепке,
Турмайды тәўелле, турмайды гәпке,
“Көклец” кетип калар өз аўанына,
Карамас бийшара, нашар ҳалына,
***
“Ахал”ын, “Алла”—деп өз басын ойлап,
Жүрипти мәс болып тойларын тойлап,
Бесеўиниз бес жаққа тартып кетесиз,
Бири-бирииизди набыт етесиз,
Өзи-өзик менен қас боп турғанда,
Жаў шаппай оны бир Кудай урғанба,
Неше әсир бойы түркменди түркмен,
Тыныщ коймай бири-бирин түрткен,
Пейилин бәринен жамандур қатты,
•Ала аўызлығыц жаныма батты.
***
Ш игинниц камыры янлы ыдырап,
Ойласам жүрегим кетеди суўлап,
“Бөлингенди бөри жейди”—дегендей,
Келте жип енеғар г\'рмеўге келмей,
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Көринген талайды, түркменди неге?
Айланар не ушын ийт-куска жемге?
Түркменнин патшасы болмайма ақыр
Қашанғы манлайы сорлы хәм такыр,
Бир жағадан бас шағарсан бесеўиниз,
Әне сонда көгереди кесеўиниз”.
***

Дейип Мактумкулы халқы алдында,
Кек, ыза менен бетке урып кан да,
Турды үнсиз жылап, турды ениреп,
Халкы тенселеди “Кетпе шайыр”деп,
Бирақ та кетпеўдин ҳеш илажь: жоқ,
Айтылған сөз мисли атылған бир оқ,
“Биригин халық болып көзсиз аламан,
Сонда ошақ басын шайырын амаи,
Енди, айтатуғын сөзим жоқ сизге,
Қәне ақ пәтия бериниз бизге.”
***
Шайыр шаўып кечти атын желдирип,
Аламан “Ах”-урып турды дүрлигип,
Биреўлер жабысып аттын жалына,
Ғаррылар, кемпирлер бақпай хаяына,
“1Цайыр”-деп жуўырып барар изинен,
Маржан-маржан жаслар төгип көзинен,
Көл болды көз жастан кен пайтахт дала.
Есапсыз кыз-жаўан, балалы ана,
Ботадан айрылған ингендей мисли,
Бозлайды, бозлайды, бозлайды күшли.
***
Есин билер-билмес нәрестелер де,
Ҳасалы-хасасыз майып, гөрлерде,
Жуўырар “Алла”-деп алдына қарай,
Бул қандай күдирет, бул не япырмай,
Жердин топырағы көкке уласып,
Кекти қара думан барады басып,
Нөкерлер атынын астында қалып,
Биреўер “ах”-шегип жатыпты налып,
Сонда да, түргелин жуўырар алга,
Көксине түкирип, дейсен тек “Алла”.
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***

Шайыр кетип барар мәрдана алға,
Нөкерлер барады онда \әм солда,
Олар мардыйысып телпегин басып,
Мурын су-ўын тартып, желкесин касып,
Шаҳ енди оларға саўға береди,
Садық нөкерлерин келип көрсди,
Ҳәм марапатлап, мақтап қояды,
Ханлықтан өгизлер, қойлар сояды,
Сөйтип, шағал мәслик той болар енди,
Себеби, шах сүйген шайыры келди.
***
Шайыр келгеннен соқ Иранға жетип,
Тилла сарайында шах кабыл етип,
Көрсетги тахтыным касыпап орын,
Ҳешкимсеге несип етпеген бурын,
Иззет, икрамлар көрсетип атыр,
Дсшада курылған мынлаған шатыр,
Барлығы шайырдын келиў хүрмети,
Иран султанынын уллы зийнеги,
Шайырға жакпады бир де-биреўи,
Шахына бакпады ол кетти кери.
***
Ш ахтыа ғәзеби кеп, бакырды катты,
Оныц қайсарлығы жаиына батты,
Усынша дәбдебе хүрметги шайыр,
Менсинбей, шахынды етти ол қайыл,
“Зинданға таслац”деп пәрман берди ол,
“ Бунындай наданныц орны тек сол.
Көзи орнына түскенше саклан,
Биракта аўхалын жаксылап баклан,
Набада қашырып алсаныз егер,
Сол ўакта дарға асылдым дей бер” .
***
Кисенлер салынып, аяқ қолына,
Тикенлер тасланып жүрер жолыиа,
Зиндаиға айдады шацғырда-шунғыр,
Қол бсрср бснде жоқ айлаиада бир,
“ Шахты мақтағанша усы мақул”-деп.
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Мактымкулы кеў^ыине токыр кеп,
“Залым шаҳтыц ийтаршысы болғаннан,
Зинданларда қалсын тәнде шийрин жан”,
Дейип, кирип барар зимистан гөрге,
Қасында жәлладлар, залымлар өнге.
***
Кслтирип зинданныд төрине оны,
Үстинге байлады аяқ-қолыны,
Қоладан қ>'йьшған қапысын жаўып,
Нөкерлер кетти атларын шаўып,
Он сегиз орынға жуптан караўыл,
Хәм қараўьсыарға қойып жасаўыл,
Әбден бекксмледи қорғанды олар,
Қаланын сыртынан казьшды орлар,
Арнаўлы айғақшы койып, жасырын,
Жеткерип турды ол зинданныц сырын,
***
Әйнексиз салынған зимистан мазар,
Шайырдын жанына береди хазар,
Ийненин көзиндей сацлақ жоқ ҳеште,
Билмейсен ерте ме, ицир ме, кешпе,
Сырттан еситилмес ты қ еткен даўыс,
Билмейсец далада бәхәрме я кыс,
Күнине бир рет ашып жәлладлар,
Есап-санак ислеп, жақсылап хатлар,
Өлгенлерин жыйнап альш кетеди,
Күнлер ғәплет ара усылай өтеди.
***
“Жәлилей, Ж аббар-әй, өзин билерсен,
Бендемсн не қылсан өзин кыларсан,
Жәҳән ишре жүрм:үм шығардым шеннен,
Гүнәхим күш альш, басты күн-күннен,
Дәргәҳында дәрман тиленей неше,
Жүк аўыр, жол жырақ, каранғы кеше,
Азат едим бенде болып отырдым,
Қәремине сыйынып пана келтирдим,
Шерменде асыймаи, бенделигимнен,
Өлим ансат болды зенделигимнен.
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Ҳәсирет пенсн гештим, ҳайрана калдым,
Дәргәхьщ далдадур, сыйынып келдим,
Ыкласым ары қыл, жалғаным жоқ ет,
Тилимни дераз кыл, жүзимди ақ ет,
Саған ылайық ис келмеди меннен,
Жерим жоқ айырылып барарға сеннен,
Я Яратқан қәдир қүдиретли Жаббар,
Нәпсинин райында кәрамлы Ғаппар,
Әрманда коймағыл, я, зулжелалым,
Пәрманда қоймағыл, я, зулжелалым.
***
Денем дәртли қойма, өзимди қаллаш,
Кеўлим кен ет, қойма ашыў-жаланаш,
Сақлағыл кайғыдан, ғамнан, меҳнеттен,
Нәүмит етпе шәпәәгтан, рәҳметтен,
Ая, қәдир сеннен күдиретли ким бар,
К,әремин қүшлидүр, гүнаҳим бисяр,
Рәхим еткил әрман қойма жанымда,
Әўел-акыр, дос-душпаннын жанында”.
Дейип, Мақтумқулы көзлерин жаслап,
Турды бул сөзлерди көксине хатлап,
***
Өлгенлерин жыйнап алып кетеди,
Бир күн нәўбет шайырғада жетеди,
Динке-димары күн сайын қурып,
Жәладдар дус келген жерине урып,
Денесин кырык талак етип таслады,
Мәрдана турды ол, хәргиз саспады,
Бир Алланын барлығына инанды,
Кек-ызаға таплап денеде канды,
Карамай халынын бары-жоғына,
Калша карап турды әжел оғына.
***
Калша карап турды әжел оғына,
Сыйынды тек ғана Қәдир Ҳағына,
Қуда хақ, Расулды бир дейип билип,
Бес ўак намазына шынжырда уйып,
Зинданда, намазын оқыды шайыр,
Алланын бе^шеси, Аллаға сайыл,
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К>'раиы кәримди яд етип жатты,
Қәсте кеўлии усылайынша жубатгы,
Оя күиде бир рет шыкты Қуранды,
Руўхы тетиклссип, дене нәр алды.
***
Каран яратканнык қүдиретине,
Жүз күннин жүзи толды дегенде,
Тилииде он рет тилаўат болды,
Я раб Зимистан нурларға толды,
Әйнексиз зинданға нур түсип көктен,
Тарийхта болмаған күдирет неткен,
Онын жүзи туфды айдай нурланып,
Көксинде жүреги өртенип, жанып,
Халлас урып турды ушаман дейип,
Шайырда әжайип өзгеше кейип.
***
Баяғы бес жасар бала ўақтында,
Апнақдуман ара, султан тахтында,
Отырғаны көз алдынан өтеди,
Көксине түкирип, тәўбе етеди,
Сонда зары гирян аўыл менен ел,
Изледи жуўырған кийик, ескен жел,
Азадий айргыык намасын шертип ,
Мәжнүндей шөллерден шөллерге өтип,
Жүрди, перзент дағы дал қылып белин,
Дер “Яратқан, маған, маған бер өлим”,
***
Қанаты талмас лашынлар көкте,
Ш арык уфып ушып, гирян гезбекте,
Шығыстан батыска жөнеген кәрўан,
Зикир салып жүфген дәрўишлер, рәўан,
Сорағлар баланы күни-түн демей,
“ Көрмедик”-жуўабын алады өнкей,
Курралар тасланып, куран ашылды,
Ба^а деп бисатта бары шашьшды,
Қуллаққа урылған танадай мысал,
Тыиышлық! Тәнирим, бул қандай аўхал
' Азаднй — Макту.мкулынын экеси
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Оны канатында алып еренлер,
Кеткенде болмаған бирде, көргенлер,
Аршы ала тәреп көтерип ушты,
Сейил етип көкте жулдызлар кушты,
Барды жети қабат аспан төрине,
Периштелер, перийлердин елине,
“Я қүдирети күшли Кудайым” дейип,
“Бул қандай күдирет, кай жайыц» дейип,
Рууҳы тетиклесип тандай нурланып,
Бала ал-сал болып турды, танланып.
***
“Ҳаўлыкпа бала сен хаўлықпағыл хеш,
Бастағы тақыян, шапанынды шеш,
Нурға шомылдырып алайық қәне,
Бол, мында бир жумыс қарап тур және”.
Бәри хызметинде болып қасында,
Шаҳлық таж кийдирип қойды басына,
“Сен бизге султансан, патшасақ енди,
Бир Бийруўбар қоллап, әўметин, келди,
Дүньяны сөз бенен жаўлап аласан,
Тарийхта бир өмир, мәнги қаласан” .
***
Дейип Сулайманнын тахтына оны,
Отырғызып, болды баланын жолы,
Сейтип, тахты менен көтерип кетги,
Дүньяны айланып сейиллер етти,
Көрсетти балага пайғамбар жолын,
Еренлер сыйпапап манлайын, қолын,
Деди “ Расулуллах жолынан жүр сен,
Онын жолы бәрхә жарық ҳәм де кец,
Куранды көкирегине хатлап қәлемле,
Оған шек келтирип, әсий боп жүрме,
***
К^'ран ғәплет ара жолды жақтыртар,
Оны яд еткенге Алла болар яр,
Есивде сақлағьш айткан гәплерди,
Бул бахыт көп ишре тек саған келди,
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Биз бәрк>'лла жылаўында боламыз,
Енди елатына елтип коямыз,
Деп еренлер оны қум арасына,
Көп жасаған карт сексеўил касына,
Әкелип, уйкысын бузбастан әсте,
Қойып, ушын кегги және бир пәсте,
Аллаға шүкир — деп тәўбе етти ол,
Бендене раҳметиқ, шәпәәтин мол,
Бул зимнстан ишре нурды жиберип,
Сен мени баркулла турыпсан көрип,
Тилде сәнем өзиц, сүйенер таўым,
Сен барда алалмас, душпаным жаўым,
Сени умытканнын шырағы жанбас,
Сеннен жүз бурғанлар кәпир, гил маўбас,
Мени бенде етип жаратқан өзин,
Бир мөмин кулынман тек айтар сөзим.
Қураны Кәримин кандай кәрамат,
Ол барда жоламас хеш қандай апат,
Егер ким бендеси тилаўат етсе,
Мәнисин түсинип, түбинс жетсе,
Ҳәм оны көксинин төринде сақлап,
Муҳаммед үммети екенин ақлап,
Яратқан өзине сәнелер оқып,
Кеўлине бирлигин, хақлыгын токып,
Жүрсе шәриаттыд жолынан туўры,
Раҳметиннен хеш ўақ қалмайды қуры.
Өзге елде шах қасында отқаннан,
Өз елимде бийшараман, ултанман.
Мүсәпирлик жолын бергил сен маған,
Ҳарам-несийбеден саклағьш аман,
Нәпсимди жүўснле, пейилим кетирме,
Нәпәкликте, нәкасликте, өлтирме,
Күш пенен ел-журттан тартып алынған,
Аўлақта болайын патша .малынан,
Талан-тараж бенен келтирилген, пох,
Сондай, даўалы мал, айтарлығы жок,
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Жетимнин, жесирдин қакынан сакла,
Қыямет күнинде мөминин жокла,
Ғыйбаттан асрг аўзымды менин,
Исимин көксих^е мөрленген сенин,
Тәнде аманатын алғанша, Алла,
Динимнен, сөзимнен хеш жанылдырма,
Түркменнин кеўилине жаксылық салып,
Арадан даў менен жәнжелин алып,
Бириктир, ел болсын олар да енди,
Патшалы ел болыў мәўрити келди” .
Дейип, Макгумқулы дууалар окып,
Кеўилинде әжайип әрманлар токып,
Халкына аманлық, бағ-дәўлет тилеп,
Отырды толғанып, үнсиз ениреп,
Алла жаратыўшы, Алла бийруўбар,
Онда жақсылыклар, әдалат бисяр,
Кеўлине болмаса колда искенже,
Кенейип кеткендей болды бир демде,
Аяқтагы шынжырлар да сес берип,
Баратқандай болды мум янлы ерип.
Сол ўакта зил-зәмбил капы ашылып,
Түркмен жигитлери келди асығып,
Шайырды колтықлап, шығыпдалаға,
Синип кетти, түн ишивде калаға,
Барлык караўььтлар кан болып калған,
Ғәгогетге дәрўазаманлар буўылған,
Түркменге арыслан жүрегин берип,
“Ш айыр”-деп кан менен өлимге жерип,
Келген жомартлары, келген мәртлери,
Қүдирет көрсетги, ж ок айтар жери,
Бир Алланын коллап-к>'ўатлаўынан,
Жәбир-жапаларды керген жаўынан,
Бүгин душпанлары үстинен шығып,
Канкорды катырып, жанбастан жығып,
Жигитлер барады шайырды алып,
105

