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АЛҒЫ СӨЗ

Қара жер адам баласыньщ тиреги, сол тиреетен айырылсақ, 
аяғынды нық басып турмасац, онда тиришиликген айрыласан- Биз 
анасын емип атырған нәресте сияклы ана жерди емемиз. Қарақш!- 
пақлар Арал тецизиниц жағасында дүньяға келген, Аралдьщ балығы 
менен тиси шығып, Арал менен Әмиўдэрьянын батпағында қэлипле- 
скен дала саклары. Арал тенизи географиялық жайласыўы жағынан 
көпшилик еллерден узакта, оған жетиў ушын неше күнлик шөлистан- 
ды, қызыл қғля кумлықты басьш отиў керек. Қаракалпақпардын баска 
еллер менен байланыс жолыньщ қыйыишылығынан олар ез күнин 
өзи көрету'ғьш тл'рмыста санасы қэлиплести. Шарўашылық пенен ба- 
лықшылық ата-баба кэсиби болғаны менен, тек ғана мал бағыў, балық 
аўлаў менен мэселе питпейгуғынын ата-бабамыз түсинди. Көшпели 
турмыс пенен бирге отырықшы турмысқа керекли нэрсенин барлығы 
менен айналысты. Сонық ишинде, мал шарўашылығы, дий.ханшылық, 
балыкшылық, өнерментшилик бойынша бийикке көтерилди.

Үш ай қаўь[ным,
Үш ай саўыным,
Үш ай қабағым,
Үш ай шабагым,

-  деп қарақалпақлар кэсиптин үш түрин ата кэсиби етип алга)1. Вул 
қарақалпақлардьщ жан-жақлама кэсибиниқ болғанлығыныц дэлий- 
ли. Бул ен эййемги кэсиплер. Усы кэсиплерден сон пайда болгамы 
онерментшилик, қол өнери. Бул адамньщ талантына, уқыбына қарай 
қәлиплескен кэсип. Ал, тэбияг пенен туўысқан кэсипгин ен дэслеп- 
киси шарўашылық, аншылық пенен балықшылық. Бул кэсинти пай- 
даланыў уидын басқа өпер пайдаланыўдын зэрүрлиги жоқ, адам тэ- 
бияггьщ қушагыида отырып айналыса алады, ал дийханшылық етиў 
ушын жерди ислеў, оны аўдарыў керек, ал оньщ ушын басқа қурал- 
лардаи пайдаланыў керек. Темирди қурал ретинде пайдаланган сон 
иайда болған кэсип.

Қаракалпақлар ярым кешпели, ярым отырықшы ту'рмыста кэли- 
илескен, өзинше миллий мәдениятына ийе халық. Ол тэбият пенеи 
бирге жасап, тэбияттьщ қушағында қэлиплескен, тэбиятты қэдирлеў- 
чиц ие екенлигин түсинген, өзинше мэдеьшяты бар халық.

Қаракалпаклардьщ ата-бабалары эййемги дәўирдеги даланьщ



көшпели скифлери менен байланысадьь Скиф деп эййемги эллин- 
ликлер Евразияньщ кед даласындағы көшпели халықты атаған. Бул 
халықтағы алтын, гүмис, жез, былғары, кийик мүйизи сияқлы зат- 
ларьша олар қызыққаи. Оларда «хайўанатлар стили», «өсимликлер 
стили» деп аталған көркем енердиц өз алдына стили жасаған. Соған 
косымша «космос стили», жулдызлар, ай менен күн, қуслар стили де 
жасаған. Усы «стиллер» халықтъп^ эййемги дэўирдеги санасында пай- 
да болған, олардын барлық үлгиси қарақалпақлардьщ миллий көркем 
өнеринде сақланған. Соньщ ушьш қарақалпақлар ҳаққында сөз еткен- 
де илим оны «ец ески халықлардьщ бири» деп айтады.

Ҳэзирги кунде илимнй-гехникалық прогресстин жетискенли- 
ги ҳэр бир адамньщ гурмысына тереи сищенликтен ол мэдения1ты 
ысырып таслап, техникалық прогресстиц жетискенлигине қол созған- 
бь[3 . Ҳэр түрли ансамбльдеги үйлерди салып атырмыз (еки қабатлы, 
үш қабатлы). Ишине Түркиядан, Арабиядан, Қытайдан ғарниртур, 
Ираннан гилем т.б. әкелип толтырьш қойьтпыз. Қызларымызды 
узатсақ, оларға еншиге басқа халықтьщ дүньяларын беремиз. Ал, өз- 
лигимиз қайда? Бизин, ата-бабаларымыздан қалған байлық жоқ па? 
Өзинниц ата-бабацнан не бар? Биз өзимиздиқ мәдеииятымызға ийе 
болған халық емеспиз бе? Ата-бабамыздыц қэлиплестирген мәдени- 
ятын жоғалтып алдық па? Буған жуўап — олар ҳәзирги талапқа жуўап 
бермейди. Ал. оларды ҳәзирги заман дэрежесине көтериўдин үстинде 
бас қатырь[п ким ислейди? Бмз ҳэзирги заман талабына халқымыздьщ 
миллий байлықларын көтериўдиц үстинде, ҳэзир[’и базар^ға миллий 
байлықларымызды шығарыўдыц үстинде ислеп атырмыз ба? Со- 
лай етип, бизиц ишки дүньямыз тум-тусқа бөлинип, ез^п^гимиз қал- 
маған сияқль[. Күнделикли көрип турган .материаллық дүньямызды 
керге|[де биресе Түркияга, биресе Қытайға, биресе Ираи дүньясына 
бө;[ииеди. Ал, өзинниц неи, бар? Өзиц ата-бабанныц таланты меиен 
жетистирген дүньяны ҳэзир! и күн1шц талаб|з1иа жуўап беретуғындай 
етип пайдаланыўга басынды қатырд[>|[[ ба? Мь[иаў қарақалпақтыки 
деп басқа халық сүйсинип алату[Ы[| бир иэрсе шығардын ба? Бизиц 
халықл1>[қ меиталитетимизди сақлап [<елге[[ өнеримиз қайда?

1997-жь[лы «Қарақалпақ халық дэстаны «Қырық қыз» ҳэм дүнья 
.халь[1̂ ларь[ фольклорын изерглеў мэселелери» деп аталған халық ара- 
лық конферен1щя ©['кизгеиде Қырық қыздыи сүўрети салынған фар-



фордан бадия табақ шыгардық. 1999-жылы мен Кипрге халық ара- 
лык илимий конференцияга барғанымда, олар сол табақты көргизбе 
етип қойған екен. Сондағы қуўанышымды тил менен жеткизип бере 
алмайман. Сол табақты ҳэр бир шет еллик излеп жүрип пайдаланса, 
онда бизиц миллий байлығымызды дүнья мойынлағаны болады. Қэне 
енди солай болса!

Халықтын руўхында өзинин миллийлигин сақпайтуғын байлық 
жасайды. Сол жоғалса, сен әзиннич ким екениқди қалай көрсетесен, 
сонда сенин жоғалғанын емес пе? Биз ата-бабамыздьщ тарийхын, 
қалай турмыс кеширгенлигин, олардын руўхый дүньясын тарийхый 
естелик сияқлы сақлаўымь[з, олардан терен үйрениўимиз керек. Бу- 
лардьщ бэри ата-бабадан қалған байлық, естелик. Ата-бабамыздын 
мийрасы бизге емирди сүйиўди, қалай жасаўды үйретеди. Мен илим 
дэргайында бар өмиримди еткиздим. Мен китаптан басқа байлык 
жыйнамадым. Қойын дэптер менен китап қолымнан түскен емес. 
Ата-бабам ҳаққында биреў бир нәрсе айтса, дэрриў жазып аламан, 
квшеде, жыйьшларда, жумыста, қэлеген жүрген жеримде, тек мен 
мактанатугын, менин халқымньщ руўхьш көтеретуғын ата-бабам- 
ман қалған сезлерди гана жазып алдым, олар ата-бабамньщ тек ғана 
жақсы жақлары, ислеген ерлиги, әжайып ислери, салт-дэстүри, фило- 
софиясы, дүнья, жаратылыс, тарийх ҳаққьшда пикирлери еди. Өмир 
мәнги емес, сол жыйнаған байлығымды элбетте халқыма бериў ўа- 
зыйпам, менин жазып алған адамларымньщ қөпшилиги ҳэзир бул 
дүньяда жоқ. Олардын айтқанлары халықтьщ сөзи, халықгьщ атадан 
балаға ай 1ы п киятырған тарийхы, данальп< сөзлери. Бул естеликлерди 
бир китапқа сыйдырыў қыйьш, бирақ бет ашары ретинде усы китапқа 
киргиздим.

Бизин ата-бабаларымыз руўхый байлыққа кеп кеўил бөлген. Биз 
материаллық байлыктан гере руўхый байлық пенен жасап келген ха- 
лықпыз. Қарақалпактьщ қорасында малы болмаса да, терде илиўли 
дуўтары болған. Қарақалпақлар зэўлим жайлар салмаса да, эжайьт 
қол еиерине ийе болғаи. Еки қарақалпақ бас қосса, сол дуўтарды шер- 
тип қосық айтқаи. Қаракалпақлар той-мерекени, отырыспаны косық- 
сыз, жыра5'-бақсысьгз өткизбеген, олар жэмийе^те адам болып жасаў- 
дьщ биринши шэрти саз шертип, қосық айтыў деп есаплаған. «Саз 
шсртиў, қосық айгыў қарака:ишқ жасларына көп заманлардан бери
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урдис болган... жигитликтиц баслы шэртлеринид бири саз шерт 
болган» дейди Н.Дэўқараев'. Саз шертип, қосык айтпаган адамды » 
рақалпаклар ерси көрген. Сонлықтан шыгар, карақалпақтыц өзин 
санына карағанда дэстаны, жыраўы, бақсысы көп. Қазак илимпа' 
Шоқан Уалийханов қарақалпаклардьщ көркем сөзге болган айрық! 
муҳаббатын мынандай әпсана менен береди; «Қосық дүньяны гез; 
жүрин, бир күни Сыр дэрьянын аргы жагьшдағы карақалпақлард! 
жайлаўында қонақ болган. Бурын көз көрип, қулақ еситип кермег 
бул қонактыд келгени ҳаққында хабар жан жаққа оқтай ушып тез 1 

райды. Бул бахытлы аўылға сансыз көп қарақалпаклар жыйналад 
Олар кешки геўгим т\спестен-ак жыйналып, тан саргайып атқани 
қосық шаршап уйқыға жатқанша, бул әжайып қонакты тыцлап; 
Хош ҳаўаз конагынын айтып берген мьщ-мыцлаған гүрринлери 
қыссаларын ҳэм тарийхий ўақыяларын сансыз қарақалпақлар яды 
да сақлаган... Қарақалпақлар саҳрадағы бирииип^ шайырлар ҳәм к 
сықшылар»". Бул пикирде элбегге жан бар. Қысқа ғана эпсана м 
нен қарақалпақ халқьпшщ қосыққа деген айрықша муҳаббаты то^п 
ашылгаи.

Тарийхгьщ қатал соққысьща шыдап, өзиниц атын, мэдснияты 
тилин сақлап келген халық, элбе'1те қаҳарман, ер жүрек, батыр, 
халқьшыц дэстүрин терен сүйген, дана халық. Тарийхтьщ ҳэр 61 

соқлығысьшда халықтьп! алдыпда жогалып кетиў, 'гум-тусқа тарап к 
тиў кэўпи турады. Жоғалып кетпеў ушын хштық қаншама тырмасад 
тырысады, гүреседи. Мэцгиге жасап қалыўға ҳуқықты да хальщть 
таланты, билими береди. Әсиресе алдымыздагы бизди күтип тург; 
эсирлерде билим, айрықпда уқыбыц, басқалар мойынлайгуғын тала 
тыц менеп ғана сен сақланьш қалыўьщ мүмкин.

‘Дэўкараев Н. тыгармаларынын толык жыйнағы. -  Пөкис; Каракалпакст; 
1977 .- Т .  2 . -1 2 8  б.

 ̂Валиханов Ч. Собр. Соч.. в 5 гомах. -  Алмо ' Ы. 1961. -  1 т -  196 с.



IБӨЛИМ

1. ХАЛҚЫМ МЕНИЦ ҚУЎАТЫМ
(тгший-публицистикачыц очерк)

Қар(щалпакдар қандай халық

Қарақалпақлар қандай халық?
Бул сораўға мен былай жуўап берер едим: ол өтирик сөйлеўди 

жэне еки сөйлеўди билмейтуғын халық. Ол «Бас кетсе де, туўры жол- 
дан қайтпайды» (Әжинияз), достын бас кессе де, сатпайды. Ол ҳеш 
кимге азары жоқ, биймэлел, тынышлықты суйетуғын, достын төбеси- 
пе көтерип қәдирлейтуғын, сенин ушын жанын қиятутын, соқғы бир 
гислем нанын балаларына берместен саған беретуғын халық, сондай 
ҳақ кеўил, жүреги таза, нийети дүзиў, тек ғана достына жақсылық ти- 
лейтуғын халық. Қарақалпақтыч ҳаяллары балаларына жегизбестен 
сн жақсы тағамларды қонақ ушын сақлайды. Қарақалпақтын үйинде 
балалары конақтыц келиўин тилейди. Себеби сол күни ата-анасы- 
иыц қонақ ушыи дастурханды толтырып, өзлери ишпеген асты аса- 
1уғьн1ын, мал сойылып, тү'рли жемис пенен дастурханын толтырыўы 
оларга жазылмаған зан.

Егер қарақалпақлар менен қонсы болсац, ашлықта да аштан өл- 
мейсен, олар өзлери аштан өлсе өледи, бирақ сени аштан өлтирмейди, 
сонғы бир тислем нанды саған таслап кетип ясан тапсырады. Күндеги 
ишип отырган тамағынан сени қалдырмайды. Егер кештегм қазаныц- 
ды қайнага алмасан, онда да қорықпа, бир табақ ас кеште алдыца таяр 
болады ямаса бүгип ие ишемен деп ойламай-ақ қой. Себеби қарақал- 
пақлардыц ага-бабасынан киятырған дэстүри ҳаяллары тамақ писир- 
се, алды менен тамақтан дуз-дэм гатсын деп қонсысьгна берип жи- 
береди, ол ишкен асынан сени бос қалдырмайды. Ҳэр күнги қазанға 
сальшат^/ғь!н тамақта қоцсысыныц пайы, узақта шаршап киятырған 
бийтаиыс жолаўшынын пайы салынады.

Қарақалпақтьщ ҳаялларь! қазаннын түбинде тамақтьщ соцғы бир 
касыгьи! сол бийтаныс жолаўшыға қалдырады. Сол бийтаныс жо- 
иаўшьпшщ пайын қаддырмаса, үйдиқ берекети қашады деп 1усине- 
;и1, Қарақалпақларға «к>'дайы қонақпан» деп күн батқан соц үйине 
кчмссн, олар сени терге шығарады. «Қонақ атаннан уллы» деген тү-
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сииик бар оларда. Демек, үйдин еқ қәдирли адамы үйице келген қо- 
нақ. Ертецге шекем қолынан келгенинше күтеди, жолға шай-суўықцы 
берип шығарып салады, узақ жерге баратуғьш болсақ, келик береди. 
Балаларьша емес, алды менен саған береди. Қарақалпақтьщ ҳаялы 
нан жаўса, алды менен ыссы наннан дэм татсьш деп аўырып атырған 
адамға, қоцсысына берип жибереди. Анамыз нан жаўғанда талай рет 
тандырдыд басынан ыссы шоректи етегимизге салып қоксымызга қа- 
рай жуўырғанбыз!

Егер қарақалпақлар менен қонсы болсац, ол өзиниц бала-шага- 
сына қарамаса да, сениц бала-шагаца ғамхор болады. Сениц атызыца 
ғарға қонса, соны өзиниц атызьша қарай куўады. Қарақалпақтыц 
қоцсысыныц үйинде той болса, ямаса биреў өлсе, сол мерекени 
бастан-ақырына дейин жайғастырьш, күн-түн хызмет етеди. Сол күни 
үйинде қандай жағдай болса да қарамайды, ол қоцсыныц мерекесин 
жайғастырьш жүре береди.

Бәҳәрде, ҳэтте егин егиўге суў жетпей атырған ўақытта да, суўды 
саған береди, сен жеринди суўғарьш болғанша, ол күтип турады, ге- 
зек оган келсе де, ол гезегин саған береди.

Ол тек сениц гамынды ойлайды. Егер басьща ис түссе, ол өз жу- 
мысьш қойьш сениц менен болады. Ол жумысьшан сени айтьш сорап 
келеди, сениц менен бирге қайғыцды котереди (қарақалпақлар қоцсы- 
сында бир бахытсызлық болғанлығын айтса, лсумысьпща да оган рух- 
сат береди, себеби оларғаусы тэртип қабыл етилген). Қарақа;шақлар- 
да «там көмек» деген термин бар. Бул қарақалтақлардьщ аўылы менен 
жабыльш, жаца үй болған жасларға ямаса үйи жоқ ғэрип адамларға 
кемеклесип жай сальш бериўинен пайда болған сөз. Егер сениц жай- 
ьщ болмаса, олар барлығы жабылып саған жай салып береди.

Қарақалпақлар менен дос болсац, луўысқан таптым дей бер. Ол 
қой балаларыца бер десец де, тыцламайды, сыйлы, қэдирли нэрсе- 
син саган бере береди, бере береди. Солай ислемесе, оныц кеўили тьь 
нышланбайды. «Алпамыс» дэстаиьп1ыц қарақалпақша вариантында 
Қаражан досты Алпамыстьщ аты озьш келиўи ушын Тайшаханныц 
атын оздырмақшы болган баласын елтиреди. Былайьп^ша ойлаган 
адамга бул деталь түсиниксиз. Басқа биреўдиц кеўили ушын баласын 
өлтириў мүмкин емес. Бирақ бул жыйнақластырылған деталь. Бул 
қарақагшақ халқьшьщ досты ушын ҳәр нэрсеге тайьш екенлигин бе- 
ре'1уғьш симво^шкалық деталь. Қарақалпақларда «кемпир сойыспаға
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дейин турады» деген нақыл сөз бар. Бул сөзде қандай жагдай болса 
да, сени сатпайды, диянатлы, сөзинде турады деген мазмун бар.

1974-жылы «Иск>'сство» баспасынан Москвада рус театрыныц 
белгили актрисасы, педагог О.И.Пыжованыи «Призвание» деген 
китабы ш ықты\ Китапта 1932-жылы ГИТИСтиц жанында шөлкем- 
лестирилген «Қарақалпақ студиясында» Қарақа^шақстаннан барган 
студентлерди оқытқанын айтады. Мени тацқалдырған жери О.И.Пы- 
жованыц бизге берген сыны; «Бир күнлери мениц жигит агам қайтыс 
болды» дейди. «Сонда қарақалпақ студентлерим меник үйимди излеп 
таўьт алып, үйге келин, кеўил айтып, қайғымды болисти. Агамнын 
олгепин меннен бетер қайғырып, кеўилин билдирди. Сонда мен бул 
қандай аўыз биршиликли, досқа меҳрийбан халық деп ойладым» де- 
йди.

Қарақалпақтын қандай байлығы бар? Оған жуўап берсем, атам 
күйеў болып шалқайған жерим, ана.м келин болып ийилип сэлем бер- 
ген елим, экем ылақ ойнап, ат шаўьш шабандоз болған кец далам, 
өзимнин топырағын шанғытып жалан аяқ жуўырған аўылым, қолла- 
ры бел услаўдан күсил болған дийхан агам, қара үйдин жапсарында 
отырьш қур тоқыган кемпир апам, «мын сан жилўа менен» көргеннин 
ақьшыи алған эжапаларым, ҳэзил айтыўдан шаршамайт>'ғын жецге- 
лерим, «дэстүри пилге аўыр» халқым, ҳеш түўесилмейтугын дәстан- 
ларым, даўысы ылақтай мацыраған жыраўым -  менин бас байлығым. 
Усы байлықты жазсам, бүлбүл болып сайрайман, даўысым шарықпап 
лл ҳаўага кетеди, сөзимнен тас жүреклердеги музлар ерип. сел-сел 
болып ағады, елимнин топырағы алтын болып жарқырайды, шорға 
майысып атырған жерим балбырап қамырдай ийленип балжырайды, 
жердеги майысқан көк шептиц иниси буркырап анкыйдь!, дэрьялар 
мэўиж )рып бурқасынлап агады. Менин ол шығармамды оқыған ки- 
синин алгнэ1с еки гамыры б^ықын, жетнистеги ғаррыға жаслық ғай- 
раты келеди, алпыстағы кемпирге қыз күниндеги жилўасы келеди, 
жасларға гайбана күш енеди, олар ел ушьнг хызметке басы қара жерге 
киргенше 7аяр екенине ант етеди, халқым достыньщ аяғына кирген 
I икенди тили менен алады, кирпиги менен достынын жолын тазалай- 
ды. Мине, халқымньщ усы қәсийети маған күш бере^уғьш руўхый 
байлығым. Маған күш бере алат>тыи дерек тек ғана ана халқым, ана 
ўатаным, мениг^ жырым да сол, күшим де, жигерим де, байлығым да 
сол.

 ̂ П ы ж оваО .И  Призвание. -  М.: «Искусство». 1974.
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Усы ойларымды жазыў ҳаққында ой қарақалпақ дэстанлары- 
ныц жүз томлығын таярлағанда келип еди. Мен сонда өз халқымныц 
қаншелли руўхый жақтан күшли, адамгершилиги, тарийхтыц қа- 
тал соққысында тапланып, пискен минези, адам баласына тек ғана 
жақсылық тилеп, биреўдиц қуўанын^ы меиен қуўанып, қайғысы ме- 
нен қашырып жасайтуғын мийрим-шәпээтли ишки дүньясы, бизи^! 
дэстанларымызда жатырғанльн^ын түсиндим. Сол күштиц шац басьш 
қол жазба фондларда жатырғанына қатты жаным ашыйтуғын еди. Би- 
рақ, қалай ашаман, оған гилтти изледим. Мениц бул ойларыма жан 
берген Өзбекистан Илимлер Академиясыныц Ә.Наўайы атьшдағы 
тил ҳэм эдебият институтыныц сол ўақыттағы дирекгоры профессор 
Төре Мырза болды.

Бурынғы Н.Дэўқараев атындағы тил ҳэм эдебият ииститутьша 
жаца директор болған күнлерим сди. Жумысты неден басларымды 
билмей, Тәре Мырзадан «сизлер не ислеп атырсыз?» деп сораға- 
нымда, ол киси озбек фольклорыныц 1 0 0  томлығын таярлап атырға- 
нып айтты. Бул идея маған оғада тэсийр етти. Қол жазба фондьшдағы 
дэстанларды қарап шықсам, 1 0 0  том шығатуғьш фольклорымыз бар- 
лығын билдим. Мен де Институггыц илимий-тематикалық планына 
қарақалпақ фольклорьи1ЫЦ 100 томльнын баспаға таярлаўды планла- 
стырып, бул жумысты басладық (ҳэзир бул 1 0 0  1'омлық шығып бол- 
ды).

Басқа еллерге барсац, қаяқтан келгеилигицди, қапдай халық 
екеницди сорайды. 1997-жылы Туркияға халық аралық илимий кон- 
ференцияға бардым. Конференция делегатларын дизимге альш аты- 
рғанда мениц Қарақалпақстаннан келгенимди еситип шет еллик бир 
журналист қасыма келди.

-  Интервью бере аласьг? ба? -  деди. Әдеп интервью бергим келме- 
ди. Шет ел журналистине интервью бериўге таяр емес едим. Бирден 
көз алдыма уллы Уатаным Өзбекистаным мснеи Қарақалпақстаным 
келди. Соцынан бирден басыма менде басқаларга мақтаныш ететуғьш 
Өзбекистандай елим болса, иеге сөйлемейин, қайтама рети келип 
турғанда дүньяға елимди айтып мақтанайын деген ой келди. Мен ин- 
тервью бериўге келисим бердим. Өзбекистанньщ дүнья цивилизаци- 
ясьша қосқан бай үлесин айттым. Бир ғана медицина илиминиц тий- 
карьш салған Ибн Синоны, бир ғана математика илиминиц тийкарьга 
салған Аль Хорезмийдн, бир ғана юсмос денелериниц жайласыўын
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математикалық жақтан есаплап берген Беруиийди, Мырза Улығ- 
бекги айтыўдыц ези бир дунья! Басқаларға өз елимди айтып қалай 
мақтансам да орынлы еди. Әлбетте буларды басқа халыкларға айтпаў, 
мақтанбаў мүмкин емес! Қалай мақтансам да ҳақым бар. Өзбекистан
-  жэниет мэкан, дүньядағы ец гөззал, ец бай ел екеилигин айттым. Дү- 
иьяныд төрт мушыиаи келген тюркологлар көп еди. Солардын алдын- 
да турып мен езимнии мактаныш ненен Өзбекистаннан келгенимди 
айттым. «Өзбекистан» дегеи сезди еситкенде шет елде қандай да бир 
ҳүрмет және қызығыўшылық пенен қарайтуғыньш түсиндим. Бул ҳэ- 
зирги цивилизацияда глобалласқан раўажланыў жолында баратырған 
бир неше еллердиц арасьшда салмағы, келешек потенциалы күшли, 
адамзатқа медицина, математика, астрономия илимлериниц тыр- 
нағьтн салып берғен илим тарийхьша ийе, эжайып эййемги Хорезм 
цивилизациясьша ийе, тарийхый есгеликлерге бай елди қалай мақта- 
сац да арзыйды және мақтаныўға толық ҳақым бар еди, мен слимниц 
усыларьш айтып мақтандым. Өзбекистанды кериў ҳәр бир н^ет ел- 
ликтиц қол жетпес эрманы екенин гүсиндим. Менде қандай да бир 
күш пайда болды. Өзбекистан жерии кийели жер дедим, неге кийели 
екенлигин түсиндирдим, Өзбекистан эййемнен киятырған мэденият- 
тьщ ошағы дедим, оги̂ ! не ушыи айтьш атырғат!ымды түсиндирдим, 
Өзбекистан дүнья халықлары ушын дослықтыц, адамгершиликтиц, 
тынышлықтыц Уатаны дедим, Өзбекистанныц қурамында жасап аты- 
рған Қарақалпақстан ҳаққында, оньп!, ез алдыиа суверенли Реснубли- 
ка екенлигин, ез Конституциясы, езиниц Мэмлекетлик тияп, Герби, 
ез Байрағы бар екенлигин айттым. Усьшай оз елимди тольш-тасьш 
мақтаныи! пенеп сейлеп кеттим. Журиалист мени зордан тоқтатты. 
Мениц айтпақшы сөзим кеп еди.

Сонда мен бизиц халық сыпатьшда басқаларға айтатуғын немиз 
бар деген сораў меиеи бетпе-бет ушырастым. Сораўға жуўапты бир 
интервью менен ямаса бир-еки аўыз сез бенен түсиндириў мүмкин 
емес еди. Соннан бери усы сораўға жуўап мениц ишимде дүбирлеп 
жатқан сияқлы. Дүньяға мақтанатуғын мақтанышым соншелли кеп 
екен! Усы сораўды ойласам, толып-тасьш, бурқасынлап аққан асаў 
Әмиўге усайман, меии ҳеш ким тоқтатпаса, бар күшим менен мэўиж 
урьш дэрьядай бурқасьпшан ақсам, қуйьшлатьш қатты самал больш 
желсем, үргин болып ҳүўлесем, гүлдирмамадай гүлдирлеп, жерге 
носерлеп қуйған жаўын болып жаўсам, таўларды жарып атлығьш
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шыққан вулкан болып атлықсам деймен. Усылай толқысам, ата-ба- 
бамиын ким болғанын баянлап бере алар ма екенмен?!

Қарақалпақлар ата-баба дэстүрлерин бузбай сақлаганды жақсы 
көреп^ғын халық. Сонын бири ески ҳэм ҳэзирге дейин сак^шнып кел- 
ген дэстүрлеринин бири 200 аслам урыўлары. Қарақгишақларда қыз- 
ды урыўы бойынша алысады. Гей бир урыўы бар түрки халықларында 
жети атадаи сон қыз алыса берсе, ал қарақалпақларда неше атаға келсе 
де, бир урыўдан қыз алыспайды. Бир урыўдын ишинде кыз алысыўға 
болатуғын, бол.майтугын тийрелери болады. Ҳэр бир ата-ана перзент- 
лерине усы қыз алысыўға болалуғын жэне болмайтуғын тийрелерии 
балаларына кишкене ўақтынан қулағына қуйып қояды. Усы тэртип 
қарақалпақларда қатал сақланған. Урыўлар ортасындағы қагиас, бай- 
ланысы, арысы, тийреси, көшеси хат бетине түссин, түспесин, оннан 
бийғэрез ҳэр бир қарақалпақ өз урыўын биледи жэне қайсы урыў ме- 
нен қыз алысатуғьн^ын биледи. Бул қаракалпақлардахалықтьщтэрти- 
би. хатқа түспеген зан- Қарақалпақлар урыўлас болған қыз балаларды 
күтә ҳүрмет етеди, Бир урыўлас қыз отырған жерде ол қызды таныма- 
са да, ер адамлар сөйлеген сөзин анлап, халықтьщ тэртибин бузбай, 
әдеп пенен ту'ўысқан қарындасы отырғандай етип сөйлеўи керек. Ол 
жерде мэдениятсыз сез айтылмайды, юморлық сезлердиц де карын- 
дастын алдьп1да айтылатугьш сози ғаиа айтьишдь!. Урыўлас қыз оты- 
рмаса, еркин сөйлеп, ойнап күлнп отырыўы мүмкин.

Басқапарга мақтанатуғын нем бар? Ата-бабамнын эсирлер бойы 
тэбиятгьщ қьшын жеринде шөлистанлық пенен қумлықтын арасында 
жасап 1урып, тьщбастан, шаршамастан адам тан қала^уғын эжайьш 
миллий мэдений ҳэм материаллық байлықты бизге таслап кеткенин 
айтқым келди. Ол элбетте ата-бабамнық ҳадал манлай тери, таланть!, 
тарийхтьщ қатал соққыларында жоқ болып кетпеў ушын тырмасып 
жасаған өмири, тарий.хтьщ жан таласқаи гүреслеринде қэлиплескен 
миллий байлыгы. Усы байлық менин басқа халықлардан «айьфмам» 
(И.Юсупов). Басқалардан айырман болмаса, элбетте онда жогалганын. 
Биз ата-бабамыз таслап кеткен ҳэр бир дэстүрин, мийнети менен 1!ай- 
да еткен өнерин, үрп-эдетин, тилин, эдебиятын, фольклорьгн көздин 
карашыгыидай сақлап, соиы жогалтпай альш жүрсек гана халықпыз. 
Л.Гумилевтьщ «Этнос өзинин ата-бабасынан калған байлықты жоқ 
етпей, оны қэстерлеп алып қелсе, сонда гаиа жасаў ҳуқықына ийе 
болады» деген сөзи ядыма түееди. Буған қосымша этнос өзинин та-

'А  14 6 '



ланты, билими, уқыбы, мийнети менен дөреткен өзлигин басқаларга 
мойынлатпаса, ол жоғалады.

Демек, бизин халық сыпатында дүнья картасьЕнда жогалып кет- 
пей жасаўымыздьщ тийкары ата-баба мийрасында, бизин тилимизде, 
дәстүримизде, фольклорымызда, бизиқ миллийлигимизде екен. Биз 
өзимиздиқ ата-бабамыз дөреткен мийрасымыздьщ ҳәр бирин жогалт- 
пай сақласақ гана, соньщ тийкарында миллийлигимизди сақлап қала 
аламыз. Ҳэзирги глобалласқан жана дүньяда, алдымызда бизди күтип 
турган тарийхта бул қаншелли әх,мийетли.

Киндик щным ттиан ана Ўатаным, 
сеннен артық байлық керек пе маган?

Әлбетте керек емес, менин ушын дүньяда бир гана гөззал, та- 
мылжыган, эжайып жер бар, ол мениц Ўатаным Өзбекистаным менен 
Қарақалпақстаным.

Ўатанымньщ алтын топырагына аягым тийсе, меннен күшли 
адам жоқ, халқым турган жерде менич жигерим тасып, дүньядагы 
ед күшли инсаига айналаман. Мени ҳеш нэрсе жеқе алмайды, қан- 
дай күш болса да, қарсы т>фа аламан, себеби маган қ>'ўатты, күшти 
халқым береди.