Көксинде кек пеиен ызалар жаньш,
Бүркиттей бийикти гөзлеп киятыр,
Бул ҳақта айтылса таўсылмайды жыр,
Сондай көтеринки кейипте олар,
Қорғаиды күл-талкан еткен де солар.
***
Шайырды алып кеткен сон душпан,
Бирикти түркменлер, калмай бирде жан,
Теке, яўмыт, языр, көклен, ахалын,
Қарып көкирегинде кырмызы канын,
Барлығы бир жерге жәм болып келди,
Аўзы алалыктын зыянын билди,
Еки жүз мын әскер жыйнады олар,
Қорлықтан жәҳәнге сыймады олар,
Бир жигит жүз душпанға тагыйды,
Дәстәндағы батыр янлы, бир қыйлы.
***
Үйренди үнгирин, зиндан жолларын,
Қойған дузакларын, курған торларын,
Үш ай шук-шуғына жеткеннен кейин,
Ақылға жуўыртып, жиберип зейин,
Айғакшы келтирген .мағлыўмат ненен,
Он жигит атланды арғымақ пенен,
Ҳәм кейнине қойды жүз мындан әскер,
Гилен Гөруглыдай, Алпамыстай ер,
Тан алды ғәплетте жатқанда душпан,
Мәртлердин қолынан болды қызыл қан,
***
Шайыр барар және Алласын ядлап,
Кеўлине Қураны Кәримди хатлап,
“Пәрманын, күшлидур Пәрўардигарым,
Тилимде сәнемсен, көкиректе барым”,
Шүкирлик етеди жағасын услап,
Акыл уғрас келмес душпан болды сап,
Әне, керинбекте, түркмеи лшюсы,
Днзинин димары, көзи карасы,
Жүреги ҳәўлирип, атын жслдирип,
Асығып, ынтығып жетти ентигип.
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***
Мукәддес топыраққа қойғанда қәдем,
Тамағы тығылып, қөзлер болып ләм,
Атынан түсип ол қушаклап жерди,
Егитилип, егитилип ениреди,
“Кел, әй кеўлихм саған нәсиҳат қылай,
Ўатанды тәрк етип кетиўши болма,
Өзиннен төмен бир ғайры нәмәрчтин,
Хызметипде қуллық етиўши болма,
Мактумкуы кеўлинде көгг әрманы,
Бир кү'ни жетисер тәнри пәрманы.
Өмиримди сарпладым ҳай менен ўайға,
Жигитлик дәўраиын өткердим зая,
Өмиримнин калмады бир зәрре шады,
Жисмим кәбап етмиш айралык оты,
Ҳәр бир кулға сум айрааык салынды,
Жисмим қазаи урды, гүлдей солыды,
Айралық жаныма чох азап берди,
Ғусса менен шаш сақалым ағарды,
Мақтумкулы, исмим қыйлы-қал болды,
Сум айралык пенсн ақлым лал болды”.
Сен, и-ним биз ушын көп тәшўиш етпе,
Сыйласық ш епш ен көп шығып кетпе,
Бизге керек емес артықша хүрмет,
Ен дәслеп адамнын қәдирине жет,
Мен бүгин түсинип отырман хәзир,
Дым түнилип кеттим, қапа болдым бир,
Лаўазым адамға берилер бир бақ,
Адам лаўазымға берилмес ҳеш ўак,
Сонлықтан адамды қәстерле, сақла,
Кеўил деген нәзик абайла, бакла.
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ТӨРТЛР1КЛЕР
Ҳәм “ Гүлистан” хәм “ Кәрима” ел казиасы “Бостан” сен.
“Сәхибия”, “Муфридат” тай кол жетпес бир дәстан сен. |
Етпе нала әй Саадий данқын әлем ара кетти.
Бес кыта қонып түсленгсн, сондай бир кен жәхән сен[
Тәбият мын жыл толғатып Шеразда туўды оны,
Хәм куяи:тай сөнбесин деп қуяшқа жуўды оны.
“Хстық рухын көтерип шағлаған еди Хафыз!” ,
Дсп, Наўайы жулдызлар касына койды оиы.
“Жүк аўырын нар көтерер” деген гәп бар әзелден,
Галактика жараттын сен дәстаи менен ғәзелден.
Шах казнасы басында да әй Ә лийтер Наўайы,
“Халқым” дейип, ўаз кештин-аў әйши-ишрет хәм зерден. |

I

Дантени мен хеш тени жоқ қүдирет дсп түсиндим,
Маскаралап арыслан ҳәм қаншық қасқыр күшигин.
^
Харон менен Люцифердин тонын терис кийгизип,
Жәхәннемнен тири шыққан бийкарлайды күшин ким?
Әбилқасым Саадий менен Фердаўсийдин перзенти,
“Шахнамадаи” тили шығып, “ Бостан” оқып ержетти,
Данқы әлем ара кеткен шайырлардын патшасы,
Халық хыз.метииен уллы хызмет жоғын үйретти.
***
Жол болсын сорама меннер! бирадар,
Мен жулдызға, мен қуяшқа болдым яр,
Көрмейсен бе, .мәнзил алыс еглеме,
Жолда қатыў өлген менен барабар.
Мийнетке тен келер зат барма өзи,
Ол ески дүнья тиришилик көзи,
Лдамды бир тутас дүнья деп билсек,
Онын мәнги сөнбес қ>'яшы өзи.
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***
“Бахыт-савдык, гилти онын: аспанда”
Деген жай гәп, ол бир ески әпсана,
Көрип жүрмиз күнделикли турмыстан,
Бахыт гилти ҳәр бир мийнеткеш колда.
***
Мийнеттсн жетилди акыл-санамыз,
Мийнеттен гүлленди аўыл-қаламыз,
Мийнет етип тәбиятгын мық жьшлык,
Гизнеп койған байлығында алғанбыз.
***
“Жалкаўлык биреўге кол создырады,
Жатыўға куштар болсан тоздырады,
Дейтуғын еди-аў әдиўли әкем;
—Мийнетке куштар болсан оздырады.
***
Адамнын саўлаты, керки де мийнет,
Акылы, абройы, ерки де мийнет,
Адам өз-өзинен болмаған адам,
Онын түп-тийкары төркини мийнет.
***
Адам сулыў ҳәр қашан мийнет пенен,
М ийнетдеген аброй, зийнетдеген,
Соилыктан ол ардаклы инсан ушын,
Темирказык жулдыздай кол жетпеген.
***
Мийнетим тамырымда каным менип,
Мийнетим намысым хәм арым менин,
“ Мал-дүньян қаншама?”-деп сорайгөрме,
Мийнетим ҳәрне қолда барым менин.
***
Мийнет барда қолымда бай адамман,
Күш-ғайратта Рустемге тай адамман,
Ел ушын мийнет етип алсам алғыс,
Мен усы кем бола.ман қай адамнан.
***
Парахордын кеўли күсер қыйлы хал,
Оннан конысы-қоба, ел болған бийзар,
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Алса төбеси көкке жетип куўанар,
“Куў сүйекке мәс болған бир ийт мысал”
***
Өкирен қағып жүрип излеп пайда,
Өмирди дүнья-м<ъ1 ға еттид шайда,
Жаслық дәптериннин мукабасы бар,
Билмедим, ол дәптер бетлери қайда?
Көрип турман Хайямды оқығансан,
Хо1те барын ксўилге тоқығансан,
“Мәс болмай, пәс болмай, 1намалап иш!”
Дегенин, айтшы, қәне не қылғансан?
***
Деди; - кешемизден мәс болып өттин,
Мени дуйым журтқа нас қылып кеттин,
Дедим: — әжеп болыпты сен ғой ишпей-ақ,
Биреўди биреўге қас кылып кеттин.
***
Ким өзи Хайямды мәскүнем деген,
Ол айтқан “ Кудайдын мәркини” жеген,
Мәс болмай, пәс болмай ишше Хайямдай,
Мен оны жигиттин султаны дер едим.
***
Ўақыт өтср әжим енер жүзлерге,
Шашқа қыраў, гиреў түсер көзлерге,
Сонда қыйын қыршанқы қарт Димнадай,
Бетте хая, дәм болмаса сезлерде.
***
Жан алкымға келип турса да егер,
Жигит басын иймей хағын ол сөйлер,
Кояпныд баласы буққышлар бүкте,
Ал кьфан баласы қыяны гөзлер.
***
Жигит болсан бийик пәрўаз сунқар бол,
Жарысларда жол шыдатпас тулпар бол,
Жарамсаклық жигитлерге жат нәрсе,
“Жүз жыл мая болғанша бир жыл нар бол”
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Басын төмен алған кеўилде йош йоқ,
Сөзинде дәм, еткен исинде хош жок,
Мәнкиўлерде жигитпен деп жүрмекеи?
К,айнатаньщ лүньясынан кеўли тоқ.