Қарақалпақстан картада Арал теқизине Әмиўдэрьяныи қуяр же- 
ринде, дэрьяньщ еки бойында жайласқан халык. Дэрьяньщ узақлар- 
дан альш киятырган ҳасыл суўы Аралга куяр алдында усы жерде қат- 
ты ийримленеди. Әмиўдэрья кеқ далада қэлегеи жагына қарай агысьш 
өзгертип, еркин агады. Сонлықтан Әмиўдэрьяны еркин дэрья, асаў, 
мэжмүн дәрья деп атайды. Әмиўдич суўындай мазалы суў жоқ. Онық 
суўы шийрии, ылайлы суў болыўына қарамастан булақтьщ суўындай 
мазалы, жаца саўылган сүттиқ дэминдей жагымлы, жумсақ. Усылай 
тэрийплегеьш.м менен Әмиўдэрьяныц суўыньщ дэмин еле жеткизип 
бергеним жоқ. Булақтын суўы таза, мөлдир, ал Әмиўдин суўы ылай. 
Бул 1,1лай суўды қалай мақтайсыз, деўи мүмкин. Ал, усы ылай суўдыц 
дэмии тил меиен тэрийплеў мүмкин емес. Усы суўды ишип өскен бар- 
лық жемистиц дэми, қустын, малдын дэми басқаша. Әмиў бойында 
өскен же.чистин дэмин ҳеш жерден таба алмайсыз. Әмиў бойында кен 
жайлаўда өскен сыйыры менен қойыньщ, қуслардьщ гөшин бир же- 
сециз, оны умыта алмайсыз, онын дэмин ҳеш жерден таба алмайсыз.
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Олардыц дэминде қандайда да бир мазалы, сырлы, тил менен жетки- 
зиў қыйын шийриылик бар. Шийринлик дегенде қанттыц дэмин көзде 
тутып атырғаным жоқ, ҳәр бир нэрсенин, өзиниц дэминиқ концентра- 
циясын сақлаған өзиншелик. Бул Арал тецизи этирапына күн нуры- 
ныц басқаша тусиўинен бе, яки усы жердиц топырағыныц ҳасыллығы 
ма, яки дэрьяныц қайырында жасап атырғаи тиришиликтен бе екен, 
ким билсин? Басқа жаққа көшип кеткен танысыма қонақ болып ба- 
ратуғын болдым, не апарайын, елден не сағындыц, деп телефоннан 
сорадым. Ол бизиц жердиц саз болып қагьш қалған ылайьш, бизиц 
елдиц қойыныц ғешин, түйе таўығьш, ғеширин экелиц деп өтиниш 
етти. Сонда не, ғешир жоқ па деп тац қалдым. Жоқ, бэри бар, бирақ 
бизиц жақтыц ғеширин сальш асқан палаўды сағындық деди. Ол ҳақ 
еди! Халқабадтыц ғеширине қыр^ аўыл төсеп асқан палаўдь! бир же- 
ген адам умыта алмайды. Қарақалпақтьн! гүрбегиниц, секерпарасы- 
ныц, кемпирбет қаўыныныц дэмин жети ықлымнан таба алмайсац.

Қарақалпақстан кец далада жайласқан үлке. Оныц егислик же- 
ринен горе даласы басым. Қ>'с ушса, қанаты күйген шөлистанлық, 
пышық мурнь[ батпастай тоғайлық, ессиз кец дала. Халықтыц мине- 
зи, үрп-әдети, менталитети өзи жасап туфған жер, тэбият пенен байла- 
ныслы қэлиплеседи, Қарақаппақлар еркинликти, кецисликти жақсы 
көретуғын, өтирик сөзди айтьш билмейлуғьш, жақсы керсе қалдық- 
сыз, берилип жақсы керетуғын, сумлықсыз, ҳадал, адамга мийримли, 
жаманлықтыц не екенин билмейтуғын, ақ көкирек, ашық кеўшши ха- 
лык. Дос ушын ҳэр нәрсеге таяр халық. Оньщ усындай минези қый- 
ыншьшықты көп кергеннен, адамньщ адамға қэдириниц не екенин 
билгеннен қэлиплескен болыўы керек.

Тэбияттыц қыйын жеринде жасап т>'рса да, қыйынлыққа бой 
бермей, тэбияттыц қаталлығынан бәҳэрде еккен егинин үш-төрт рет 
қайта егип, ғүзде қырманын толтыратуғын мийнеткеш халық. Тэби- 
ят пенен алысып жасаў минезине сицип кеткен, ол қыйыншьшықты 
қыйыншылық екен деп бойсьшбайды, тэбият пенен алысыў оньщ ту- 
рақлы, қайсар минезин қэлиплестирген. Өзи жасап турган кец дала- 
дан усы кецликти, газа ҳаўадан руўхый күшти .\эм тазалықты алгаи. 
Шарўашылық ушын кец дала, шарўага жайлы өрис, жайлаў керек. 
Соныц ушын қарақалпақлар бир жерде отырып қалмаған, мал жай- 
лаўьш излеп кеп жерлерди айналған. Қарақалпақлар эййемги заман- 
нан кеп тармақлы ,хожаль!қ жумысын алып барған. Бизиц ата-баба;к!-
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рымыз жасаўға ец керекли буйымлар менен өзин өзи тәмийин етиўди 
мақсет еткен. Усы кец далада көшип қонып, неше рет жаца жерлерди 
өзлестирип, партаў жерлерди баў-бақшалы тамылжығаи үлкеге ай- 
налдырып келген.

Қарацалпак/1ар цай жврдеҳ^ш қашан пайда болган?

Бул тэбийгый сораў. Әййемги дэўирде бизиц ҳеш қайсысымыз 
да ҳәзирги атымыз бенен жасамадық. Соилықтан эййемги дэўир та- 
рийхыиан өз атынды табыў қыйын. Бирақ биз буны ҳэр тэреплеме 
қарастырғанда өзимизди эййемги дэўир тарийхынан таба аламыз. Қа- 
рақалпақлардыц қашан пайда болганы ҳаққында эййемги жазба де- 
реклер жоқ, жаца айтқанымыздай «қарақалпақ» деген аттыц өзи IX 
эсирлердеги рус жылнамаларында «черные клубоки» деген ат пенен 
гезлеседи. Ә лбепе, буннан қарақалпақлар IX эсирде панда болган 
халық деген түсиник келип шықпайды. Ол тек қарақалпақларда ғана 
емес, басқа халык^арда да. Себеби әййемги дэўирде бизин атымыздыц 
ези басқаша. Ец ески жазба естеликлердиц бири эййемги греклер жа- 
зып кеткен ескерткишлер менен қытай жазба дереклери. Биз езимиз- 
ди солардаи излесек, элбетте қаракалпақ деген халықты таба алмай- 
сац. Бирақ, эййемги греклер Киши Лзия, Закавкззия, Орайлық Азия 
жерлериие келип, бул жердеги халыклардыц (урмысын, дэстүрин, 
шуғылланатуғып кэсибин, мэдениять[н жазып кеткен. Сол дереклерге 
қарап биз езимизди излесек, Геродот (б.э б. 484-6.э.б. 425 иш.) пе- 
иен Страбон (б.э.б. 64/63- б.э.б. 23/24жж.), Ктесий (б.э.б. V эсирдиц 
соцы -б.э.б- IV эсирдиц басы ) жазып кеткен дереклерден биз өзимиз- 
ди габамьг^. Оляр Окс дорьясыныц бойында жасаўшы варварлардьщ 
шарўатылық, балықшылық, ацшылық пенен шуғылланатуғынын, 
балықгыц сүйеклерин балаларыныц басына тағып қоятуғынын, ҳа- 
ял-қызларыныц ерлер менен тендей жаўға оқ атып елди қорғап, ац 
аўлап, душпаи меиен алысып, атысып жүретутынын жазган. Қонақ 
келсе, қонақтыц кеўили ушьш ҳеш нэрсесин аямайтугьшын жазган. 
Олардыц ҳаяллары ел басқарып, патшалық тахтта отырьш патшай- 
ым болгаи дейди. Сойтип, халық аўызында .\аял патша «Тумарис» 
л,аккында эпосы бар екен деп, усы ^до,стьщ-ш.машама;^муншн^ =
ды. Ол бойьшша хаял патша ^умарййжгуЗДб^рй-УрЕкШейй^кётеди, 
жас аоыү күйеў!!нин орнына 1'ахтк4 Ьт[Ь|Р:Д!^1баад*&ШеУешае:бӨМдЙ1;':



Ҳаял патшаныц дацқын еситип дүньяны ийелеймен деп шыққан ахе- 
менидлердиц патшасы Кир жолға шығады. Ол неше еллерди атынын 
туяғыныц астьша жент еткен, бети ҳеш жерден қайтпаған, дүньяныц 
патшасы боламан деп шыққан биринши империя дүзғен патша еди. 
Кир Окстиц жағасына да жетеди. Тумариске елши жибереди. «Биз- 
ғе бағьшьш, өзи маған ҳаял болсьш, ели қулым болсын, ал оған ке- 
лиспесе, саўаш майданына шықсын» дейди. Тумарис: «Кир эжелине 
асығып келғен екен. Биз ҳеш кимнен қорықпаймыз, ҳеш кимге тий- 
меймиз де, ал тийген адамды оцдырмаймыз. Кир, жақсысы, урыспай 
изине қайтсын. Ал, урыспай кетпеймен десе, мейли, биз урысыўға 
таярмыз. Узақ жолдан келген екен, үш күн мэўлет беремен, дем ал- 
сын, биз нэмэрт емеспиз. Үшинши күни тац сэҳәрде саўаш майданы- 
на шықсьш! Массагетлердиц эрўағы ушын айтайын, ол сирэ бизди 
жецемен деп ойламасын. Окстиц қай тэрепинде урысқысы келеди. Ол 
дәрьяға кепир салмақшы больш атырган екен. Ҳеш әўере болмасьш. 
Егер дэрьяныц арғы жағында урысқысы келсе, биз өтип аламыз. Сол 
жакта урысамыз. Еғер дэрьяныц берги жагына еткиси келсе, мен үш 
қүнлик жолга лэшкеримди узаққа алып кетемен. Ол арқайын дәрьядан 
өтип, дем алсьи^. Үшинши күни тац сэҳэрде саўаш майданына шық- 
сьш» дейди. Кирдиц ақылғөйлери дэрьядан өтиўди айтады. Себеби 
бэри бир массагетлер жециледи, жецилгеиде дэрьядан өтиўге туўра 
келеди дейди. Тумарис олардыц эскерлериниц дэрьядан етиўиие мүм- 
кинлик береди. Кирдиц эскерлери дэрьядан етип, 'Гумаристиц елине 
жақынлайды. Кир ҳийлекер патша еди, ол дэрьядан еткен соц өзиниц 
ец нашар, аўырыў, шаршаған эскерлерин қалдырады, сьшалған күш- 
ли эскерлери менен жасырынады. Соныц менен бирге шатырларында 
бай дас1урхан жаяды, дастурханға неше түрли тағамлар менен бирге 
күшли шарапларды қояды. Үрыс басланады. Оларды массагетлер ҳә 
демей жецеди, жецген соц тигилип турған шатырға киреди. Тумари- 
стиц эскерлери Кирдиц ҳийлесин түсимбейди, олар дуишаиын жецге- 
нине мәсирип, шарапларды ишип мэс болып қалғаи еди. Усы ўақытта 
Кир күшли эскерлери менен топьшьш, Тумаристиц эскерлерин қолға 
түсиреди. Тутқьшлардыц ишииде Тумаристиц жалгыз баласы Спар- 
гапис бар еди. Ол Тумариске «балацныц олимин кергиц келмейт>гыи 
шығарсац, сен анасац ғой, енди маған берилесец, я балацды кезиц- 
ниц алдьшда шаламан» дейди. Тумаристиц каны кайнайды. Ол Кирге 
мына сезлерди айтьш елши жиберед!!: "Қан ишер Кир, жещ1им деп
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мақтанба, шарап ишкенде сен де не болғанынды билмейсеқ, аўзыда 
келген сөзди айтасақ, сен баламды саўаш майданында емес, жэдигөй- 
лик пенен қолға түсирдиц. Менин саған кецесим, баламды бер де, ме- 
нин жеримнен өкшенди кетер. Егер буны ислемесен, Күн қудайынын 
аты менен, массагетлердин эрўағы менен ант етемен, қанға тоймаған 
көзинди қанға тойдыраман!» дейди.

Спаргапис мэслигинен айығып, езине келген сон, қолға түскени- 
не ары келип, ахеменидлердиц әскеринин қылышын ойламаған жерде 
тартып алады да, өзин сол жерде шалады. Буны еситкен соц Тума- 
рис эбден ашыўы келип урысты баслап жибереди. Адам қаны с}удай 
ағады. Шақылдағын қылыш сесгинен жердин бети гүниренип кетеди. 
Жер бетин қара шыбындай болып басқан сансыз Кир эскерлери жеци- 
ле қоймайды. Массагетлер Кир әскерлерин бөлип-бөлип қызыл қыя 
қумнын ишине қарай қашады. Қашқанныц изинен қ>'ўған Кир әскер- 
лери бөлинип Қызыл кумныц арасына кирип, шелистанда урысыўға 
да ҳалы келмей қырылады. Массагетлер оларды шелистанныц төрине 
апарып қырады, Усылай Кирдиц сансыз эскери массагетлерден жеци- 
леди. Олардыц хабарын елине айтып барғапдай бир хабаршысы да 
қалмайды. Соцында Тумарис Кирдиц денесин тапгырьш, геллесин 
қан қуйған гүмлз салып: «Мени жалғыз баламнан айырып жулыныма 
пышақ урдыц, жаўыз! Адам қанына тиринде тойғаныц жоқ еди, енди 
олгениаде адам қанына сени мен тойдырайын, қәлегеницше ишип 
жага бер!» деген. Оныц усы айтқан сөзин адамзат тарийхы умыта ал- 
майды, эсирден эсирге өтин келеди.

Тумаристиц дацқы дүньяныц торт мушьша жайылған. Батыр ҳа- 
ялдыц қайсарлық пенен өз душпаньш жецген ўақьггга айтқан сөзин 
еситкен адамзат оган тац қальш келди, оны әўладтан эўладқа жеткизип 
отыр, эсиресе опыц образын исасаўға Орта эсирдеги Европа художни- 
клери қызыққан. Түслик Нидерланд х^дожниги, Европа бароккосы- 
иыц шебери 1622-жьшы Питер Пауль Рубенс (1577-1640) «Тумарис 
1Сирднц геллеси алдында» деген картинасын жазды. Орта эсирдеги 
И1Л111.ЯИ художниги Андре дел Кастаньоныц (1423-1457) 1450-жылы 
С11ЛП1И « Гумарис патшайым» деген картинасы, 1672-жылы итальяи 
художпигн Мапгио Претти (1613-1699) салган «Тумарис патшайым» 
кяргипасы дуиьяға белгили.

Орайлық Лзияда жасаўшы түрки халықлары Тумаристи анамыз 
деи есаилайд!.!. Усылай ес----- ўдзЩ ези бизиц ата-бабамыздыц тий-
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карыньщ туўысқанлығын көрсетеди. Қарақалпақлар да өзлеринин 
ата-бабасын эййемги массагетлерден шығарады, эййемги дэўирдеги 
массагетлердич эскербасы, патшайым болған ҳаяллары қарақалпақ 
аўыз әдебиятьшда «Қырық қыз» дэстаны болып бизге жеткен. Бул 
дәстаннан басқа урыўларға уран болған Ақшолпан (мүйтен урыўы- 
ньщ) менен Арыўханньщ (қыят урыўьшьщ) атлары да бийкарга уран 
болып 1>рған жоқ. Булардьп^ барлығы Арал тецизи этирапында жа- 
саган массагетлерден келип шыққан, Арал тецизиниқ бойы кен, дала, 
еркек адамлар елди қоргап, ери далага кеткенде массагетлердии ҳаял- 
лары үйин, балаларын қоргаған. Тәбият, олар жасап атырған т̂ ^̂ рмыс 
олардан усьшдай батыр болыўды, еркеюгер менен тевдей қолыпа қу- 
рал алып елин қоргаўды талап еткен. 1903-жылы И.А.Беляев Шымбай 
қаласьшьщ шар базарында бир кемпирден жазьш алған «Ҳаял патша 
ҳаққында» ертеги де қарақалпақлардын ата-бабалары эййемги мас- 
сагетлер екенлигиниц дә;шйли. Ол ергеюгиқ сюжети былай бериле- 
ди: Ерте эййем заманларда усы этирапга ҳаяллар патшалығы болган. 
Әскерлер де ҳаял, патшасы да ҳаял. Олар өнип-әсиўди жогалт- 
паў ушын бэҳэр айларында ғана ерлер менен ойнап, бала туўыўға 
рухсат екен. Ал, ул бала туўылса, өлтирип, қыз бала т>'ўылса, қалды- 
рады екен. Бир күни патшайымньп^ өзи ул бала туўыпты. Патшайым 
баласып өлтире алмапты. Опы жасырын сақлай берген. Басқа эскер 
қызлары да баласын әлтире алмай жасырын сақлап агырган екеп. Бир 
күни жасырыньш сақланьп! атырган жи1 итлер ер жегип, ҳаяллар пат- 
шалығына қарсы урысыпты. Урыстьщ басьп»да патшайымньщ балась! 
турган. Жигитлер тэрепи женилипти. Патшайым өз баласын өлтире 
алмай, та.хтын баласьша берипти. Соннан бери еркеклер патша болып 
киятыр деп айтьшады. Бул ҳаял патша .ҳаққьшдағы ертек те бийкар- 
дан 'г>'ўылған емес. Ол сол Тумарис патша .ҳаққьшда мағлыўма^тьщ 
жалғасы.

Дүньяда ҳеш ким өзгерте алмайтугын бир тарийх бар, ол ҳэтте 
қылышынан қан тамып турган патшалардап да қорықпай, өз пики- 
рин айта алады. Бул халықтыц ядында сақланатуғьш тарийхы. Оныц 
сиясат пенен, дэўир менен жумысы жоқ, ол тек болғанды айтады. Ол 
бөрттириўи, детальларьш күшейтиўи мүмкин, бирақ өз пикирии ай- 
тпай қалмайды. Аўызеки тарийхтын, сақланат^^ғын жери -  хальи^гьщ 
яды, аўыз әдебияты. Мен усы тарийхтьн^ айтыўы бөйьшша ата-баба- 
ларымды излеймен.
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Қарақалпақлар өзлеринин пайда болыў тарийхы ҳаққында сөй- 
легенде өзлерин өзбек, түркмен, қазақ, қырғыз халқынан бөлек қара- 
майды. Қарақалпақ шежирелеринде усы халықлар менен туўысқан, 
қанлас, бири ағанық баласы, бири ини, бири жийен болса, екиншисин 
дайы, қулласы, усы халықлар менен туўысқан етип қарайды. Бул ха- 
лықтыц тарийхый ядында сақланып келген дерек -  бирден бир дурыс 
мағлыўмат, Бизин ата-бабаларымыздьщ айтыўына қарағанда қарақал- 
пақлар Арал тецизи этирапында дүньяға келген, усы жерде қэлипле- 
скен халық. Бизин көп жасаған аталарымыз «Арал тенизиниц суўы 
үш рет қурып, үш рет толған, қарақалпақлар да үш рет ата мэканьш 
таслап көшип кетип, қайта айнальш келген» дейди. Бул мағлыўмат 
атадан-балаға, эсирден эсирге жеткен, халықтын өзлериниц пайда бо- 
лыў дереги жениндеги ҳеш умытпай бизге жеткизген тарийхы. Бул 
сөз бийкарға айтылып турған жоқ. Бул экологиялық катастрофаньщ 
себебинен ата мэканьш таслап кешкенин жэне айнальш келгенин 
айтады. Әмиўдэрья қызыл қыя қумды жарьш ағып Арал тенизине 
қуяды. Оньщ ағысы бир неше жүз, мьщ рет өзгерген, бир неше рет 
суўы тартьшған. Шарўашьшық пенен жасап отырған халыққа суўдьщ 
тартьшыўь[, элбетте мал жайлаўын излеўге мэжбүрлейди. Шарўа ха- 
лыққа қолайлы жайлаў жэне кенислик керек. Әййемги Топырақ қа- 
ланьщ дийўалларында қарақалпақ урыўларьшьщ танбасы басылған 
гербишлердин табьшыўы қарақалпақлардьщ Арал бойында қэлипле- 
скен халық екенлигинин дэлийли. Қарақалпақлар шарўашылық пенен 
шуғьшланған. Шарўалар ушьш кен территория, мал жайлаўы керек. 
Малға қолайлы жер излеп үлкен территорияны айнальш жүргенлик- 
тен олар гейде езлерин Едил, Жайық, гейде Орал бойларьшда көриўи 
ерси емес. Бирақ олар өзинин ата мэканын таслап кетпеген, өзинин 
хал1.1қиық ядросын бузбастан жасап қалған, өзинин мэмлекетшили- 
гип жогал Iиагап, озип ози басқарыў аппаратын сақлап келген. Усылай 
жалан аяқ жар кешип жүрсе де, қарақалпақлар езлеринин бай миллий 
мәдениятын сақлай алған. Сол бай мэденият олардьщ ҳэр бир кэси- 
бинде көринеди, мысалы, шарўашылық пенен шуғьшланыўды, жы- 
раўшьшық өнерин үлкен институт дэрежесине кетерген, езлери жа- 
сайтуғын ақ отаўьш үлкен керкем енер музейи дәрежесине кетерген, 
гурмыстьщ барлық тараўьшда бай тэжирийбени топлаған. Н.Дэўқа- 
раев керсеткениндей қарақалпақ халқы «даналықтьщ, шеберликтин, 
дөретиўшиликтин, батырлықтьщ ҳайран қалғандай тамаша үлгиле-
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рин»'* бере алды. Халық мийрасындағы бундай «бай ҳэм кец тараўлы 
түрлерин тек көп жасаған, көп ғана тарийхый-сиясий хэдийселер ме- 
нен толы, узақ эсирлерди басынан өткерген халық ғана дөрете алыўы
мүмкин»' еди.

Россияға көшип баратырған қарақалпақ жигити менен ушырасып 
қалдым. Қәдимги тэбийғый сораў:

-  Қаяққа көшесен, ол өз еркин- Солай да болса көмекейимде 
турган бир сораўды берейин. Еливди таслап неге кешип баратырсац? -  
дедим. Ол ойланбастан:

-  Арал теқизинин суўы курыды, экологиялық катастрофа, бул 
жерде жасаў қэўипли... -  деди.

Мен капы  ойланып қалдым. Мүмкин, ата-бабам да усындай 
Аралдь[н суўь! тартылған ўақьпта көшкен шығар?

-  «Жат журтта патша болганнан, өз елинде шопан бол» деген 
емес пе? Сонда сен балаларынды өз тилинде сойлей алмайтугын. өз 
тилинде қосық та айта алмайтуғын, өз тилинде шерин шығарып күле 
алмайтуғын етпекшимисец? Егер жақыньщ өлсе, оз дэстүринде жы- 
лай алмайту'ғын жагдайга түспекшимисен? -  дедим.

Ол озинше жэне маған көшиў себебин түсиндирген болды, 
бирақ мен онын айтқанларына түсиибедим. Мениц туўылгаи жер де- 
генде өз түсинигим оны қабыл еткизбеди.

Арадан бираз жьш өтти. Бир күни жумысқа келсем, сол жигит 
мени күтип отыр екен.

- Сарыгүл апа, маған жыраў намаларын жаздыртьш берин, -  
деп өтиниш етги.

-  Оны не қьшайын деп един? -  дедим.
-  Елди сагынғанда айттырып отыра жақпан.
-  Соннан елди сағынғанын басыла ма? -  дедим.
-  Жоқ-ай, -  деди ойланып.
Ол меннен көзин жасырды. Билемен, козине жас келди. Ол 

басқа елде елдин жетими больш жүр. Оз елиинин орнын ҳеш ким тол- 
тыра алмайды. Ол жасап атырған жеринде әжайып байлығына ийе бо-

 ̂Дәўкараев Н. Шыгармаларыныц толык жыйнағы. -  Нөкис: Каракалпақстан 
1977.-  Т.2. 46-6.

’ Сон,ца. 76-6.
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лыўы да мүмкин. Сол байлықтыч ишинен өзиниц өзлигин таба алмай 
қыйналып атыр.

Қарақалпақстан жери тэбияты жағынан қыйын жер. Булақлар, 
таўдан сылдырлап аққан суў жоқ. Керисинше, бир уртлам суўға зар 
болып, тозащ ып жатқан шелистан, аспанға булттай болып шащ Ь1 тқан 
қумлық көз алдыца келеди. Бул жер адамнаи деии саў, күшли болыў- 
ды талап етеди, тэбияттын өзи сени шынықтырады, нэренжан болсац, 
жасай алмайсан- Бирақ, жэне бирақ, бул жердин мэргиясы бар. Баска 
жаққа барсам, өкпем тыгыльш, жүрегим қысылып кеткендей болады. 
ал самолеттен жерге аяғым тийгеннен сондай бир кен дүньяға келген- 
дей боламан, ҳаўасы да ҳеш жерде жоқ тынық, таза ҳаўадан симирип 
дем алған ўақытта маған тил менен жеткизип болмайтуғын күш ке- 
леди, Мен усылай Қарақалпақстанды күтэ сағынаман, елге жеткенше 
асығаман. Мен басқа жаққа кететуғын болсам, еле кетпей атырып, са- 
молеттын ишинде отырьш елимди сағьшаман. Усыған не жетеди? Өз 
Ўатанынды сағынып келгеннен, өз Ўатанына жеткенше асыққаннан, 
сениц өз халқын, өз Ўатаньщ болганнан, өз Ўатаныцды излегеннен 
артық қандай бахыт бар? Адамға түўесилмейтуғын күшти, қуўатты 
тек ғана .халқын, Ўатанын бере алады. Ўатаньщ болмаса сен кимсен? 
Ҳеш ким.

2. СЕН ӘЗИЙЗСЕЦ, ҚАРАҚАЛПАҚ ҲАЯЛЫ!

Қарақалпақ ҳаялы! Сен магам қандай рзийзсен, оны мен тил ме- 
нен жеткизип бере алмайман. Ҳэзирги эўладтьщ ҳэр бири сенин ал- 
д|.1Е1;|,а басын ийип, сени төбесине котерсе арзыйсан! Себеби халқым- 
И1,1н гарийх соққыларында жоқ болып кетпей бүгинги күнге жетиўи 
тек сенин арқагща... Қаншама қыйын жолларды басьш өтип келдиц. 
Сен қыйьшшылыққа мой бермедиц, халқымньщ шацырағын жоқары 
котердиц. Ҳэзир музейдиц жарасығы болған көк көйлек, сэўкеле, қы- 
зыл жегде менен ақ жегде сениц қолыцнан шыққан! Оларды көрип 
|урып, не деген мэденият, не деген шеберлик, деп тац қалмайтуғьщ 
адам жоқ! Халқымиыц өлмес миллий байлығы сениц қолыц менен 
доретилген.

Сен ер азаматқа қап қолдаса алдыц, елдиц басына түскен қыйын- 
1ИЫЛЫҚТЫ ийниц менен кетердиц, жецдиц, сен ерсец, сен батырсац!
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Қарақалпақ ҳаялы! Сеи ҳеш кимнеи қорықпастан өз пикирин- 
ди батыл айта аласац. Сен еркиили1сги жақсы көресец, ғайбарсац, 
батырсац, жигерлисец, сен өз перзентынди досқа садық, ҳадал етип 
тэрбияладыц. Сеи елдиц, жсрдиц, ата-ананыц, тууысканныц бэриниц 
қэдирин билесец, бэрин ориыиа қоя аласац. Сен тилге шешенсец, сен 
жуўабыйсац, тил мепеи талай жүйриклерди, дилўарларды жецесец. 
Қарақалпақ ҳаялы, сен маған эзийзсец!

«Әлп анадаи, тулпар бийедеи» дейди қарақалпақлар. Демек, 
қарақалпақлар багырдыц шығыўы да анадан, гулпардын шығыўы 
да анадан, ягный б^игеден, демек, ҳэмме иэрсениц тиреги ана екен. 
ШағылмаЙ1 уғып күшти жэие түўесилмей'гуғын эпергияиы, ақыл-ой- 
ды ҳаял-ана береди екен! Халқымыздыц барлық философиясы, педа- 
гогикасы, ядыцда сақлаиғап халық мийрасын излесек, қарақалпақ ҳа- 
ял-қызларыныц биринши гезеше ерлер менен тецдей сапта турыўы, 
яғный ерине қап-қолдасқандай ҳаялдьп! миллий санада идеал бо- 
лыўы, ерлиги, батырлығы, жаўынгерлиги кобирск жырланады.

Қарақалиақлар өзлериниц ата-бабалар1эпг ески Окс ҳэм Яксарт 
бойында жасағаи эййсмги массагетлер деп түсиндиреди. Әййемги 
массагстлсрдиц ҳаял-қызлары ерлер менен бирдей қолына қурал 
алып ел қорғағаи, яғиьи1 жаў1>1иғср батыр қызлар, халықтыц идеалы 
болған. Бул дэўирлердеп калгап мийраслардыц бири архсологиялык 
экспедицияларда табылған иусқаларда ҳаял-қызларды гириишлиетиц 
анасы деп караған. Халықтыц түсипи! ипде ()миўдэрья менен Сырдэ- 
рьянын өзи ҳаяллар, Күи менеп Ай -  ҳаяллар, Жер -  ҳаял, Суў -  ҳаял, 
Жаўын -  ҳаял, өнимдарлық кудайы -  ҳаял.

Әййемги дэўир естеликлериниц ишинде “Авеста”да Анахита 
суў, тиришилик, жер, өпимдарлық қудайын қыз образында береди. 
Әййемги грек тарийхшысы Геродот “Тарийх” китабында Арал эти- 
рапында жасаўшы массағетлсрдиц қаял иагшасы Тумарис ҳаққын- 
да жазғаи легендасы, эййемги Сицилиялық гарийхшы Диордордьщ 
(б.э.б. I эсир) “Китапхана” шығармасында, тарийхшы Ктесийдиц 
(б.э.б. V эсирдиц ақыры IV әсирдиц басы) тарийхый гиығармаларын ■ 
да ҳаял әскер басшы Зарина ҳэм Стрианғия ҳаққында мағлыўматлар, 
Харес Митиленский (б.э.б. IV эсир) жазып қалдырған Зариардр ҳэм_ 
Одатида ҳаққьшда эпсаналар эййемги дэўирден баслап-ақ бул жер- 
де жасаўшы халықларда ҳаял-қызлардыц жэмийегге орны жоқары 
болғанлығын керсетеди. Усы ел қорғаған батыр хаяллардьтц қаракал



пақлар арасында күгэ терен, жасағанын қарақалпақларда урыўлардын, 
келип шығыўын ҳаяллар менен байланыстырыўы, ҳаяллардын ат- 
ларын урыўларға эскерий уран етип алыўы да буныц дэлили. 
Мысалы, мүйтен урыўыныи ураны Ақшолпан, мүйтенлер атланысқа 
шыққанында Ақшолпанды уран еткен, қыят урыўыныц ураны Арыў- 
хан т.б. Әййемги массагетлердиц ҳаял патшалары, ҳаяллар урыўларга 
уран болыўы, ел қорғаган батыр қызларь! ҳаққында жырлары бизге 
'‘Қырық қыз” эпосы болып жетисти. Қарақалпақ халқында '‘Қырық 
қыз” сияқлы эпостын сюжетиниц жасаўы, сондай-ақ “Шарьяр” дэста- 
иындагы Әнжим, “Мэспатша” дәстанындағы Айпаршалар қольша қу- 
рал альш душпан менен ааысқан қызлар усы эййемги дэўирдеги ел 
басқарған, эскер басшы болған ҳаял-қызлардан бизге жеткен иусқа- 
лар. Тарийхта болған ўақыя ҳеиг ўақытта изсиз ж оғальт кетпейди, 
халықтыц ядьшда ол қандай формада болса да сақланьш қалады.

Халық дөретиўшилигинде ҳаял-қызлар эдеп-икрамьша, у;ш1ўма 
жекке адам сыпатында ол қандай адамгершилик руўхы менен жасай- 
ды, ол қандай адам болыўы керек деген сораўға халқымыз тынбастан 
жуўап излейди. Халықтын өзиниқ философиясында ҳэм педагогика- 
сында ҳаял-қызлар усы дүньяныц, тиришиликтид, үйдиц, жигитгин 
ийеси, ошақ басынын хожейини, ердиц ө.мирлик жолдасы, балалары- 
ньщ анасы болып ғаиа қалмай ер азаматты қатарда қосатуғын адам 
сьшатында береди. Демек, хожалықтыц, ошақ басьшыц ийеси ғана 
емес, ал жэмийеттиц бахыты ҳаял-қызлар менен белғиленеди.

Бизиц ец эййемги ата-баба мийрасы болған “Авеста”да адам 
бахытлы жасаўы ушьш ҳаял, бала ҳэм алақандай жер керек, деп бе- 
риледи. Демек, ҳаял ҳэ.м бала -  ер жигиггиц димары, күш-қуўаты. 
Шацырақта “бахыг” деген эпиўайы создиц мазмуны ҳаял арқалы иске 
асады.