Парахорға парасыз сөз жақпайды,
Ийман сатып, караны ол ақлайды,
Алган-т\'лки болса, берген қуйрығы,
Хәр бир түлки өз куйрығын мақтайды.
***
Парахорлар ар-намысты билмейди,
Пул бар жерде әкесин де көрмейди,
Гезлескенде айтьш т>'рар көзлери,
“ Ийтке сүйек тасла саған үрмейди”

Ким ҳүрмет етип сыйласа халықты,
Онын бийик болар ығбалы-бахты,
Көрмедим ҳеш ўакыт онындай жулдыз,
Халыктан бийик хәм халықтан жақты.
***■
Алға ж>'рсен, гүрес, женис, бахыт бар,
Алда сенин мәдаткарып халқын бар,
“ Кейин жүриў жәхәннемге жол” деген,
Алға, алға келешекке ет сапар!
СЕГИЗЛИКЛЕР
Бир қоцысым он баланы аз көрип,
Женгейге “туўғанды койдын ба?” дейди,
Бир конысым бир баланы көп көрип,
Келинге “туўғанды қойсан-о” дейди.
Хаялы жүр туўмаў жолын ақтарып,
Күйеўи жүр дүнья куўып зыр қағып,
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Ал ана конысым зор нийет пенен,
Отыр, бесиктойға бир қозы бағып.
***
Биреў дүнья-малға сатып насын,
Өзинин көзине өзи шөп салар,
Сөйтип ҳадаллықтын ғайры-нағысын,
Харам колы менен былғамақ болар.
Бирақ қуяш пенен жаслы хадаллық,
Пәклигин дүньяға көримлик етер.
Ғәрремлик дүньясын отларға өртеп,
Жерден жулдызларға уласып кетер.
Фердаўсийға атлас екен.мен,
Қоллайгөр сен әдиўли куяш.
Ақлай алмай устаздын атын,
Көзден төгилмегей қанлы жас.
Шайырлықтан тәмем жоқ менин,
Өр көкирек ерлигин бер сен.
Мына жәхән жайғасып аткан,
Көкиреги кенлигин бер сен.
Ўа Яратқан!
Айт сеи ана қуяшьща,
Жердён мунды жуўып кетсин,
Ҳийлекерлик, харамлыққа
Крест қойып, тыйып кетсин.
Ол тек ана Парис пенен
Еленаға несип еткей,
Менелайдын атқан оғы
Жүрек баўрын тесип өткей.
***
Тәғдирдин бул язмышына караныз,
Ллпыс жасқа келгенде сол ағамыз.
Жигирмада сүйип алған қостарын,
Айырды ол, тынламады хеш зарын.
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Әне сөйтип, жас жананға үйленди,
“ Қарт сағал”дыц қылўасына журт күлди.
Ол жүрипти куўаныштан мәс болып,
Мсн жүриппен уялғаннан пәс болып.
ҒӘЗЗЕЛЛЕР
Гүлзарыма бойларыц к>'п әжеп жарасып тур.
Гүллер хәм серилип енди, өзине жол ашып тур.
“Садаған кетейин дилбар” деп көктеги жулдызлар,
Кәдемяне тәжим етип, көркине таласып тур.
Сен өзин гүлли әлемнин наўкыран жаслығындай,
Бул әлем сени ардақлап, хуснына карасып тур.
Дүньянын сулыўлары, Афина хәм Афродита,
Сени көрип дәли кеўили дәрья болып тасып тур.
Әбилқасым көркине ылайык сөз таба алмай,
Баўры мьщ пара болып, албырап дым сасьш тур.
Қыс күнлерим бәхәр болар нигар саған қарасам,
А '1 сен маған кыя бағып, қарамай жан аларсан.
Аьпа саған шырай берди нерийлерге бермеген,
Соны меннен жасырасан кызғаншаксан орасан.
Ески дүнья таянышы те.мирқазық жулдыздай,
Миллион жулдыз ишинде ҳеш тени жоқдарасан.
^Ьлйықтартьш, жилўа етиў, жыллы сөзден тәмем жоқ,
Басым көкке жетер еди, қыя бағып қарасақ.
Шырайынды көре алдмай ҳәсирет қайғы-ғамда мен,
Ат сен мени оннан сайын, жанған отқа сатасан.
Дадымды айтып жалынсам, аяғына бас урып,
Ладыма ҳеш кулақ аспай, ойын-мазақ қыласақ.
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Тәкаббырлық жараспайды сендей уллы сулыўға,
Маған мийрим көзин тасла қашан еске аласан?
Әбилкасым Мәжнун болды хәсиретициен-дәртиннен^'
Ал сен Ташкент янлы күнде мық кубьшып барасад.|.'
■***
%
СеР! кеттин-аў, ай тўғанда мәизилицди сағынып,
Хошластық биз, кол алысып, қушакласып қамығып,
Сеи кеттин-аў,
мен бунда хақ жол тилеп өзине,
Жалғыз қалдым, аспан толы жулдызларды жамылып; ’
Сен кеттин-аў, колларымда калды шашын ийиси,
Ләблеримде ләблериннин палы тур-аў тамылжып.
■

Сеи кеттин-аў, әтирапым қорқынышлы үнсизик,
Оқталавд “жутаман” деп, айдархадай аҳ урып.

1_

:

Сен кетгин-аў, калдым бунда хәсирет-қайғы, ғам менен,;::
Көкирек қурғыр ерк бермей, жылар үнсиз жабығып. ■
Сен кеттин-аў ал мен бунда, жойтылғандай ж\'зигим,
Излеймен кеп, излеймен кеп, излеймен кеп, аҳ урып. '
Сен кеттин-аў, кен далада жуўыраман ентигип,
Ылағынан айрылған ақ маралдай шарқ урып.

,
•
V..

Сен кеттин-аў, кетти шадлық қалды қайғы-ҳәоирет, ;
Әбилқасым қалаберди айға қарап табынып.
Дедим: “қасын күдирет ғой бунша неге қарадур?” ';
Деди: “қасым қарасы басына мын бәледур.”
Дедим: “бәле болғай тамағыннын ақлығьша,”
Деди; “тамағым аклығы манлайына қарадур.”

■■

Дедим: “ләбиц лағлы-маржан шекер палма деймен,
Деди: “ләбимнен шекер ҳәмде зәхәр ағадур.”
,'1
Дедим: “мын дәртке даўа ләбиннин зәҳәри де,”
Деди: “әйтеўир жигитлер ышкымда жанадур.”

■!:
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Дедим: “шашынньщ мьщ түрде жылўаланыўьш-ай,
Жайсан егер бул дүнья түн жамылып қаладур.
Я Рәб, шашьща белиқнин үнлес келиўин ай,
.Ал жүзиннин шуғласы гүлли әлемди аладур.”
Деди; ийбе сақлап: “мақтаўды көп жақтырмайман”,
Дедим: “ўаҳ, бул рас гәп, тислерин дана-данадур.
Көзлериннин мәс етиўши мә.чиргиясы бар,”
Нигар жейран жүрис пенен шайқальш барадур.
Деди: “Өбилқасым қысқарт енди мылжьшынды,”
Дедим: “бул сөзин өтирик қып-қызыл жаладур.”
***
Жипек көйлек суўдыр-суўдыр жулдыз көшип баратқандай,
Күлсе ү1ш сьщғыр-сьщғыр бүлбил шох сайрап атқандай.
Бели қьшалы бир қысым, көзи мисли тынық аспан,
Ана к>'ймақтай ләбине, тан нурларын жалатқандай.
Әлем бийҳ\ти болар деди*м, шашьшьщ хош ийисине,
Кирпиклери ништер янлы, жайға тартылған кәмандай.
Карайғойса мыйық тартып, онда Алланын бергени,
Ха);лас урьш йошар кеўил, кекте ушьш баратқандай.
Көрсе егер Шийрин сулыў турьш сәлем берер еди,
Деп “ўадарығ, жамалын гүлли әлемди қуўантқандай.”
Усы сән хәм салтанатқа минези ҳәм үнлес оньщ,
Кишипейил ақкөкирек, менмен емес ол айтқандай.
***
Хайямды мен дайымнан да абзалырақ көремен,
Поэзия жүзикдесек, оиы қасы билемен.
Торт қатарда гүлли әлем негизин ол қураған,
Рубайьша жети ыклым, тәнде жанды беремен.
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Гүл жүзли яр, дослар менеи шады-қоррам гештекте,
Шарап ишсем уллы ойшыл ҳүрейи ушын ишемен.
Матсриянын мәнгилигин толып-тасып жырлаған,
Эпикур хәм Вольтер менен бир қатарда көремен.

. Ж'

Бес кд>1таны тап қалдырғаи шайырлардьщ агасы,

Астроном, матемагик, философ деп билемен.

Щ

Жакты күнди әрман еткен Шығыстын бул бүлбили,
Күннен ыссы, гүлден нәзик ҳақыйқатшыл не деген.
Ҳайям десе ашылмаған жулдыз киби мын жьшдан,
Көктен жерге шуғла шашып, келермен-аў еле мен.
***
“Тәбият мын жыл толғатып, Шеразда туўды оны,
Хәм қуяштай сөнбесин деп қуяшка жуўды оны.
Халық руўҳын көтерип, 1пағлаған еди Хафыз,”
Деп Наўайы жулдызлар қасына қойды оны.
Наўайы бас ийгеи бе, қуяштан езге қудайға,
Нур шашып, усағанлықтан куяшка, сүйди оны.

- ,1 Г .

Он??ан бахытлы инсан барма екен бул дүньяда?
Фридрих Энгельс хүрмет етип болған жолы.
Япырмай оны сонша аймалап, ардақлады-аў,
Г те, Пушкин жулдызларға жеткен колы.
Әлемди тәрезиге салып тартқан жағдайда да,
Әлем орны бир бөлек, бир бөлекдур онын орны.
Көре алған алдындағы мын жьцыық келешекти,
Сөзи дүрге бергисиз, бостан болған басқан жайы.
Жәйх^^н шарқ урып, жер көктен излеген менен,
Еле табылған емес, Хафыз Шеразидин тайы.
***
Мен өзинди әлўан дөнген, “уллы бағ” деп айтып жүрмен, |
“Хәр бәйитин палы тамған бир додақ” деп айтып жүрмен. |
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Айсыз, күнеиз ол күьшерде кеўиллерге лур болып киргсн,
•Ғәззелин өмир куяшы-шамшырак” деп айтып жүрмен.
Рубайында ол ҳәзирети Хайям менен үнлсслик бар,
‘•Чар деўан” ыц суўдан таза, сүттен ақ” деп айтып жүрмен.
К.уўаныш инам етип, кайғы мунын алған нигардық,
" Мухаммесин ҳакыйкат дур-зербарақ” деп айтып жүрмен.
Ал елиў бир мын еки жүз отыз мисреден ибарат,
“Хәмсан” әлем қу>^анышы бир булақ” деп айтып жүрмен,
Ондағы бес дәстАнын усар жердин бес кытасына,
“Төбеси жулдызлар сүйген, бесдарақ” деп айтып жүрмен.
“ Наўайы болмағанда Жәйхун сен-ше боларма един?”
Дегенлерге “ҳаслан, хаслан, як, яқ, яқ” деп айтып жүрмсн.
***
Шийрин сөздиц булағы саркьимас наўа еди ол,
Гомер ҳәм Фердаусийдей тени ж оқдана еди ол.
Ш ығыста туўылып, сәўлеси әлемге тусксн,

Қ>'яштай сөнбейтуғын, мәцгилик шуғла еди ол.
Пүткил саналы емирин ел хызметине арнаған,
Халык мунын көп жутқан баўры мық пара еди ол.
Жүзде мийрим-шәпаат, тилде шекер палы бар,
Ҳәр ырғақта мын мәни бар, шийрин бир нама еди ол.
Гөззаллық әлеминде езиниқ “Ҳамса” сындай,
Қулпы дөнген мийўели бағ, кец пайтахт дала еди ол.
Әлемге танытқан ол өзбек тилиниц күдиретин,
Илимде шолпан мысал, теци жоқ дара еди ол.
Тәжим ет сен Әбилқасым Әлишер Наўайыға,
Поэзия атлы сулыўдыц басында жыға еди ол.
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***
Ҳақыйқатты жасырмады әшкара етги Нәсимий,
Инсаиды “ қүдирет” деп, еи дана етти Нәсимий.