Қарақа^ишқ халқы ҳаял-қызларды төбесине көтерип ҳүр.мет ете- 
гуғын халық. Бизиц ата-бабаларымыз ҳаял-қызларға жэмийеттиц 
[илтин, жуўапкершилигин берген. Олар бэрқулла ҳаял-қызларды 
дурыслап тэрбиялаўға кеўил белген. Қарақалпақлар ҳэр бир қыздьн^ 
гэрбиясына кеўил бөлген, қызды улыўма халық больш тэрбиялаған. 
‘‘Қызга қырык үйден тыйыў, бир үйден жыйыў” дейди қаракалпақлар. 
Улыўма үйдиц жарасығы болған ҳаял, қандай пазыйлетлери менен 
халыққа қәдирли деген сораўға қарақалпақлар өзинше жуўап береди.

Қарақалнақ халқында ер ж и гтти ц  бахыты -  ҳаял, деген түсиник
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бар. Қарақалпақлар ер жигитти атқа мингизип қатарға қосат\ғын да 
ҳаял, ер жигитти қатардан шығарып, жер ететуғын да ҳаял дейди. 
Ҳаял ер жигитгик патшасы, өмирлик жолдасы, балаларыньщ анасы, 
еринин меҳрибан қостары, бирден бир жанашыры, оныц абыройы 
ушьш гүресетуғын қорганышы, оган күш беретуғьш тирениши, ақыл- 
гөйи.

Жақсы болса алганыц,
Алтыннан болады тахтыц,
Қылайын деген исивди,
Өзиннен бурын биледи,
Оцысық онайын десе,
Оралысып келеди,
Сөйлетпейди тилинди,
Изине ертер елинди,
Тапқаныцды елге берип,
Абыройлы етер өзинди.
Қатьш о^ығарар атынды,
Жақсы болса алғаньщ,
Туўысқан қылар жатын,ды,
Жақсы қатьшнын белгиси 
Душпанга сырынды алдырмас,
Жақсы болса алғанын,
Тарылмайды өрисин,
Қадаган болмас ҳеш жерде,
Қандай болса жүрисин,
Өзин кегсен алысқа,
Ата-анана қарайды,
Кеўлиндегини сорайды,
Шырпылдап хызмет қылады,
Туўысқанындай болады,
Сол адам орын алады,
Аз да болса тапқаньщ,
Берекетли болады.
Аш болсан кенер ашыда,
Жақсы болса алғаньщ,
Бэле келмес басьща,
-  дейди халық термесинде.



Б>-л карақалпақ халқыньщ өмирлик люлдас, үйдиқ жарасығы 
болған ҳаял ҳақкындағы этикети. Бул термеде ке деген философи- 
ялық ойлар бар, Бунда адамнық адам больш бахытлы болып жасаўы 
ушын ҳаял тэрепинен талап етилетуғын адамгершилик қағыйдалары 
берилген. Турмыстыц, ҳэр бир шацырақтыц, ҳэр бир ер азаматтыц 
бахытлы болыўы тек ғана ҳаялға байланыслы екенлиги бериледи. 
Енди усы шацырақты бахытлы етиў ушын ҳаялдан не талап етиледи? 
Бириншиден, сезгирлик, түсимпазлық, ҳэр нэрсениц оцынан келиўи, 
ораласып барлық истиц питетуғын жағын гөзлеўи, ерин сейлетпей, 
барлық нэрсени ези билиўи, ериниқ абыройын көтериўи, ериниц жо- 
ра-жолдасын, туўған-туўысқанларын күтип, еринин атын шығарыўы, 
ериниц дөгерегине жақсы жора-жолдас топлаўы т.б.

Қарақалпақлар “ана буйрығы -  қуда буйрығы” дейди. Бул сөзге 
бир сөз қосыў, я алып таслаў мүмкин емес.

Ҳаял дүньяньщ ийеси, ер жигиттиц тирениши екенлиги ҳаққьш- 
да түсиник бизиц эййемги ата-бабаларымыздан қалған мийрасларда 
бериледи. “Китаби дедем Коркут” китабьшда ҳаялдьщ еки түри бар 
деп бериледи. Бириншиси -  үйиниц уйытқысы, тирениши. Екинши- 
си -  ери ац аўлаўға кеткенде, үйине узақтан қонақ келсе, оны аўқат- 
ландырады, күтеди, хызмет етип, жибереди, деп бериледи*. Усы үй- 
иниц тирениши ҳаялдыц Қоркыт ата сүўретлеген түри қарақалпақ 
\аял-қызларыныц миллий характерин береди. Бул бизиц халқымыз- 
дьщ ацшылық, шарўашылық пенен кобирек шуғылланғанынан, дала 
гурмысьшан келип шыққан зэрүрлилик болса керек. Ерлери кебирек 
дүз жумысьшда жүргенде, ҳаяллар балаларына қарап үйинде қа- 
лады, соньщ менен бирге, ериниц атьш айтьш излеп келген адамды 
ким болыўьша қарамастан, ери жоқта оларды ери бардағы дэрежеде 
күтиў ҳаялдьи! мойнына жүкленген. Соныц менен бирге, ери жоқта 
слге топылган жаўды қайтарыў, қолына қурал альш үйин, балаларыи 
қоргаўы, жаўынгерлик характери де усы зәрүрликтен келип шығады.

Бизиц ата-бабаларымыз ҳаял-қызлар ушын адамгершиликти, сап 
\үждаиды, опадарлықты, Уатанды сүйиўди биринши критерия етип 
к.омды. Ҳаял-қызлардьщ өз елин, халқын, халықтыц ар-иамысын умы- 
I ыўыиа қатал қарайды, ҳаялдаи шыдамлылықты, өзин тутыўын талап 
си-ди.

'■ Киига моего деда Коркута / Пер. В.В.Бартольда. -  М.Л.: Изд-во АН ССХ1’ 
!'»(>?, 16 с.
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Ҳаял-қызлар биринши орынға Ўатан. ел-ж>'рт, ата-анаға хызмет 
егиўди қояды. Мысалы, “Қырық қыз” дэстанында Гүлайым сүйгени 
Лрыслан менен ушырасқан, оны унатьш сүйген ўақтында Гүлайым- 
нын ел-ж>'рты, ата-анасы қалмақлардьщ қольшда бенде болып жаты- 
рған еди. Қыз жигитти унатып турса да, сүйиўшилик ҳаққында сез- 
ди еситкиси келмейди, ол ез сезимине ерк бермейди, қыз биринши 
орынға өзиниқ ел-журтын, ата-анасын қутқарыўды қояды. Бул ҳа- 
ял-қызлардан талап етилетуғын халыктын моралы.

“Қоблан” дэстанындағы Қуртқаныц образьшда қарақагшақ 
хаял-қызларьша характерли қәсийет ериниқ адам больш қатарға қо- 
сылыўы, ямаса ериниқ қыйьшшылық көрмеўи ушьш өзиндеги ҳэм 
төркининдеги бар мүмкиншиликти жумсайтуғын ҳақыйқат ҳаялға 
тэн ишки дүньясы берилген. Қуртқа узатылып кетериниц алдында 
Қобланға анасьшан еншиге сыйқырлы жай тасын сораўды кецес ете- 
ди. Жай тас арқалы дүньяда не болып атырғанын кериў мүмкин, кем- 
пир қызынан басқа ҳеш ким бул тасты билмей^уғынын, Қуртқанын 
соратып турғаньш биледи. Куртқа болса усы тастын ендн Қобланға 
хызмет етип, ерин бахытлы етиўди ойлайды. “Жигигги қуртат\тын 
ҳаял төркинине тасыйды” деген халықтьщ сын менен айты.|1а1угь(н 
сөзи усы жерден шыққан.

“Алпамыс” дэстанындагы Гүлпаршын сулыўлыгы менеи гана 
емес, эдеп-икрамлылыгы, сезгирлиги, ақылы, диянатлылығы. опадар- 
лығы менен қэдирли. Бул сыртқы ҳэм ишки дүньясы гөззал ҳаялды 
еки жерде үлкен сынаққа алады. Бири, бир елдиц патшасынам баслап 
шопанына шекем жарысқа шақырғанда ол өз сүйгенин күтеди, екин- 
ши жерде Алпамыс жети жыл зинданда жатқанында ол қандай қый- 
ьшшылық болса да женеди, ерин күтип бахытқа ериседи.

“Мәспатша” дэстанындағы Айпарша патшаньщ ҳаялы болған- 
нан, ерине садықболып, аяғына шарық кийип, шопан больш кеткенди 
мақул кереди. Бул ҳаяллар садықлықтыц ец жоқарғы үлгилерии бер- 
ген, бул ҳаял образлары халқымыз арасьища жасаган, халыққа езинин 
ислегеи хызмети менен дәстан болган ҳаяллар. Ата-бабаларымыздьщ 
“ҳаял” деген уллы атқа минэсип келетугь[н образлары. Бул ҳаяллар 
образы ҳэзирги жас ҳаял-қызларымызды оларды ҳақыйқат мазмун- 
дағы ҳаял больш ишки дүньясьш қэлиплестириўде үлкен хызмеги бар 
екенлигин айтқымыз келеди.
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Әзийз анам Тумарис, Зарина, Спаретра, Одатида

Биз өзимиздиц тарийхымызды сөз еткенде дүнья халықларын 
ҳайран қалдырған, адамзат тарийхында батырлықтан, ел қорғаў, елге 
хызмет етиў, эдиллик пенен ел басқарыў, үрыс өнерин билиўден аты 
шыққан, саўаш майданында жеқилиўди билмеген Арал этирапында 
жасаған сак ҳаялларыныц атларын еске түсирмей кетиў мүмкин емес. 
Әзийз қарақалпақ ҳаялларыныц ҳэр бир исинде, ҳэр бир жетискен- 
лигинде, характеринде, жүрегиниц согысында мен өзимиздиц усы 
аналарымыздыц демин, жүрек соғысын, руўхын көремен, биз өзимиз- 
диц бүгинги өмир жолымызда бэрқулла өзимиздиц әзийз аналарымыз 
«мен сизлерге мийрас етип кеткен ерликғи, мэртликти, батырлықты, 
ҳүждан, ар-иамыс тазалығын қалдырып кеттим, соны умытпац” деп 
атырғандай сезиледи. Бүгиши ҳаяллар ҳаққында сөз бизиц тарийх 
бетинде өшпес из қалдырган дүнья халықлары тарийхында ҳүрмет 
пенен тилге альшатуғын эзийз аналарымыздыц атьш атамай Ө1 иў 
мүмкин емес. Солардьщ басында эзийз анамыз Тумарис турады (ол 
ҳаққында жоқарыда сөз етилди).

Сак ҳаялларыныц урыс өнерин терец билиўин, атгыц үстинде 
жерде жүргендей айқасыў, гүресиў, найзаласыў, ахтан түспей душпаи- 
ды жендў жағьшан ҳеш бир адам бул ҳаялларға тец келе алмайтуғы- 
ныиьщ өз заманласлары жазьш кеткен. Урыс өнерин қандай жақсы 
билсе, бул ҳаяллар эдиллик пенен ел басқарыў жағьшан да тарийх- 
1а ат қалдырған. Усындай патша ҳаяллардьщ ишинде патша Зари- 
папьщ (Заринея) шы бизге белгили. Бул ҳаял Окс пенен Яксарттыц 
арш1ыгында жасаўшы массагетлердиц патшасы болады. Бул ҳаял ба- 
млрлыгы менен бирге сулыўлығы менен атқа шығады. Окс бойында 
жасаўшы саклардьщ ҳаялларьшыц сулыўлығы тарийхшыларды ҳай- 
рии қалдырған. Бул ҳаяллардыцжарқын естелигин еслегенимизде, са- 
диарга урыс ашып келген мидиялылардьщ эскер басшысы саўаш май- 
дпиында ап ьщ  үстмнде қылышласып а^ырған эскердиц басындагы 
' .1у’|а'лсси жерге 'Г|’скен,че, оныи ҳаял екенин билип қолына қалқа1!ын 
.ч‘11аи қагып қалыўын ҳеш умыта алмаймыз. Мидиялық Заринаға сол 
’1и |»дс бспдс больш өзин тапсырады, бул эжайып гөззал ҳаялға би- 

испдс больш өзин тутқын етеди. Бирақ Зарина д>'шпан елдиц 
ь .чырыш.щ усынысын қабыл етпейди. .Лшықлық жольнща өз елине 
■ 111ҚЫ11Л1.1Қ сткен Мидия эскер басшысына елимнен басқа жол кал- 
майды. Ол буннан соц езине ези жаза береди, ол ашлыққа езин таслап
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өледи. Заринаньщ патшалық еткен дэўирин тарийхшылар саклардыд 
гүлленип абаданшылық пенен молшылықта, тынышлықта жасаған 
ец бахытлы дэўири деп жазып кетеди. Зарина өз елине душпан атын 
атлаттырмайды, халқьш абадан турмыста жасаттырады. Каналлар 
қаздырады, бағ орнатады, қалалар салдырады, ели-халқын тоқшылық 
пенен абаданшьшықта жасапъфады. Саклар Заринаны күтэ ҳүрмет 
етеди, халқы ушын еткен хызмети ушьш Зарина өлгеннен кейин сол 
дәўирде салынған барлық естеликлерден бийик етип оньщ қэбиринин 
үстине естелигин орнатады. Ол естелик үш мүйешли пирамидадан 
1урады, узынлығы үш стадиядан (метрге жақын) турады, бийиклиги 
алты стадиядан, ушы найзаныд у1льшдай өткир етип салынады. Қэ- 
бириниқ үстине Заринаньщ бийик етип алтын статуясьш орнатадь!. 
Әййемги бизиц ата-бабамыз өзиниц қэдирлеп басьша көтерген пат- 
шасыньщ естелигин мэцгиге қалдырғысы келеди, бирақ урыс, басьш 
алыўшьшық ақыбетинде бул уллы естелик жер бетинде сакданбай, 
изи өшириледй.

Спаретра саклар патшасы Аморгтыц ҳаялы, бул ҳаялдыц бойьо-ь 
дағы түўесилмес күш, ғайрат, душпаньш жениўдеги табанлылығы 
тарийхшыларды ҳайран қалдырған. Ерин ахеменидлер тугқын етип 
алып кеткенде Спаретра сакларды өзи басқарып елин ахеменидлер- 
ге қуллыққа бермейди, өз елиниц ғэрезсизлигин сақлап қалады. Ери 
бар ўақтындағыдан бетер эскерлердиц қырағылығыи күшейтеди, са- 
нын көбейтеди. Үш жүз мьщ ер адамлардан, еки жүз мыц ҳаяллардан 
әскер топлап, душпан қолында тутқьшда турған ерин азат етеди. Ери- 
ниц арьш, намысын қорғаған, елиниц азатлығьш, еркинлигин сақпап 
қалған бул батыр ҳаялдыц аты да тарийх бетинде мәцгиге сакланьш 
қалған.

Одатида усы Спаретраньщ қызы. Грек тарийхи1ылары жазып кет- 
кен “Зариадр ҳэм Одатида” қыссасыныц қаҳарманы Одатида менен 
Зариадр ортасьпадағы муҳаббат эййемги дэўир сакларыньи^ тилле- 
ринде дэстан болып қалған. Зариадр Каспий тецизинен Танаис (Сы- 
рдэрья) дэрьясыиа шекемги аралықта патшалық етеди, ол Танаистиц 
бойьшда жасаўшы сак патшасы Аморгтыц қызьш жақсы көреди. 
Аморг жалғыз қызын Зариадрға бергаси келмейди. Аморг қызьша 
күйеў тацлаў ушьш зыяпат береди. Саклардьщ барлық кезге түсер 
жигитлери шақырьшады, патшаныц шэрти бойынша К4 >1зы өзи қэле- 
ген жигитке алтьш кесе менен шарап бериўи керек еди. Зыяпатқа сак 
кийимин кийип Зариадр келеди. Қыз оған алтьш кеседе шарап усы-
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нады. Сөйтип Одатида өз сүйгенине қосылады. Одатиданы өз дэўи- 
ринде халқы айрықша сүйиўшилик пенен жақсы көрген. Бул эдепли, 
гөззал қызға арнап бир неше қыссалар, дәстанлар дөреген, онын өз 
сүйгенине деген шын муҳаббатын халқы ҳүрмет еткен.

Бул әййемги бизин ата-бабаларымыз кекке кетерип атларын тил- 
лерге дэстан егип жырлаган ҳаялларынық барлығы тарийхый адам- 
лар. Б^щардьщ бир де биреўи ойдан табьшған көркем образ емес, 
ал тарийхта болған ҳаяллар. Ҳақьшқатыида да, бул ҳаяллардыи х,эр 
бириниц ислеген исин, қаҳарманлығын, батырлығыи адамзат умыта 
алмайды, олар өз ерлиги менен неше мьщ жыллық тарийх бетинде 
өшпес из қалдырғаи ҳаяллар.

Қарақалпақ ҳаялы өзимиздиц батырлығымыздь! Тумаристен, су- 
лыўлығымызды Заринадан, қайсарлығымызды Спаретрадан, муҳа- 
ббатқа садықлыгымызды Одатидадан нэсил етип алғанбыз, соньщ 
ушын сен эзийсец маған, қарақалпақ ҳаялы!

Уран болшн Ацтөлпан, Лрыўхан...

Әзийз қарақалпақ ҳаялларын сөз еткенде халқымыз атларын 
байрақ етип төбесине кетерген, саўаш майданьшда атларынын өзи 
халыққа күш, жигер берген эзийз апаларымыз Ақшолпан менен 
Арыўханньщ атын атамай өтиў мүмкин емес. Ақшолпаиньщ атында 
«Ақ» ҳэм «Шолпан» сөзи бул космос денелерине, Күн, Тәнир қудай- 
ына сыйынған дәўирдиц естелиги. Бул еки ҳаялдыц аты үлкен-үлкен 
урыўларға эскерий уран етип альшыўы әййемги грек, шуммер-ак- 
кад мифлериндеги тэбиятта мэнги жасайтуғын тиришиликтиқ қу- 
дпйы («умирающий и воскресающий»), шопанлардьщ пири Таммуз 
.чаққьища мифлер менен үнлес. Таммуз шопанлардьщ пири болса, 
бизиц Жайылған бабамыз да шарўа, итопанлардьщ пири. Ақшолпан- 
т.гц аўы рьт жатырған экесин бағыўы, өлип баратырғанда экесинин 
(1гап бе11ген пэтиясы, Ақшолпаннын баласы, балаға оньщ ғамхорлығы 
|»У1И1|1Д1.И1 барлығы «өлип баратырған ҳэм тирилип атырған» тириши- 
,1т к 1мн символикалық образлары. Таммуз шуммер-аккад мифлеринде 
чтиг-осиўдин қудайы Иштардын күйеўи, ал Иштар болса Шолпан 
»куллыч. Мине, Жайылған баба, Ақшолпан ҳаққындағы эпсаналардын 
.'•ййемгп дэўир шуммер-аккад мифлери менен байланыслы екенлиги- 
||||' I үмам жоқ. Бул жерде әййемги ҳаяллар жэмийетте биринши орьш- 
'(II гургпи аиалық дәўиринен (матрп ’т), ҳаяллар патшалық етип
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ел қорғаған эййемги массагетлерден мағлыўмат береди. Қарақалпақ 
халқы өз миллий санасында, үрп-эдетлеринде, эййемги дәўирде-ақ 
ҳаял-қызларды бэрқулла ҳүрмет етип, жэмийегге өз орнын берип кел- 
генлигин, соныц менен бирге, бул аз ғана халықтық ҳақыйқатында да 
ҳаял-қызлар патшалық еткен эййемги массагетлердиц эўлады екеили- 
гин дәлиллейди.

Ақшолпан менен Арыўханнық аты бизге эпсаналар арқалы жет- 
ти. Халқымыз олар ҳаққында бир неше ацызлар дөретти. Қосықлар 
арқалы жырлады, дэстанларда аты айтылды, оларға сыйынды, ар- 
дақлады, қэстерледи. Биз элбетте, халық аўызында қанша дәстанлар 
дөретилгени менен оны тарийхый факт деп қабыл ете алмаймыз. Би- 
рақ, халық турмыста болмаған ўақыяны ядында сақламайды, өтирик- 
ти қәстерлеп алып жүрмейди. Халық өзиниқ фантазиясьп1да болғаи 
тарийхый шьшлықты бөртгириўи мүмкин. Ғайбана күп1 бериўи мүм- 
кин, бирақ өтирик-өсекти халық жырлай алмайды. Бирден бир дурыс 
сезди халық гана айта алады. Бул еки ҳаялдьп! аты халықтын ядьшда 
сақланган тарийхый образына элбетте бийпарўа қарай алмаймыз. Ха- 
лық ядьшда сақланған мағлыўматларға тийкарлана отырып, бул еки 
апамыздьщ халық дөреткен портрети ҳаққьшда сөз еткимиз келеди.

Ақшолпан ҳэм Арыўхан ҳаққында тарийхнгылар, эдебиятп1ы- 
лар жетерли дэрежеде изертлеў жумысын жүргизди. Олар ҳаққьшда 
Н.Дэўқараев, О.Кожуров, Қ.Айымбетов, С.П.Толстов, Л.С.Толстова, 
А.Жданко, С.Камалов, М.Нурмухамедов, И.Сағийтов, Х.Есбергенов, 
Ж.Хошниязов т.б. илимпазлардын мийнетлеринде сөз етилди. Б)'л жу- 
мыслардын барлығында да Ақшолпан мүйтен урыўына, Арыўханньщ 
қыят урыўьша уран болыўын әййемги матриархат дэўиринен қалган 
нусқа ретинде қаралды.

Ақшолпан менен Арыўхан ким? Олар тарийхта болған ҳаял- 
лар ма? Олар ҳаққьшда халқымыздьщ дөреткен тарийхьшда қандай 
мағлыўматларға ийемиз? Бул сораўларға жуўапты элбегге ким бол- 
са да береди. Илим факт пепен сөйлейди, әнсананы тарийхый дерек, 
илимий факт деп алмақшы емеспиз, бирақ халық айтьш кеткеи бул 
ҳаяллардьщ атьша тоқтамай кетиў мүмкин емес. Халқымыз олардыц 
тарийхый портретин соншелли дэрежеде анық етип бизге жеткизген, 
оларды еситип отырып бул ҳаялларды болмаған деп айтыў қыйын.

Халық аўызындағы эпсаналардын барлығьшда дерлик бул еки 
ҳаялдьн! жасаған дэўирин бир деп айтады. Көпшилигинде Акшолпан 
ҳәм Арыўхан Жайылған бабаныц қызы, гейде келини (1962-жылы



Л.С.Толстованынжазып алған мағлыўматларында), 1960-жылы Т.Бет- 
жановтын Тахтакөпир ранонынан информатор Қазақбай Қайыповтан 
жазып алған мағлыўматында Арь^ўхан Қытай қызы делинеди.

1933-жылы У.Қосекеевтық информатор Н.Нурымбетовтан жа- 
зып алған мағлыўматында Ақшолпан Майқы бийдин қызы, ал «Май» 
деп эййе.мги дэўирде Күнди атаған. Ақшолпанды Муйтен алады. Бир 
урыста Мүйтеннен шыққан ер адамларыныц бэри өлтириледи. Жү101и 
ҳаялларыньп^ иши жарылып, баласы өлтириледи. Тек Ақшолпанныц 
ишиндеги бала қалады, оны елтириўге Майқы бийден қорқады де- 
линеди. Ақшолпаннан сол бала туўылып сол бала ер жеткеннен соц 
анасы оған экецниц атын айтпа, адамлар сени елтирип қояр деп, ба- 
лам мениц атымды уран етип ала-ғой дейди. Ақшолпан баласын аман 
саклап қалыў ушын өз атын уран етип береди.

Жайылған бабамыз пүткил қоцыраттыц атасы, қоцырат урыўы- 
ньщ ураны Жайылған баба. Жайылған сөзи -  жайлаў, мгьт жайылып 
жүретугын жер деген мағынаны береди. Жайылған баба шарўашылық 
пенен шугылланады, оны “шопан ата” деп те атайды. Ол Ақшолпан- 
ныц қасьша ҳаялларды қосып мал бақтырьш қояды. Ақшолпан ер 
жигштей малларға қарап, экесиниц пүткил малларына ийелик етип 
жүреди екен. Ақшолпаи багыр, ғайратлы, ер жигитлердей қольша са- 
дақ альш тек малды емес, пү1 кил елин қоргайт>'ғьш батыр қыз болған. 
Ақшолпаь' жайлаўда отырса, бир жас бала адасып келеди, Ақшолпан 
баланы үйине киргизеди, ж> ўындырады, аўқат береди. Баладан атын 
сораса, бала атын билмейди. Баланыц денесине қараса, денесинде жүн 
бар екен. Бала^а А.қшолпан “мүйтен”, яғный «денеси жүн бала» деп ат 
қояды. Ақшолпан баланы тәрбиялап үлкек хожалық етеди. Бир күни 
ол Ақшолпаннан «ҳэмме тойларда, я саўашта ураньш айтып сыйы- 
кып ортаға шь!ғады, мен не ислеримди билмеймен, мен кимди уран 
етейин» дейди. Сонда Ақшолпан «мениц атымды уран ете ғой, оннан 
соц мениц экемниц атыи айт, оннан соц қоцырат екенлигицди айт» 
депти. Соннан баслап мүйтен урыўыныц ураны Ақшолпан болган де- 
ген маглыўматты 1958-жьшы Р.Қосбергеновтыц дала жазыўларында 
1909-жьшы 1}'ўьшған Әбдамбет Сапаров деген киси береди (Өзбеки- 
стан Илимлер Академиясыныц Қарақалпақстан бөлими .қол жазбалар 
([^ондыидағы материаллардан пайдаланъшды).

Бундай мағлыўма1ты ц бир неше жүзин ушыратыў мүмкин. Усын- 
даГ1 маглыўматлардыц екинши топарьшда Ақшолпан мүйтениин ҳа- 
)|.11ы болады. Б^шапары күтә тенте! б )Т I (ы. Жайылған оларға қатты
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ашыўы келип, мүйтеилерди қырып таслайды. Сонда Ақшолпан бала- 
сьш қазанныц астына салып алып қалады. Бир қырғаўылды қазақ жи- 
гити альш киятыр екен. Сонда Ақшолпан қазақ жигитинен қырғаўыл- 
ды сорап альш, оны кәбап етип Жайылганға береди, Жайылган «не 
арзьщ бар?» деп сорайды. Бул ол мүйтеннен қалган баласыныц тири 
жүриўин сорайды. Сонда Жайылған баба «муйтенди қурттым деп 
едим, бар, кетин, көзиме көринбец» деп баласы менен Ақшолпанды 
қуўады. Ақшолпан баласын баўырына басып қазақ арасына кетеди. 
Ақшолпаннан баласы «экемиздиц атьш айтыўға қорқамыз, тойларда 
ҳэммениқ сыйынатугьш ата-бабасы бар, биз кимге сыйынайық» дей- 
ди. Сонда Ақшолпан ойланып турып «меииц атымды айтьш сыйьша 
қойьщ” дейди.

Ақшолпан төркинине келип «сизлерге жетим жийеницизди әкел- 
дим, балама енши бересиз» дейди. Баласы ер жеткен соц Ақшолпан 
ғаррыларды жыйнап «аз қалай көбейеди» деп сорапты. Сонда ғар- 
рылар «балаға тогыз ҳаял альш бер, соннан көбейеди» дейди. Бер- 
дақ шайырдьщ “Шежире” шығармасында Жайылгап Майқы бийдиц 
баласы, барлық қарақалпақ урыўларь: усы Майқы бийден шығады. 
Мүйтен менен Қыят Майқы бийдиц балалары. Усы еки бала да өз 
аналарьшыц атын уран етеди. Ана атын уран етиў менен қарақалпақ 
халқы парахатшылықты, елдиц тьшышлығын ураи етип алған, ерлер 
менен тецдей жэмийетте ҳаялларға ерик берген әдил^и^ктиц жыр1пы- 
сы болған халық екенлиғин көрсетеди. Бул еки ҳаялда урыста қурбан 
болған жигиттиц жесири, жигербенти -  перзентигшц амаи болыўын 
тилеген ана, екеўи де баласын баўырьша басып қоярға жер таба ал- 
май тарыққан ҳаяллар. Перзенти ушын жа;юц аяқжар кешип олардьщ 
өмирин тилеген эзийз аналар.

Булар арқалы ата-бабаньп^ өз әўладын ана меҳри менен тэрбия- 
лап, анадай бир-бирине мийримли, анадай қайырқом, ана жүрегин- 
дей кеўилимиз кец, жумсақ, мийрим-шэпэәтли халық болып қэлипле- 
сиўимизди көзде тутқан болыўы керек.

Әзийз апаларымыз Сарыша айым, Суйинбийке, Жупар аиа

Ҳэр бир халықтыц өз тарийхы бар. Дерексиз, тарийхсыз халык 
жоқ. Тарий.чы хат бетине толық гү'сирилген, өз тарийхын қа^аз беги- 
нен излейтутын хальп^^ар менен бирге өзиниц шараягына қарап, ез та-



рийхын көкирегиие тумар етип тағып, қэстерлеп өз Йта-бабаларыньщ 
атын жоғалтпай бүгинги күнге экелген халықтыц бири қарақалпақлар. 
Қарақалпақ халқы түрли социаллық-экономикалық қыйыншылықлар, 
тэбият апатшылығы, сыртқы жаўгершиликтин себебинен жазба түр- 
деги тарийхын бизге жеткизе алмады. Бирақ өз ата-бабаларын умыт- 
пады, олардыц изсиз жоғалыўына жол қоймады, олардыц атын жүрек 
сандығында өшпес сыя менен жазып бизге жеткизди. Усындай аты 
халықтыц ядында сақланып бизге жеткеи қарақалпақтыц эзийз ҳаял- 
ларыныц бири -  С ары ш а айым. Сарыша айым қарақалпақлар Алтын 
Орда қурамында жасаған дәўиринде бизге белгили Ормамбет бийдин 
қызы.

Алтын Орда тарийхта еки ярым эсирден аслам жасады, Алтын 
Орданық ыдыраўы менен онын орнында, Қырым, Қазан, Астрахан, 
Ноғай ханлықларынын, пайда болғанлығы бизге белгили. “Ноғайлы” 
сиясий аўқамы XVI эсирге қелгенде ыдырайды. Қарақалпақ бийлери- 
нин ишинде Ормамбет бий руслардық тәсиринде болған, Ормамбет 
бий өлген сон қызы Сарыща айым әкесинин сиясатын даўам етип, 
елди басқарган. Қолда бар мағлыўматларға қарағанда Сарыша айым 
саўатлы, сымбатлы, күтэ сөзи өткир, ақыллы қыз болган. Ормам- 
бет бирщин ул перзенти болмаған, оныц үш қызы болып, ен кишке- 
не қызы Сарыша айым болған. Онын жасаған дэўири, XVI эсирдин 
басларына туўра келеди. Сарыша айым турмыс қзфмаған, халықтыц 
ғамын ойлап, халық ушын жанын пидэ еткен, халыққа жаны ашып өз 
өмирин халқына бағышлаған қыз болған. Ноғайлы аўқамы бузылып, 
жаўгершиликтен қаяққа барарын билмей албыраған халыққа Сарыша 
айым жол көрсетеди, ақылын айтқан, жубатады.

Ормамбет бий елгенде,
Он сан ноғай бүлгенде,
Ормамбеттей бийлерден,
Ул қалмады, қыз қалды,
Үш қызыныц генжеси,
Алғыр қустыц пэнжеси,
Сарыша ханым толғайды,
Боз ингендей бозлайды,
11оғайлым деп толғайды,
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-  деп басланатуғын халық толғаўы усы Сарыша айымға арналған.
Бул толғаўдан биз Сарыша айымньщ жэмийетте ақылы, билими 

менен өз орнын алған үлкен масштабтағы жэмийетлик искер болға- 
нын көремиз. Ақыллы, парасатлы Сарыша айымныц халықтын, ғамы, 
қайғысы менен бирге жасап, халқым деп майысқан меҳрийбан жүре- 
гин қарақалпақ халқы ҳеш ўақытта умыта алмайды.

Сарыша айымныц дэўири менен сыбайлас Қазан ханлығын 
басқарған, Сүйинбийке ханшаныц атын атап өткимиз келеди, Сүй- 
инбийке бизге белгили Алтын Орданыц соцғы эмирлериниц бири 
Едигенин қызы. Едиге қарақалпақтьщ мацғыт урыўыньп^ ақ мацгыт 
тийресинен шыққан.

Бизге ҳэзирги Қарақалпақстан жеринен басқа қарақалпақлардьщ 
Бухара, Самарқанд, Зарафшан аймақларында да жасағанльны белги- 
ли.

Жупар ана Бухара қарақагшақлары ҳакқьшда бизге мағлыў- 
мат береди. Жупар өз дэўиринде байлығы, сән-салтанаты менен аты 
шыққан Бухара әтирапындағы қарақалпақпарға басшылық етип олы- 
рган ҳаял болған. Ол ҳешкимнен ғэрезсиз өзин өзи тэмийин еткен, 
баў-бақшалы, озиниц қорғаўшы эскерине ийе, озиниц байлығына, 
езиниц мектеп молласына, мешитине, озиниц басқарыў системасына 
ийе болған. Оныц байлығы кем-кем кебейип, этирапындағы қэўимлер 
кем-кем нығая баслаған. Жайлаўды кецейтиў, озине қолайлы жайлаў- 
ды алыў бул ҳаялдьщ ец баслы сиясаты болган. Әтирапында^ы басқа 
халық Жупардьщ мал жайлаўын кецейтиўинен тыньш^сызланып, Бу- 
хара ханлығьвда арзы еткен. Бу^хара ханы өзиниц сорамьп^да пайда 
болған «кишкене патшалық» Жупардьщ басқарған елии ези гэртипке 
салыў шешимине бекинеди.

Бухара ханы 500 эскери менен Жупардыц елине келеди. Жупар да 
Бухара ханыныц киятырғанын еситип, жигитлерин қуралландырып 
таярлап қояды. Хан ту'ўры Жупардьп| отаўына келеди. Жупар хаиньщ 
алдына шығып өзи қабыл етеди. Бухара ханы Жупардьп! сэи-салтана- 
ты, ҳүрмет-иззетин көрип тац қалады. Жупар отыргаи отаў сондай үл- 
кен екен, оньщ уўықларын байлаў ушьш түйеге миниў керек екеи, иши 
соидай кец. Бухара ханьп!ыц 500 эскери сыяды, жэие аўысық жери 
болады. Бул бир үлкен сарай, яғный, ел басшысьшыц үлкен-үлкеп 
мерекелерди өткизет>ғьш сарайы десек болады. Жупардьщ елиниц 
адамлары Бухара ханьп! сондай жыллы-жүзлилик пенен қабыл етеди.



Хан Жупардын елиниц аўызбиршилигине, конаққа көрсеткен ҳүрме- 
тине қайыл болады. Ханнын урысаман деген нийети қайтады. Жупар 
өз отаўында ханды адамлары менен бирге қабыл етип, оны жақсылап 
күтеди. Бухара ханы күтэ ырза болады. Бухара ханына Жупар хызмет 
етип жүрген отыз жигитти балаларым деп таныстырады. Бухара ханы 
«соншама баланы өзиц қалай туўдын?» дейди. Жупар сонда «онын 
өзим туўдым, қалганын күндесим туўды» дейди. «Соншама келисик- 
ли ҳаял екеисиз, үстинизге ериниз қалай ҳаял алып келди, сиз қалай 
күндес алыўга ерицизге рухсат еггициз, еринизди қызгаибадьщыз 
ба?» деп сораиды. Сонда Жупар ханды ез свзинен тлтады. “Қатын- 
ньщ жаманы ерин қызганады, ханиын жаманы жерин қызғанады, мен 
еримди қызғанбадым” деп ханды сөзден женеди. Бухара ханы Жу- 
пар сарайыньщ қонагы болып «қанша жер ийелегиц келсе, рухсат» 
деп Жупарға пэрман берип кетеди. Бул ҳаял өзинин адамгершилиги, 
ақылы менен урысыў нийетинде келген ханды женген. Онын ақьшлы, 
парасатлы ел басшысы, узақты көре билген дипломат ҳаял болған- 
лыгын хале<;ымыз ҳеш умытпайды. Жупар ийелеген жер “Жупар қо- 
рыгы” деген ат пенен Самарқандтьщ Булынғыр, Жамбай районлары- 
нын территориясында болған. Жупар ананы қарақалпақ халқы озинин 
ақылы, даналығы, шебер дипломатиялық сиясаты менен өз елин қан 
гегиспеден аман сақлап қалган ел басн^ьшы сынатында хүрмет пенен 
тилге алады.

Қыз бақсы Ҳүрлилти ҳэм Қ^нигүд, шайыр қыз Сәпиўра ҳ ш  Дәме

Ҳүрлиман {1861-1906) -  бизге белгили қарақалпақ эдебиятынын 
классиги уллы Бердақ шайырдьщ алты ульшьщ ишинде ец жақсы көр- 
ген жалғыз қызы. Ҳүрлиманньщ бақсы болыўьшда әкеси Бердақтьщ 
бақсы ҳэм шайыр болыўы, Бердақ шайыр меиен катнасқан атақлы 
бақсылар Ақымбет, Сүйеў, Арзы, Байнияз бақсылардын хызмети 
үлкен болды. Ҳүрлиман кишкене ўақтьшан баслап ду)тар шертип, 
қосық айтыўға ықласлы болған. Усы бақсылардан еситкен намалар- 
ды булжытпай, ез ыргағы менен дуўтарда шертип айтьш бере алған. 
Бердақ өз қьвындағы таланчты керип, оған айрықша зейин қойьн! 
үйреткеи, қызынын қосық айтыўьша, бақсы болыўына рухсат берип, 
пэтиясьш берген. Ҳүр^шманньщ устазы Бердақтын өзи еди. Ҳүр-ш- 
мапнын репертуарьшда халық қосықлары Бердақ, Күнхожа, Әжинияз
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қосықлары, “Ашық Нәжеп”, “Дэўлетиярбек”, “Гүлбул”, “Гүлсэнеў- 
бер”, “Гөруғлы” дәстанынан “Қырмандэли”, “Базирғен” шақаплары 
болған. Бул дәстанлардыц барлығы Бердақ бақсыныц репертуарында 
болған дэстанлар. Ҳүрлиманныц бщсы болыўына жәрдем берген эке- 
си менен өзиниц өмйрлик жолдасы Қабыл болған. Қабыл ҳаялыньщ 
талантын жақсы тусинип, сол дэўирдеги ҳэмелдарлар ҳаялға қосық 
айттырмай, тыйым салып, буныц ушын Қабылда жазаласа да, ол ҳа- 
ялыныц қосық айтыўына рухсат еткен. Сонлықтан Ҳүрлиманнын. 
бақсы болыўында, элбегге, оныц өмирлик жолдасы Қабылдын хыз- 
мети үлкен. Қабыл Ҳүрлиманныц айрықша талантын түсинген, онын 
тыцлаўшысы, хошаметлеўшиси ҳэм Ҳүрлиман руўхый жақтан та- 
рыққанда, шаршағанда оған күш берген руўхы күшли, азамат жигит. 
Ол балаларына өзи қарап, ҳаялыныц ел аралап, бақсышылық етиўине 
мүмкиншилик туўдырған.

Ҳүрлиман Хорезм ойпатьшдағы той-мерекелерге шақыртылып, 
өзбек, қазақ, эсиресе, түркменлер арасында жийи-жийи қосық ай- 
тқан. Оныц репергуарында дэстанлар, халық қосьиу^ары болған.

Биз бақсьшыц дуўтар менен дэстан атқарганын билемиз. Ал, 
бақсьшыц қасьшда сырнайшысы, ғыржекшиси менен, эсиресе, жел- 
пиўшилик пенен дэстан атқарғаиын аз билемиз. Ҳүрлиманныц аты 
менен қарақалпақ бақсылары усы үш түрли атқарыўшылары менен 
атқарылғаны ҳаққында мағлыўмат бериледи. Бул демек, кишкене му- 
зыкалық жақтан түрли инструментлери менен атқарылатз'ғын оркесгр 
десек болады.

Ҳүрлиман қосық айтқанда, басқа бақсьшыц үстиндеги адамлар 
бақсыны таслап, Ҳүрлиманға келген. Буған наразы болған бақсы, той 
ийеси Ҳүрлиманды ҳаял бақсы болғаны ушын “ҳаялға қосық айтыўға 
болмайды” деп қосық айтып турған жеринен қуўьш салған ўақытла- 
ры да болған. Усындай жағдайлардыц биринде Хийўа ханы оны бир 
мэртебе зинданға салып қамап таслайды. Сонда атасы Бердақ шайыр 
барып шығарьш алады. Оған енди қосық айтпаў тапсырылады. Ҳүр- 
лиман қосық айтпай, үйинде жатьш алады, бирақ оныц иши исип, өзи 
делбе больш кетеди. Қызыныц жағдайьш түсинген экеси барьш қызы- 
на қосық айтыўға рухсат етеди.

Ҳүрлиманға қаншама қосық айтыўға тыйым салса да, ол қосық 
айтпай жасай алмайды. Халықтьщ аўзьшдағы ацыз эцгимелердиц би~ 
ринде Бердақ бақсьшьщ эрўағы балаларьша емес, усы қызына кел-
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гени туўралы айтылады. Бердақ Е^айыр қалаға барьш тақыя алады, 
тақыя алты ба^'шсынын биреўине де болмайды, усы қызына болады. 
Тақыя кийиўден қызы қосық айта баслайды дехади. Ҳүрлиман қосық 
атпаса, жасай алмайдь!, аўырады, ишқысталыққа т\'седи, қызынын 
жағдайын тек әкеси түсинеди, ол қызын бәрқ}'лла қоргап, қуўатлап 
жүреди. Нэтийжеде Бердақ шайырдыц қолынан оныц өнерин даўам 
еткен Ҳүрлиман шығады, ал Ҳүрлиман атасьшан үйренген тэрбияны 
баласы Қаражанға береди. Бизин дэўиримизге бул еки уллы талаит 
ийесиииц жолы Қаражан бақсы арқалы жетип келди.

Урыстан бурын Қаражан бақсыдаи С.Мэўленов, Ш.Хожания- 
зовлар “Гөру}'лы”, “Бэзиргөн”, “Дэўлетиярбек” дэстанларын жазьш 
алған. Қаражан бақсьщан 1960-жылы Қ.Мақсетов тэрепинен “Ашық 
11эжен” дэстаны жазып альшды. Бул дэстанлар тиккелей Ҳүрлиман- 
ньщ репертуарындағы дэстанлар. Ҳүрлиманныц реоер^уарындағы 
бул дәстанлар Гөне-Үргенч, ‘Гашаўыз, Хийўа, Қоцырат, Дәўқара, 
Шымбай этирапьшда жасаўшы халықлардын ец сүйип тыцлайтуғьш 
дэстанларь! болған. Ҳүрлиман бул дэстанлардьщ қарақалпақша мил- 
лий версиясыньщ пайда болыўь!на үлкен үлес қосқан эжайьш талант 
ийеси. Ҳүрлиманныц дөретиўшилиги ҳаққында Н.Дэўқараев, Қ.Ай- 
ымбетов, Қ.Мақсетовлар сөз егги. Оған үлкен талант ийеси сыпатын- 
да қарақалпақ мәдениятыи изертлеўши илимпазлар баҳа берип, Ҳүр- 
лиманнық тарийхый портрети илимде изертленди. Қарақалпақ халқы 
бул эжайьш талант ийеси қызыньщ атьш мәцгилестириў ушын бир 
неше мэкеме атларын қойьш келеди, қала ҳәм аўьшларды гөззаллан- 
дырыўда, өзине заўықлы, йош бере'|уғьш естелик сьшатьшда қарай- 
ды.

Қыз баксы Қә1ш гүл ҳаққьщда биз бурын өз алдына мақалажазып 
тоқтаған едик. Соныц ушьш қысқа түрде сөз қозғаўды мақул көрип 
отырмыз. Қэнигүл (!900-!928) қарақалпақ халқыньщ мэдениятын 
езиниц “Герқыз” намасы менен, жыраў намаларына “Қэнигүл” атлы 
өз алдьша жыраў намасы менен тарийхта өишес ат қалдырған қыз. 
Биз “Гөрқыз” намасын тьидлаймыз. Бул намадан биз сол қосьщ айтқа- 
нь! ушын көзи шығарылган ҳаял-қызларға қатал қатнастъщ қурбаны 
болған нәзик қэўендерсиз қыздьщ толқьп^ан от больга жанған жүрек 
деодиўи екенин билемиз. Биз қосық айтыўын тоқтатыўы ушьш көзин 
сокыр етип, майып етсе де, косық айтыўын тоқтатпаған бул эжайып, 
мәрг иисанды керемиз. Қәннгул гөззал дүньяны, гөззал тәбиятты,
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оны қоршаған гөззал адамларды кере алмаса да, жүреги менен сезип, 
дүньяныч гөззаллығын дуўтардын еки тарында он бармагын ойна- 
тып нама арқалы өз ойларын адамларга жеткизген, өзи нама дөреткен 
эжайып талант ийеси. Ол күтә аз жасаган, жигирма сегиз жасында 
екпе кеселинен қайтыс болган. Жигирма сегиз жасында аты ешпес 
намаларды дөрепи, халыққа бақсы қыз болып танылды. Аз емиринин 
ишинде ол Ещан көр менен (1901-1952), Айтжан бақсы (1908-1954) 
менен бирге ел аралап, қарақалпақ халық қосықларын, дэстанларды 
атқарып елге танылган. Қэниг\'л күтә талантлы болады, ол бақсы на- 
маларын атқарып гана қалмай, ези музыкасын шыгарады, ол жыраў 
намаларына да нама шығарып ез үлесин қосады.

Шайыр Сәпиўра Ж айылбек қы зы  (1892-1916) қарақалпақ 
халқынын талантлы қызларыныц ўәкили, халқымыз арасында лсас 
емириниц ишинде шайыр қыз болып танылып үлгерген әжайып та- 
лант ийеси. Ол бар болғаны жигирма герт жас жасады. Аз емиринин 
ишинде ол белгили шайыр болып танылып, отгай жанып өткен қыз.

Сэпиўра ез дэўириндеги саўатлы, билимли қыз болган. Онық 
мектеп моллада оқаганы хдққында мағлыўмат бар болғаны менен ме~ 
дреседе оқығаны ҳаққында мағлыўмат жоқ. Бирақ Сәпиўраныц били- 
ми медресени питкерген терен билимдар қыз болғанынан мағлыўмат 
береди. Бизге оныц еки жүзге шамалас қосық қатары жетип келди. 
Онық қосықларында ҳаял-қызлардын кезқарасынан, сезиминеи дүнья 
танылады. Онын “Қуўыршақ”, “Көйлек”, “Неге”, “Оқыў”, ‘Керек”, 
“Болмас” қосыклары белгили. Онын қосықларьшьщ бизге жетиўин- 
де С.Мэжитовтын, А.Бегимовтын, Қ.Ермановтын, Қ.Айымбетовтын, 
дөретиўшилигинин изертлениўинде Ә.Г1ахрагдинов1 ьщ үлеси үлкен.

Сэпиўра менен Сейфулғабит Мэжитов жақын таныс болады. 
Олар бир-биринин шайыршылық талантын хүрмет етеди, қосықла- 
рьш оқыйды, мойынлайды. Сэпиўра менен Сейфулғабит шайыр ай- 
тысқан деген мағлыўмат бар. Сэпиўра өз дэўириндеги саўатлы, мәде- 
ниятлы шайыр қыссахан шымбайлы Қазы Мэўликтин шығармаларь!н 
жақсы биледи, оньщ қосықларьш оқыйды. Ақыры ол өзин ойландыр- 
ған сораўларды берип, Қазы Мэўликке хат жазады.

Қазы Мэўлик тэрийпинди еситип,
Ғайбана дослық изҳар эйледим,
Дослық рабитасы мәккем болсын деп.



Бир нешше саўалым тайяр эйледим,
-  деп жазады.
Бул хатында Сэпиўра Қазы Мэўликке жумбақ-сораўлар береди. 

Сэпиўраныц Қазы Мэўликке жазған қосықларынын авторы С.Мэжи- 
тов, “Сэпиўра” оиын, эдебий лақабы (псевдоними) деген пикирлер 
айырым эдебиятшылар тэрепинен айтылды. Ал, бул қосықлардыц 
текстине үцилип қарасақ, қосықлар С.Мэжитовтық стилине уқсамай- 
ды. Қосық Сэпиўраныц басқа қосықлары менен үнлес жақын. Оныц 
сораўларында адам өмири неше саат, неше минуттан турады, күнине 
неше дем алады, адамныц бийпарық өмирди откизбеўин, ҳэр бир ми- 
нуттыд есабы барлығы сораў арқалы бериледи. Қазы Мэўлик бул со- 
раўларға жуўап бермейди, себеби ол Сэпиўраныц кимлигин билмей- 
ди. Сэпиўра Қазы Мэўликке үш мэртебе хатжазады, үшинши хатынан 
кейин Қазы Мәўлик жуўап жаза,а;ы. Сәпиўраныц қосықларынан фи- 
лософиялық мазмунға толы, дүньяныц сырларын билиўге кызыққан, 
ақыл, сезгирлик пенен емнр, тиришилик, жаратылыс ҳакқында пикир 
жүргизген саналы, саўатлы адамныц ойларын оқыймыз. Оныц Қазы 
Мэўликке жазған үш қосығыньщ көлеми 150 қатар, қосық ески кита- 
бий стильде жазылған.

Қарақалпақ қызы Даме (XIX эсирдич ақыры) менен қазақ жиги- 
ти Мансурдыц айтысы қазақ, қарақалпақ эдебияты тарийхында бизге 
белгили. Бул айтыстыц тексти Қазақстанда кец таралған. Ол биринши 
ирет 1965-жылы Алма-атада шыққан “Айтыс” атлы топламньщ үшин- 
ши томында жэрияланды, соцынан 1969-жылы “Әмиўдэрья” журна- 
лында, буннан сон бул айтыстыцтексти “Қарақалпақ фольклорынық” 
XIX томында жэрияланды.

Дэме қыз Мансур менен айтысқа түсип халықтыц алдына 
шыққанда жана ержеткен қыз екен, Мансур 30-35 жаста болады. Ол 
қазақ жеринен келген Мансурды алдына шақыртьш, тойда ортага 
шығады, айтысқа түседи.

Дэме менен Мансурдыц айтысыньщ еки варианты бизге белги- 
ли. Ҳэр бири 700-800 қатар қосықтан ибарат, яғный, бул айтыс киши- 
гирим бир дэстан. АйтьЕСта Дэме қыз өзиниц талантын, анаў-мынаў 
ақылль[ман, данаман деген адамлардан қалыспайтуғын сезгирлигин, 
шаққанпығьш көрсетеди, Дэме саўатлы, байлығы менен аты шыққан 
үйдин қызы болады. Қыздьщ сулыўлығы, оньщ жүрис-турысы, кий- 
имлери Мансур шайырға үлкен тэсийир қалдырады. Мансур Дэме
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қыздыц сэн-салтанатына, қыз саўлатына айрықша баҳа береди. Дэме 
жас болыўына қарамастан, бир неше мэрте шайырлар менеи айты- 
сып, жецилип көрмеген, тили өткир, зейни илгкр, саўатлы қыз бола- 
ды. Мансур айтыстьщ басында Дэмеге «сен ҳеш нэрсе билмейсед» 
дегендей сөз айтады, ал айтыстыц соцында Мансур Дэмениц сөзине 
жуўап бере алмай, айтысып турған жеринде тоқтап қалады, Мансур- 
дын қасында турған иниси ағасыныц иркилгенине ары келип, ол изин 
даўам етеди. Бирақ иниси де Дәмеден жециледи.

Биз бул айтыстын тексти менен таныса отырып, қарақалпақ 
халқынын билимди өз перзентине жаслай берип үлгеретуғынлығын, 
бизин ҳаял-қызларымыздыц жаслай терец билимге, ақыл-ойға ийе, 
терец философиялық, жәмийетлик-сиясий мәселелерди талқылай 
алатуғын санаға ийе болғанлығьш көриўге болады. Дэме бул айты- 
ста өз елин, халықтыц, қарақалпақ жайлаған жерди жан-тэни менен 
сүйген халқымыздьщ ҳадал перзенти екенлигин көрсетеди. Әми>'дә- 
рьяныц суўьш сүтке, топырағын алтынға тецейди. Бул тапқыр, зийрек 
ақыл менен берилген тецеў ҳақыйқат Әмиў суўыньщ ҳәм бул ҳасыл 
топырақтыц өз баҳасы. Дэме Мансурға “ҳақ кеўил, баўыры кец елге 
келдиц” деп өз халқыныц ҳадаллығьш ҳэм оньщ кед даласын мақта- 
ныш етеди.

Дэме бул айтыста еки елдиц урп-әдетин, тарийхын, хальщтыц да- 
налық сөзлерин, ту рмысын терец билетуғын қыз сьшатьшда өзин та-
нытады. Оньщ тек ғана Шығыс тарийхьшан ғана емес, эййемги грек 
философиясьшан да хабары бар болған. Оньщ сөзлеринде Афлатун 
(Аристотель)ниц атлары келтириледи.

Бақсы Ҳүрлиман ҳэм Қәнигүл, шайыр Сэпиўра ҳэм Дәме қа- 
рақалпақ халқьшь^ц бай мийрасьша үлкен үлес қосқан, ез талантлары 
менен халықтыц ҳүрметине миясар болған қарақалпак қызларынан 
есапланады.

Кулшр ана

Бул әзийз ҳаял ҳаққында айрықша толғанасац, Оныц өмири 
ҳаққьшда бизиц қолымызда жазба ҳү.жжетлер жоқ, бирақ халықтыц 
аўызында оньщ өмири әпсана болып са^ушнады.

Қумардьщ кашан туўылғанлығы ҳаққында бизиц қолымызда 
анық' ҳүжя-сет жоқ. Информаторлардьщ айтыўы бойынша, ол 1780-
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1785 жыллары шамасында туўылған. Ол Есенгелди мәҳремнид 
жалғыз қызы. Ески мектеше оқыган, өз заманласларыньщ ишинде 
бираз саўатлы болган. Оныц үстине Есенгелди мэҳрем Хийўа ханы- 
ньщ жақын адамы болады, кызы оньщ үйинде өтеаугын қарақалпақ 
бийлериниц эцгимелерин еситип халықтьщ сиясий жағдайын толық 
түсинип еседи.

Айдос -  Түркмстанда Тәўке хан менен тендей қарақалпақпардь! 
басқарган Базар атальистьщ үшинши эўлады. Базар аталықтыц Ажы- 
гелди, Хожагелди, Томай, Мецлибай деген төрт ба/1асы болады. Ажы- 
гелдинин Султан, Айбас, Майбас деген үш улы болады. Султанныц 
Айдос, Қойгелди, Жангелди деген үш улы, Майбастьщ Бегис, Мыр- 
жық деген еки улы болады.

Есенгелди мзҳрем менеи Айдос бий заманлас, зәнгилес, қа- 
рақалпақ халқын басқарган ел азаматлары еди. Олар қатнасықларын 
беккемлеў ушык Айдостыц иниси Майбастьщ баласы Мыржықка 
Қумарды айтгырады. Сөйтип сол дэўирдиц ец ири ел ақсақа;шары 
қуда болып қатнасады. Айдос пенен Есенгелди мэҳрем туўысқанлық 
қатмасты беккемлегени менен, олардық жольш, идеясьш мақулламай- 
туғын Мыржь!қ пенен Бегис бар еди. Қ}/мар менен Мыржық бир-би- 
рин қэлеи қосылады. }^мар күтэ тәрбиялы, ақыллы, сабыр-тақатлы 
ҳаял болады.

Бул X IX  эсирдеги Хийўа ханлары ишинде ец күшлиси Муха.м- 
мед Рахим ханньщ дэўири еди. Мухаммед Рахим хан Мухаммед Әмин 
хан алып барған ед үлкен сиясат -  Хийўа ханлығын орайласқан бир 
ҳүкиме^ке бағьшдырыў сиясагын жүргизеди. Бул дэўирде Төремурат 
суўль! басшылығындагы Араллы өзбеклер Жанадэрья қарақалпақла- 
ры, түркменлер, қазақлар Бухара ханыньщ жэрдеминде Мухаммед 
Рахим ханға қарсы гүрести. Мухамед Рахим ханға барлық қарақал- 
па1>у1арды бағындьфыў .ҳэм Жанадэрья қарақалпакларын қосьш алыў 
баслы мәселе болды. 1802-жылы ол Жацадэрья қарақаттақларыиа 
Қутлымурат инақ басшылығьшда эскер жиберди. Ол халықты бүл- 
дирип, қырьш жойьш, байлығын тартып альш кегеди, бирақ бағын- 
дыра алмайды. Себеби бес мьщ үйли қарақалпа^^мр Бухара тэрепи- 
не өтеди Бул Мухаммед Рахим ханныц қатгы ашыўьша тийеди. Ол 
Айдос бийди қарақалпақларды услап турыў уи^ьш езине тирениши 
етип пайдаланды. Айдос бийдиц аталас еки иниси Бегис пенен Мьь 
ржықтьщ Хийўа ханыньщ сиясатын қабыл етпейт}'ғьшьи! түсинеди.
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Бирак халық арасында бул еки жигиттиц абырайынын күшли екенли- 
гин билип, Мухаммед Рахим хан екеўине ашықтан-ашық қарсы келе 
алмайды. Оларды жоқ етиўди Айдос арқалы шешиўге ҳэрекет етеди, 
Айдос Бегис пенен Мыржықгы хан тэрепине өткизиўте ҳэрекет ете- 
ди. Еки иниси де Айдостан бас тартып, Теремурат суўпы тэрепине 
етип кетеди. Усылай туўысқанлар ортасында қатнас үзиледи.

1809-жылы Хийўа ханы Айдостан қалай болмасын еки инисин 
өз тэрепине еткизиўди, оган олар келиспесе, жоқ етиўин талап ете- 
ди. Хийўа ханыныд бул буйрығын Мыржықтыц ҳаялы Қумар жақсы 
түсинеди. Ол этирапьшдағы болып атырған ўақыяны бақлап, ақыл 
жуўыртып отыратугын ақыллы ҳаял еди. Қумар Айдосқа исенбейди, 
Айдостын өз мақсетине жетиў ушын ҳеш кимди аямайтугынын жақ- 
сы түсинеди.

Қумар тарийх сахнасьпща 1809-жылы Мыржыкты Айдрс шақы- 
ртқан ўақтьшда шығады. Ақыллы, сезгир, саналы Қумар Айдос пенен 
Хийўа ханы ортасындағы, Айдос пенен Бегис, Мыржық ортасындағы 
қатнастьш жақсы нэрсеге ачып бармай^угыиын сезеди.

Халық аўзында Қумардыц ери Мыржыққа сонгы минутларда 
айтқан ақыллы кенеси эпсана болып қалган. Информаторлардын ай- 
тыўы бойьшша, Айдос Мыржык пенен жарасыў ушын оны шақыр- 
тады. Мыржық бул усынысты қабыл етеди. Айдос пенен жарасқысы 
келеди, Хабаршы оған қурал-жарақсыз жүриўди ескертеди. Қумар 
сонда ерин жибергиси келмейди, Айдос пенен жарасыўы мүмкин 
емеслигин түсиндиреди. “Қурал-жарагынды экег, ғэпле1те қалма” де- 
йди. Мыржық сонда “жаўласыўға емес, жарасыўға баратырман-ғой” 
деп оны тынламайды. Қумар оныц шалғайьшан услап жибермейди. 
Мьфжық шалғайьш кесип жибереди. Арадан аз ғана ўақыт откен соц 
Қумар Мыржықтын изинен қараса, олар кецес қуратуғын тебениц 
басында турған адамлар жоқ екен. Қу мар тебеге келеди, Бир бүктиц 
астына тығьш ө^п ирип кеткен адамларды көреди. Қанға боялғаи кий- 
иминен танымайды, Бағана кесилген шапанныц шалгайынан таный- 
ды. Шапанньщ шалгайы еле Қумардыц қолында екен. Миие, усы жер- 
де Қ>'мар узақты көретуғын, ақыллы ҳаял ретииде тарийх сахнасына 
а(ығады. Қумар Мыржықтьн! баласы терт жасар Ерназарға туўып 
турған қәўипти түсинеди. Түни менен баласын арқальш төркинине, 
Есенгелди мэҳремниц үйине қашып келеди. Қумар атасыныц Ерна- 
зарды аман саклаўда үлкен тирениш бола а^ичуғьшын жақсы түсине- 
ди.
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1827-жылы Айдос баслаған халық көтерилиси дэўиринде Ер- 
назар жигирма бир жасар жигит еди. Бул көтерилиске Ерназар ара- 
ласпайды. Жигирма сегиз жылдан кейин Ерназар алакөз баслаған 
халық-азатлық көтерилиси шығады. Бул дэўирде Қумар ана жетпис 
жасқа шамаласқан еди. Қумар ана бул дэўирдеги қарақалпақлардағы 
ҳэм Хийўа ханлығындағы жэмийетлик-сиясий ўақыяны баклап бар- 
ды.

Қ>мар ана Ерназар алакөз өлтирилген ўақытта тарийх сахнасына 
екинши мэртебе мэрт, ғайбар, ашыўлы жолбарыстай арқыраған ана 
ретинде шыгады. Жалгыз жигербентинин өлиминин үстинде отырған 
ўақтында ол ҳаялларға тэн көз жасын сел етип емес, ал батырларға 
тэн ғайбар ана ретинде көринеди.

Бул рет өз баласынын азасында отырған жаралы ананын адам 
ҳайран қалғандай мэртлигин көремиз. Сэтсиз көтерилистин барлық 
аўырманлығьш усы жетписке шыққан ана көтереди.

Көтерилис 1855-жылы ноябрьде басланып, 1856-жылы 1-июнь- 
де сатқын бийлердин, себебинен жениледи. Ҳийле менен сатқынлар 
тәрепинен Хийўа ханыныц эскерлерине көтерилисшилерди бағын- 
дыртады, ягный, Ерназар алакөз саўаш майданында емес, абайсызда 
өз агайипи Шоцқы тэрепинен атылады. Ерназарға оқ тийгени менен 
еки күнге шекем Хийўа эскерлери оған жақынлай алмайды. Ерназар 
ынырсып жатырған екен. Анасы барып “балам, неге ьщырсый бере- 
сен, душпанға сырывды алдырма, өлерицде де мэрт больт өл. Сен 
пүткил халықты кетердин. Сенин эрманьщ жоқ, балам” дейди. Ана- 
сыныц сөзи қьп^нальш атырған Ерназарға дэрман берипти. Буннан 
сон ол қыйналмай жан тапсырыпты дейди.

Хийўа ханньщ жасаўьшлары Ерназардын геллесин альш Хийўаға 
келеди. Халық аўызындағы эпсаналарға қарағанда, Ерназардьщ өли- 
ми халықты наразы еткен. Қумар ана халықтын алдына шығып “қан 
текпен, адам қаны тегилмесин, тыныш жасан, халық тьгныш жаса- 
сын, менин баламнан төгилген қаны содғысы болсын, баласы өлип, 
мендей екиниш ана жыламасын” деген. Халықтыц Қ>'марга келиўин 
көрген Хийўа ханы ақыры Қумарды, Ерназардьщ ҳаялын “ақ үйли” 
етип Хийўага алып кетеди. Хийўа ханы қабыллаўына Қумарды кели- 
ни менен алдырады. Хан Қ>'мардьщ алдьша зер табаққа сальшған бети 
жабыўлы “саўғаны” экелип қояды. Қумар бэрин түсинеди. Табақтьщ 
бетнн аш ьт қарайды. Ерназардьщ геллесин көрип, келини шыдамай
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даўысын шыгарғанда Қ\'мар келининин жамбасын бурап алады. Өзи 
баласыныц басына қарап 1урып “шырағым, өлгенинде де қэдирли 
екенсед, денецнен басыц алынса да, басын ханнын, ас ишетуғын та- 
бағында, хан сарайында ханньщ ҳаяллары менен бэзим қурып жата 
бер, берген ақ сүтиме ырзаман” дейди. Сонда хан “гәп Ерназардыц 
анасыида екен-ғой” деп ҳайран қалады. Ку мар ананьщ бул мәртлиги- 
не тарийх, адамзат, инсан ҳайран.

Қумар ана Хийўада үш жылға шамалас отырады. Батық деген бий 
Хийўа ханына өтиниш етип сорап, Қ>'марды келини менен елине қай- 
тарады. Елге келген соц көп узамай қайтыс болады. Қумар ана -  өзи- 
ниц мәртлиги менен тиллерде эпсана болған қаракалпақ халқыньщ 
эзийз ҳаялларыньщ бири. К|}’мар анаиьщ жарқьш естелигин эўладла- 
ры умытпайды. Өзбекистанымыздьщ ғәрезсизлигинин шарапаты ме- 
нен оньщ әрманлары иске асты.

3. АТА-БАБАМ ҚӘДИРЛЕГЕИ АРҒЫМАҒЫМ

Қарақалпақлар ушын ен қэдирли нэрсе не? Бул сораў қойылған- 
да мен мыналарды айтар едим; Бири -  қарақалпақтьщ арғымақ аты, 
екиншиси -  жыраўы менен бақсысы, олар айтқан дэстанлары, үшин- 
шиси -  қол онери, төртиншиси -  қара үйи. Усы өнерлер қарақалпақты 
қарақалпақ еткен, миллийлигииин руўхьи! берген енерлери.