'■

Ўаз кешип, [•айры-тәбийий жәннетлер хәм бсютанлардан, ':
Жәхәннемнид жәлладларын масқара етти Нәсимий.
Пир т>'тып Низамий, Генжеўий хәм Хисраў Дехлеўди, .
Баскан изин көзлерине тотия егги Нәсимий.
Өзи әзелден нур жа^мьыған гүлленген лириканы,
Әлўан түрли гүлге орап, дүрдана етти Нәсимий.
Тилге алса назлы ярды бийхуи] етип бул әлемди,
Сулыўлықта хеш тени жоқ-әпсана егги Нәсимий.
Қилыштап каи тамғаи елде тунғыйықтан нур излсп,
Халық бахты ушын өзин дийўана етти Нәсимий.
Соннан үйрен Әбилқасым халықты хүрмет етиўди,
“Халқым” дейип өз бахтын мын пара етти Нәсимий.
Етпе нала әй Мәшреп “бахты қара болдым” деп,
“Ләхәт ишинде ениреп, бир бийшара болдым” деп.
Сен жыласан бул әлем көзден қанлы жас т-өгип,
Зар-зар жылар “баўырым пара-пара болдым” деп.
Сен келип поэзия және бир ғумша байлады,
“Енди хеш бир тени жоқ нурлы шуғла болдым” деп.
Сен ападан туўғанда мына ески тәбият,
Телпегин көкке зынды, “хай-ҳай дана болдым”деп.
Мәс болып қуўанып жүр лирика ашыкдарь!,
“Жан алыўшы жилўасына пәрўана болдым” деп.
Ғәзелик нигарды аймалап айға көтерди,
“Псри янлы нәзелим ярға шайяа болдым” деп.
П8

Ксўиливде қайғы-ғам толғанғанда мухаммес,
■‘Ышқында күймес ҳеш ким дийўана болдым” деп.
Мусәддес қанат қомлап шықты бийик пәрўазға,
Шарк урып излер дилбарын “бийгана болдым” деп.
Муәббе мын түрде жилўаланды тилинде,
“Ҳинжи мәржанлар ишинде дүрдана болдым” деп.
Ал мүррәббе бүлбилдей пәряд етер ениреп,
‘‘Ўах, дат, қызыл додақпы гүлден жуда болдым” деп.
Мустазат көрсетти Әбилқасымға қүдиретин,
“ Поэзия аспанында саяра болдым” деп.
Шах қызы болсан да сен, жарлыға пәрмана болдын,
Хусында Бийбимәриямдай көзлери қара болдын.
Әкен патшалықта жетпеген, мәртебе, бахытка,
Сен илим ҳәм әдеп пенеи жетип, бийбаха болдын,Лл е^щи Зебиниса поэзия майданында,
Ол Аўған хәм Хиндистанда шамшырақ шуғла болдын.
Сенин ерин де, бахтын да жанын да китап болып,
Китаптан дүрлер шашып, езин де дүрдана болдын.
“Ләблеринди-ай шийришшктен бир-бирине жабысып”,
Сезлери бийхуш етиўши ай жүзли айпара боллык.
Ллты}1 қәпес ишинде жулдыр кийимлини ойлап,
Сонлықтан сен хеш тени жок не деген дана болдын.
Гзийперзент өткен болсан хеш налыма Зебиниса,
Бас ийип, қөксимде қолым, мен саған бала болды.м.
Карапайым каракалпақ десе сонын өзисен,
Қалпағы қара, кеўли ақ, десе сонын езисен.
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Қаратаўдай айбатлы, Әмиўимдей мәўиж урған,
Қулпы дөнген мийўели бағ, десе сонын өзисеч.
Сөзлери уран болған Наўайы, Мақтумқулыдай,
Шығыста бир шамшырақ, десе сонын өзисен.
Төбеси айды аймалап, жулдызға мийман болған,
Поэзияда уллы дарақ, десе сонын өзисеқ.
Канын қанына қарысқан қарақалпақ хадқынын,
Халқы ардақлаған зүрияд, десе сонын өзисен.
Сағасын бийиктен алған, суўы мын дәртке даўа,
Мәнги сарқыламас бир булақ, десе сонын өзисен,.
Әдиўлеп Бердимурат-халықты, халық-Бердақгы,
Ел ушын туўылған Бердақ, десе сонын өзисен.
Бир “Халықушын” ыннын өзи мын мысқал алтыннан,
Әбилқасымға жақсырақ, десе сонын өзисен***
“Қуйрығы жоқ, жалы жоқ, қулан қәйтип күн көрер?
Аяғы жок, қолы жоқ, жылан қәйтип күн көрер?”
Ҳайўанлар бул ҳеш гәпғой, айтынызшы халайық,
Намысы жоқ, ары жоқ, адам қәйтип күн көрер?
“Жасы қырыққа келсе де, өзи нырыққа келмеген,”
Сөзлеринин дәми жоқ, надан қәйтип күн көрер?
Қулақ түрип сөзлерге қызыл тили сүйреттеп,
Досты барып, досларға сайған қәйтип күн көрер?
Сулыў жүзли-хүждансыз, парахорлар иймансыз,
Биреў манлай теринен алған қәйтип күн көрер?
Ялған айтып уў жалап, әкесин де алдаған,
Ар-намыстан қолларын жуўған қәйтип күн көрер?
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Бир манатты бес түйип, төрт аяклап жуўырып,
Ишпей жемей дүньяны куўған қәйтип күн көрер?
Ерк бере алмай өзине, ҳүжданыиан айрылған,
Еки катын койнына сыйған кәйтип күн көрер?
Бир басына үш машын, он бес кабат жайы бар,
Лағлы-маржан гилемлер, жыйған кәйтип күн көрер?
Өзи сондай сыпайы, еткен иси ҳарамлык,
Ел мүлкине қолыны урған кәўтип күн көрер?
Ишин сенин кайғы-ғам, ҳәсирет-аў, әй Жәйҳун,
Әкесиз-ак балларды туўған кәйтип күн көрер?
***
Адамлар бар, күн нурынан жаралған.
Мехиринен сан мын инсан нар алған.
Әттен, және адамлар бар Әзәзүл,
Мектебинде тәлим ачған, сыналған.
Адамлар бар жүреги ҳак, кеўли ҳақ,
Халкы ушын бир тән, бир жан саналған.
Адамлар бар кан көрмесе жата алмас.
Баўыры катты кара тастан жаралған.
Адамлар бар ел хызмети дегенде,
Аяғын ол қолға алып жуўырған.
Адамлар бар табан жалап күн көрер,
Ар-намыстан журдай болып сылынған.
Адамлар бар, ай-ҳай олар жүреги,
Әлем бойлап куўаныш боп таралған.
Әрманым сол ана жердин көксинде,
Жүргей текте “Халкым” дейип туўылған.
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Байрон поэзия палы деймен мен,
Пушкин алтын тахты, тажы деймен мен.
Наўайы қол жетпес жулдызы болса,
Жәмий жүреги, жаны деймен мен.
Данқ шығарған жәннет хәм жәхәннемде,
Дантени намысы, ары деймен мен.
Фердаўсий сункары, талмас канаты,
Қолда алмас зулпиқары деймен мен.
Низамий Генжеўий, Хысраў Дехлеўий,
Жолда жүк қалдырмас нары деймен мен.
Жаралы арыслан, кекли-Нәсимий,
Бир әрманлы, ахыў-зары деймен мен.
Садаған кетейин Сәәдий Шеразый,
“Бостан”ы ҳәм “ Гүлистан”ы деймен мен.
Ҳайям поэзия тентек баласы,
Шотаны шәўкети, ш аныдеймен мен.
Хафыз хош хаўаз бүлбили болса,
Шекспирди тилла тары деймен мен.
Шийрин сөздин патшасы ол Физулий,
Мәжнүни, Ләйлиси яры деймен мен.
Тоқтағул жүректе толғаўы болса,
Абайды ай жүзли айы деймен мен.

Бул жерде грузин шайыры Шота Руставели н әзерде

тутьымаюга.
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Бердак жыртық үйде туўылған бахты,
Ҳәм инкары, иитизары деймен мен.
Мақтумкулы мақтанышы, ал Зийўар,
Тамырында аққан каны деймен мен.
ХАЛҚЫМА
Карапайым жайдары жан көрмедим өзиқдей.
Жолда жүгин қалдырмас нар көрмедим өзиндей.
Доска садық, опалы яр көрмедим өзиндей.
Ак жүзлерге жарасқан қал көрмедим өзиндей.
Сөзи шийрин шекердей пал көрмедим өзиндей.
Ойлап, ойлап ал енди бир шешимге келдим мен.
Сен Алладан кейинги күдиретсен билдим мен.
К,ай ўақ, кашан қарызын өтеймен деп жүрдим мен.
Сен бийикте, мен пәсте колым жетпей бүлдим мен.
Қоллар жетпес аласа нар көрмедим өзиндей.
Тарийхынды, өтмишти ардакдадын, сакдадын.
Ғайры-тәбийий байлыққа қайрылып та бақпадын.
Кайда барсан халқым-аў ҳақыйқатты жакладын.
Бас кетсе де арынды, намысынды сатпадын.
Душпанға бир аяўсыз мар көрмедим өзиндей.
Сендеги бир кәсийет қасарыссан қалмайсан.
Кеўлин қалған жерлерге өлсендағы бармайсан.
Мийнетсиз нан қасыгща зерлер турса алмайсан.
Суўға салса батпайсад, ал отларда жанбайсан.
Бәлент таўлар басыида қар көрмедим өзивдей.
Каныцдагы қайсарлық кимнен жуккан билмедим.
Жақсы сөзге жадырап, жалын янлы гүрледин.
Өтирик-өсек, ялғанды өмир Алла билмедиц.
Гүрсслерден мәрдана жениссиз бир келмедин,.
Запымларға қурылған дар көрмедим өзитщей.
‘ Мар-арабшада айдарха дегеи мәнидс.
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Өмир бойы жаўлардан жерин корғап келдин сен.
Берсен жаа,аы ел ушын, жерин ушын бердин сен.
Келешегим, зуриядым деп жуўырып-желдин сен.
Ардақладын, кәстерлеп, қәдирин билдин ердиц сен.
Намыс пенен ал енди ар көрмедим өзиндей.
Шешенликте алдына адам сирә салмадын ба?
Айтысларда, тартыста сөзиц алып калмадын ба?
Көшки басында Шахсанем ышқында көп жандыц ба?
Сабырлықты Юсиптин әкесинен алдын ба?
Ала мойнак дуўтарлы тар көр.медим өзиндей.
Сенин менен Геракл жүрек етпес шығыўға.^
Кимнин күши жетеди А.ппларды жығыўға.
Мухаммедтин үммети мөмин жансан улыўма.
Сен бар жерде бәйги жоқ, өзгелерге жыйында.
Исламнын бир куўаты жан көрмедим өзиндей.
Мине ҳәзир дузларға шыдам берип атырсан.
Әмиўтүптен байланып, ал-сал болып отырсан.
Дәртине журт жанады топлар болып атылсан.
“Сабыр түби-сары алтын!” деген дана акылсан.
Илажы жоқ, шешилмес ҳал көрмедим өзиндей.
Суўлар болмай пахтана, салы қурып атқанда.
Аўьыларда малларын халық^^ап бир жатқанда.
Сондадағы қаракен үмитсиз боп отқанба.
Қыйын-қыстаў күнлерде арын сирә сатқанба.
Сабырлықта, шыдамда жан көрмедим өзиндей.
Аралыцнан айрылып ахлар шегип калғанда.
Думан болып, булт болып көктен дузлар жаўғанда.
Зәхәр шығып суўлардан, иәрестеден, қаннан да.
Әлем шыдам бералмас езин от боп жанғанда.
Ескексиз ҳәм таяўсыз сал көрмедим өзи 1щей.
2. Юсуптин әкеси Якуп, туўысканлары Юсупти өлтирип, оны
“бори жеп кстти” — деп келгенде Якуп, “Мен шырайлы сабыр
кыламан” — деген еди.