«Ат -  жигиттиц мураты» дейди қарақшпшқлар. Сонлықтан бо- 
лыўы керек, қарақалпақ дэстаиларында а!ты жырламайтуғьш бир 
де бир дәстан жоқ. Ат шаптырып той бериў ҳэр бир қарақалпақтьщ 
эрманы болған. Халқымыздьщ руўхый күшинин бири оиьщ арғымақ 
атында. Мен ата-бабамньщ ец қэдирлеген байлығы қарақалпақ гулпа- 
рынан сөзди басламақшыман. Қарақалпақлар атты қэдирлеген халық. 
Атта қандай да бир сыйқырлы күш бар, ол а^^амға ^айрат береди, өзи 
менен бирге эл ҳаўаға қарай шарыкдатады, ат адамды узақ белеслерге 
қарай жетелейди, адамныц руўхьш кәтереди, атқа ми1пенде адамга 
қандай да бир күш пайда болады, оны тил менен же гкизиў қыйын, ат 
адамға қанат береди, арғымақ атқа минип шапқан ўақытывда кеўилиц 
шарықлап алмайтуғын жаўыц, баспайтуғын жериц жоқтай керинеди, 
дүньяньщ төрт мушы сениц атьщныц аяғыныц астында турғандай 
көринеди. Атгьщ усь[ндай кийели қэсийети бар.

Қарақалпақлар апъщ  ец ағла түрин арғымақ ат, 'гулпар ат дейди.
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«Арғымак» -  аггы хошеметлеп қойылған аты. Қарақалпақларда ен 
жақсы атыньщ туқымын «Қарабайыр» деп атайды.

Ҳаслы қарабайырды,
Дойнағыныц айбаты,
Жолда жатқан тасларды,
Төрт бөлек етип айырды.

Бул аттын түрин қарақалпақ халқынын жети байлығынын бири 
деп айтсақ болады. Ол шолге шыдамлы, күшли, узақ жолға шарша- 
майгуғын арғымак ат. Онын көриниси қандай деген сораў туўады. 
Ол мойын жалы бир қушақ, бели узын, аяқпары узын жэне жинишке, 
ири, көзлери огтай жанған, аспанға шапшып киснеген арғымақ апы н  
түри. Бизиц жасап атырған территориямызда тэбиятгыц стихиясы, тә- 
бийғый апатшылық, тэбияпъщ қатат минези үстемлик еткенликтен 
бул жерде жасайтуғын тийкарғы тири жан физикалық жақтан күшли, 
ҳэр қандай апатшылыққа төзимли, шөлге шыдамлы болып, тэбият пе- 
нен алысып жасаў эййемги заманлардан бери қәлиплескен.

Қарақалпақлар Қарабайыр аргымақ атьп! қалай пайда еткен? 
Халықтын аўызындағы әнгимелерге сүйенсек, Арал тенизи менен 
Әмиўдәрьяда суўдын астында суў айгырлары ямаса суў атлары жа- 
саған. Буны «суў тулпары» дейди. Суў гулпарлары қнр тулпарлары 
менен ямаса «жел бийелери» менен жылында бир рет айқасып, тениз 
бойыпда ойнап кетет^тын болған. Суў айғырларьша даланьщ жьшқы- 
ларь! да бәҳэрде тениз бойына келеди екен. Дала жылқыларын күтип 
жүрген тениз суў атлары суўдан шығып жылқылар менен ушырасып 
қайтадан суўға сүцгип кетеди екен. Сол атлардан ту^лпар Қарабайыр 
атлар '1уўь!лғап. Жылқымаилар жь!лқыларыньщ суў тулпары менен 
ушырасыўь! ушын тениз бойыка жайып альш келеди екен. Дэстан- 
лардағы мына сөзлер бийкарға айтьшмаған:

Еиеси желден дөреген,
Суў тулпардан болга г1,
Жел бийеден туў1'ан,
Буўыршын еди Ақша ат. ‘'Едиге

Бул агтыц К)'сгай ушыўын тэрийплеў ушын пайдаланган метафо-

6} 47



ралар, бирак “суў тулпар” сөзи де жэне аттыд қолтығыньщ астында 
қанаты ҳаққында маглыўмат та ойлаидырады. Атгьщ суў тулпардан 
дереген түри «Китаби дедем Қорқыт» жазба ескерткишинде де бар. 
Бунда Бамси Бейрекке ылайық атты танлағанда усы «суў тулпарды» 
танлайлы. Греклердиц “Одиссея” эпосында Одиссейдин аты да суў 
тулпар деп бериледи. Демек, суў айғырлары менен қыр бийелеринин 
қосьшыўьшан дөреген 'гулпар атты алыў усылы дүнья халықларьшда 
әййемги дэўирден болған екен.

Неге суў тулпар, суўда жүзгени ушын ба? Неге атасы Хумай 
кус, қ>'стай ушқаны ушын ба? Аттьщ қолтыгыньщ астында қанаты 
болған ба? Жоқ. Бул сөзлердин ҳэр бири тереқ изертлеўди талап ете- 
ди. С.П.Толстов “Хазарасп” сөзин қанаты қырқылған ат деген мэни- 
ни береди деп анықлайды. Демек апъщ  колтығыньщ астында қанаты 
жөниндеги маглыўмат та бийкарга берилмеген екен. Бул сөзлердин 
астында шьшлық бар.

Қарақалпақ Қарабайырьшьщ рени қара болған. Себеби суў тул- 
парларьп1ыц да реци қара болган, сонлықтан оннан туўылған қулын- 
лар қара больш г^^ўылған, “Гөруғлы” дэстаньп^да Гөругльшьщ аты 
Қырат Әмиўдэрьяньщ астынаи шьпдан суў атьшан туўылған. «Қы- 
рат» деген сөз «қара ат» деген мағьп^аны береди,

Қарақалпақлар «ат -  жигиттин мураты» дейди, Демек, елдиц 
ар-намысьш корғай^уғын батырдын батыр болыўы атьша байланыс- 
лы екеи, Ат ийесин жаў қолында таслап кетпейди, егер батыр жара- 
ланьш жерге қуласа, аты кетпейди, оны багьш қалады. «Ат айналып 
қазығын табар» дейди халқымыз. Бул сөз бийкарга айтылмаған. Ат 
ҳеш ўақытта озинин туўған жерин, үйирин умыта алмайды екен. Егер 
ат көзин жумьш уйқыға кетсе, тек өзинид ту'ўған жерин түсинде кере- 
ди екен. Қарақалпақ дэстанларында батырдьщ жүрегиндеги жаны бул 
аты деп бериледи. Тэбия^тьи; ец қыйын жеринде жасап атырған қа- 
рақалпақларға ец керекли ҳайўан ат болған, оны сойса тамақ, тери- 
си кийим, сүти ем болған, минсе кедшги, узақты жақьш еткен транс- 
порты, жаў менен алыскан стратегиялық қ>'ралы болған. Солай етип, 
атсыз өмирди бизиқ ата-бабаларымыз кез алдьша келтире алмаған. 
Қарақалшақлар атқа ез өмиринде ец жоқары руўхый ҳэм материаллық 
байлык ретинде қараған, оны ерликтин, гөззаллықтьн1, ҳадаллықтыц, 
берилгенликтин, руўхый күштиц, тазалықтыц символы ретинде баҳа- 
лаған. Сонлықтан болыў керек, қарақалпақ дэстанларьшда ат образы 
батыр образы менен бирдей қойылады.
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Аттьщ бир неше т\ри  жөнинде мағлыўматты қарақалпақ дэстан- 
лары береди. Дәстанларда батырлардын аты бир-бирине усамайды. 
Гүлайымнын, аты Ақтамкер, ал «Рустеми дэстан»да Рустем батырдын, 
аты да Ақтамкер болады, Алпамыстық аты -  Байшубар, Қобланньщ 
аты -  Торыша т.б. Ақтамкер, демек, тамғасы бар ақ ат, бул аттьщ түри 
Алпамыстьщ Байшубары менен менен бирдей. Екеўи де шубар тамға- 
сы бар ақ ат.

Қарақалпақта неше дэстан болса, сонша батырдьщ аты бар жэне 
бир аггьщ аты екиншисин тэкирарламайды. Оларға ат қалай койылған 
деген сораў туўылады. Ҳэр бир батырдьщ атынын туўылыўы батыр- 
дьщ ези сияқлы үлкен тарийхына ийе. Атлардьщ түри, шабысы, жасы, 
туқымьша қарай олардьщ атлары келип шыққан. Ат бағыў, оны сейис- 
леў қарақалпақларда үлкен өнер. Ол өнердиқ қебисин биз жоғалтьш 
алдық. Солай да болса ҳэзир бизиқ колымызда бар материалды, биз 
билген мағлыўматты келешек эўладқа жааып қалдырғанымыз и<ақсы. 
Мен өзимнин қолымда бар материалды хатқа түсириўди мақул көрип 
отырман. Бул материалларды қарақалпақ фольклорына сүйенип жаз- 
дым. Фольклорда аттьщ туўылганьшан баслап, оньщ ҳэр бир жасына, 
жьшысьша байланыслы дэўирге белистиреди. Оқырман журтшылық 
өэяериьшн билгенин менин менен бирге толхырдцы дап үмцт етемен.

Қулын деп бир айдан үш айға шекемгисин айтады.
Тайьшшақ, тай -  бул үш-терт айдан бир жасқа шекемги аттьщ 

баласы.
Жабағы деп алты айдан бир жасқа шекемгисин айтады. Жабағы 

сөзиииц екинши мэниси, бэҳэрде қырқылған жүнди де усылай атайды.

Бийе -  қулынлаған жылқы.
Айғыр -  еркек ат.
Ақта -  пиштирилген еркек ат.
Дөнежин -  үш жасар урғашы ат.
Денен -  үш жасар еркек ат.
Байтал -  қысыр жылқы т.б.

Қарақалпақлар атты бағыўды, оньщ жана түрин табыўды үлкен 
өнер ретинде қарап, оны өндириўши байлық дэрежесине көтерген ха- 
лық. Қарақалпақлар сулыў, түрли ревдеги атларын узақ ҳэм консылас 
еллерге апарьш сатьш отырған. Олардьщ усы ата кәсиби болғанлығьш



карақалпақ дэстанларын оқып отырып түсинесен- Алпамьгсгыд аты 
Байшубарды биз шубарланған ақ ат деп көз алдымызға келтиремиз. 
Аттьщ усы түри өзинен өзи ту^ўылмаған, оны пайда етиў ушын бир 
неше жыллар атлардьщ ауқым болаауғын тури менен шағылыстырып 
алған. Байшубар үлкен саўашта батырдын аты белғили болыў ушын 
пайдаланған.

Атлардьщ жада түрин қалай туўдырыў усылын “Қоблан” дэста- 
нында Қуртқа пайдаланады. Ол Қобланға ылайық а п ы  алыўдыц 
үстинде ислейди. Ол кеп жылқыньвд ишинен бийени тацлайды. Сол 
Кер бийени Қобланға ат етип берсе де болатуғын еди, бирақ оны 
Қобланға ылайық көрмейди, өзи Кер бийеден тобығында меци бар 
Торыша апъщ  туўылыўын күтеди. Сол Торыша ат Қоблан батырға 
ылайық ат болады. Демек, бизиц ата-бабаларымыз қайсы аттан қан- 
дай атгы туўдырып алыўдьщ үстинде жумыс алып барған.

Қарақалпақлар “тулпар -  бийеден, нар -  түйеден”, -  дейди. Де- 
мек, тулпар атты туўдырыў ушын оньщ бийеси көп рол аткарады 
екен. Дэстанларда ушырасатуғьш аттьщ атлары:

Ақтамкср -  бул ақ ат, тамғасы бар, керилген, яғный аяқлары, 
бели, мойны узын ат.

Барақ -  бул жүнли аттьщ түри, қысқа шыдамлы, көбинесе көлик 
етип пайдаланылады.

Кер бийе деп сары дақлары бар, сарғыш-қызыл рендеги бели 
узын агты айтады. “Бели қайқы кер бийе”.

Тарғыл -  бул қара мецли қызыл ат.
Тарлан -  ашық сур рецли ат.
Торы -  қуйрық-жалы қара, қызғылт ат.
Төбел -  мандайында ақ меци бар ат.
Шабдар -  жал қуйрығы сары, ақ ат.
Шақан ат -  көзиниц деғереғи ақ ат.
Ақша ат -  бул ақ рецдеги ат.
Шамбил ат -  қуйрық жалы қара жэне қызғылт, сары рендеги ат.
Ш-эўкер -  қара мецлери бар ақ ат.
Ябы -  аяқлары жуўан, томпақ, қара жумыс ушын пайдалана- 

туғын ат.
Буўрыл ат -  көгис рецдеги ат.
Ақбоз ат деп ақ рецдеги атларды айтады.
Көк шубар -  көк рендеги шубарланған ат.
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Қаи курен -  қоцыр рецдеги бир жеринде дағы жоқ ат.
Қ аракер -  қара ревдеги бели жинищке, аяқлары узын ат.
Қара гүрец -  қара торыдан келген аяқлары жинишке ат.
Бедеў ат -  бул аттын еқ шапқыш түри. Бул аттьщ аяқпары узын 

жицишке келеди. Бедеў атлардьщ түри араблар менен келген, ара- 
блардьщ “беддуеи” тайпасыньщ аты менен аталған ат. Қарақштпақлар 
беддуен атыньщ туқымын жергиликли атлар менен шагылыстырып 
аггын жана түрин пайда еткен.

Тулпар фольклорда батғлрды жаўдьщ ортасынан аман алып шыға- 
ды, узақ жолды жақын етеди. Батырдыц жақын досты, ол адамдай 
ақыллы, сезгир, түсимпаз аггын түри.

Атты сейислеў өнери -  бул қарақалпақларда айрықша өнердиц 
үлкен түри. Оны өз алдына сөз етиў керек.

Ат февральдьщ ортасынан баслап туўа баслайды. Февраль айын- 
да күн суўық болады. Қулынын бой көтерип аяғынан турып кеткенше 
жыллы жерде сақлайды. Аггьщ сүтин сабаға (териден исленген ыдыс) 
қуйып сақлайды. Атгы күнине герт рет, мүтәж адамлар алты-жети рет 
саўады. Күнине алтьнжети шелек сүт алыўы мүмкин. Атты еки айға 
дейин саўады.

Қарақалпац аргымагыныц ер тоқымы -  

қол өнеритщ жетискен түри

Қарақалпақлар ак отаўьш, қызын, дуўтарьш жэне атьш айрықша 
безеген. Оларды безеген өнери музей сияқпы. Қарақалпақлар агтьщ 
ср тоқымына айрықша кеўил белген. Аргымақ атгы қызды кийин- 
диргемдей егип жасандыр^ан. Атгы жасандырыўда жети, сегиз түрли 
онер нйелерииин қо^п.шан шыққан буйымлар пайдаланылған.

Қарақалмақлар атгьщ ер-тоқымын таярлаўды үлкен әнер дэре- 
жссине көтерген халық. Аттьщ ер тоқымы -  бул жоқары дэрежеде- 
III, ҳэр қандай өнер ғэзийнелериниц қатарынан орын алады деп то- 
11ЫК айга аламан. Аттьщ ер-тоқымыныц ҳәр бири қуры атқа керекли 
'1111 смес, оны таярлаўдьщ өзи үлкен қол енериииц мектеби. Аттыц 
ср-юқымын қэлеген адам таярлай алмаған, оиы таярлаўшы шебер 
усгалары болған. Ол усталар өз өнерин шэкиртлерине, балаларына 
бсрим кеткен. Аттьщ ер-гоқымындағы ҳэр бир буйымына қол өнери 
майдаланған. Оны таярлаўға зергерлик өнер, 1’емирши устаньщ өне-



ри, кийиз басыўшы, гилем тоқыўшылардын өнери, тери ийлеўши, 
ағашқа өнер ойған устанын өнери пайдаланылған. Бир ғана ердин 
өзинде қанша өнер бар? Ер көбинесе тут ағышынан исленғен, ерге 
сүйетен  ойып өнер салған, мыстан, гүмистен, алтыннан ердин басын 
ойған. Ал, камшынын ези неше түрли, жез қосып өрилген қамшы, 
қоргасын қуйып ерилген қамшы т.б. Атгы тойға мииип барғанда жа- 
сандыратугьш ер тоқымы, узақ жолға жүргенде, жақын жолға жүрген- 
де, қыс айьшда, жаз айында пайдаланатуғын ер тоқымлары ҳэр түрли 
болған. Аттьщ ер тоқымында қол өнери пайдаланбай исленген бир де 
бир заты жоқ. Ат езинин барлық үскенелери менен турғанда ол эжай- 
ып көркем өнер музейи сияқлы. Бул енердин тәрийпин, онда пайда- 
ланған ренлерди тил менен сүўретлеп бериў мүмкин емес.

Көзгененнен ақша атқа,
Мақпалдан сайлап дорба илди,..
Бетекеден белликлеп,
Ушығадан терликлеп,
Үзенгисин узайтып,
Қуйы сқанын қысқартып,
Тос айы лы н бек тартып,
А қ жүўенннн қасы алтын,
Ақ баслы ердиц басы алтын,
Қ уйы сқаны  ғ^бба алтын,
Тебингиси терме алтын,
Қолындағы қам ш ы сы ны ц,
Булдиргиси сабы алтын. «Едиге». Өгенияз жыраў.

Бул кишкене эпизодта атқа пайдаланған 12 ер-тл-рманы айтылған. 
Аттыц дорбасы ез алдына енер түрлери пайдаланып тоқылған. 

Кебинесе ат дорбаны қой жүни, ешки жүиинен аралас жиптен гилем- 
нин нағысларын салып тоқыған. Дорбанын ап ы н  басына илетуғын 
баўы, дорбанын еки қапталында оған сэн бернп туратуғын пепеклери 
болган.

Б е л л и к -  аттын белине тартылатуғын күп]ли айылы.
Терлнк ат терлегенде терди өзине синирип турату'ғын киши жа- 

быўы.
Қуйысқан аттьщ мойнына ердин жылжып кетпеўи ушын пай-
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даланады. Усы қуйысқанды тигиўдин, өзинде қаншама өнер пайда- 
ланады. Ол ердин артқы қапталына байланып, еки ушын өрип, оған 
нагыс салынған, гүмис түймелер менен эшекейлеп териден шашақлы 
етип қояды. Оған қымбат баҳалы таслар қадалады. Қуйь[сқаннын ор- 
тасына былғары, кайыстан дөнгелек тигиледи. Денгелектин алдьн1гы 
шети ердиц артқы қапталындағы шығыршыққа байланады. Аттын 
қуйрыгынын астына келетуғын артқы белиги узын тутас қайыстан 
исленеди. Ортасынан екиғе ийилип таспалап тигиледи.

Тебинги териден исленген, ердид еки қапталында болады.

Тебингиге тер қатьш,
Тепсине алмай барады. «Едиге».

Буннан басқа а^тын ер-турманыныц аты бир неше жэне бизин 
ага-бабамыздьщ бул кэсибин жоғалтпаў керек деп ойлайман. Мен 
өзим билген аттьщ ер-тоқымында пайдаланған қол енеринин түрле- 
рин келешек эўладқажазып қалдырып атырман.

А пьщ  ец биринши керекли нэрсеси -  терлик. Терлик деп атгын 
терин синириў ҳэм аязлатпаў ушьвн пайдаланылатуғын буйымды 
атайды. Терликке нагыс салынады.

Ж елемик -  ап ы  жаўып қояту ғын жипектен ислеиғен жабыў. Ше- 
I ине нағыс салынады.

Ж она -  аттьщ ери багпаўы ушьш ердиц астына қояды, ол майда 
етип онер менен сырылады, нағыс салып исленеди, шашақлы болады.

Тилла ер -  сөзи дэстанларда ен көп ушырасатуғьш сөзлердиц 
бири. Қарақалпакларда аттьщ ери үлкен искусство енери менен ис- 
ленген. Ағаштан исленеди, сүйек пенен эшекейленеди, мыс, Ш1тын 
пайдаланады.

А йы л менен таралғы  ер аггьщ үстинен аўмаўы ушын тартыла-
ды.

Қос айы л хэм шам айы л -  бул айылдыц түрлери.
Ердиц жанбаўы болады.
Үзенги ерге миниў ушын жэне ердиц үстине минген адам еки 

аяғын тиреп отырыўы ушын пайдаланады. Зэцги ерғе жалғастырыла- 
д|>1, ерге жалғасқан жери териден исленеди, аяқгы тиреп отыралуғын 
)1ссри темирден исленеди. Зэцгини узайтыўға, кысқартыўга болады, 
оиы тебинги деп атайды.
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Сийнемент аттьщ көксин жаўып турыўға пайдаланған.
Төслик аттын, төсине қойылады.
Б еллик белине тартылады.
Аттын басына ноқта, суўлық, аўызлық, шылбыр, көзлик пай- 

даланады, Атты отлаўға жибергенде, я бир жерде турғанда тусаў, ки- 
сениен пайдаланған. Аттьщ қоржыны қарақалпақларда өнердид ец 
жоқары т\'ри. Оны гилем тоқыўшылар таярлаған. Ол жүннен ийрил- 
ген, жиптен нағыс салып тоқылған, оньщ аўзы ерип жабьшған.

Зер баўырлы қамшы. Аттын қамшысьш таярлаў -  бул да өнердин 
ед баҳалы түри болған. Бул қамшыньщ баўьш малдын ийленғен тери- 
синен өрген. Қарақалпақлар ата-бабасьшан қалған қамшьшы ақ отаў- 
дьщ терине илдирип қойыў дэстүр болған. Оньщ қолға услайтугьш 
тэрепи тут, жийде, ерик ағашынан исленип, ол өрип қапланады. Жез 
қосьп! ерилген қамшыны “жез баўырлы қамшы” дейди. Қамшыньщ 
услаЙ1уғьш тэрепинде териден шашақлы баўы болады.

Тилла ерди арқалап,
Териден баўы боладь[,
Жез баўырлы қамшыны,
Он қольша алады,
Бәлент-бэлент таў келсе,
Ер кейнине кетер деп,
Ж унтан айы л шалады,
Ер артьша кетер деп,
Қуйысқанын қысқартып. «Ачпамыс».

Қамшы алты өримли, он еки өримли болып ерилген.Усы өрим 
менен қамшынын балдағы қапланған. Балдақ пенен қамшьшьщ ери- 
ми жалғасқан жерге шашақ териден қойылған. Қамшы териден майда 
шашақ етип арасына жез салып та өрилген.

Қамшьшы услаўдын да езинин тәртиби болган. Бий, ақсакаллар 
қамшыиыц баўы менен сабьш қосып усласа, онда олар бир нэрсени 
шешиўге киятырганын анлатқан. Қамшьшы узьшына услап кияты- 
рған болса, онда даў-жэнжелдин барлығын анлатқан. Егер қамшыны 
мойньша салып келсе, онда жэрдем сорап киятырғаньш анлатқан. Ке- 
бинесе жарлы адамлар байлардан жэрдем сорайтуғьш болса, қамшы- 
ны мойньша салып келген.
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Қамшыньщ ец үлкен түрин дойыр деп атайды. Бул қамшыны кө- 
бинесе урыста, душпан менен алысқанда, узақ жолға пайдаланады. 
Оныц өрими жуўан келеди, өримнин арасына қалын териден, қайы- 
стан өзек салып өреди.

Аггыц ер-турманында қуйысқаиныц да аты айтылады.

Гүмистен қазы қ қакқан жер,
Гудары ноқта тақкан жер,
Ат ақылсыз болар деп,
Қуртқа дейин арыўын,
Ақ сүт берип баққан жер. «Қоблан».

Бунда А1ТЫЦ қазығына кеўил бөлинген. Аттьщ қазығы да эйтеўир 
загган исленбеген. Ол көбинесе полаттан, гүмистен исленген.

Гудзры ноқта. Бул териден ойып өнер салып, бир-бири менен 
жалғасқан жерине гүмистен теқге сияқлы жалғастырып тигилген 
ноқта. Ноқта аттыц басы, еки жагы, аўызын қоршап г>'рады, оны 
шылбыр менен байлап онық дизгиии аттыц үстинде отырған адамньщ 
қолында болады.

«Ат ақылсыз болар деп» Қуртқаньщ өз сүти менен бағыўы да бий- 
ка|)ға айтылмаған. Бизин ата-бабаларымыз ат күшли больш шығыўы 
ушын буўаз бийени узақ жолға шаўып, сон дем алдырмастан муздай 
суў берип, суўыққа таслап, ишипдеги баласын түсиреди екен. Сойтип 
гуўылған қулынды басқа күшли бийеге емизеди екен. Соннан шап- 
қ|.|р тулпяр шыға'1у ғ ь т  қусайды. Бунда аттыи емген сүтине шекем 
ача-бабамыздьп» кеўил бөлиўин көремиз. Адамньщ сүтинде барлык 
иичаминлердиц түрлермниц берилиўи, ана сүтин толық емип
осксм бала мсмсм ана сүгим ембей өскен баланьщ ден саўлығы орта- 
сыпдап .1 айырмашылықты медицина ескертеди. Бизиц ата-бабалары- 
мыз бул сырды билген.

Беллик деген темирди,
Қурсап белге шаладь!,
М өгиреге суў қуйып,
Ер басына тагады. «Қоблан».

Бул жерде 6елл!1К, бөктерги сөзлеринин мэнисине кеўил белсек, 
беллик бул айыл емес, оны өз алды н1 н 1и иланады. Белликги көбине-
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се узақ жолға жүргенде пайдаланған. Ал, бөктерги бул да узақ жолға 
жүргеиде атгыц барлық керекли турманлары усы бөктергиге сатынып 
буўьшып, аттыц ериниц артқы тәрепине қойылады.

Улыўма биз дэстанлардан аттыц ер-гурманына байланыслы пай- 
даланатутын елиўден аслам буйымлардыц атын билемиз. Олардыц 
ҳәр биринде халықтыц қол өнериниц эжайып шеберлик пенен жа- 
салған үлгисин керемиз ҳэм булар бизиц миллий көркем өнеримизди 
ацлататугын естелик ретинде баҳаяы.

Қарацалпакларда ат пайдалшшщ^гын той ойынлары

Әййемги греклердиц Олимп таўыныц басында күшлилер, батыр- 
лар, палўанлар жарысын өткизген болса, ал бизиц ата-бабаларымызда 
сондай кец далада өзиниц «олимпиада» жарысларын өткизип отыр- 
ған. Бул жарыс неге керек? Әлбегге, ата-бабамыз өз әўладын күшли, 
батыр, уқыплы, шаққан, жети қырлы азамат етип тэрбиялаўды мақсет 
еткен. Усыидай ойынлардыц кепшилигииде агган пайдаланған. Ат 
ец күшли ҳайўан, оны мецгериў ацсат емес. Суўлығын услап аттыц 
үстинде отырыў, ат үстинде ойнаў, атгы шаўып бэйгиден озыўды ҳэр 
бир жигиттиц ўазыйпасы деп билген. Бизиц аталарымыз аттыц кү- 
шин, сезгирлигин, төзимлилигин жас әўладқа үйретиўди мақсет етип 
қойған.

Ат тойдыц сэни болған. Олар жыраўлар сияқлы тойларда адам- 
ларға тамаша беретуғын мэдений ойынларды атқарған. Қарақал- 
пақлар ат шаптырып той берген. Тойларда күшлилер өзиниц күшин 
журтшылық алдында көрсетиў, жарыстан озыў -  бул ата-бабамыздан 
киятырған жол. Сол дэстүрлер тойларда өткизилген, Аттан пайдала- 
натуғын спорт ойынларыныц бир түри -  ат жарысы. Дэстанларда ат- 
ларды үш күнлик жолға, жети күнлик жолға жарысқа жибереди. Бун- 
да ўақыт кецисликти билдиреди. Ал, халық 'гурмысында «шақырым», 
«айналым», «қур» термини пайдаланады. Атлардыц бунда шабысын 
жарыстырады.

Қарақа^тпақлардыц гой-тамашалары спорт ойынларыныц түри- 
нен жарыссыз болмаган. Сонда тийкарғы хызмегти ат жарысы, ша- 
бысқа ат жибериў атқарған. Тамашагөйлер атты белгили бир ара- 
лықты белгилеп жарысқа жибереди. Екинши ойын “ылақ ойыны” яки 
"‘кекпар ойьшы” атсыз өткизилмейди. Бул ойын ацшылық дэўиринен 
қалған, бизиц эрамыздан бурьшғы еле жекке меншик, урыўшыльп<
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пайда болмастан бурын пайда болған ойын. Ойын қасқырлардық ан, 
аўлап, езлери аўлаған анын бир-бирине таслап ойнаўьп^а еликлеўден 
пайда болған. '‘Кекпар” деген “кәк қасқыр” сөзинен келип шықкан, 
қасқырға кебинесе олжа болатуғын бийшара “ылақ” усы сезден 
қалған. Көкпар ойынынын өз тэртиби, дэстүри бар. Ол ез алдына сөз 
етиўди талап етеди.

Ылақ I ойынында кебинесе шабандоз, а^тын сырларын жақсы 
билетуғын жигитлер қатнасқан. Бул ойынға гейде тири ылақты да 
пайдаланган. Ойыннын барысында ылақтын сүйеклери де майда- 
ланып, теринин ишинде қамыр сияқлы ийленип қалады екен. Ойын 
жүдә ерликги, шаққанлықты талап ететуғын ойын. Ойьп^ға қатнасқан 
шабандозлардын ат астында қалыўы, не бир атлардын мертилип қа- 
лыўы турған гәп. Сонлықтан ец қэўетерли, қыйын ойь^нлардьщ бири 
болған. Ойын тойларда атқарылады. Той берип атырган үй ылақ ой- 
ьп1ына байрақ тигеди. Бас байрақ көбинесе сыйыр, ат, гүйе, Охчнан 
тете байрақ -  баспақ, қулын, оннан тетеси қой болган. Үйдиц ийеси 
ямаса той басқарып жүрген ақсақалы ылақты ылақинллардын орта- 
сына ь!лақть!рып таслайды. Соннан ылақты ала шабандозлар қаша- 
ды, басқасы изинен қуўады. Ылақты тақымға басып ортадан алып 
қашыўдьпд өзи де очкога есапланған. Ылақ ойынына кем дегеиде 
елиў, алпыс шабандоз қатнасқан. Ойынға қатнасқан шабандоз ылақты 
тойды басқарьш жүрген басшыларынын, сол үйдин ийесинин алдьша, 
аўыл ақсақалларыныц алдына әкелип ылақтырып тасласа, утқан деп 
есапланған.

Жапга шыпа берген бийе сүти

Бизлер жасап атырган жердид кецислиги, қурғақшылық, қус ушса, 
қанаты күйген, шөлистаьшықта жасаў ушьш адам физикалық жақтан 
байқуўат, дени саў болыўь! керек. Ал, элжуўаз, нэренжан болсац, бул 
кагал тэбиятгын қушағьшда жасаўық қыйын. Соньщ ушын бул жерде 
жасаган ата-бабамыз кебинесе калориясы күшли тамақларды, күш- 
ли суўсынларды ишиў дэстүр болған. Узақ жолға жүриў ушьш өзи 
ток, жаньша пп>ша бере^уғын азық-аўқат керек. Шелистанда анқан 
ксўип кел1 енде ншлин қандыратутын ямаса узақ жолға жүргенде ка- 
лориясы күшли тамақты пайдалапган. Бунын бэри жылқьшыц өзинен 
табылгпм. Бнзин ата-бабаларымыз жьшқьшын сүгин пайдаланыўды 
да үлкен онер дәрежесине көтерген. Аттьщ сүтинен исленген қымыз
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бизиц ата-бабаларымыздьщ ен эййемги ишимлиги. Аттыц сүгин адам 
шөллегенде ишетуғын суўсын, адамды емлейтутын дәри, адам дем 
алғанда кеўлин көтерет>'ғын ишимлик, узақ жолға шықканда тамақ 
ретинде пайдаланған. Бизин ата-бабаларымызда қымызсыз жыйын 
өтпеген.

Қымыз қуятуғын ыдысты «саба» деп атаған. Қарақалпақларда 
қыпшақ урыўынын ураны «Тоқсаба» усы «сабадан» келип шыққан, 
«тоқ» -  тоқшылыкты билдиретуғьш мағыиа, ал «саба» қымыз қуйы- 
латуғын ыдыс. Саба жьшқынын терисинен исленеди. Териниц жүни 
кырқыльш, терини ийлеп, қэлипке салып, оннан сон оны жынгылдын, 
я сексеўилдин түтинине ыслап ислейди. Сабаны агтын қапталына 
байлап қоятуғын етип те ислеген. Сабаны қойдын қуйрық майы менен 
майлап отырған. Күнге тез-тез'кептирип, қой қуйрығы менеи майлап, 
соннан сон ыслайт}тьш болған. Қымыздыц күши, мазасы жылқыньщ 
жеген шөбине байланыслы болған. Мысалы, қамыс, ажырық жеген 
бийенин сүти қүшсиз болған, ал таўда өсетуғын шөплерди, жонышқа, 
сулы, бийдай жеген аттын сүтн күшли болган. Қымызды ата-бабала- 
рымыз төрт мэўсимнин бэринде пайдаланған. Қыста таярланған кы- 
мызды көбинесе ақ сүйеклер, байлар ишетуғын болған.