3. Геракл — Греклсрдин әпсаналық батыры
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Өкинишке орын жоқ, өткенлерге салаўат.
Нс қысыўмет етпеди Орайлардаи кәрамат.
Миллион, миллион пахтадан кепин таппай әламат.
Және тағы өзине жаўып жала, мәламат.
Аяк колы маталған лал көрмедим өзивдей.
Ғуудайсызлар, динсизлер не күнлерди салмады.
Өз басынан өзгениц ғамын еске алмады.
■‘Коммунизм!” дейип кеп, өтирик, өсек болжады.
Дин ийман,№ 1 билмеген ақыр соны сорлады.
Хәр пердеде мында бир тар көрмедим өзиндей.
Айтаберсен, арпалыс, қыян-кести күнлер көп.
.Адам заты шыдамас қара таўдай зиллер көп.
Туў.май атып ишинде набыт болған үнлер көп.
Коркыныштан, дөхметтен көз илинбсс түнлер көп.
Тунғыйыкта, таўларда жар көрмедим озинлей.
Шынжырланған таўдағы Прометей един сен,
Отын урлап Зевстин, бир сазасын бердин сен.
Көктен жерге жалын боп, шамшырак боп келдин сен,
Жаўға жалын, от болып, ери болдын елдин сен.
Ел ышқында жүрген бир зар көрмедим өзиндей.
Мәртлеринди, еринди санап өтсем ўақт жетпес.
Эрамыздан бурынғы Массагетке жан жетпес.
Ерлер түўе, қызына Тумарисқе хан жетпес.
Ҳақыйқатлық жолында нызам .менен зан жетпес.
Қуран янлы теберик нан көрмедим өзиндей.
Сенсиз маған мывда бир гүлли жәхән не дәркар,
Көшки көкке уласқан, гүли Кахан не дәркар.
Сенсиз маған ал енди бүлбил зибан не дәркар.
Сенсиз маған гүлленген жәннет-мәкан не дәркар.
Тамырымда толкыған кан көрмедим өзивдей.
Зурядынды аявда әлпешледин, сакладын.
Перзентдейип күни-түн, келеш екдеп шапқанын.
Аталық ҳәм аналық парызынды акладын.
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Перзент десе үлбиреп, алаканда бул жаньщ.
Зүрият дейип жуўырғаи жан көрмедим өзиндей.
Таўдан төмен қулаған нәўпир аққан суўдайсан.
Әл ҳаўада, ак қуба аламойын куўдайсак.
Женислерде тигилген желбиреген туўдайсац.
Сын-сымбаты келискен көзи кунқар, кумайсан.
Рустемдей айбатлы, Зал көрмедим өзиндей.
Көкрегиннин кенлигин нелер менен шенермен.
Ерлерицнин ерлигин кимлер менен тенермен.
Омар, Оспан, А-чийге барабар деп билермен.
Алыс кетсем сағынып, ынтық болып келермен.
Фархад, Шийрин мысалы яр көрмедим өзиндей.
Алыслардан гәп қозғап алсам кеўлин қабартып.
Кеширимлер сорайман аяғына мен жатып.
Мухаммеси Жәйхуннын саған болсын бир тартық.
Бар байлығым халкым-аў, өзге байлық жоқ артық,
Океандай қүдирст кән кермедим өзиндей.
08.09.2008.
ҲЕШ КИМГЕ ЕРК БЕРМ ЕГЕН
Хеш кимге ерк бермеген Яраткан бир Алланды,
Екеў деўге ҳакқын жоқ, бузыўына бул занды,
Хешкимге ерк бермеген қәте қойыў қәдемди,
Хеш кимге ерк бермеген кемситиўге Куранды,
Хеш кимге ерк бермеген, өлтириўге ада.мды.
Хеш кимге ерк бермеген басқыишылық етиўге,
Кудайын ол умытып, ҳәдден асып кетиўге,
Басын тигип өлимге, хәм бийнышан өтиўге,
Өзге бир күш арқалы мурадына жетиўге,
Жәбирлеўге хаккыи жок бийгүна бир хақ жаиаы.
Хеиг кимге ерк бермеген, ели-журтын сатыўға,
Хеш кимге ерк бермеген кастан мылтык атыўға,
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Хеш кимге ерк бермеген аска зәхәр қатыўға,
Хеш кимге ерк бермеген мийнетсиз тек жатыўға,
Хеш кимге ерк бермеген нәлетлеўге баланды.
Хеш кимге ерк бермеген зинә ислеп жүриўге,
Ар-намыстан айрылып бет пердесин түриўге,
Инсан заты үстинен масқаралап күлиўге,
Биреў сырын биреўге қупыяда бериўге,
Мәскүнемлик жолында зәхәрлеўге сананды.
Нәшебентлер гөр-жерди ишип қаиын бузыўға,
Он гүлинен бир гүли ашылмай-ақ тозыўға,
Хеш кимге ерк бермеген пейилинен азыўға,
Үйлеринде отырып биреў гөрин қазыўға,
Хаслан болмас бузыўға нызам менен ҳәм занды.
Хеш кимге срк бермеген корлаўына хаялды,
Жаратыўға болмайды айтып болмас бир ҳалды,
Ерли-зайып арасын, үзиўине жуп тарды,
Хәгге жөнсиз урыўға болмас тилсиз жәнўарды,
Кеше күндиз умытпа бир Яраткан Алланды.
Бийиклерде аласа қоллар жетпсс Каабанды,
Жел жағыцнын панасы, сақаўатын сананды,
Адасқанда кенесгөй ақыл-ойыц, дананды,
Сеннен бетер әлпешлеп, мәпслеген бааанды,
Хеш кимге ерк бермеген тәрк етиўге ананды.
Өзин қойып өзине, ығбал тилеп отырған,
Жалғыз сен деп сай кешип, таў қопарып атырған,
Куяшларда күл болып, аязда жан қатырған,
Керек болса сен ушын куллар болып сатылған,
Хеш кимге ерк бермеген тәрк етиўге атанды.
Жәйхун сен бир жәбирде қалмаў ушын мынаны,
Билгил тек те адамнын жақсы аты калады,
Кай ўак, кашан кеўилин сабыр-тақат табады,
Дөхмет, жала, нәксслер көксин дағлап жағады,
Ҳеш кимге ерк бермеген мүкитиўге адамды.
10.09.2008
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ДҮНЬЯДА ҚАЛАР
Ға^м жеме, пәиий Ьул кысқа өмирде,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар,
Гүдик-гүман келтирмегил кеўилге,
Жыйғаи-тергенлерии дүньяда қачар.
Гүдиксиз, гийнесиз жасап болмайды,
Инсан заты кырғынларды коймайды,
Бул кара жер жутар ч^рар толмайды,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
Нәпсинди жиберсен алмас таўы жоқ,
Ол керикте жанып турған жалын жоқ,
Дүнья бинят 6 0 ЛҒШ1Ы бир болмас тоқ,
Жыйған-тергенлериц дүньяда қалар.
Атамыз Адам да нәпсинен жанды,
Келмей атып еле бузып ол қанды,
К^'лқын деп Жәннеттен айрылып қалды,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
Соннан сон жер-жүзин жәхәннем етип,
Яратқан Жаббарын умытып кетип,
Жүриппиз қырғыртын шегине жетип,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
Дүньяны тецселткен фираунларын,
Лағлы-мәржан дейип жейип жаьыарын,
«Өлсе.м-алсам!»—дейип сатып арларын,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
Оларды есапсыз алтыны менен,
Му.миялап қасыры ишине көмген,
Хәзирше жоқ аты-затыны билген,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
Буннан жуўмак не деп айтпакшы шайыр,
Нәпсы бир бәледур, алыўға майыл,
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Етпесен тәўбенди, Тәқривди қайыл,
Жыйған-тергенлерин дүньяда қалар.
14.01.2009.
ЕЛЕДАҒЫ КЕШ ЕМЕС...
Арак зәҳәр екени есине бир келмейме?
Ишпеўине инсабын, нәпсин ерк бермейме?
Арак деген биринши денсаўлықтан айырар,
Колда \әрне барыннан, қанатыннан қайырар,
Дсм апыс бир болмайма, хәнте ара, қун ара,
Көптен бери от пенен ойнап жүрссн сен бала,
Басындағы мәртебе, бахытты бир билсен-о,
Журтлар 1^сап сендағы инсапқа бир келсен-о,
Ес-ақылды жыйнап бир жүретуғын ўақ барма!
Мәнги бакый қулнырып туратуғын бағ барма?
Хәзир сенин басывда бахыт пенен дәўлет бар,
Торт түлигин сайма-сай, болып тураў Аллан яр,
Хызметкерлер жүреди онын менен солында,
Демине нан писип тур өткир пәрман колында,
Шанаракта ул менен кызын өсип киятыр,
Кудайынды умытып, бола берме сен батыл,
Пил болсан да бир күни шалқ ортана жығады,
Жүрегинди алкымға жумбаршақлап тығады,
Аяк-колын сал болып, қәлейсенбе қалыўын,
Жүрек пенен баўырдын айтып болмас жағы бар,
Қан айланыс дегеннин өз алдына заны бар,
Өткир алмас қанжарды өзин қадап өзине,
Зәхәр косып каныца, келешекте өкинбе,
Лйтканға бир көнбесен, усы күнлер келеди,
Мәскүнемлик, ойсызлык сазайынды береди,
Оннан кейин өкиниш орны сирә толмайды,
Шанарағын, ул-қызын әбден, жаўрап, сорлайды,
Лрақ зәхәр екенин жалғыз рет еске ал,
Еледағы кеш емес ақылды бир иске сал.
15.09.2008
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МУҒАЛЛИМЛЕР ,УСТАЗЛАР
МУСАДДАС

1-октябръ муғаллиш ер ҳәм устазлар
күни ҳурметине

Арзыўлы, ардаклы, аяўлы жанлар,
Қурандай қәстерли, теберик нанлар,
Тилинде сәнеси, кәламы барлар,
Тәрипине сөз табылмас дилўарлар.
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Адам Ата бинят болғалы барсан,
Тартылмаған, шертилмеген биртарсан,
Жолда жүк қалдырмас тайнапыр нарсан,
Несен өзи, қандай күдирет жансан,
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли м>таллимлер, устазлар.
Зулкарнайға ақыл, кенес бергенсен,
Алдағы бир мын жыллықты көргенсен,
Океаннын артын болжап билгенсен,
Айдадағы қәдем таслап жүргенсен,
Кеп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Космосты да өзин ашқан емеспе?
Шолпандағы сенин изин емеспе?
Он бес миллиард жулдыз көзин емеспе?
Дар арқанын кескен сөзиц емеспе?
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғалликшер, устазлар.
Наўайыға бес дәстанды жаздырған,
Фархадларға таўдан жыра каздырған,
Ш ийрин болып, Ләйли болып наз кылған,
Барған жерин бәҳәр менен жаз қылған,
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Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Ен үлкен устазлар, Пайғамбарларьш,
Муса, Даўыт, Иса Алп ерлерим,
Мухаммедти Расулы дер Ийемнин;,
Хаклық, хақыйқатлық тәнҳә билгенин,
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Нептунға' қолынныд жеткеии кашшан,
Нийетин «Әлемниц сырларын ашсам!»,
Нәзерин бийикте қолывда аспан,
Гәўҳәрлар өндирген таўлардан, тастан,
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Арасту, Софокл атанба сенин,
Афлатун ардақлы буйырар емин,
Бухарий, Яссаўий жүрегин, демин,
Фердаўсий, Бердақлар таўсылмас кәнин,
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Жанын шәкиртиқнин ишинде сенин,
Келешек .мын жыллық есинде сенин,
Илимиқ, билимин күшинле сенин,
Кудирет көринер исиқде сениқ,
Көп зийнетли муғаллимлер, устазлар,
Мириўбетли муғаллимлер, устазлар.
Әлемди гүллетип жиберген де сен,
Урыстын отларын сөндирген де сен,
Бәйгиде тулпарды желдирген де сен,
1. Нептун Куяш системасындағы ен сонғы планета. Бизден 20
миллиард шакырым аяыста жайласкан. Идимпазлар соған өткен
«сирдин жетписинши жылларыньщ ақырында алпарат жиберип, сол
^ердсн де сигнхт алып турыпты.
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Бәрине, бәрине улгерген де сен,
Кеп зийнетли муғаллимлер, устахаар,
Мириўбетли муғачлишюр, устазлар.

ў

Щ

28.09,2008.|
СЕГИЗЛИЮ1ЕР
Бәрхә жалғыз бастыц ғамын ойлайсан,
Ара-тура нәпсивди бир жоймайсақ,
Қарнын орталанса өлетуғындай,
Гәўмис сыйыр янлы жейин тоймайсан.

I-л:.
м:

Бир қанар гарбыздай дуп-думалаксан,
Өзгелер нәхакта, ал сен дым хаксан,
Хайўанлар ишинде болса бар шығар,
Инсанлар ишинде емирде жоқсан.
***
Қулай берген еркти кайларға қойдын,
Неге с о т л а сам-сам әл жууаз болдын,
Ҳәмелдардан зәррен қалмай қоркасан,
Он гүлден бир р,'лин ашьшмай солдын.
Мында жүрип менин арым келеди,
Инсанға жан жалғыз Алла береди,
Оннан өзге бийлеп-теслсй алмайды,
Аманатын ^и^ар ўақтын биледи.
***
Бул бир жақсы нийет, айтылар тилек,
Инсан, инсанлардан қоркпаўы керек,
Ҳәммени бир т^тас, теадей жараткан,
Ҳеш кимнин манлайда яшқы ж оқ белек.
Шак деген болады далада малда,
Салтанат болады ўәзирде, ханда,
Ҳеш кимгс хеш қашан хукық бермеген,
Жәбир жасаўына, жазықсыз жанға.
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А>г:

Ыссы нанға алғысыз бир надансаи,
Ах, қаранын парқын билмес бир жансан,
Түйедей бойын бар, түймедей ой жоқ,
Бахан сокыр тийин егер инансац.
Кул сатыў дегенлер болған бурында,
Баха белгиленгсн ^'лкен жыйывда,
Егср қул орнына сатар болғанда,
Мугқада алмайды ссни шынында.
***
Турпатын келискен кара нардайсан,
Қушақ жетпес жүз жыллық бир талдайсан,
Усы көркиц, усы саўлатын менен,
Хаялын алдында сөйлей аамайсац.
Аўхалыца журтлар хайран калады,
Суўдан отқа, оттан суўға салады,
Зулқарнайдыц үлксн кызы болса да,
Қудай берген жанды, Қудай алады.
Жамбас таслап жатып отлап атырсан,
Пилдей геўдец менеи сонша пакырсан,
«Аўа-десе-аўа, наўаға наўа!»,
Мен билмедим еркекписец, қатынсан.
Еркеклигиц бөркиинен көринер,
Сақал-муртыц, көркиннен билинер,
Ол тәрсггген кемисин жок, минин жоқ,
Қатынлығын пейлиннен билинер.
***
Қандай кыямстсен, қандай апатсан,
Шеигим, жууабы жоқ қандай жумбақсац,
Ояғын, буякыц айланып көрсе.м,
Адам сыпат сүлдер, кандай бир затсац.
Еситиўге қу.цак, көриўгс кезди,
Сөйлеўине сала қулаш тил берди,
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Бирақ зейин менен пәм жоқ өмирде,
Айтыўдын бүгйн бир ирети келди.
***
Бир кенсеге барып едим ис пенен,
Диз кийимин ҳеллеп жүрген мәскүнем,
Креслода отыр көзи мәшшийип,
Кейин кайп ым, сөйлеспедим пес пенен.
Жолда киятырып катты ойландым,
«Түсим шырар»-деген ойға да бардым,
Ешекти гүлзарға байлағаиына,
Ақыл-хуўи^ым хайран, лал болып қалдым
-к-к^е

Кимлигивди езиндағы билмейсен,
Ҳаслында жок затты ансап шөллейсен,
Дийўананын пир болғанын көрдин бе?
Те,мир1пинин көригиндей пфлейсен.
Неге сонша көпиресен; .мақтанып,
Мен уялып отыраман дым налып,
«Пышық жүйриклиги сабан кора ғой»,
Ықрар барма сеи де кетесен; тәнып.
Я Таўфыйқ! Деймен-аў сени көргенде,
Ийненин ушындай инсап берген бе?
Бармақ арасынан шыққанын жалап,
Қалғанын жейсец бе, гөрде, елгенде.
Бай болмаған дейди Қаруннан өткен,
Дүнья деп Алласын умытып кеткен,
Итибарлы жағы мине мынада,
Басына ба^^лығы, пейили жеткен.
***
Азанда ҳә.мелге отырып алып,
Түс қайта жанынды отларға жагып,
Пара сорап атсан келер-келместен,
Ҳәр кимге ҳәр түрли гүналар тағып.
134

Өзи қулап қалайын деп турған жер,
Нақьш бар «Жығылғанға жудырық»-дер,
Гөр қазып отырсан өзине өзин,
Ақылға жуўыртып ойланып бир көр.
Сени бул кәраға қойғанда мақсет,
Ис ислейди дейип едик қүдирет,
Жетпесинди жалғап, қулағанларды,
Қоярсад деп едик тикейтип, дүзеп.
«Шешем май дегени торақ боп шықгы»,
Буны биреў уқпай, биреўлер уқты,
Паданы қасқырға тапсырған янлы,
Алқымнан баўызлап, шетинен жықгы.
«Бундай да инсапсыз боламекен!»-деп,
«Бундай да бир жөнсиз боламекен!»-деп,
Ж әмәәтин жүр сыртыннан нәлетлеп,
«Бундай да бир арсыз боламекен!»-деп.
Бетин түйе табапындай қалын ба?
Малы-дүнья намысын ба, арық ба?
Нәпсин жамбас урғанында қатырып,
Ахлар шегип, өкиниште, налынба?
***
Өкинбеске, налынбасқа болама?
Инсапсыздын пейлин енди сорама,
Тенеўтаппай толғанаман күни, түн,
«Бозда окпан!»*десем кеўлин толама.
Бозда оқпандағы толады бир күн,
Көкте жулдыздағы сөнеди бир күн,
Жаннан әзиз көрип, жыйған-тергенин,
Кейинде қанырап, қалады бир күн.
***
Мын қойы бар байға қонақ келгенде,
Сүри басын бузбас хәргиз өлгенде,
Шопанға хакына берген ылағын,
Ким инанар со 11ы сойдь! дегенге.
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Инанғыл, инанба болған ўакыя,
Сықмарға сөзинди етпегил зая,
Көзине дүньядан өзге көринбес,
Адам сүлдер, жүрген қуры бир сая.
***
Сым қаққанман бир баслыққа алыстан,
Жуўабынан өлер болдым намыстан,
«Тексериўши менен жүрмен!»-деди ол,
Аман-есегшик те тамам болмастан.
«Жеп койған болмасан тексере алмас!»,
«Онша қорқаберме жарамсақ, маўбас!»,
Дейип, қайттан сым қағайын деп едим,
Дедик және ешекке ясийин болмас.
***
Тексериўден зәрре қалмай қорқады,
Нәпси оқпан, ақыл-ойы ортады,
Билмедим қайлардан таўып қойылған,
Усывдайлар мәкемени ку'ртады.
Акыл-ойы орта деўге болмайды,
Пандасына пухта, сны авдайды,
Тексериўден кейин сорлы, бийшара,
Майға түскен тышқан янлы сорлайды.
***
Инсапсыз, нәпсиқаў, акмақ басшылар,
Қасындағы жу^ўындыхор қосшылар,
Бири берип, бири альш отырар,
Араласып кетер ашшы, душшьшар.
Дүньяныд жолывда жанларын кыйнар,
Қудайдан корыкпайын, бендени сыйлар,
Табанын жалайьш тексериутпинин,
Намасына «нарым-нарым»-ға ойнар.
***
Басқа талай рет тийип атса да,
Нәпси жер асына зәҳәр катса да,
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Өлгенине қайыл, алмай туралмас,
Қайта-кайта түрмелерде жатса да.
Хәп заматта естен шығады бәри,
Айтыўга тил бармас еқ жаман жери,
Қайтсе де ҳәмелге қайтадан келип,
Және жәмәәтке ис етер кери.

Сөйтип және акыл бере баслайды,
Ар-намыс шекпенин шешип таслайды,
Хеш нәрсе болмаған, көрмеген янлы,
Баяғыдай кеўил күйин хошлайды.
Қуўаныш шааьчыктын узағы бес күн,
Күндизлер кысқарып узаяды түн,
Ак хожанын аклығына бәри бир,
Және кете берер шығармастан үн.
20-25.09.2008.
Қандай күдиретли кеўил деген зат,
К^'рандай кәстерли, теберик бир хат,
Океан деўге болмайды оны,
Сырын тәрип етип болмас атпа-ат.
Көкте жулдызларды санаўға болар,
Миллиардтын кейнинде триллионлар бар,
Әлемди бир тутас сан дейип алсак,
Бәрибир сырыиа жетпейди муғдар.

Хәр бир кеўил көктен берман айланып,
Қалған мәцги Яратқанға байланып,
Бенденин; кеўили Алланын көрки,
Бул сөздин төркинин көрин ойланып.
Бул сөздин көрки мине мына зат,
Бир инсан инсанға жапса мәламат,
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Қалса кеўил аяқ асты болған бил,
Қурандай қәстерли теберик бир хат.
Сыр-сынағы белгисиз бул не нәрсе,
Өзинде ақылға жуўыртып көрсе,
Қуры алапаға шаба берместен,
Ара-тура көксине бир үнилсе.
Көксине к}'лак сал тывда оны бир,
Тан ара, бағ ишре сайраған бүлбүл,
Қосығы, намасы сан жетпес сыры,
Текте «Жақсылык!»-деп турар соны бил.
***
Оны жаманлыкка бурмағыл ҳаслан,
Онда өз-өзине боласан қас жан,
Кеўил күсемейди жәбир-жапаны,
Ол гиршиксиз таза, ғубарсыз аспан.
Кеўил кеўиллерге байланған, бақла,
Өзгенид кеўилинде абайла, сақла,
Жазықсыз кеўилге зыян жеткерсен,
Тас атқан боласан бир Қәдир Хдққа.
Айттық-ғой кеўиллер Қудайдын мүлки,
Инсанға берилген зийнети, көрки,
Көкте турып жалғыз мақсет-мурады,
Жердеги бенденин хүжданы ерки.
А.:1ла дийдарына жетемен десеи,
Дүньядан әрмансыз өтемен десен,
Мақсет-мурадына жсткенин болар,
Инсан еркин аяк-асты етпесен.
Он еки мүшен саў, бирақ мәндейсен,
Жеркенишли қор-кордайсан, бәндейсен,
Тазалықта кемисин жоқ, ал свди,
Ил;ки дүньяц шо 1«ка хана, гөрдейсен.
Неге сонша харам, иплас ойдасан,
Түйедей бой менеи сонша майдасан,
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Кимнин бендесисед, кимниц үммети,
Екенинди билмейсен-аў, ойлайсад.
Мейли динсиз болсан динсиз болағой,
Кеўлиме келип тур әжайып бир ой,
Әўеле ийманлы, әўел иймансыз,
Әзелий пейлинди берген Алла-ғой.
Саған да журт пенен тен берген пейил,
Ҳеш кимнен кем емес акыл ҳәм зейин,
Алланын инамын алып болып сен,
Шайтанға қол берип кеткенсен кейин.
Баяғы көп динсиз философларын,
Ҳәзир айтып болмас муғдарын, санын,
Көп ўақытқа дейин қыйналып жүрди,
Мәмлекеттин ғәрезсизлик алғанын,
Себеби идеясы коммунизмнин,
Отын алған еди задғар көзинин,
Муқаддес Исламға жалалар жаўып,
Ким екенин билмес еди өзинин.
Енди сондай мөмин болып қапғанға,
Ким инанар бунындайын ялғанға,
Чеховтын түр берер хамелеоны да,
Сизлер янлы нәмәрт, нәкас болғанба.
Жүрдек хаяллар да сизлердей болмас,
Қазан пышақ янлы өтпес хәм топас,
Саткынлығьщ елге әзелден мәлим,
Енди жазғанларын тыйынға алмас,
Нбге дәрриў түрлеринди өзғертип,
Кейнинизғе жүрсиз мәламат ертип,
Ҳиндулерде пилден өзге көлик жоқ,
Соларды минеди көк ешек етип,
Оған тасытады ағаш, тасларды,
Будцасын умытып толып, таспады,
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Жаткам ўакта түскен менен мын алма,
Садық ете алмас саткын басларды.
Сонда сизде уят деген барма бир,
Бастан-аягыныз өтирик, ялған, гил,
Аўзыныз енсене шығып кетпесин,
Дин хақкында сандаламан соны бил.
Атеистлер атасысан бурыннан,
Енди мөмин боламан деп урынбан,
Ийттин терисиндей жек көреди журт,
Пайғамбарға жалажапқан жырыннан.
Ен сонғы демде де Қудай есине,
Келиў түўе, енбес еди түсине,
Мухаммедтии н>раный сол дайысы,
Са.01ык болып кете алды исине.
Пайғамбар айтса да Исламға кирмей,
Өлип баратырып еркин бир бирмей,
Мын жылдан кейин де қайталанады,
Нәсил өтер екен әўладқа өлмей.
Инсаннын жоллары соншелли тарма?
Куйрыклы адамлар болғаны барма?
Болса болған шығар онықдай адам,
Миллион жыллардан да мүмкин арыда.
Болмады деўге де болмайды буны,
Бул тәбиятгын заны хәм жолы,
Епеберин туўььтмаса болғаны,
Қуйрыктық орнында хәттеки қолы.
Кудайсызлар дитпшн сабақ бережак,
Ығба-ч-бахтыи сөйтип сынап көрежак,
Тил ушында «ғәрезсизлик» дейил кеп,
Өтирик-өсек, айтып әбден өлежак,
Ким инанар сырғыяиын сөзине,
Сөзи түўе исени.м жоқ өзине,
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Қ>'лақ мурын, аўыз, көзин қаракыз,
Жумыр басы шығып кеткен изине.
Жаланкая жуухарлардын заманы,
Айтып болмас ен бир жамаи таманы,
Елин, еркин, жерин сатып отырды,
Болмай онын хешбир саўал, заўалы.
Қызыл Империянын көпеги болған,
«Ҳәс!»-десе бас салып жамбастан алған,
Хәмсл ушын табан жалап жүргеннин,
Айтканлары бастан-аяғы ялған.
Алланын үйине мүнкир боп кирди,
Ол жерден келипте ийт болып үрди,
Хаж емес, Миражға барып келсе де,
Мөмин болмаслығын өзи де билди.
Казанды қаншелли таплаған менен,
Әдисин келтирип баплаған менен,
Бинай өмир ағармайды ҳәм және,
Ийт арыслан болмас саклаған менен.
Айта берсен ада болмас әрман бар,
Инсан етер өзи жолын өзи тар,
Хаждан саўап емес, гүнаға батып,
Келгенине өкинбейди бул мәккар.
Марапат, данқ у1нын барып келди ол,
«Мен Ҳажыман!»-дейип жуўырып-желди ол,
Ен сонгы демде дс жатып бәрибир,
Коммунистлик идея деп өлди ол.
К>'дайға мын қәтле шүкир солардан,
Аспан менен жер арасы т\'рарман,
Нәзерин түскен жер Хаж бенен Мираж,
Кайда болсам өзин менен боларман,
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Мен егер умытсам өзинди Алла!
Кеширгил, бул мөмин бенденди колла,
Нәзериннен калдырмасан болғаны,
Өзге байлық дәметпеймен мен олла!
Хәзирше көзде нур, дизде димар бар,
Бул дүньядан өз үлесин алып кал,
Жагианлык; атаўын айланып өтип,
Жаксылықтан пәкизе бир сарай сал.
Бийик болсын, турсын кекке таласып,
Журтлар жүрсин хәўес пенен карасып,
Сарайынды сакла гинарат жуктырмай,
Инсан деген атка болар жарасық.

20 .10.2008 .

ШЫМШЫҚ ДЕГЕНЖӘНИЎАР
Т>7 ысканнын тойына түстен кейин келипсеқ,
«Кешиктин ғой!»-дегеннин сазайын бир берипсен,
Жарамсаклық дегеннин шеги барма өзинде,
Ҳәмелдардын тойында тан азаннан жүрипсен.
Сенде өзи азғантай ар-намыстан калдыма?
Туўысқаниан-туўғаннан хәмел жакын болдыма?
Тапқанынды мәнсепдар хәмелдарға бергенше,
Жетим-жесир, жақынлар келмейме бир ядына.
Жалғызаклар, шошқалар тоғайларда болады,
Байғус деген бир қус бар карабаға қонады,
Шымшықдегенжәниўар жыйнап шөби-пәрлерди,
Уясын ол тамлардын жарығына салады.
«Шошқа!»-десен инсанды гүналарға қаласан,
Байғусында гөртилек, онда мүнкир боласан,
Өмир бойы жыланнан қорқып жасап атырған,
Жарықгағы ен сорлы шымшықсан-аў, ойласам.
22.10.2008,
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МЕН АЛЛАНЬЩ СҮЙГЕНЛЕРИН СҮЙЕМЕН
Ки.м не десе десин, хаслан исим жоқ,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Нәкеслер, нәмәртлер болсын кеўли тоқ,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Кейпи-сапа ҳәзлик сүйсеқ сүйебер,
Илла-пилла, зер-зербарақ кийебер,
Тис-тырнақлап дүнья ғамын жиебер,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Алланын сүйгени парахатшылық,
Жер жүзинде болса дейди тоқшьшық,
Бирақта жаман көп, жақсы азшылық,
Мен А;1ланын сүйгенлерин сүйемен.
Алланын сүйгени мөмин бендеси,
Ҳәм оньщ еткен бир қайырлы иси,
Дүньяға ҳирс қойған инсаннын песи,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Бул домаяақ жердин ярымынан көби,
Бодмақта, арыслан, касқырдын жеми,
Зорлық-зомбылықтьщ табыл.мас еми,
' Мен Алланьш сүйгенлерин сүйемен.
Бенде больш келип, ҳайўан боп кеткен,
Ҳийлеси Әзәзүл, шайтаннан өткен,
Мүнкирликтин әбден шегине жеткен,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Талдьш шыбығын да қайырмағанға,
Адамнан адамды айырмағанға,
Жәбир ислемеген жазықсыз жанға,
Мен Алланьщ сүйгенлерин сүйемен.
Зақ-нызамнын хәмелдары базылар,
Қызыл түлки изиндеги тазылар,
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Параға сатылган нәмәрт қазылар,
Мен Аллаиын, сүйгенлерин сүйемеи.
Ен сонғы ҳүкимди оқып отырсыз,
Нәпси алдыида сонша иеге батылсыз,
Олар емес өзлериқиз қатылсыз,
Мен Алланыц сүйгенлерин сүйемен.
Дүнья деп бурдыныз иызамды-завды,
Гүналы кутылып, гүиасыз жанды,
Тепкен янлы болды теберик ианды,
Меи Аллаи 1.щ сүйгеилерии сүйемен.
Ҳукықты исенип тапсырсақ саған,
Ҳаклықты бурмапап ис еттин жаман,
Қудайдан таппайып жүргенин аман,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.
Сөйтип сен А;1лаға қарсы ис еттин,
Хажылық антывды умытып кеттин,
Не мүдәә, қандай мақсетке жеггин,
Мен Аллаиын сүйтеилерин сүйемен.
Жаўызды, жәлладты, казыны айттым,
Сөзге мәни берип, әбден байыттым,
Қаггы-кайырым айтсақ, райдан қайтгым,
Мен Алланын сүйгенлерин сүйемен.,
23.10.2008.
ЛЛЛА ЖАРЫЛҚАЎШЫ, КЕШИРИМЛИДУР
Еле де кеш емес тәўбеге келсен,
Алла жарьтқаўшы, кеширимлидур.
Өзге бир Илах жоқ, бирлигин бил сен,
Алла жарылқаўшы, кеширимлидур.
Тап бүгинге дейин мүнкир боп келдин,
Дүньянын ышкында жуўырдын, желдин,
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Өзинди өзгеден зыят деп билдин,,
Алла жарылкд5™ы, кеширимлидур.
Фираун кеўилине менменлик келип,
Өзин «Айрықшаман, Қудайман!»-дейип,
Кетпедиме изсиз, жоқболып өлип,
Алла жарьшқаўшы, кеширимлидур.
Кәспи-кәрин ҳийле менен еп болды,
Жетер-жетпес инсабынды жеп болды,
Денен ар-намыссыз куры кеп болды,
Алла жарылкаўшы, кеширимлидуф.
Алланын ен жаман көрген нәрсеси,
Өзин өзгеден зыят билген киси,
Таўсьымас ялғаншы дүньянын иси,
Алла жарылқаўшы, кеширимлидур.
Ҳәм және есинде тутқыл сен буны,
Дүнья дейип бблсан нәпсиннин қулы,
Қ ^ ас а н инсаптан, ийманнан қуры,
Алла жарылкаўшы, кеширимлидур.
Он уйықлап турғанда түсиде енбес,
Пейилин өзине болып жүр-аў кес,
Бенде екенинди умытқаныц нес?
Алла жарьшкаўшы, кеширимлидур.
Кеўилиц төринде гирттай шоқ болса,
Ол алысып кейин ала от болса,
Шайтаны ҳислетлер, ҳийле йоқ болса,
Алла жарьшқаўшы, кеширимлидур.
Бир өмирге оны билмей кетсен де,
Инсапсызлық ен шегине жетсен де,
Өлип баратырып тәўбе етсен де,
Етегөр, етегөр, кеширимлидур.
Бул менен ағармас ийманьщ ҳасла,
Қайырлы исинди бүгиннен басла,
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Яратканьщ ядлап кеўилин хошла,
Алла жарьтлкаўшы, кеширимлидур.
Қу^лласы иймансыз болып кетпегил,
Бенделиктин жолы емесдур женил,
«Бийрубарым тәнхә жалғыз!»-дейип бил,
Алла жарылкаўшы, кеширимлидур.
НАМАЗДАН ДА ҮСТИНЛЕЎ
Бир шәкирти устазға сораў койды былай деп:
—Таксыр мени бир нәрсе ойландырып жүр-аў көп,
Сиз Кураны-Кәримди бастан-аяқ ядлаған,
Көкирегине мөрленген теберик бир хат болған,
Әне соннан нурланып, жүзин гүл-гүл жайнады,
Алла нәзер салған деп ҳәмме хайран калады,
Үлбиреп тур кеўилин, пейлин де дым кендур,
Сенин сөзин биз ушын хат пенен ҳәм кәлемдур,
Байыў керек болғанда Қаруннан да өтер ен,
Патшалардай, ханлардай мурадына жетер ен,
Ал бирақта ҳеш ўакта нәпсине жол бермедин,
Ибадатты күни-түн кенде етип көрмедин,
Яратканнан басқа бир, сүйенерин, пананжок,
Ҳәм халкьшнан өзге бир қорғанышьщ панан жок,
Жатсан, турсан тилерин халкын менен елине,
Ашық аспан, мәртебе ҳәм берекет жерине,
Менин сиздей инсаннан сорайтуғьш сөзим бар,
Ақ жүзлерге жарасқан нокат янлы қара кал,
Сол айтқандай инсанньщ куўаты ҳәм келбети,
Мөмин кулдьщ бес ўаклы намаз дейди миннети,
Бес парыздьщ биреўи етип бизге буйырған,
Етиў керек ибадат шыкканынша шийрин жан,
Намаздан да уллырақ, барма үстин нәрсе бир,
Сораўыма ҳәзирет, жуўап берип көрсе, бир.
—Намаздан да уллырақ, үстин тек те иймандур,
Пайда болған күниннен жисминдеги бир жандур,
Ийман деген тамырда толқып аққан канындур,
Инсаныйлық келбетин, ҳәрне қолда барындур.
Ийман менен Ийенди танығансан, билгенсен,
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Он екиде намазға, ибадатка келгенсен,
Сонда онын кайсысы үстин, уллы болады?
Ҳақыйкатлык жағынан ийман үстин т>'рады,
Ҳәр күн сайын намазын бес ўақ парыз бизлерге,
Қалдырыўға болады имкан жок бир гезлерде,
Имкан барда намаздын карызларын отейсен,
Қатты-кайырым жиберген гүналарын питейсен,
Ал ийманда онындай карыз деген болмайды,
Бир айрылып калсаныз, орны сирә толмайды,
Намазсыз-ак пайдасы тийер дейди ийманнын,
Қаны менен карылған жисми-жаны инсаннын,
Ал иймансыз намаздын пайдасы жоқ, көрки жок,
Сапта турған әскердей басындағы бөрки жоқ,
Ҳәм есинде саклағыл дүньяда көп дин деген,
Ҳәр қайсысы Намазды өзлеринше өтеген,
Ал ийманын хәмме дин, барлык жерде бир кыйлы,
Инсан ушын қәдирли үстин нәрсе жоқ сыйлы,
Ен бир сонғы демлерде жан да шығып кетеди,
Руухын да дененди пүткиллей тәрк етеди,
Сенин менен жолдас боп гөрге ийман барады,
Сонда кдйсы үстинлеў, қайсы уллы болады,
Ийман менен ибадат екеўи бир туўысқан,
Инсан ушын керекли бири суўдур, бири нан.
25.10.2008.
ИНСАН ИНСАПЛАРДЬЩ АЙНАСЫ ДЕЙДИ
Өзиқ ким екенин билмекши болсан,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.
Сыйқынды, көркинди көрмекши болсан,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.
Бендеден бенденин артық жери жок,
Акыл-ойда сыпаты жоқ, тени жоқ,
Яратқаннын қулы артық, кеми жоқ,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.
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Өзиндс түйелей нуқсан болса да,
Өзгеиин 1үймедей нуксанларына,
Мии тағасан қарамайын ха;1ына,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.
VI-*,

Өзгенин шрггай бир кемшиликлсрин,
Квп жерле көпирип, сандалап жүрлин,
Кейяинде уяттаи, намыстан өлдин,
Инсан иисанлардын айнасы дейди.

V
у

Сен оннан кергенди, ол сеннен көрер,
Кыялында хәтге ие барыи билер,
Бастан-аягынды сыиатлап берер,
Инсан инсаилардыц айиасы дейди.

.
■,!

Пейливдй жүзнднен ахщап апады,
Көркинди көзиннен авдаи алады,
Нийетиц сөзиннен авдап алады,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.

-

'V

Онда бар нуксанлар сенде де бардур,
Дүньянын өзи бир айна жәҳәндур,
Бул өзи әзелей усындай х.алдур,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.

•;
•Г

Айыпсыз тәнхә бир Яраткан Хақдур,
Бенде атаўлыда бийнуқсан йоқцур,
Бирин бағман болсан бириниз бағдур,
Инсан инсанлардын айнасы дейди.