Қарақалпақларда қымызды таярлаўдыц әййемги заманлардан 
киятырған өзинин техиологиясы бар. Қымь!зды қонақтьщ түрине қа- 
рап және ишетугын адамньщ иштейине, ишиў мақсетине қаран пай- 
даланған. Мысалы, кеўил кетериў ушын ишилетугын қымыз бенен 
аўырыў адамлардын ишетуғын кымызы еки басқа. Асқазаны аўырған 
адамларға көбине тынба қымыз берилген. Ал окпеси аўырған адам- 
ларға қысыр қымыз, дөнен қымызлар берилген. Ал, асаў қымызды 
көбинесе дени саў адамлар ишкен. Қымызды пайдаланыў мақсетине 
қарай оньщ түрлерин пайдаланган. Қарақалпақлар көбине қара бий- 
енин сүтинен таярланған қымызды айрықша қымыз деп есаплаған. 
Оньщ емлик қэсийети жоқары, адамға пайдалы тэрепи көп қымыз 
деп есаплаған. Қарақалпақларда қымызды таярлаўдын бир неше түри 
болған. Халық аўзынан жазып альщған ониан аслам түрлери белгили.

Нәўше қымыз деп жана ашып баслаған қымызды айтқан, Бул 
қымызды көбинесе жас балалар, ҳаяллар ишкен.

Асаў қы мы з бул бир ҳэпте, я бес күн ашыған ец күш^ш қымыз. 
Буны кобине тойларда, үйге қонақ келгенде пайдаланған.

Дөнен қымыз төрт күн ашыған қымыз. Бул да асаў қымыздын
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бир 1үри, бирақ бул жас қулыннық сүтинен таярланған. Буны сыйлы 
қонақларға берген.

Ғунан қьш ы з ғунан аттын қымызы, үш күн ашыған қымыз.
Тай қы м ы з биринши рет қулынлаған бийенин қымызы, бир-еки 

күн ашыған қымыз.
Қ ы сы р қы м ы з қысыр бийениц сүтинен таярланған қымыз. Ен 

баҳалы қымыз усы болған.
Қ ы м ы з үйдеги адамлар ушын таярланған қымыз.
Тат қы м ы з қатты ашып кеткен қымыз.

I Саумал қы мы з жаца саўылған бийениқ сүтинен исленген қымыз.

Саўмал берген бизлерге,
Ақ билектей нашарым. «Едиге».

Тынба қы мы з бир түнге ашыған қымыз, Бир түн өткен соц бе- 
тиндеги сары суўы алынады. Бул қымызды асқазаны аўырған адамлар 
емге ишкен.

Қымызды арнаўлы қымыз қуятуғын ыдыс сабада ашытқан. Саба- 
нын сыртын ишек пенен орап қоятуғын болған. Бул сырттағы ыссы 
менен суўықты қымызға еткизбеў ушын пайдаланған. Сабаны он 
жылдан көп пайдаланған. Саба қаншама гөнерген сайьш онда сақла- 
натуғын қымыздын дэми жағымлы болған. Сабаньщ ишин қойдын 
қуйрық майы менен тазалап отырған.

Аттьщ гөшин пайдаланыў қарақалпақларда үлкен бай техноло- 
гиясына ийе. Оньщ негизинен еки түри бар: қазы және карта. Аттьщ 
гәшин гүзде сойьш қазы еткен. Қазыныц да неше түрлери болған. Жас 
қульшньщ, қысыр бийениқ, байталдыц, денен аггыц етинен т.б. ис- 
ленген қазьшы күнделикли жеўине пайдаланған. Жасаған атлардын, 
айғыр аттын етинен исленген қазыны узақ жолға шыққанда пайдала- 
иатуғьш болған. Қазыны ислеўдин өз усылы болған. Аттьщ қанын, 
майьш аўырыўларды емлеўге пайдаланған.

«Қоцырат» ҳэм «Тоқсаба»

Қ оцы рат атгьщ культинен келип шыққан. Ат -  әййемги са- 
клардын сыйынатуғын атрибутларыныц бири. Әййемги массагетлер 
саўашқа түсердин алдында атты қурбанлыққа сойған, қаньш ишкенц 
қаньш үстине жағыў арқалы аггай күш/ш боламыз деп түсинген. Әй-
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йемги Қодыратлардан қалған жэдигер Қарақалпақстанда Қоцырат 
қа̂ 1асы болып бизге жеткен. Аттыц қультине байланыслы қарақал- 
пақларда үлкен еки урыў «қоцырат» жэне «қьтшақ» урыўынық аты 
айтылады. Қарақалпақ халық шайыры Бердақтьщ “Шежире” шығар- 
масында бул еки урыўдыч атқа байланысы .ҳаққында маглыўмат бе- 
риледи.

ҚОЦЫРАТ «Шүллик» ҳәм «Жаўынғыр» болып еки бөлимге 
бөлинеди. Ураны «Жайылған». Тамғасы босаға. Қоцыраг урыўы түр-' 
ки халықларыньщ кепшилигинде бар (езбек, қазақ, башқурт). «Қоцы- 
рат» сөзи қарақалпақ эпсаналарыныц берген мағлыўматы бойьгнша 
Шьщғыс ханды экелиў ушын Майқы бий арбаға жегип барған қоцыр 
атьшан келип шыққан дейди.

Монгол шежирелеринде Коцырат (конгурат, хунгурат, хон^урат) 
сөзиндеги «хун» сөзи «ақ қуў», «ард» -  «ақ қуўдьщ балалары» де- 
ген мағынаны береди дейди. Монголлар аққуўды кийели қ>'с деп 
өзлерине пир тутады. Рашид-ад-динниц «Джами-ат-таварих (XIV
э.), Абу-л ғазыныц «Шажарайи туфк» (XVIII ә.) мийнетлеринде де 
қоцыратларды монголдаи келип шыққан, олардьщ қиятлар менен 
қыз алысып, қыз берисип отырғаны ҳаққында мағлыўмат береди. 
Қоцыратлардыц «Алпамыс» дэстанында берилген мағлыўмат бойын- 
ша олардьщ тийкарғы жасаған жери Жийдели Байсын. Ал Қарақа;'!- 
пақстан территориясында Қоцырат қаласы да қоцыраглылырдыц тий- 
карғы жасаған жери, урыў сьшатьшда қэлиплескеннен кейин пайда 
болған қала болыўы керек. Айырым тарийхшьшар қоцырат урыўын 
Шыцғыс ханныц жаўлап алыўынан соц пайда болған деген пикирди 
айтады (А.Ю.Якубовский). Ал, халық аўзьшдағы эпсаналар оны эйй- 
емги урыўлардыц бири деп айтады. «Қоцырат» сөзи апъщ  культине 
байланыслы, ат эййемги түрки халықпарьшьщ сыйына^уғын, қэдир- 
лейтуғын ҳайўанларьгаьщ бири. Түрки халықлары жаўьшгер, шарўа 
халық болғанлықтан олардьщ турмысында аггыц атқарған хызмети 
айрықша болған. «Кон» бул күн, күн дегерегинде айналған ат, Күн ти- 
ришиликти билдирсе, ат ўақытты билдиреди деп түсинген. Әййемги 
массагетлер саўашқа түсердиц алдында атгы сойьш қурбанлық исле- 
ген, аттыц қанын ишкен, үстине жаққан, булай ислеп олар аттыц кү~ 
шин өзимизге аламыз деп түсинген. Арбаньщ дөцгелегине салынған 
шүлликтен «шүллик» сөзи келип шыққан.

Бердақ “Шақ яш бала ерке уғлы, қып демеклнк эреб тшш”,
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деп “қыпшақ” сезинде еки түрли мэнис барлыгын айтып өтеди. Ра- 
шид-ад-динниц мийнетинде Оғуз ханнын эскер басшысыньщ биреўи 
әскерий шабыўылда өледи. Ол өзи менен бирге жүкли ҳаялын алып 
жүрген еди. Ҳаял жолда толғатып, оны туўдырахуғын жер болмайды. 
Сонда оны иши геўек ағаштыц ишинде туўдырады. “Қып” ески түрк 
тилинде “иши ғеўек ағаш”, “қаб” деғен мэнисти береди. Ал, “шақ”, 
“шага” түрк тилинде “бала” деген мэнисти береди. Сол туўылған ба- 
лаға Оғуз хан “қыпшақ” деп ат береди ҳэм езине әскер басшы етип 
алады, оған қарал-жарақ жер береди. Қыпшақтьщ қол астына қараған 
елдин барлығын “қыпшақ” деп атады, дейди.

Түрк халықларыньщ жазба есхерткишлеринич бири “Оғузнаме” 
естелигинде О^уз-қаған саўашта Итиль дэрьясынан Улуғ Орда деген 
бек ағаштьщ ишин жонып, кеме соғады. Иши жонылған ағашты бунда 
да “кьшшақ” деп ат қояды. Соннан Улуғ Орда беклик еткен урыўлар 
“қыпшақ” деп аталады.

Қыпшақ ҳәм жылқы жыйнады,
Желиге қулын байлады.
Қымыз сабасын сайлады,
“Тоқсаба” уран болған екен, -  дейди.

Түрк тилинде “тоқ” -  тоқшылықты анлатса, “саба” қымыз қуя- 
гугьш, териден исленген ыдыс, соннан “тоқсаба” сөзи келип шыққан. 
Демек, қьшшақларга уран болған “Тоқсаба” аггьщ культы менен бай- 
ланыслы екен.

Ал, аггьщ культы тольиы менен қоцырат урыўыньщ келип 
шығыўы менен байланыслы. Бирақ, тарийх илиминде қоцырат 
урыўьп^ монголлардьщ шабылыўы менен байланыстырады (Б.Д.Гре- 
ков, А.Ю.Якубовский г.б.). Ал, қарақалпақ халық шежиресинде аттьп^ 
культына кеўил белсек, монгол басқыншылыгы дэўиринен бир неше 
мьп| жыл бурыи пайда болғаньш көремиз.

Ҳэр урыўға хабар салды,
Қодыр ат минип Майқы келди,
Қырық кисиге басшы болды,
Майқы сэрдар болған екен, -  деп келтиреди Бердақ шайыр.
.Майқы бийдид агы тарийхта айтылмайды, бирақ ха,1ық шежире-
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леринде ол бар. Қарақалпақлардьщ халық аўзындағы шежирелеринич 
биринде Майқы бий қарақалпақлардық арғы бабасы деп бериледи. 
Майқыдан Жайылған ҳәм Сейилхан туўылады. Жайылғаннан қоцы- 
ратлар туўылады. Майқы Шычғысты хан көтериўде биринши рет 
арба соқтырған адам. Шыцғысханға байланыслы айтылатуғын усы 
ацыз Шыцғысхан заманынан бир неше әсирлер бурын халық аўзында 
болған. Бердақ “Қоцырат” сөзин арбаға жегилген қоцыр атган келип 
шыққан деген мағлыўмат береди. Бердақтыц усы келтирген мағлыў- 
матында үлкен сыр бар. Аттьщ 1̂ льтьшьщ қоқырат урыўына символ 
етип алыныўы қасқырдьщ 1ф 1ьтьшан ертерек пайда болған.

А.Соколов Майқы бийдин шығысын ертеден Яфестен баслайды. 
Күнге сыйьшған эййемги дәўирде Күн қудайын “Май” деп атаған. 
“Майқы” сөзи Күн қудайы менен байланыстырылады. 1954-лсылы 
Мойнақ районынан 70 жасар ғарры Н.Икметуллаевтан А.Каримов 
жазып алған мағлыўматта “Шьщғыс” деген сөзди “Күнес” деп, ана- 
сын Арыўхан, экесин Томаўыл деп береди. “Шьщғыс” деген сөздин, 
ези “күннен дөрелген” деген сөз екен. Демек, Майқы бий еқ эййемги 
Күнге сыйынған дэўириндеги нусқа, усы әййемги легендада Шьщғыс- 
ханды қудиретли етип көрсетиў ушын Майқы бийдиц аты менен қай- 
тадан исленип берилген деген пикирге келемиз.

Қоныраттьщ ураны -  Жайьшған баба, тацбасы -  аттыц тағасьь 
Жайьшған баба мал жайлаўыныц ийеси, шарўа адам болған. “Жай- 
ылган” сөзиниц өзи “жайлаў” сөзинен келип шыққан. Шарўашылық, 
мал бағьш күн көриў дийханшылық кэсибинен бурьш пайда болған 
бизиц ата-бабамыздыц ец әййемги кэсиби.

Қарақалпақ шежирелеринде Жайылған бабадан Нағадай т>'ўыла- 
дь!. Нағадайдьщ алты ҳаялы, қул ҳаялы менен жети ҳаялы болады. 
Олардан отыз ул туўылады. Отыз ул батыр болады. Сол отыз улдан 
қоцыратлылар келип шығады. Ец үлкен улы Дөнес батыр. Отыз ул- 
дан егиз бала туўылады. Хан Дөнестиц балаларьш айырыў ушьш қо- 
лына тамға басады. Ырғақлыға -  ырғақ, қостамғалыға -  қос тамға, 
терис тамгалыға -  терис тамға, қазаякдыға газдыц аяғыи, бақанлыға
-  бақанды, шэўжелиге -  ноқат, мүйтенге -  шаньшщы т.б. тацба етип 
басқан. Усы белгилери сол урыўдыц тамғасы больш қалған. Усы урыў 
тацбалары б.э.д. 1Ү-Ш эсирлерге тийисли Қарақа/шақстан территори- 
ясьшдағы Жамбас қала, Базар қала, Гяур қалаларьшан табылған гер- 
бишлерде басылған.
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Демек, бул танбалар тийисли қоцырат урыўы монгол басқын- 
шылығынан кейин емес, ал б.э.д. дэўирде гшйда болған жэне қарақал- 
пақлардын сол дэўирде ҳэзирги жасап турған территорияларында жа- 
сағанлығын дәлиллейди.

4. ЎАТАНЫМ ҲӘМ ОТАЎЫ М

«Ўатан» сози «отаў» сөзинен келип шыққан болыўы керек. Ал, 
«отаў» сезинде «от» сөзи жасырыньш жатыр. От басы -  бул семья, 
кец мэнисинде Ўатан. Сен туўылған жер, сен оған тийисли жер. Бун- 
да эййемги Күн қудайына сыйынған дэўирдеги түсиник сақланған. 
Күн кудайына сыйынған дэўирден бизге жеткен дэстүр оггьщ культи. 
Әйемги ата-бабаларымьгз оггы Күннич жерге түскен жуллығы, күн 
болмаса жерде тиришилик жоқ, ал оты жанбаса үйде берекет жоқ деп 
түсииген. Сонлықтан қарақалпақтьщ ҳаяллары үйде опь! сөндирме- 
ген, ошақта қозды күлге көмип, күн-түн оны сақлаған.

Қара үй (қара үй, отаў, ақ отаў) қарақалпақ халқыньщ ен эййемги 
дэўирден сақ-панған турмыс ықтыяжлығь!нан туўьшған халь!қтын 
экономикалық турмыс жағдайьша, көшип-қоныўға ылайықласты- 
рған, халқымыздьщ неше эсирлер бойы тек жасаў ушын ғана емес, 
ал мэдений хурмысын демонстрациялаў ушь(н пайдаланган мүлки. 
Қара үй 1'ек қарақалпақларда ғана емес, шарўашылық пенен шуғыл- 
ланған хальщларда, мысалы, өзбек, қазақ, қапмық, монгол, қырғыз- 
ларда өзлериниц мш лий қара үйлери бар. Қара үй адамды тәбият 
қушағынан бөлмей, тәбият пенен адамиьщ өз жүрек соғысын бирик- 
тириўге хызмет етеди. Ҳэр халықтьщ қара үйинде сол хальн<;тьщ мил- 
лий қол өнери пайдаланған. Қарақалпақтын қара үйин дүньяньщ ец 
күшли искусство өнерлериниц қатарына қойь^ўға болады.

Қара үй жер менен төцкерилген аспанньгц символикалық обра- 
зьш береди. Адам жерди басып, жер бетинде жасайды, ал оныц тө- 
бесинде тецкерилип турған ҳаўа аспан -  бул қара үйдиц шацырағы, 
яғный шацырақ кек аспанньщ үлгисинде жасалған оньщ копиясы, 
космосгыц символы. Оньщ белин қаўсырған белбеўи бул экватор сы- 
зь!ғы. Шанырақ тортке бвлинип гурады. Бул дүньяныц төрт тәрепи 
шығыс, батыс, қубла, арканы белгилеген.

Аспан элеми көк ғүмбез, барлық тиришиликтиц баспанасы, ал 
отаў сол аспан элемин тебеце экелип төцкерип сени сыртқы тосқын-
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лықтан қоргайтуғын гүмбезиц. Сол отаўдық ийесин «отагасы» деп, 
яғный «отаў ағасы» деп атаған, ал «отаў тигиў»ди үй болыў, ез алды- 
на бир семьянық пайда болыўы деп түсинген. Отаўды қарақалпаклар 
«қара үй», «ақ отаў» деп айтады. Отаўда үлкен архитектураньщ сыры 
жатыр. Гүмбезли архитектура б.э.б. 1Ү-1! эсирлерде де болган. Қа- 
рақалпақлардын, тийкарғы жасайтуғын жери ак отаўы (қара үйи). Қы- 
сы-жазы, қандай ҳаўа райы болса да, жасаўга ылайықластьфьшган 
жэие көшиўге қолайлы, жазда салқын, қыста ыссы. Шарўа халықтьгқ 
жасаўы ушын бас тиришиликтиц тиреги, оньщ малы ҳэм езлери жа- 
сайтуғын жери — отаўы. Қарақалпақлар сыйыр, ат, түне, қой, ешки 
сақлаған. Шарўалар ушьш малға жайлы жерге көшиў характерли. 
Жазда жаз жайлаўьша, қыста қыслаўга көшиў ушьш олар қара үйин 
бир жылда еки рет жығып, қайта тигип отырган. Сонлықтан оларга ец 
қолайлы үй усы олардьщ қара үйи, ақ отаўы. Қара үй олардьщ барлық 
талабына жуўап берген.

Қара ү'й дәцгелек болганы меиен ортада тз^рған ошағь! төрт му ш;№1 
болады. Ошаққа жағылған оттьщ түтини шацырақтан шыгьш кетиўи 
ушьш, от жаққан ўақтьщда түцлик ашылады. Сонльи<;тан дэстанларда 
«тәрткүллеп ошақ ойдырып» деген сөз айтьглады. Опшқта бәрқулла 
от сақланған. Оны қәлеген ўақтында пайдаланған. Ошақта оп ы ц  сө- 
ниўи жаман ыррлм, үйде бахытсызлыққа альш келеди деп есаплайды. 
Ал, төрткү^лли ошақ дүньяныц терт тәрепин белгилеген. Ошақтьщ 
мушы есикке ҳеш ўақьпта қарамайды.

Ақ отаў байлар, ҳэмелдарлар, бий ақсақаплар пайдагганатуғын 
үйи. Ол аппақ ақ қойдьщ жүнинен исленген кийизлер менен жа- 
быўларьш пайдаланған, отаўдьщ баў-шуўьша ақ, қызыл, қоцыр, қара 
рец көбирек пайдаланған.

Қарақалпақтьщ ақ отаўы менен қара үйдиц арасьшда айыр- 
машылық бар. Бирақ, көбирек екеўин бир атамада «қара үй» деп 
айтады. Ақ отаўды қыз узатылганда қызына енши ретинде береди, 
баласын белек шығарганда ақ отаў тигип береди, соныц менен бир- 
ге байлар езлери отырыў ушын тигеди. Ақ отаўға ақ қойдыц жүни 
пайдаланылады. Оныц баў-шуўы қара үй менеи бирдей болады. Қа- 
рақалпақтыц ақ отаўы да, қара үйи де езгеше. Оныц уўь!қлары бий- 
ик, шацырағы жоқары, ыйығы бийиктен альшьш, жоқары көтериле- 
ди. Қара үйлер кереге, уўық, шацырақ, мацлайша, табалдырьгк, есик, 
жақлаў, гүцлик, бақаннан турған. Қара үйдии жабыўы, кипизден, кой~
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дыц жүнинен исленген. Олар туўырлық, үзик, түқлик, ақ басқур, қы- 
зыл басқурдан турады. Қара үйдин баў шуўы есилген, тоқылған ҳэм 
кийиз етип басылған болады. Керегеси, уўықлары, шацырағы ийил- 
гиш кегей агашынан, есиги беккем тут ямаса ерик ағышынан ислене- 
дй. Қара үйдин иши, сыртына тутатуғын шийдиц түрлери: сым ший, 
ораўль! ший, гилем ший, алаша ший, ақ ишй. 1Лийди ҳәр түрли етип 
тоқыған. Аў ший, есик ший, кийиз басатуғын ший, қазан жапқыш 
ший, мал соят)тын ший, қора ший, тосек ший т.б. Қара үй қарақал- 
пақларда емирде жасаў ушьш ғана емес, ал эстетикалық дүньясы- 
нын геззаллық түсииигиниқ жыйынтығы. Қонақтыц көзи гоятутын, 
адамға рэҳэт беретуғьш, дем алатлғын жери.

Көк аспан бул кен дүнья болса, қара үй сол үлкен дүньяга ели- 
ю!еп олар езлери ушын қүрьш алған киши дүньясь!. Кец дүнья аспан, 
экваюр, жер болыи белинсе, қара үй де бөлинеди: шақырақ, уўық, ер- 
генек, белбеўи. Қара үйдиц шақырағы ен, кийели болеги. Қара шацы- 
рақ деп олар атадан балаға нэсил больн! өтип киятырған үйди атаған. 
Иеге (^қара шадырақ», неге «кара» сөзин пайдаланған? «Қара» эйй- 
емги түрки халык^шрында иренди емес, ал биринши, үлкен, терен де- 
ген мазмунды береди. Оғузханньщтунгыш улы «Қара хзн», оны басқа 
улларына хан етип белгилейди, басқаларьш усы Қара ханға багыньщ 
дейди. «Қара мал» сезиндеги «қара» малдьщ үлкенлигин белгилейди. 
«Қара теғщз» тедиздиц тереғщигин және үлкенлигин көрсетеди. «Қара 
аламан» кепликги билдиреди. «Қарақалпақ» сезиндеги «қара» сөзи 
де иревди билдирегуғын сез емес деп ойлаймыз, ол «үлкен», «ири», 
«басы» деген мағьшаны билдиреди. Жер үлкен болғаны ушын жерди 
«қара жер» дейди, жердиқ рен,и қара болғаны ушын емес, бул жерде 
де «қара шацьфақ», шацырақ қара болғаны ушын емес, ал сол үйдиқ, 
ата-бабасынан киятырган бас шацырағы деген мағананы береди. Қа- 
рақалпақтьщ қара үйинде шым карадан жабылған жабыўлар ушырас- 
пайды, көбинесе ақ, қоцыр ирендеги кийизлерди пайдаланады. Ал, 
баў-шуўына қызьи!, қара, ақ, қоцыр ирецлер пайдаланган. Қара шаны- 
рак қарақалпакларда балалардьщ биреўине, кебинесе киши баласына 
буйырған. Бизи!^ ата-бабамыз кара үйдин босағасы менен төрии кий- 
ели деп есаплаған. Торде ата-анасы, жасы үлкенлери гана отырган, ал 
габалдырыкты сол үйди сыртқы дүньядан са!<лашуғын қорғанышы, 
үйдин ар-намысын саклайтуғын тиреги деп түсинген. Табалдырықты 
адамға бастырмаған, босағада адамды ^урғызбаған.
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5. ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАЎЫ

Европа илимииде царацалпщ жыраўып 
юертлеген талаптлы тимпаз Карл Райхлга 

ҳ]^!мет нышапы ретинде.

Эпос (эййемги греклердин «сөз», «болган ўақыяны айтыў», «ко- 
сық» сөзинен келип шыққан, еткен қаҳарманлық ўақыялар ҳаққын- 
да баянлаў магананы береди), ямаса дэстан ("дэстан"-парсы тилинен 
алынған, «эцгиме» сөзинен келип П1ыққан) -  халық а>^1з эдебияты- 
ныц ец көлемли жанры. Ол аўызеки дөретиледи, аўызеки атқарылады, 
аўызеки түрде неше эсирлерди басып етип бизге жехти. Оныц бар- 
лық жасаў емири аўызеки түрде өтеди (ал, онық хатқа түсирилиўи, 
жазба нусқасы екинши мэселе, биз ҳэзир аўызеки дэстанларды көзде 
тутамьв). Дэстанды атқарыўшысы миллионға жақын текстти ядын- 
да сақлайды, оны атқарады, халық арасьшда таратады және өз енери 
елип кетпеўи ушьш шэкирт таярлайды. Демек, бул жан-жақлама то- 
лық жетилискен өз алдына енердин түри. Оньщ ез дәстүри, жолы, ез 
заны, теориясы, өзиниц мехаиизми бар. Жыраўдын эжайып усы ене- 
ри қалай иске асады, қандай методлар тийкарында ояар үлкен келем- 
деги дэстаиларды ядлаган, аўызеки түрде жасаған, аўызеки эўладтаи 
эўладқа қалай жеткен деген мэселе дүнья фольклорис1ика илиминиц 
дыққатын буннан бир эсир бурын белген еди. Содан бери бир неше 
илимпазлардьщ мийнетлери жарыққа шықты, бирақ ҳәзирги күнге 
шекем олар аўызеки эпостьщ патриархы -  эпос атқарыўшысы жыраў- 
дьщ атқарыў сырларын аша алмай киятыр.

Келемли эпикалық жыр -  эпос («дәстан» сези көпшилик халықта 
усы термин менен алынған), түрки халықларыньщ көпшилигинде 
дэстан, якутларда олонхо, қазақларда жь!р, қырғызда ыр, башқурт- 
ларда кобаир т.б. десек, онық жыршысын қарақалпақларда жыраў, 
қазақпарда жыраў, жыршы. жыршы-ақын, өзбеклерде ирау, бахши, 
түркменлерде бахши, озан, азербайжан менен түрклерде озаи, ашық, 
ашуг, ваншаг, якутларда олонхосут, хакасларда кайчи, башкуртларда 
сэсэн, кобаиршы т.б. деп айтады. Булардьщ бэри келемли эпикалық 
жырды жырлаўшылары. Бирақ барлығьша ортақ нэрсе -  темасы ме- 
нен идеясы, яғный халықты душпаннан қорғаған батырлардьщ ер- 
лиги ҳаққында жыр, ал оньщ атқарылыўы, жырланыўы бир-бириие
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усамайды. Ҳэр қайсысыныц бурыннан киятырған дэстүри, атқарыў 
техникасы, өзгешелиги бар. Аўызеки эпостын қалай жасаў сырын 
түсиниў ушын эпос атқарыў дэстүри жасап атырган халықлардагы 
жыршылардыц атқарыў техникасындагы тольш атырган мын сан еки 
өнерин үйрениў керек.

Эпостын текстинен бетер онын атқарылыўында сансыз енер пай- 
даяанылады. Эпосы музыкасыз атқарылатугын халықпардагы эпо- 
стыц атқарылыўы, онда пайдаланатугын артистлик енер эпосы му- 
зыка менен атқарьшатутын халықларга салыстырганда қурамалырақ. 
Эпос атқарыўшысы тынлаўшыны бир неше саатлар бойы езине қара- 
тыў ушьш ол шексиз бай өнерди пайдаланады.

Биз фольклористика илимине дэстан атқарыўшысыньщ ен ески 
түрин жогалтпай XXI эсирге әкелген қарақалпақ эпос атқарыўшысы -  
жыраўдын атқарыў өнери мысальшда аўызеки эпостын жасаў сыры, 
аўызеки дэстүрдин сақланыўы менен атқарылыўьшдагы дэстүр ме- 
нен импровизациянын зацлары ҳаққында дүнья фольклористика или- 
минде айтыльш атырган пикирлерге тоқтаймыз.

Жыраў -  көлемли халық дэстанларьш атқарыўшы. Биз жоқары- 
да айтьш еткенимиздей, дәстан атқарыўшылары дүнья халықпарьш- 
да бар, бирақ олардын атқарыўы, жэмийетгеги орны ҳэр халықта ҳэр 
түрли.

Әййемги грек эпосы «Илиада» менен «Одиссея»ныц аткарыўшы- 
лары аэдлар, грек жыршьшары (Гомердин авторлыгы илимде тартыс- 
лы болганлықтан оныц авторлыгы жөнинде сөз етпеймиз. -  С.Б.), 
олар лира. кифара, форминга сияқлы тарлы музыкалық эсбапта халық 
қосықларын, батырлар ҳаққында эпикалық жырларды жырлаўшылар, 
импровизаторлар болган. Олар қалай атқарды, қандай музыкаларды 
пайдаланды ол илимге белгисиз. Аэдлар халық арасында жэне патша- 
лардын сарайында жырлаган. Аэдлардан соц Европа халықларьшда 
рапсодлар келди. Рапсодлар грек эпосларьш («Илиада», «Одиссея»), 
эпикалық жырларды, халық қосықларын ҳэм өзлериниц шыгармала- 
рын лира музыкалық инструментинде ел гезип жүрип атқарыўшылар 
болды. Шпильманлар орта әсирдеги немец тилинде сейлейт>гын ха- 
лықлардыц гезбе артистлери, олар халық қосықпарьш ҳэм эпикалық 
жырларды атқарыўшылар. Булар Европа фольклорындагы эпикалық 
жыршыларыныц типик ўәкиллери. Олардыц репертуарындагы халь[қ 
қосыкларын, эпикалық жырлар гана жыраўға жақьш болғаны менен
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олардьщ жэмийеттеги орны, қалай атқарғаны, қандай жерде атқарға- 
нын айтсақ, жыраўдан бираз өзгеше екени көринеди.

Эпикалық жырларды бизге XX эсирге дейин жырлап келген, 
жыршынын классик түри Орайлық Азиядағы, Сибирдеги ^урки ха- 
лықларында сақланған. Эпикалық жырдыц ец гигант түри қырғыз- 
лардьщ «Манас»ы 700.000нан аслам қосық қатарынан турады, дүнья- 
да эпостьщ ен көп варианты өзбек халқыньщ «Геруғлысы». Оньщ 75 
шақабы бар, 105тен аслам варианты жазьш алынған, ал жазьш алын- 
бағаньшьщ өзи усьшдай, 105 вариантьшьщ ҳэр бири 10.000 қосық қа- 
тарынан турады десек, бир дэстанныц вариантлары 1.050.000 қосық 
қатарынан турады.

Кеп циклли эпос түркмен халқьшьщ «Гөруғлы»сы, «Геруғлы» 
дэстаньшьщ елиўге жақьш шақабы болған, ҳэр шақабы 15.000 -  
20.000 қатардан турады десек, түркмен бахчисиниц ядьшда 1 000 000 
косық қатары болған жэне ол музыка менен атқарылған. Дэстанды 
нама менен атқарыўы жағьшан жыраў намаларыньщ ец көп түри қа- 
рақалпақларда. Қарақалпақ жыраўы дэстан атқарғанда 130ға жақын 
намасы менен атқарған жэне сол намалардьщ 4-5 вариантлары болған, 
сонда қарақалпақ жыраўьшда б50ге жақын намалар вариантлары ме- 
нен болған, қарақалпақ дэстанларыньщ көлеми 15.000 -  25.000 қатар 
қосықтан турған, бир жыраўдьщ репертуарында 20дан аслам дэстан 
болса, сонда жыраў 500.000 -  600.000 қатардаи туратуғын қосықты 
650 мелодия менен атқарған ҳэм ядьшда сақлай алған.

Эпос аўызеки бизге қалай жеткен, сондай миллионға жақьш қо- 
сық қатарьш қалай жыршы ядьшда сақлаған, бул традиция эсирден 
эсирге аўызеки түрде қалай жасаған. Бул мэселениц дүнья фольклори- 
стика илиминде шешилиўи керек эҳмийетли мэселе екенин А.Н.Весе- 
ловский ескертип кеткен еди Ол эпос ҳаққында сөз еткенде, эпика- 
лық жырларды тек текст аркалы изертлейтуғьш илимпазларды қатац 
критикалады жэне эпостьщ қалай жасап келгеилигин түсиниў ушьш 
Орайлық Азия, Кавказдағы эпос жыршыларыньщ қалай атқарыўын 
көрмей түсиниў мүмкин емес екенлигин айтты. Эпостьщ жасаўында 
оныц тексти менен атқарылыўы баслы мәселе деп, екеўин бирге алып 
изертлемей аўызеки эпос ҳаққьшда сөз етиў мүмкин емес деп дурыс 
анықлаған еди.

’ Веселовский А.Н. Историческая поэтика. / Вступ. Ст. И. К. Горского. Ком- 
менп В.В. М очаловой.-М .: Высш.шк. 1989
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Тилекке карсы, эпос изертлеген илимпазлардыц изертлеўлери 
эпостыц текстиниқ үстинде болды. Онын, калай жасаўы, аўызеки 
дәстүрдиц атадан балаға берилиўин ичертлеў дыққатынан шетте қала 
берди. Эпостын аўызеки жасаўын анықлаўда сол үлкен текстти жы- 
раўдьщ қалай ядында сақлаўы, аўызеки тексттин устаздан шэкиртке 
қалай өтиўи, эпостыц аўызеки жасаўында пайдаланған тэжирийбе- 
лер, формулалар, жыраў пайдаланған техника жөнинде фольклори- 
стика илиминде соқгы дэўирде бираз мийнетлер шықты.

Ал, эпостын аўызеки жасаўында оньщ тек ғана тексти емес, 
ал оньщ атқарылыўы, қалай атқарылыўы, музыкасы, музыкалық 
жақтан безелиўи ец эҳмийетли мэселенин бири. Ал, эпостьщ аўызе- 
ки жасаўында жыраў пайдаланған усыллар изертленгени менен дүнья 
фольклористика илиминде бети ашылмай турған бир мэселе бар, ол 
эпостьщ аўызеки жасап, аўызеки бизге жетиўинде оньщ атқарылыўы, 
эпостьщ аўызеки музыкалық жақтан безелиўи мэселеси. Бул эпоста- 
ныў илиминде ен эҳмийетли мэселениқ бири. Жыраў нотасыз 25.000 
қатар қосықты түрли намалары менен атқарады жэне ол намаларды 
сти.чиялық түрде пайдаланбайды, ҳэр бир наманьщ эпостьщ мазму- 
нын ашыўды өз орны менен пайдаланады. Олар бунь! қандай усылда 
пайдаланалты? Әлбепге, бул илим. Эпостьщ аўызеки жасаў сырларын 
үйрепгенде, оныц усы жағын есапқа алмай оны түсиниў мүмкин емес. 
Эпосты аўызеки түрде атқарып, бизге аўызеки жеткизген атқарыўшы- 
лардьщ классик түри қарақалпақлардыц жыраўы.

Қарақалпақ жыраўыньщ аўызеки атқарыўында пайдаланған му- 
зыкалары, дэстанныц музыкалық жақтан аўызеки енердиц занлары 
тийкарьшда безелиўин сөз етпей, улыўма эпос ямаса дэстан ҳаққьшда 
толық мағлыўмат берилиўи мүмкин емес деп ойлаймыз.

Совет ҳүкимети кишкене миллетлердиц, соныц ишинде карақал- 
пақ халқыньщ қайталанылмайтуғын езинше миллий байлығына ийе 
халық екенлигине кеўил бөлген жоқ. Қарақалпақларды ғалаба саўат- 
сыз халықтьщ қатарына киргизип, бизиц саўатымызды 0,2 процент 
деп белгиледи, галаба саўатсызлықтан-ғалаба саўатлылыққа Совет 
ҳүкимети жеткизди деп өз идеологиясыньщ баҳасын көтерди. Ал, 
усы ‘"саўатсыз” халықтьп! бурынғы миллий мәдениятына сер салып 
қарасақ, саўатсыздыц қольшан келмейтуғын бай миллий мэденияты- 
на ийе болғанын керсмиз. Ғәрезсизликтиц миллий идеологиясыньщ 
бас багдарында миллий мэдениягымыз тийкарында жаца жэмийеттиц
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тырнағын салыўға берген дурыс багдары бизин миллий мийрасьгмыз- 
дьщ өз баҳасын бериўимизге имканият туўдырады. Қарақалпақ халқы 
ушын усындай бай миллий мийрасы -  бул қарақалпақ халь!қ дэстан- 
лары, оньщ атқарыўшылары -жыраўлары, олардьщ пайдаланған на- 
маларынан көриўге болады.

Қарақалпақ жыраўы -  аўызеки түрде қэлиплескен халқымы- 
здыц эййемги дэўирден бери жыйнап экелген руўхый мэдениятьш, 
ақыл-ой, философиясын бизге жеткизген өнер ийеси. Бир неше мьщ 
жыллық тарийхый, социаллық-жэмийетлик ўақыяларды сөз ҳәм нама 
арқалы жеткизген өзинше миллий өнер. Жыраў адам баласына аўызе- 
ки сөз ҳәм музыка менен жақсылықты, гөззаллықты, адамгершиликти 
жырлап келди, жыраў урыска, басьш алыўшылықка елди, жерди бул- 
дириўге қарсы гүресип келди, жыраў халқымызды уллы гуманистлик 
идеялар менен руўхландырьш отырды, эсиресе жасларды Ўатанын 
сүйиўге, ҳадаллыққа, ҳүжданлыққа тэрбиялап келди. Бул мийрасы- 
мыз тарийхтьщ бир неше мьщ жыллық сынақларында тапланған, 
өзинше тарийхый-экономикалық шэраятта қэлиплескен бизиц ата-ба- 
баларымыздьщ өз эўладын руўхы күшли, жоқары адамгершиликли 
инсан етип тәрбиялаўда қолланған методы, усылы сьшатында баҳалы. 
Соньщ ушьшда музыка ҳэм сөз бир дэстүр етип берилип екеўиниц 
қосындысы жыраўдьщ атқарыўында эжайып миллий байлық болып 
қэлиплескен. Жыраў -  бул езинше эжайып байлықтыц ийеси, оньщ 
ўазыйпасына тек ғана эпосты жырлаў, атқарыў кирмейди, ол халық 
билиминиц, мэдениятыньщ академиясы, жыраў отыргаи жер бул 
өзинше дала театры, жыраў намалары бул халықтыц эсирлер даўа- 
мыида жыйнаған музыка ҳэм көркем сөз мәдениятьшьщ энциклопе- 
диясы. Жыраў ҳаққында сөз еткенде халық мэдениятыньщ усы жағын 
бас орьшға қойыў керек*.

Қарақалпақ жыраўы -  қаҳарманлық дэстанларын атқарыўшы. Ол 
ҳаққында сез еткенде ҳэзирги дәўирдеги дүиья фольклористика или- 
минде бул мәселениц изертлениўине тоқтамай кетиў мүмкин емес.

XX эсирдиц орталарьшан баслап дүнья фольклор изертлеў или-

* Қаракалпақ жыраўыныц аткарыў өзгешелиги. жыраў намалары каракалпак 
фольклористика илимиьще бнраз изертлепди. Бул тараўда Н.Дэўкараевтын, И.Сагый- 
товтыц, К.Айымбетовтын, Қ.Максетовтын. Т.Адамбаевань[н, А..Алымовтын т.б. мнй- 
нетлерин атап өтсек бола,аы. М.Жийемуратов тэрепинен карақалпак жыраў намала- 
рынын нотаға түсирилиўин (М.Жийемуратов. Жыраў намалары. -  Нөкис, 1979) бул 
тараўда исленген әҳмийетли жумыслардьп( бири.
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минде эпос қалай атқарылады, аўызеки түрде эпос бизге қалай жет- 
кен, қандай техника пайдаланған деген мэселе ец актуаль мәселе етип 
қойьшды, Бул мэселени Европа фольклорыньщ мысалында шешиў 
мүмкин емес еди, себеби оларда эпостыд жасаўы, атқарылыўы орта 
әсирлерде тамам болган еди. Буны тек эпосты атқарыў «жанлы твор- 
честволық процесс» (А.Н.Веселовский) ретинде жасап атырған ха- 
лықларда ғана шешиў мүмкин еди. Бул бойынша А.Ф.Гильфердинг, 
Б.Ю.Соколов, М.К.Азадовский, А.М.Астахова, В.М.Жирмунский,
В.Я. Пропп, Б.Н.Путилов т.б. илимпазлар изертлеў жумысьш жүргиз- 
ди. Бул мэселе бойынша елеўли жақалыққа қол жеткизген Америка 
фольклористлери Мильман Пэрри, Альберт Лорд болды®. Олар Аме- 
рикада эпос болмағанлығы себепли Европадағы серб жыршылары- 
ньщ гуслярда эпос атқарыўын, Болгариядагы түрк жыршыларьшьщ 
агқарыўьша экперимент жасап «аўызеки эпос» теориясын пайда етти 
(оны «ГЬрри-Лорд теориясы» деп те атайды). Олар аўызеки эпостық 
атқарыў техникасьш, олардьщ ядта бир неше формулаларды сақлаўы, 
сол формулалар, клише, тропларды ядтан айтыў арқалы жыршылар 
эпосты атқарады деген шешимге келди. Бул теория немец илимпазы 
Карл Райхл тәрепинен түрки халықлары эпосыньщ мысальшда даўам 
етилди'*^.

Бул илимпазлар эпостыц жасаўыньщ, бизге жетиўиниц тий- 
карғы жолларын, эпос атқарыўдағы турақлы түрде жасайтутын тех- 
никаларын, формулаларьш, «стандарт клише»лерин изертледи. Бирақ 
олар эпос тек ғана сөзден қайталанған формулалардан турмайтуғы- 
нын, эпоста жыраў тек ядлаған текстин, эпостыц мазмунын айтыў- 
ды мақсет етпей, ал оньщ атқарьшыўы, үлкен артистлик техниканьщ 
нәтийжеси екенлигине, эпосга ец тийкарғы нәрсе оньщ музыкасы, 
жыраў намалары, олардьщ орналасыў тэртиби екенлигин сөз етпе- 
ди, олардьщ изертлеўи тийкарынан тексттиц үстинде болды. Сонда 
эпос тек ғана формулалардан тура ма? Егер эпосты тек ғана формула- 
лардан 1урадь( деп есапласақ, ол стандарт, схемага қурылған жансыз 
сүўрет, қурғақ модель больш шықпай ма? Ал, творчество, жыраўдьщ 
таланты, атқарыў өнери, оньщ ҳэр мелодияны атқарғанда даўысы,

Лорд А.Б, Сказитель / Пер с анг, И коммеит. Ю ,А.Клейнера и Г.А.Левинтоиа, 
Послесл. Б.Н.Путилова. Ст. А,И,ЗаИцева, Ю ,А.Қлейнера. - М.,

Райхл К, Тюр.кский эпос. 'Ғраяиции, формы, поэтическая структура, /Пер, с 
анп ВЛрейстер. Под ред. Д.А,Функа. -  М,: Вост, Лит, РАН. 2008.
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мелодиялардьщ вариантлары, мелодиялардыц орналасыў тэртиби қа- 
яққа кетеди? Барлық қаҳарманлық дэстанларда батырдын туўылыўы, 
оньщ ерлиги, сыртқы душпаннан елин қорғаўы, саўашқа түсиўи, 
душпанды жениўи бар. Дэстанларда усы эпизодларды сүўретлеўде 
пайдаланатуғын формулалардьщ барль[ғын бийкарлаўға болмайды, 
ол бар, мысалы жыраў батырдьщ батырлығын ерлигин, күшин, оньщ 
өсиўин сүўретлеғен жерде бир-бирине жақын келетуғын формулалар- 
ды, дэстүрди пайдаланады, бирақ усы формуланы биринин орнына 
екиншисин пайдалана алмайды. Ҳэтте, жыраў бүгин пайдаланған 
формуласын ертец айта алмайды, ертен ол басқаша етип сүўретлей- 
ди. Сонлықтан оларды ядлап алып пайдаланатуғьш формулалар деп 
қараўға болмайды. Егер оған усылай қарасақ, оған творчествоньщ, 
таланттын кереги жоқ, стандарт формулаларды пайдаланып, барлық 
қаҳарманлық дэстанларды атқарыўға болады деген түсиник келип 
шығады.

Ҳақыйқатында солай ма? Жоқ, элбетте. Бул түсинбеген адамға 
солай керинеди. Эпосты атқарыўдағы жыраўдьщ сан мын муқамға 
дөнғен даўысын, сан мьщ муқам менен берилген даўыс толқынын, 
оньщ мимикасьш, эпостьщ музыкалық жақтан безелиў^гн сөз етсек, 
ол симфониялық оркестрде атқарыльш атырғвй, сөз бенен музыка 
тендей эпостьщ мазмунын ашыўға хызмет етип атырған эжайып ис- 
кусство өнери екени анықланады (Биз бул жумыста дэстанньщ аўы- 
зеки жасаўьшдағы формулаларға емес, ал онық музыкалық жақтан 
безелиўине тоқтаймыз. -  С.Б.).

Аристотель «Поэтика» китабьшда барлық көркем өнерди «ели- 
клеў искусствосы» дейди. Еликлеўдин үш түрин -  қалай еликлейди, 
неғе еликлейди, қандай образда еликлейди деп көрсетеди. Қалай ели- 
клеўге ритмди, сөзди ҳэм гармонияны киргизеди. Ритм -  бул ҳэрекет, 
ал сөз -  бул қэдимги сөз, гармония -  бул метрика менен мелодия де- 
йди. Усы үш нэрсе сөз өнеринин тийкары деп көрсетеди. Олай бол- 
са, жыраўдьщ атқарыўы усы үш өнерге тийкарлаиған. Жыраў қобы- 
зда ойнайды, ҳэрекет етеди, жыраў сөз айтады, жыраўдьщ аўзынан 
шыққан сөз уйқасық ҳэм мелодия менен бериледи.

Эпостьщ атқарьшыўында даўыс толқыны, сеслер, жыраўдьщ ла- 
пызы үлкен роль атқарады. Бир қыйлы текстги жыраў ҳэр атқарға- 
нында ҳэр түрли даўыс толқьшьшда, ҳэр түрли мелодияда береди. 
Оньщ даўыс голқьшы тециздиц толқьшы сияқлы, қумлардьщ үстин-
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деги толқын-толқыи болып турған қумлардыц белесине, узын ҳэм пэс 
болып турған таў шоққыларына усайды. Ол толқынланып келип, бир- 
ден бийикке көтериледи және төмен түседи. Ол бир қыйлы етип жыр- 
ламайды. Усь! жерде жыраўдьщ ҳәр бир сөзи бурын сол сөз айтылғаны 
менен жақадан пайдаланған жерде жыраў оған басқа функция береди, 
ол бурынғы формасын пүтинлей өзгертеди. Ол жаца күш, жаца энер- 
гияны бойына адып, алдынгы .чызметинен басқаша мазмунында, фор- 
масында, екинши хызметинде пүтинлей езгертеди. Егер ол алдыцғы 
хызметин өзгертпегенде жыраўды тыцлаў күтэ жалығарлы болар еди.

Жыраў ҳеш ўақытта дәстанды бир қыйлы даўыс толқыны менен 
атқармайды. Ол даўысын сондай етип көтереди, қасында отырған 
адам шоршып кетеди. Бул усылды ол ™ цлап отырған адамныц бар- 
лық дыққатын өзине қаратыў ушын ислейди. Ҳэр бир эпизодты та- 
мамлағанда ол «бул ўақыя усы жерде тура берсин, ендигисин мынадан 
баслаймыз» деп жыраў екинши ўақыяға өтиў себебин айтып кетеди. 
Жаца эпизодты «әл, қисса, ендиги сезди мынадан еситиц» деп баслай- 
ды. Бақсыларды айттырғанда тьн^лаўшылар «саў болыц!», «яшац!», 
«ҳа дец!» деп хошеметлеп отырса, жыраўды жырлатқанда тыцлаўшы 
силтедей тынып, тек гана жыраўды тыщ1айды. Жыраў атқарғанда жы- 
раўдыц даўысьн1ан басқа ҳеш даўыс шықпайды.

Жыраў «ҳай, ҳей-е-ей», деген қаратпа сөз.перди көп пайдаланады. 
Ондағы мақсети тыцлаўшыларды езине қаратыў, тыцлаўшыларды зе- 
риктиремей оны жанландырыў болады. Бирден усы қаратпа сөзге күш 
береди. Төменде биз жыраўдыц даўыс толқынын қалай пайдаланға- 
нын белгилер арқалы бериўге ҳэрекет етемиз. Жыраўдыц даўысын 
кетерген жерин үндеў белгиси менен {!), бир қэлипте айтқан жерин 
ийрек сызық пенен (~) пенен, пәс даўыс пенен атқарған жерин де- 
фис пенен (-) белгилеп, жыраў қарапайым толғаўды қалай атқарғанын 
көрсетиўге ҳэрекет етемиз. Жыраў толғаўды жай баслап болып темен 
түседи, жэне жай даўысқа түседи де, бирден даўысьш кетереди, Бул 
бир қатарды атқарғандағы өнери. Екинши қатарда ол бэлент даўысы 
менен баслап жай даўысқа, оннан соц пәске және жай даўысқа өтеди. 
Ал, үшинши қатарға келгенде жай даўыс пенен бирден бэлентке жэне 
жай даўысқа өтип турып бирден бэлентке өтеди. Тортинши қатарда 
ол үшинши қатарьш қайталаўы мүмкин, қайгаламаўы да мүмкин. Бул 
қатьш қалған тэртип емес, жыраў езиниц мүмкиншилигине қарап жай 
даўыс пенен бэлент даўысьгн түрли усьшда пайдаланады.
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Бул форма 7-8 буўынлы қосықларда пайдаланады, ал 10-12 буўьгн- 
лы қосықларда көбинесе даўыс басында сэл көтериледи де, қалган 
жағы жай даўыс пенен бериледи. Қосықтыд бул формасы дэсганларда 
аз гезлеседи. Бул жерде жыраў даўыс толқынын пайдалаиып, сөзлер, 
сеслер менен ойнайды. Жыраў көбирек «Әй», «ҳай-й-й», «хей яр» 
формасын эпозодтын басында .көбирек пайдаланғанда, ол усы сөзди 
даўысын көтерип айтады, ол өзине күш жыйнайды, тынлаўшыға да 
күш, энергия береди.

Неге жыраў бирден дэстанды басламайды? Жыраў дәстанды 
баслардьщ алдына «Той баслар», «Толғаў», «Термелер» менен кири- 
спе бөлимин ислейди. Себеби, халықтын алдына шыққанда тек ғана 
жыршы, дәстан атқарыўшы ретинде шықпайды. Ол халыққа ақыл-нэ- 
сият бериўшы, халыққа аталар сөзин айтып тэрбиялаўшы, дана фи- 
лософ ретинде шығады, Ол жыйналған халыққа билим береди, ақыл 
нэсият айтады, өткенлердиц ерлиғин айтады, халықты аўыз бирши- 
ликке шақырады. Халық жыраўдан усы сөзлерди еситиўге келеди. 
Жыраўдан халық излеғенин табады, оннан нэсият сөзлерди еситеди.
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эжайып адамлардыц тарийхын еситеди, ата-бабамыз айтып кеткен да- 
налык сөзлерин еситеди, олар тек ғана дэстан тынлап қалмай билим, 
тэрбия алады. Бул жерде ол педагог, ақылгөйши, тэрбияшы, халықтьщ 
тэғдийрине жаны ашыйтуғын жанашыр атасы, халықтын досты ре- 
тинде шығады. Ол усылай халықты дэстан тықлаўға таярлайды. 
Усы кирисиў белими ҳәр бир жыраўдын репету-арында шэртли т\рде 
орынланады. Сонлықтан жыраўдан халықтын, ақыл-нэсият сөзлерин, 
өткеилердин тарийхын көп билиўи талап етиледи. Жыраў дәстанға 
кирискенде қобызын қайта-қайта тартып, тьщлап отырған адамларды 
таярлап болып кириседи.

Қаҳарманлық дэстанларында ел қорғаў бас орында турғанлықтан 
оларды жыраў батырдьщ жүрисин, аттыц шабысын, батырлардьщ 
гүресин, узақ жолға батырдын жолға шь!ғыўын сүўретлейтуғын нама- 
лар тексти менен бирге бериледи. Соньщ менен бирге, шарўалардьщ 
турмысын, малдьщ мөқиреў, қой-қозы, ешки ылақтьщ маныраў, ат- 
гыц киснеў, түйелердиц бозлаў даўысын ҳэм өсимликтин ырғалыўын, 
қуслардьщ сайраўын, суўлардын сылдырлаўын бериў жыраўдьп^ 
даўысында, мимикасында ҳэм музыкасында жасайды.

Дэстанда тек ғана душпан менен урыс сүўретленбейди, онда ха- 
лықтьщ турмысы, салт-дэстүри, той мерекеси сүўретленеди. Дэстан- 
да сшгг-дэстүрге байланыслы қосықлар хапық аўызьшдағы қосықлар 
мемен тыгыз байланыста алынады. Дэстанда ақыл-нэсият беретутын 
гермелер, тарийхый ўақыяны жырлаған толғаўлар, хошласыў, жоқлаў, 
гарийхый арнаўлар, булардьщ барлығы ез традициясы менен, өзинин 
мелодиясы менен бериледи. Мысалы, хошласыўға байланыслы қо- 
сықтьщ намасын жоқлаў қосығына пайдалана алмайды, лирикалық 
кепшрмени сүўретлейтуғьш жерде жоқлаў пайдаланылмайды. Булар- 
дын барлығыньщ өз намасы, өзинин орны бар.

Қарақалпақ дэстанлары бастан аяғьн^а музыка менен атқары- 
лад|,1. Сөз бенен музыканын роли, жыраўдьгц атқарыў шеберлиги, 
мимикасы, даўыс толқыны дәстанда тийкарғы хызметти атқарады. 
Дэсшм тек гана сез енери емес. Халықтын искусствоға болған бар- 
лык чалабын қанаатландыратуғын кеп тармақлы енер театры. Дәстан 
|ммк;|р|.1мам үш бөлимнен ту'рады. Кирисиў, тийкаргы бөлим жэне 
СОЦ11.1 жуўмаклаўшы бөлимнен турады. Усы дэстүр барлық дэстан- 
||;|рда сақламады. Кирисиўде дәстанда болған ўақыя қай ўақытга, қай 
ла-рдс, қапдай урыўда, ким ҳаққьшда екенлиги айтылады. Тнйкаргы
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бөлимде дэстанньщ сюжети шийелениседи, конфликт эдебияттағы- 
дай раўажланады, шарықлаў шегине жетеди, шешиледи, соцғы жуў- 
мақпаўшы бөлиминде дәстан қаҳарманларынын душпанды женип, 
мақсетине жетиўи, бахытлы турмысы, балаларынын тәғдийри бери- 
леди. Ец сонында дэстанды жырлаған жыраўлардыц генеолог иясы 
бериледи.

Дэстанды атқарыў ушын эпикалық аудитория, яғный, оны 
тьщлайтугьш тынлаўшылар жыраў менен контактта болыўы керек. 
Бул эпикалық аудиторияны жыраўдьщ өзи, жыраў ҳаққындагы рекла- 
ма, жыраўды тычлаўға келген көпшилик, жыраўга жасалған жағдай 
дүзеди. Көрип отырғанымыздай, яшраўды айтгырыў, тьщлаў көп тар- 
мақлы комплекс, оны биринен бирин алыў мүмкин емес. Бьшайьш- 
ша айтқанда, жыраў ай^тыратуғьш атмосфера, жыраўдьщ эрўақлары 
тьщлаўшьшы таярлап, жыраўды сазлаўы керек. Буны эпикалық ау- 
дитория деймиз, жыраў усы эгшкалық аудиторияда тыцлаўшылары 
менен контактқа түспесе, ол қыза алмайды. Жыраўдьщ қызыўы кий- 
ели, тилсимли нәрсе, оған бийпэрўа қараўға болмайды. Жыраўдыц 
қызь^ўы, онық экстазға‘* түсиўи дэстанды атқарыўда бас хызметти 
атқарады. Жыраў эбден қызган ўакытында батырлар аты менен ке- 
леди, ямаса адамлардьщ алдынан қырық жигити менен өтип кетеди.

" Жыраўдыц экстазға түеиўи порхаилардыц экстазға түсиўинеи баскаша, 
Жыраў кызган ўакытывда оныи даўысы агиьцн.юып, кец лапыч бсиен үсг и-үсгиие 
айтып кызады. Мен өзим Шымбай районыпда жасаўшы Қаллиев Әбдижагтардан  
(1917-жылы тлўылган) порханлар хаккында мына мағлыў.мапы ж азьт алған едим: 
«Аўылда биреўдин баласы нервтен аўырьш еди. Соны емлеўге иорхан шақырды. 
Порханлар үстине алба-жулба кийимлерди кийип, колына ала тиягын алып аўылга 
келди. Аркалш-аи дорбасы бар, дорбанын ишинде кепкири, камшысы, дэп етип кага- 
т)гын кепшиги бар. Ол аўырыў адамды ортага алды. Онын үстине корпе жаўды. 
Ортада от жагыўлы тур еди. Кепкирин алып козга тықты. Ол эстен эрўаклардыи, 
пайгамбарлардыи атьш айтьш секире баслады. Кепшигин кақты. Оттьщ үстинен кай- 
та-кайта атлады. Ол геиселип, түрли кыймыл .менен ҳаўага кольш созьш, эрўакларды 
шакырды. Пайгамбарлардын атын айтып зарла;1ы. Лйтымалыи айт ьш «Ҳўў-ҳак, ҳўў- 
ҳак» деп секирип кетти. Ол жин ургандай былгацлап кутырьш кетги. Бир ўақьгглары 
аўызынан ак кобик торсылдап жерге түсе баслады. Козлери аларып, түри бозарып 
кетти. Ол камшысы мепен аўырган ада.мды ура баслады, жерди урды, өзин урды, 
аўыргап адамньщ догерегин урды. Бир ўакытлары қоздагы кьш-қызыл болып, кызьш 
турган кепкирди альш жалады. Кепкир тек быжылдайды. оньщ тили күймедм. Биалер 
порханиан қорыкканымқздан тыгыларга жер таппай турмыз. Жанағы нервтен аўыр- 
ган бала буннан сон тәўир больш кетти». Автордыц дала жазыўлары. 1985-.ж-ылы 
жазып алынОы.



гүлдирмама гүлдирлеп күн жаўады. Мысалы, «Едиге» дэстаны атқа- 
рылса, күн жаўған, Едиге танньщ алдында аты менен өткен.

Жыраўлар поэзиясында ен кен ушь[расатуғын дэст^ф бул қай- 
талаўлар. Буны А.Лорд «формулалар», «клише» т.б. деп қарайды. 
Дәстаннын ишинде, басқа дэстанларда да гезлесетуғьш турақлы фор- 
мулалар жасайды. Буны «эпикалық формулалар» деп атасақ болады. 
Д.Лихачев рус халық аўыз эдебиятындагы қайталаўларды аўыз эдеби- 
ятыньщ дәстүри, халық поэзиясы занларыньщ бири ретинде қарайды. 
Қайталаўлар жыраўлар поэзиясыньщ ец баслы өзгешелигинин бири. 
Не ушьш қайталаўлар керек болады жэне ол қандай роль атқарады?

Жыраўлар поэзиясы оқыў ушьш емес, тынлаў ушьш, жазыў ушьш 
емес, ал аўызеки атқарыўға ылайықластырьш шығарылады. Жазба 
әдебиятта айтылған сөз хатқа түскен сон, ол хатта өзгермей турады, 
екинши жерде қайталанса шығарманьщ қуны түседи. Ал, аўызеки 
эдебияттын заны басқаша. Аўызеки сөз тьщлаўшысына қарап, қандай 
жерде, кимге айтьш атыр, не ушьш айтыў керек, соған қарап өзгерип 
отырады. Бул аўызеки айтылатуғын сөздин психологиясы. Ал, аўызе- 
ки атқарылатуғын онер көздин оқыўына емес, ал қулақтьщ тынлаўы- 
иа қаратылады. Тынпаў көбине айтып атырған сөзди бир-бирине 
жалгастырыў ямаса еске түсириў ушын қайталаў занлы т\'рде керек 
болады. Екипшиден қайталаў көркем форма, жанадан баслайжақ сөз- 
ди қайталаў менен тынлаўшысын таярлайды. Үшиншиден, бир форма 
бир неше рет қайталаныўы мүмкин. Мысалы, Жийен жыраўда «ўа, 
досларым, досларым» деген форма бир неше жерде қайталанады. Жу- 
мабай жыраўдын «Едиге» дәстанында:

62 ҳэмелдар,
32 мөҳирдар,
Аланғасар Байназар,
Батыр екен геллегар,
Кенегесте Керим бий,
Өрмеўитте Өрим бий,
Қожаназар Қосназар,

Қос-қос пышақ асынган,
Дийўанбеги Есназар,
Кенегес улы Кенжембай,
Халық ийеси Ағай бий,
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Журт ийеси Тағай бий, 
Жэне де баска бийлер көп.

Жыраў усы форманы 6 жерде пайдалакады (Ә.Султанов жазып 
алған вариантында). Усы формулалар жыраўдыц дэстанды ядлаў тех- 
никасына кире ме ямаса дэстанда дэстүр ме? Бизин пикиримизше, 
бул дэстүр. Усы қайталаўлар жыраўға не ушын керек болған? Қай- 
талаўларды тексттен алып таслаў мумкин емес, егер оны алып та- 
слағаида жыраўлық поэзияныц дэстүри, нызамлары бузылады. Ҳәр 
бир дэстанныд тек езииде қайталанатуғын формулалар, ҳэр жыраў- 
дын репертуарында ғезлесетуғын қайталаўлар, дэстанлардьщ бар- 
льи'ында ғезип жүретуғьш қайталаўлар болады.

Булар жыраўдьщ 1 или менен айтылатуғын сөзлерғе байланыслы 
айтылған лшраўдыц өнери. Ал, жыраўдьщ нотаға түспеғен аўызеки 
аткарылатуғын аўызеки нама^^арды пайдаланыўдағы жыраў пайда- 
ланған усьшлар сөзге қарағанда қурамалырақ. Жыраў бир наманы 
бир неше жерде пайдалана ма? Аўа, пайдаланады. Қалай пайдалан- 
ды? Мысалы, 7-8 буўыннан 'г>фагуғын толғаў намасын жыраў бир 
неше жерде пайдаланады. Жыраў намаларды қандай дэсгүрде пайда- 
ланады? Жыраў намалары дәстанныд мазмунынан, қандай ўақыяға 
байланыслы айтылады, соған байланыслы келип шығады. Мысалы, 
кеўилли жерде кеўилли мелодия, қайғылы жерде қайғьшы мелодияны 
пайдаланады. Жыраў атқарған намалар сол текспиц мазмунына ке- 
лип 01ығады, нама менен текст қосылып эжайып енерди пайда етеди.

Жыраўлар поэзиясьшда қосық қатары, буўьш саны барлық жерде 
бирдей болып келе бермейди. Жыраў поэзиясы жети-сеғиз буўьшды 
пайдаланып отырьш, бирден он-он бир буўьшға өтип кетеди, Оньщ 
қатар санында да қатьш қалған тәртип сақпанбайды. Бул кец далада 
еркинликти сүйген аггьщ жүриси сияқлы, бирде жорға жүрис пенен, 
гейде соқа жүрис пенен, гейде төрт ̂ уяқты керип таслап қустай ушқан 
желиске еликлеген сияқлы. Усы буўын санындағы ҳэр түрлилик жы- 
раў поэзиясыньщ дэстүри.

Жь[раў поэзиясында аттыц жүрисиндей қуйынланьш келетуғыи 
төкпе уйқас бар. Бул уйқас 7-8 буўьшлы қосықта болады. Ол ҳэр бе- 
лестен өтип, қустай ушып баратырған аттьщ жүрисине еликленеди. 
Жыраў поэзиясында уйқасықтьщ барлық 1’үрлери пайдаланьшады. 
Қосықтьщ буўын санындагы турақльшык сақланады.
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Қарақалпак жыраўыныц атқарыўындағы баслы өзгешелиги 
усылар. Бул езгешелик дэстаннын жасаўыньщ, оныц аўызеки биз- 
ге жетиўиниц сырларын ашады ҳәм улыўма дэетан ҳаққьшда толық 
түеиниктиц бир әҳмийетли тэрепинен түсиник береди. Сонльгқтан 
қарақалнақ жыраўыныи атқарыў өнерине дүнья илимпазларынын қы- 
зығыўы тэбийғый еди'".