'

ӘЎЕЛЕ АЛЛАНЫЦ БИРЛИГИН БИР БИЛ
Бул дүньянын хаслы, затын сорасан,
Дәстанларға сыймас ўаспы орасан,
Сапар тартып баратырған кәрўандур,
Көш изинде аўып-талып барасан.
Инсан болып келгеннен сон туўылып,
Жетемен деп ентигесен жуўырып,
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01 . 11,2008^:

Көз ушында елес-елес барады,
Жуйрик аттай жер танабын куўырып.
Жетиў түўе шанына да илеспей,
Ҳаслан онын менен шәртин келиспей,
Бир жылт етип өтеди де кетеди,
Түсивдеги көрген сағым, елестей.
Онын иси алдаў менен еп болды,
Жарым-жарты ар-намысын жеп болды,
Ол бир қызыл түлки болса тазы боп,
Куўыспагын, шаба-шабын көп болды.
Усы ўакка дейин сирә туттьщ ба?
Жарысларда, тартысларда уттын ба?
Сағағынан усланбаған балыктай,
Қолдан шыгып кетерин бир уктын ба?
Сөйтип жүрип талдырады, тоздырар,
Ынтықтырып ийегинди создырар,
Барлық ўакыт делебевди, ал енди,
«Өлсемдағы алсам!»-дейип қоздырар.
Әне сондай мәккәр, ялғаншы дүнья,
Онын ақырына жеткен бир барма,
Алла қулы емес, қулы боп оньщ,
Қалманыз бийшара, мүсәпир ҳалда.
Ышқында мәс әйлеп етеди инкар,
Бенделигинди естен шығартар,
Акыл-хз^ўшьщ, еркин қолдан алған сон,
Қандай шәрт койсан да кейин ол утар.
Уттырмаўдьщ, женилмеўдиц шәрти бир,
Әўеле Алланын бирлигин бир бил,
Ҳакты кеўилинде сакдаған инсан,
Азат болар гүлли гүнадан пүткил.
05.11.2008.
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ӨЗИНДИ АРЗАНҒА САТПА
Еси{ще тут мынаны сен,
Өзинди арзанға сатпа.
Дүнья деген шексиздур кен,
Өзинди арзанға сатпа.
Жетеди маған, саған да,
Бар жоғы бес күн ялғанда,
Алғаў-далғаўлы заманда,
Өзинди арзанға сатпа.
Ҳүждан ег"ер болсын десен,
Басыма бак консын десен,
Зүриятларым онсын десен,
Өзинди арзанға сатпа.
Дүнья деп жанынды қьп^нап,
Ҳарам-ҳарышларды жыйнап,
Текте хәмелдарды сыйлап,
Өзинди арзанға сатпа.
Кеўилде гина, жаманлық,
Болмасын ҳәм қолы тарлык,
Тилесен бәрҳә а.манлық,
Өзинди арзанға сатпа.
«Арзанға сатпа»-нын мәниси,
Инсаннын көпдур кемиси,
Болмасын нәмәрттин иси,
Өзи}щи арзанға сатпа.
Алҳа-ал арпалыр майдан,
Мүнкир корыкпас Қудайдан,
Жырак бол ғайры бир ойдан,
Өзииди арзанға сатпа.
Елтири тоннын жағасы,
Кеўил кеўилдин қаласы,
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Инсаннын болмас баҳасы,
Өзинди арзанға сатпа.
Мәнсапдарларды сыйлайып,
Өзинди әбден кыйнайып,
Ҳарамнан дүнья жыйнайып,
Өзинди арзанға сатпа.
Күнин ушын жалтакдайып,
Өзгени сыртынан сайып,
Жүргенин гүнадур, айып,
Өзикди арзанға сатпа.
Ҳүр басынды төмен алма,
Нәмәрт, нәкеслерден болма,
Жәбирди көп етип жанға,
Өзинди арзанға сатпа.
Исин ердиқ иси болсын,
Оннан өзге ләззет алсын,
Кейнинде жақсы ат қалсын,
Өзинди арзанға сатпа.
06 . 11.2008.
ЎАҚЫТТАН ҚУНЛЫ НЕ ЗАТ БАР
Ўақыт деген жәниўар,
Ҳәр демине мьщ туўар,
Берсендағы, кейнине,
Қайырылмай жуўырар.
Ҳеш ким менен тиреспей,
Жығар ҳәтте пфеспей,
Ҳеш бир жүйрик жеталмас,
Қалар кейин илеспей.
«Ллга, алға, алға!»-деп,
Ж әбир жасап жанға тек,
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Таўдан төмен кулаған,
Селдей барар жалмап, жеп.
Бийигине, ойьща,
Иззетине, сыйықа,
Кдрамайын барады,
Азан менен тойыца.
Қыймылында еп барма?
Мәнзилинде шек барма?
Барар жүзин бурмастан,
Көкиректе кек барма?.
Иште дәртин қозғайды,
Тоздырады, тозбайды,
Жалынсан да, жалбарып,
Колын хәргиз созбайды.
Қайырылып та бақпастан,
Өртер отын жақпастан,
Алдырмайды, алады,
Мийрим деген йоқ хаслан.
Әруакларын шақырып,
Арысландай ақырып,
Барар ҳәр бир қәдемде,
Кеи әлемди тар қылып.
«Менин исим хәрекет,
Сизде болсын берекет,
Есапсыз бир нәрсе жоқ,
Ҳәр бир демин, ғәниймет!».
Дейип ўақыт зарлайды,
Жалын болып парлайды,
Кдм сүт емген бенде бир,
Парқына ҳеш бармайды.
Жалынып та отырмас,
Жалт-жулт еткен бир алмас,
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«Кәдиримиди билмеген,
Дейди-мән,кг\'р бир топас!».
Барлык нәрсе табылар,
Кемис-кутық жабьшар,
Табылмас ҳәм кол жетпес,
Ўакыттан қунлы не зат бар?
08 .11.2008

АСПАННЫЦ ӨРЕСИМ ЕН Д ЕП ОЙЛАМА
Тәп бердиц-аў, көрингенге бакырып,
Аспаннын өресимен деп ойлама.
Жүрдии ешек янлы катты акырып,
Аспанныц өресимен деп ойлама.
Дүньянын кейнине ким қашан, шықты,
Аспан өресиз-ақ турады мык-чы,
Буны биреў билмей, биреўлер уқты,
Аспанньщ өресимен деп ойлама.
Анан мәнсап ушын туўгандайын тап,
Жәмийеттен ағла бодды жеке мәп,
Бүгинлиги .мине больш турсан сап,
Аспапнын өресимен деп ойлама.
Патшадай тутымды гутьш отырдыд,
Таза болган жилли явды қутырдьщ,
Көпке жәбир ислеп кейин >тылдын,
Аспанньщ өресимен деп ойлама.
Аллада бурыннан қатан есап бар,
Аласа таўлардыц басындағы кар,
Болса^шағы жүк қалдырмас қара нар,
Аспанньщ өресимен деп ойлама.
Алдыца өзиннин хызметкеринди,
Киргизбедин, көзге жин боп көринди,
Сонпан-ақ, кимлигин бизге билинди,
Аспаннын өресимен деп ойлама.
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Лаўазымнан түспестейин сезиндин,
Умыттын-аў бенделигин өзиннид,
«Ҳә»-деўге бармастан мушын гөзендин,
Аспаннын өресимен деп ойлама.
Карамадыц үлксн менен кишиге,
Исендиц тек лаўазымлы исине,
Бул күнлерин енбеди ҳеш түсине,
Аспаннық өресимен деп ойлама.
Зулкарнайдан уллы жәҳәнгир йокдур,
Сакыпқыран дәўлет, мәртебе бақдур,
Мухаммед тнреги бир қәдир Ҳакдур,
Аспаннын өресимен деп ойлама.
Ал сеи болсан К^щайынды билмедин,
Бирден алып, бирге бсрип өрледин,
Кейни не боларын ойлап кермедин,
Аспаннын өресимен деп ойлама.
Бонапарт саўатлы, салдамлы болған,
Күш пенен Европа ярымын алған,
Ксйнинде олдағы онбайын калған,
Аспаныын ересимен деп ойлама.
Ссн Напольеоннын касында кимссн,
Темур тырнағына турмайсан билсеқ,
Жер менен теп-тегис боласан өлсен,
Аспаннық өресимен деп ойлама.
К^>1рық жыл жарльшык жоқ, кьфық жыл байлык,
Бүгинлиги қалдьщ қатты майрылып,
Менмен алар кейнинде усындай сыйлық,
Аспаннын ерссимен деп ойлама.
19.11.2008,
ЖАС АЛПЫСТАН ӨТКЕННЕН СОЦ
Жас алпыстан еткеннен сон, ал енди,
Қуянкылык етип бүлдирме елди.
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Усы ўакка дейин кылған қылўалар,
Заў-задына бир өмирге жетеди.
«Әўеле ийманлы, әўел иймансыз!».
Тәўеллеге турмас қандайын жансыз,
Тырнактын астынан кир излеп бәрхә,
Қай жерде даў болса сол жерде барсыз.
Тақыр жерден шан шығарып атырсан,
Сағалдай сақ, байыўльщай бакылсаи,
Ойкан салып болып, көзин мәшшийип,
Ҳеш нәрсе болмаған янлы отырсан.
Не жетпейди бес күнлик бул ялғанда,
Төриқизден гөрин жуўык калғанда,
Ийт минез, питпегир деген пейлиқнен,
Жек көреди хәтте бала-шаған да.
Кийдирмесен, иштирмесен балларға,
Ешейин бир ҳаял сорлы жыларма,
Гөрге алып кетесенбе жыйғанық,
Гөрде өзин жем боласақ марларға.
Бир нәрсе деў сизге бизлерге уят,
Кеширгил сөз болса айтьғлған зыят,
Хәркимниқ пейлине қарай береди,
Кайт райдан, көрмесиқнен кәрамат.
Ден саўлық табылмас излесеқ емге,
Шукирлик әйлегил ҳәр алған демге,
Инсапқа келмесен, муғаллак атып,
Қарундай теп-тегис боласан демде.
Қандай кәраматтын барын билмедин,
Шайыр айтар кеўли сезген, көргенин,
Сендей сықмар, терис қайтқан ал снди,
Көрмедим ҳеш қашан онып жүргенин.
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Жақсылык келмссе жаманлық етпе,
К^'дайыд умытып, асқынлап кетпе,
Бес күнлик дүньянын ярымнан көби,
Кетип болған ўақта иймансыз өтпе.
12. 11. 2008 ,
ЖАЦА ЖЫЛ ТИЛЕКЛЕРИ

Ассалам жана жыл, жана дәўирим,
Елге қут бсрекет, дәўлет болып кел.
Естирип бәҳәрдин жыллы сәўирин,
Қәдемин кен таслап, толып-тасып кел.
Өтип баратырған жьы болды қандай,
Кәдирли-қәстерли теберик нандай,
Айлаўға косылған тулпар, ғунандай,
Бәйгини айырып, ара ашып кел.
Қарақалпак ушын еки мын сегиз,
Мәртликтин, ерликтин үлгиси дениз,
Табыслар тасқынлап, шадлыклар егиз,
Болсын десен ә.миў болып тасып кел.
Суўсызлық дәртлери умыт боп кетсин,
Ғаўаша гүлленип, дақьшлар питсин,
Суўлар нәўпир болып Аралға түссин,
Қ>'ўаныш-шадлықта шағлап йошып кел
Бәркәмал әўладлар болып биринши,
Дуйьш-ж\'рт куўанып, алып сүйинши,
«Универсиада» ға берип сен енши,
«Үмит ушқынлары» болып жанып кел.
Суўсызлык жәбирин көр.месин десен,
Қәдем кутлы болып, өрлесин десен,
Әмиўдин аяғы гүллесин десен,
Памирден биз ушын пайьщ алып кел.
Аспан ашык болсын, бийғубар болсын,
Кеўиллер кеўилге интизар болсын,
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Елге Яратканнын өзи яр болсын,
Дейип жақсы нийет, бахыт болып кел.
Хәр бир қәдеминде тулпар шабысын,
Керейик 1м әртлердин, ары-намысыи,
Жериў-кокке сыймай турсын табысын,
Шөмишти-қазанды майға малып кел.
Өткенлерге, кеткенлерге салаўат,
Ж окболсын урыслар, тартыс, мәламат,
Тынышлыкка тен келмес хеш бир кәрамат,
Жер-көкке тынышлык туўын алып кел.
Сондай бир жы ;1 болсын, есте қаларлык,
Аўыл-ел аймак'1ар болсын аманлық,
Әмиў суўын бермей етпесин тарлық,
Көкте куяш болып, шуғла шашып кел.
Ғаўаиш мейлинше толсын суўларға,
Жайлаў толып кетсин козы-қойларға,
Көллер мәкән болып үйрек-куў.тарға,
Кысыи карлы, бәҳәр иәўпир болып кел.
Ашьшмаған жаналыклар ашылсын,
Тарийх алтын ҳәриплерде басылсын,
Ҳәр бир кунин табыс болып косылсын,
Елге к^т-берекет, дәўлет болып кел.
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