Әййвмги цивил изациядан цалган нусца

Жыраў өнери -  кийели, халқымыздыц теберик өнери. Тарийх 
илиминде адамзаттын раўажланыў тарийхы бир неше дэўирге бөли- 
неди. Солардьпд ец басында әййемги дэўир цивилизациясы т\'рады, 
оньщ раўажланған ҳәм олардьщ гүлленген жерин эййемги Египет, эй- 
йемги Рим, эййемги Қытай, эййемги Ҳиндстан, эййемги Вавилония, 
эййемги Хорезм деп есаплайды. Усы цивилизациялардан естеликлер, 
қала^^ар, храмлар улыўма магериаллық затлар бар, енди бул цивилиза- 
цияныц басланған ҳэм тоқтаған дэўири бар. Ал, енди өзиниц дүньяға 
келиўинде әййемги цивилизациядан баслап XXI эсирге шекем жетип 
келген жэне бир эжайьш енер бар. Ол қарақалпақ халқында сақлана- 
ды. Буны қарақалпақ жыраўы десек қәтелеспеймиз. Ол мэдениятты 
қа()ақалпақ халқы сол туфысьшда “қол тиймеген” ҳальшда бизге жет- 
кизди. Дүньядағы барлық түркий тиллес халықлар адамзатқа бирин- 
ши музыкалық инструмент қобызды соққан, ол инструментке “қобыз” 
деп ат қойған биринши жыраў Қорқыт ата болса, оныц жер-жэҳэнди

Қ арақалпақ ж ыраўы ндағы  усы  ески дэстүрге зсиресе Бонн университети- 
иии профессоры  К Райхл айрықо^а кеўил бөлди. Ол өгкен эсирдиц 80- ж ыллары совет 
ҳүким егинин қадагалаўы на карамастан қаракалпақ ж ыраўы ны н атқарыўын өз көзи 
менен кериў['е келди. 80-ж ылларды ц басы нда Алтай ж эмийетш илиги тареиинен өт- 
керилген халы қ-аралы қ илимий конференцияда “Қ аракалпақ дэстанлары н изертлеў 
Европа эдебияты на не уш ыи керек” деген  тем ада доклад жасады ҳэм  бул маселеиин 
илимде айры қш а орнын биринш и больш оргаға ковды, Бул Европа фольклористика- 
сы нда қойь!лған үлкеи проблема еди. К .Райхл 1997-жылы Бонн калась^нда “Түркий 
халы клар дастанлары пы ц м узы касы ” атлы халы к-аралы к илимий конференция ш ел- 
ксмлестирди. Бу.т конф еренции а қар акал п ақж ы р аў ы  Ж умабай Базаровты шақырды, 
қаракалпак ж ыраўы ны ц атқарыў өзгеш елиги дүнья или.мпазларына таныстырылды 
х:>м I 996- ж ь !л ы , 2001 -ж ылы  А мерика Қ урам а Ш таты нда болган кон{||ерениияларыи- 
ла “Қ арақалпак жыраў.тарьг’ деген тем ада ол доклад ислеп Е вропа фольклоряотлери- 
ие қаракалпак жыраўынь!И, атқарькў өзгеш елигин корсетги. -  Б. С.



гүркиретип, тамақты қырып айтқан даўысыи қарақалпақ жыраўларь! 
бузбастан бизге алып келди.

Қобыз қашан пайда болған? Қобыздық ец ески музыка эсбабы 
екенин ҳэмме мойынлайды. Қобызды биринши соққан ҳәм жырлаған 
Қорқыт ата түркий тиллес халықлардыц ец ески жазба естелиг^! “Ки- 
таби дедем Коркыт’' китабында қобызын қолына альш, ел аралап ха- 
лықтыц жырьш жырлаған, көзи ашық эўлийе, халыктыц ец ҳүрметли 
адамы сыпатында бериледи. Халық қыйналған жерге келип аиц>1л бе- 
реди, адамларға өткен батырларды жырлап руўхьш кәтереди‘\

Қобьгз ҳаққьшда XI эсир илимпазы М.Қашғарийдиц “Девони 
лугатит түрк” ки! абында гүрк қэўимлериниц музыкалық инструмен- 
ти комуз деп түсиник береди''’. Қобыз ҳэм жыраў туўралы мағлыў- 
матлар Хорезмийдиц (783-850), Рашид-ад-динниц (1247-1318), Лут- 
фий (1366-1465), Наўайьшыц (1441-1501), Абылғазынын (1603-1664) 
шь[ғармаларьшда да ушырасады.

Қобыз адам баласы ойлап тапқан ец биринши музыка эсба- 
бы, басқа музыка эсбапларьшыц бэри қобыздыц тийкарында пайда 
болған. Қобызда шертилетуғын намаларда жер бетинде адам баласы 
еле аз Кецислик, Бослық ҳүким/шк етип турған ўақьпта, ад^амныц 
дэслеп кец дүньяға «Жер бетиниц ийеси мен, мен барман!» деп бар 
даўысы менен жар салыўын символ етип алған. Усы символ жыраў- 
дынтамағын қырып, қырылдаған даўысы менен бериледи. Усы даўыс- 
тьщ өзи әййемги Римнен қалған гас естеликлердей естелик. "Қобыз" 
деген сөз «Қоб», «Қоба» -  көп жақсы сөз, көп болған ўақыя деген 
мэнини береди. «Қоб» -  узақ жыр, көп сөз, «ыз» -  саз, демек, көп 
жақсы сөзлер менен оныц сазы, яғный больш өткен эжайьш батырлар, 
тарийхый ўақыяларды саз арқалы жеткизиў деген мэнисти ацлатады. 
«Жыраў» сөзиниц өзи жыр болған ўақыяны, батырлары ҳаққында 
жырларды жырлаў деген түсиникти береди. Қобыз ец ески музыка 
эсбабы сьшатында басқа халықлардыц музыка эсбапларына тэсийр 
жасаған.

Мысалы, русларда «Игорь полки ҳаққьшда жыр» эпосыныц 
жыршысы "Боян" бизицше жыршы деген мэнисти береди, боян-ба- 
янлаўшы, жырлаўшы, украинлардыц Кобзары бизиц қобыз деген 
сөзимизден келип шыққан. Қобыз қобыз теклес музыка инсгрумен-

“ Кмига моего деде Коркута”,- М .; Л., 1962.- С. 12.
М.Кашкарий. “Девону луғатит турк”. -Ташкент, 1960.-! т,, 346-6.
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ти бар халықлардьщ барлығына тэсийир жасаган. Қобыз ҳэм Жыраў 
түркий халықларыныц барлығында дерлик болған. Ўақыттьщ өтиўи, 
тарийхтын өзгериўи менен Қобыз ҳэм жыраўдьщ орнына жыршыньщ 
басқа типи, қобыздьщ орнына басқа музыкалық инструментлер менен 
жацаланған. Мысалы, қазақларда эпосларды домбырада атқарат}'ғын 
жыршы-ақынлар, жыршылар биринши планға XIX эсирде шығып 
кетти, олар жыраўды аренадан биротала алып таслады, ал Кобзар 
украин фольклорыныц тарийхында ғана қалды. Ал, қарақалпақ халқы 
Қорқыт ата соққан қобызды өзиниц эййемги турысында, сол атқа- 
рыў манерасы менен бизге жеткизди. XX әсирдеги қаракалпақлар 
Қобызды Қорқыт ата қалай соққанль!ҒЫ ҳаққында Қ.Айымбетовтьщ 
халық аўызынан жазып алған эпсанасы белгили. Қобыз соғыўдыд ец 
дэслепки усы технологиясы XX эсирге шекем бузылмастан қарақал- 
пақ қобыз усталары тэрепинен жеткен'-.

Қарақалпақ .халқьшда жыраў айрықша ҳүрметли халық сүйиўши- 
лигине ийе. Жыраўға талант Аллатала тэрепинен берилетуғын кийе- 
ли қэсийет сыпатында карайды. Атақпы жыраўлардьщ бэрине Алла- 
тала жиберген пири Қэлендер келип түсинде пэтия береди. Буннан 
соц ол атақлы жыраў болады. Нурабылла жыраў, Есемурат жыраў, 
Курбанбай жыраў, Ерполат жыраў өмир баянларында да усы мағлыў- 
мат айтылады. Жыраў түркий тиллес халықлардьщ эййемги ҳэм орта 
эсир тарийхында патша сарайында, патшаньщ ақылгейи, жаршысы, 
дипломаты, исенген адамы болып жасаған. Патша сарайьшдағы си- 
ясатты жыраўлар алып барған, патшаньщ сөзии халыққа жеткизе- 
'гуғын идеологиялық сиясатшысы жыраў болған. Жыраў патшалар- 
дан айбынбай олардын кемшилигин айта алған, урысқа шыққанында 
эскерлеринин алдында жүрип оларды руўхландырыўшы жырларды 
атқарган, эскерин де басқарған. Мысалы, Соппаслы Сыпыра жыраў 
патшаньщ ақылгөйи, Қазтуўған жыраў (XIV э.), Доспамбет жыраў 
(XV ә.) -  патшанық эскер басшысы. Орайлық Азияға келген Европа 
са^^хатшыларыньщ бири Марко Поло өз көзи менен көрген XIII әсир- 
д?ги жыраўдьщ жэмийеттеги орнын көрсетеди. Ол патшаньщ қасын- 
;,а отырып, оған ҳэр түрли иши.млик қуйьш берип ҳэм өзи де патша 
менен тецдей ишип отырған еркин адам екенлигин жазады (Книга 
Марко Поло. М., 1950).

Айымбстов К. Халык даналыгы. -  Нркис: Қаракалпакстан. 1988. 72-6.
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Жыраў сөзинин мэнисин айырым түрк тиллес халықларда 
«бахый», «бахши», «бақсы» деп бериледи. Қарақалпақларда бақсы 
деп ашыклық дэстанларын дуўтарда атқарыўшыларды атайды.

«Бахши» сөзи санскрипен алынған, «ЬЫквЬи» - «бхикшу» ягный 
уста:}, муғаллим деген мазмунды береди, түрк халықларына монгол- 
лардан будда дини менен келғен (В.В.Бартольд). Будда дининде мо- 
нахларьш «бхикшу» -  бақсы деген, патша сарайьшдағы уйғыр жазыўы 
менен канцелярия хатларын жазып отыратуғын адамларды да усылай 
атағаи. Шаман дигшнде бақсьшар булар тэўип (знахарьлар), колдун 
хызметин атқарған. Монғолларда хирург тәўип, қалмықларда, маньч- 
журларда жоқары диний дэрежеси бар адамларды усылай агаған. Ал 
қазақ, қырғызларда да бақсы -  тэўип, адам емлейтуғын, адамға келген 
жаман, жин-жыпырларды антымал айтьш қуўатуғын адамлар. Қазақ 
бақсылары қобызды әрўақ шақырыў ушьш пайдаланады. Бақсьшьщ 
адамларды сөз жэне ҳәрекет пенен емлейтуғьш кэсийети ен әййемги 
дэўирден қалган ритуалы.

Жыраў сөзиниц қайдан келип шыққанлығы ҳаққьпчда илимде же- 
терли изертленди. Жыраў, яғный жырды жырлаўшы, ал жыр деп та- 
рийхый жэмийетлик сиясий, улыўма халықлық әҳмийети бар халық 
деретпелерин атайды.«Қарақалпақ тилинде аўыз эдебиятын, батыр- 
лық жырларды айтыу'шылардьп^ ец баслысын жыраў деп атайды. Жы- 
раў -  жыр деген сөзден шыққан» дейди Н.Дэўқараев^’. Жыраў деген 
сөздиқ «жыр» деген сөзден келип шыққаны, оньш үлкеп тарийхий, 
жэмийетлик-сиясий, улыўма халықлық мазмундағы шьпарма/^арды 
жырлайт>'ғьшы өнер ийеси екенлиги тартыс туўдырмайды.

Қарақалпак илимпазы Қ.Айымбетов былай дейди: «Жыраў -  қо- 
льша кобыз альш халықтьщ эдебий мийрасы болған, дэстанларды, 
гарийхий жырларды жырлап, жыйылған көпке тамаша бериўши, өз 
заманьшын арзыў-эрманын айтыўшь!, қобызға қосып аўыз эдебияты- 
ныц үлғилерин -  нақыл, ақыл сезлер, толгаў, термелерди пропаган- 
далаўшы сөз шебери, талант ийеси, хош ҳаўазы бар са:!енде»‘̂  дейди.

Бул еки илимпаздыц пикири бойынша жыраў терме, толғаўлар- 
ды, нақыл сез бен ақьш сөзди айтьш халықты тэрбиялаўшы, дэстан- 
ларды, тарийхый жырларды жырлап оны атқарыўшысы және ош^щ

Дэ5'караев Н. Шығармаларынын толық жыйнагы. -  Нокмс: Каракалпакс ган. 
1977. -  Т.2. 99-6.

Айы.мбетов Қ. Халык даналығы. -  Нокис: Қаракалпакстан. 1988. 72-6.
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сақлаўшысы, әсирден әсирге жеткизиўшиси, халықтыч өз тарийхынан 
мағлыўмат беретуғын илими, шежирешиси, халық тарийхын 
саклаўшы тарийхшысы, өз заманыныц арзыў әрманын айтатуғын 
публицисти, талантлы сөздин шебери, халық музыкасын сақлаўшы 
ҳэм атқарыўшысы. Усы көп өнерди бойына жыйнаған жыраўдық жэ- 
мийетте атқаратугын хызмети, халық ушын айрықша болды. Ол ха- 
лықтын жыршысы, жаршысы, жыршылардын патшасы. Жыраўдық 
тамақты қырып атқарыў дэстүри Сибирдеги түрки халықларында ҳэм 
қарақалпақларда сақланған. Бирақ тамақты қырып атқарыў усылы 
жақын болғаны менен ҳэр халықтағы тамақтыц қырылдаўы өзинше. 
Қарақалпақта жыраў еки усылда атқарады. Ылақ .мацырағандай етип 
көмекейден жэне қырылдатып, даўысты тамақтан гүркиретип атқара- 
ды, Усы еки усылды пайдалантуғын жери де ҳэр түрли.

Жыраўдын жэмийеттеги роли ҳәр халықта ҳэр түрли, алтай, як̂ т̂, 
шор, тофалары, долган, телеуит, теленгут, гагаузларда напақаны жыр 
жырлаўдан таўыл жүрген профессионал кэсип ийеси емес, оларда 
қосымша кэсип ретинде пайдаланған. Қарақалпақ жыраўлары өз кэ- 
Сибиниц маман.пары. Булар жыраўшылыкты гийкарғы кэсиби еткен, 
кэсибин бир неше атақлы жыраўлар мектебинде жетилистирип (ста- 
жировкада болган сияқлы) барған жыраўлар.

Қарақалпақларда тек қаҳарманлық, ел қорғаў, батырлар .ҳаққында 
дэстанды жыраў, айрықша музыкалық инструмент қобызда, айрық- 
ша жер-көкти гүркиреген тамақты қырып айтқан даўыс пенен атқа- 
рады. Ал, ашықлық дэстанларды бақсылар дуўтар менен жыраўдан 
пүткиллей басқаша дэсгүрде атқарады. Жыраўшылық кэсибин ҳэм 
бақсышылық кэсибин тек маманлар алып барады, ҳэтте жыраўлар- 
дыц бақсышылық етиўи, яки бақсыныц жыраў жолын бирге апарыўы 
ушыраспайды. Жыраў творчествосы бул илим -  бул эййемги дәўир 
цивилизациясын бизге бир неше эсирлерден жетелеп алып келген 
эжайып халық искусствосыныц түрин үйрениў деген сез.

Жыраўдыц жасаўында ец тийкарғы нэрсе жыраўлардыц мектеби, 
яғный олар билим алған үлкен илим, оныц методологиясы, тэжрий- 
беси. Жыраў мектеби -  бул бакалавр, магистр таярлайт>тыи универ- 
ситет сияқлы, кадрдыц қандай дэрежеде билимли екенлиги кимге 
шэкирт болғаньша карай белгиленеди.

Биз Н.Дэўқараевтыц, Қ.Айымбетовтыц мийнетлеринен карақал- 
пақ жыраўларь! ортасында Соппаслы Сыпыра жыраў мектеби, яғный
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XIV эсирдеги жыраў өнеринин раўажланған дэўири ҳэм Жийен жы- 
раў мектеби, XVIII эсирдеги жыраўлардыц тарийхында гүлленген 
дэўирин белгилейтуғын еки мектепти билемиз. Соппаслы Сыпыра 
жыраў мектебин күшейткен Қазтуўган жыраў, Доспамбет жыраў, 
Шэлкийиз жыраўдыд аты белгили. Олардыд репертуарында «Еди- 
ге», «Ер Шора», «Алпамыс», «Мэспатша», «Ер Сайым», «Шэрьяр» 
дэстанлары болган.

XVIII эсирге келгенде қарақалпақ жыраўларыньщ өнери екинши 
үлкен басқьшща Жийен жыраўдьщ аты' менен көтерилди. Бул дәўир 
де карақалпақлар «теменги» ҳәм «жоқарғы» болып екиге бөлинеди. 
Жийен жыраў екиге бөлинген қарақалпақлардыц екеўинин де жы- 
раўы есапланадь[. Усы еки мектеп бириник екиншиси жалгасы сьша- 
тында пайда болады. Бирақ XVIII эсирдиц ақь^рына келгенде ҳэм XIX 
эсирде қарақалпақ жыраўлары жоқары қарақалпақ жыраўлары, Буха- 
ра, Зарафшан, Самарқанд этирапьшдагы жыраўлар, Шацқай, Қазақ- 
бай, Халмурат ҳэм теменги қарақалпақ исыраўлары Айтуўар, Қабыл, 
Жийемурат, Нурабылла, Есемурат т.б. болып белинеди. Қарақалпақ 
жыраўларыньщ ед күишиси жоқарғы қарақалпақлар (Шанқай, Қабьш, 
Қазақбай, Халмурат, Бекмурат жыраўлар) Бухара, Самарқанд этира- 
пындагы қарақалпақлар арасында жасайды. Ал, төменги қарақал- 
пақлар арасьшдағы жыраўлар өзинин шеберлигин жетилистириў 
ушын жоқарғы қарақалпақ жыраўларына барьш олардан үйренип, 
өнерин жетилистирип отырған. В.И.Жирмунский өзбек бахшыла- 
рын Нурата ҳэм Булынғыр мектеби деп екиге бөлип қарайды. Усы 
еки мектептин ец ири ўэкиллери ретинде Фазыл Юлдаш (1873-1953), 
Эргаш Жуманбулбулди () 870-1938) көрсетеди, Қарақалпақ жыраўла- 
ры көбирек Булынғыр мектебиндеги жыраў ҳэм бақсылар менен 
байланыста болған. Нурата мектебиндеги бақсыларда романикалык 
(ашықлық) дэстанлар, Булынғыр мектебинде қаҳарманлық дэстанлар 
көбирек жырланған. Содғы дэўирде изертленғен жумысларда Орай- 
лық Азиядағы түркий тиллес халықлар жыршылары ортасында Оғуз 
ҳэм Қьшшақ дэстаншылық мектеби болған деп қарайды (Қарадыз: 
Уйғыр эдебияты ве фольклоры жанрлары. Алматы, 1980). Қыпшақ 
дэстаншьшық мектеби қосықтын қошақчилық түринде дөреткен, яғ- 
ный бармақ системасьшда, Оғуз дэстаншылық мектебинде қалалы 
турмыста, саўда раўажланған жерде раўажланган (уйгыр, түркмен, 
азербайжан, түрк, өзбек), ал қыпшақ дэстаншылық мектеби көшпе-
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ли турмыста, шарўашылық пенен шуғылланған халықларда раўаж- 
ланған, буған «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге», «Ер Тарғын» дэстан- 
ларын көрсетеди. Оғуз дэстаншылық мектебине фарсы-араб китабий 
дэстүр араласқан, буған «Иўсуф-Агмэд», «Гороғлы», «Ғәрип-Сәнем», 
«Тахир-Зухра» дэстанларын киргизеди.

Қарақалпақ халық дэстанларь!н улыўма түркий тиллес дэстан- 
шылық меюеплеринин кезқарасынан қарағанда қыпшақ дэстаи- 
шылық мектебиниц тамыры терен жайласқан халық екенлигин айт- 
қымыз келеди. Соныц менен бирге, Оғуз дэстаншылық мектебине 
тийисли романикалық сюжетке курылған китабий дэстанлар да кен 
турде раўажланған. Огуз дэстаншылық мектебин толық қабыл еткен 
халықтыц бири.

Қарақалпақ жыраўларыныц творчествосы жазба эдебият сияқлы 
өзиниц творчесгволық портретине ийе, өз алдына тарийхына ийе 
илим. Қарақалпақ жыраўларыньщ тарийхын изертлегенде оньщ ен 
эййемги дэўири деп өз алдына бир дәўирди белгилеп, буған Қорқыт 
атаньщ творчестволық портретин изертлеўди қоямыз. Қорқыт атанын 
аты легендарлық қаҳарман болып есапланғаны менен анық аты .ме- 
нен берилген «Китабы дедем Қорқыт» китабын изертлеў усы дэўирге 
тийисли. Усы дэўирге ески түркий жазба естеликлериндеги жыраў 
образьп1ық берилиўин қосып қараған жөн,

Екинши дэўир -  қарақалпақ жыраўларыньщ толық түрде қэли- 
плескен ҳэм өзиниц классикалық түрин берген дэўири Х1Ү-ХҮ эсир 
Соппаслы Сьшыра жыраўдан баслапады. Қарақалпақ жыраўларьшь!н 
усы XIV-XV эсирде қарақалпақлардьщ Алтын Орданьщ қурамын- 
да жасаған дэўири, бул үлкен империяньщ соцгы дәўиринде пайда 
болған ноғайлы сиясий аўқамьшда жасаған дәўириндеги жыраўлар 
творчествосы қазақ, ноғай, татар, башқурт халықлары менен ортақ. 
Буған Соппаслы Сыпыра жыраў, Қазтуўған жыраў, Шэлкийиз жыраў, 
Доспа.мбет жыраў, Асан қайғы, Жийренше шешен творчествосы ки- 
реди.

Үшинши дэўирге Х¥!И-Х1Х әсир, буған Жийен жыраў ҳэм 
Шанқай жыраў (1814-1889), Жийемурат жыраў (1836-1908), Ерпо- 
лат жыраў (1861-1938), Нурабылла жыраў (1888-1954), Әбдирасулий 
жыраў (1887-1957), Қурбанбай жыраў (1876-1958) киреди. Төртинши 
дэўири XX эсирдин басы ҳэм орталарынан бүгинги күнге шекем, Жу- 
мабай Базаров (1927-2006). Шамурат жыраў (1925-1998), Жумабай
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Сейдуллаев (1932), Қыяс жыраў (1903-1974), Есемурат жыраў (1893- 
1970), Өтенияз жыраў (1883-1974) т.б.

Қарақалпақ жыраўларыныд таярланыўы, ири профессиональ жы- 
раў болып аренаға шығыўы -  узақ табанлы уйрениўден кейин келип 
шығатуғын енер болған. Жыраўлардьщ өзи ҳэм оньщ тынлаўшысы 
халық бул өнерге күтэ талапшан қараған. Жэмийетшилик тойларда 
бир дэстанды бир неше мэртебе тыцлаған, оныц барлық мазмуньш, 
атқарылыўьвд жақсы биледи, бирақ бул дәстан қайсы жыраўдьщ атқа- 
рыўында айрықша атқарьшады, усыған кеўил бөлғен. Бир дэстанды 
ҳәр жыраўдьщ атқарыўында тацлаўдаи жалықпаған, жыраўлар ха- 
лықты жалықтырмаған.

Жэмийетшиликтин усы тандаўы жыраўлардьщ ҳэр бир дәстанды 
атақлы жыраўлардан барьш үйрениўине мэжбүрлеғен. Өз шеберлигин 
жетилистириў ушын жыраўлардьщ ишиндеги ец жетилискенлерин 
тандап уйренген, өз репертуарьша жыраўшьшық өнериниц қаймағын, 
шеберлик жақтан жетискен дэстүрлерин жыйнағаньш көремиз.

Мысалы, бир елаттьщ халқы «Алпамыс» дэстаньш бурын Ерпо- 
лат, Өгиз жыраў атқарыўында тьщлаған болса, енди олар Бухарадағы 
Қазақбай жыраў, Ерман жыраў жолы менен жырлап бере алатуғьш 
Нурабылла жыраўды тыцлагысы келеди. Сөйтип тойға Нурабьшла 
жыраў шақыртьшады. Ҳәр бир дэстан атақлы жыраўлардыц реперту- 
арьшда сези ғана емес, ал атқарыў өзгешелиги, ҳэр бир халық нама- 
сыныц өз жолы, дэстүри менен атқарылыўьпш халық кеўил бөлген.

Мысалы, бир «Ылғал» намасыныц өзи Жийен жолы менен, Қа- 
зақбай жыраў жолы менен, Нурабьшла жыраў жолы меиен жыр- 
ланған, халық бир наманыц ҳэр жыраўда жырланыўьш тыцлап оған 
баҳа берген. Жыраўлардыц ези ҳэр бир халық намасына басқа жыраў 
тэрепинен киргизилген өзгешеликти қэдирлеп, сол жыраўдьщ аты ме- 
нен өз репертуарына киргизеди. Бир нама бир неше жыраўлар вариан- 
тында атқарады жэне оныц кимниц жолы менен атқарып атырғанын 
айтьш отырган.

Қарақалпақ жыраўлары өзине устаз тацлаўда үлкен излеьшў, 
тацлаў басқышынан өткен. Ҳэр бир дэстан барлық жыраўда бирдей 
емес. Мысалы, «Алпамыс» Нурабылла жыраўда күшли шығады. 
Дэстанды үйренбекши болған жас жыраўлар езиниц тийкарғы уста- 
зына қось!мша қайсы дэстанды күшли атқарған жыраўларға барьш, 
сол дэстанларды үйренип, атқарыў шеберлигин жетистирип 0 1 ырған.
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Мысалы, Қ>'рбанбай жыраў төрткулли Жийемурат жыраўдан «Ал- 
памыс» дэстанын үйренеди. Оннан соц Шымбайға келип Нурабыл- 
ла жыраўға ереди. Оннан «Алпамыс»ты қайтадан үйренеди. Оннан 
басқа «Қоблан», «Едиге», «Ер Шора», «Шәрьяр» дэстанларын үй- 
ренеди. Нурабылла жыраў оган Бухара жыраўларына барыўга кецес 
етеди. Ол енди Бухара, Нуратадагы Халмурат, Ербай, Қазақбай жы- 
раўларға ереди.

Ири жыраўлардын бири -  Нурабылла жыраў. Ол бир иеше жы- 
раўға шэкирт болып ереди. Ол дэслеп Турымбет жыраўға ерип 
«Қоблан», «Едиге» дзстанларын үйренеди. Пәлеке жыраўға ерип 
«Алпамыс» дәстанын үйренеди. Буннан соқ Бухараға келип Ерман 
жыраўға, Қазақбай жыраўға ереди. Қазақбай жыраўдан «Шәрьяр», 
«Ер Шора» дэстанын үйренеди. Бухара жыраўларьшан «Алпамыс», 
«Суржылан», «Едиге», «Ер Шора», «Шэрьяр» дәстанларын үйрене- 
ди. Бухарадаи келиўи менен Нурабылла қарақалпақ жериндеги ен ири 
жыраў сыпатында елге танылады.

Қыяс жыраўдыд тэрбияланьш шыгыўы Нурабылла жыраўға уқ- 
сас. Ол Қабыл жыраўга еркп «Шэрьяр», «Мэспатша», «Қараманқа- 
тил», «Бозуғлан» дэстанларьш үйренеди. Әбдирасули жыраўға, Бек- 
мурат жыраўға шэкирт болады. Бекмурат жыраўдан «Алпамыс», 
«Едиге» дәстанларын үйренеди. Көрип отырганымыздай қарақал- 
пақ жьфаўлары өзлериниц билимин жетилистириў ушьш атақлы 
жыраўлардан үйрениўди үлкен мектеп деп қараган. Жыраў ҳэр бир 
дэстан қайсы жыраўда күшли болса, соны барьш үйренип, хақыйқат 
ири профессионапь жыраў больш жетискенше изленип келген. Жэ- 
мийетшилик те оньщ қайсы жыраўдық жолында айтат>'ғынын билген 
хәм сол үйренген устазына қарап тыцлаған.

Жыраўлардьщ өз устазларьшан үйренген дэстанларды устаздьщ 
жолыныд дэл өзи емес, ҳэтте екеўинин репертуары орхасында жақын- 
лықты анықлаў қыйын. Усындай дэстанлардын бири Жийемурат жы- 
раў жырлаған «Алпамыо^ дэстаны менен оннан үйренген Қурбанбай 
жыраў жырлаған «Алпамыс» дэстаны бир-бирине уқсамайды. Жий- 
емурат жыраўдан «Алпамыс» дэстаны 1897-жылы жазьш алынған. 
Бул текст 1902-жылы «Сборник материалов дая статистики Сырда- 
ринской области» китабывда /Ташкент, 1902/ А.Диваев тэрепинен 
бастьгрылып шығады. Буниан сон бул дэстан Жийемурат жыраўдьщ 
шэкирта Қурбанбай жыраўдаи 1956-жылы А.Каримов тәрепинен жа- 
зьш алыиады.
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Еки жыраўдан жазып алынған бир дэстанныц арасында ярым 
эсирден аслам ўақыт бар. Жийемурат жыраў варианты кара сөз ҳэм 
қосық аралас бериледи. К^рбанбай жыраў вариантында қара сөз 
сийрек пайдаланьшады. Жийемурат жыраў варианты толық бол- 
мағанлығы себепли оны мазмуны бойынша салыстырып пикир ай- 
тыў қыйын. Бирақ тили бойынша онда китабий тилдиц стили терец 
сақланады. Қарақалпақ жыраўларынық шэкирт таярлаў усылы 
барлық түркий тиллес халық жыршыларына уқсас. Шэкиртти жыраў 
аўызеки атқарыў дэстүринде аўызеки үйретеди. Шэкирт жыраўдын 
атқарыўын тыцлаўы, оны ядлаўы керек. Ол неше жылда устазыныц 
репертуарын үйренеди, ол шәкирттиц өзине, талантына, ядлаў уқы- 
бына байланыслы. Қарақалпақ жыраўшылық енеринде бир дэстанды 
шэкирт устазынан үйренип болып, ўақыттьщ өтиўи менен оны екин- 
ши жыраўдан және толықтырыўы, жетилистириўи мүмкин. Жыраў өз 
вариантьшьщ күшли шығыўы ушьш тьшбастан изленип, оны жацар- 
тып, толықтырып отырады.

Қарақалпақ жыраўыныц жырлаў озгешелиги

Жыраўды айттырыў бақсы, қыссахан айттырғаннан гөре жуўап- 
керли, үлкен таярльщ пенен болған, жыраў үлкен тойларда айтты- 
рылған. Бардамлы хожалықлар елин-халқын жыйнал ат шаптырып, 
гүрес т>'ттырьш, алты бақан қурьш, алтьш қабақ агтырған тойлар 
берген. Бул тойлар қыз узатқанда, келин түсиргенде, баланы «му- 
сьшман қылыўда», бесик тойларында, пайғамбар жасын белгилеўде 
берилген т.б. Усындай үлкен тойларда жыраўлар айттырылған. Той- 
ды басқарыўшылар тойға қайсы жыраўды шақырыў керек, қайсы 
дэстанды айггырыў керек бэри алдын ала ойласып, тойға жиберилген 
хабардьщ қасына қосымша хабар етип жиберилген. Мысалы, тойда 
атақлы Нурабьшла жыраў айттырылады деп елге хабар бериледи. 
Қай дәстанды атқарады деп халық қызыға баслайды, көбинесе «Ал- 
памыс», «Қоблан», «Едиге» сияқлы дэстанлары айттырьшады ямаса 
жыйналған халыктьщ етиниши менен жыраў өз репертуарьшдағы 
дэстанларды сайлайды, яғный халықтьщ өзи тавдайды. Соныц ушын 
жыраўлар халык сүйген дэстанларды билиўи шэрт болған. Халықтьщ 
көбирек тьщлайтуғын дэстанларына «Алпамыс», «Қырыққыз», 
«Қоблан», «Едиге», «Мэспатша», «Шэрьяр», «Ер Шора» дэстанлары
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кирген. Халық қайсы жыраў қайсы дәстанды күшли атқаратуғынын 
билген, сөйтип сол жыраўдыц жақсы толық атқаратуғын дэстанын 
айтгырған. Сонлықтан, усы дэстанлардын ҳэр жыраў вариантында 
атқарылыўы бир-бирине уқсамайтуғын өзгешелигине ийе.

Жыраў репертуарындағы дэстанды кимлердиц алдында жырлап 
отыр, соған қарап өзгертип отырған. Мысалы, тыцлаўшысы бай, ақ- 
сақаллар 'гурса, байларды мақтайтуғын жерин күшейтип айтқан, егер 
тьщлаўшысы жаслардан турса, жасларды көбирек мақтап атқарған. 
Кобинесе жыраў қарапайым халықтыц алдында Ж1^флаған. Сон- 
лықтан қарақалпақ дәстанларында мийнеткеш халықтын турмысы, 
оныц арзыў эрманлары күшли бериледи.

Жыраў айттырыў тойдық қайсы этапында иске асырылған? Той- 
да, гүрес, ат шабыс, ылақ т. б. ойынлар күндиз болады. Усы тамаша- 
ларды көрип болған соқ халық жыраў тынлаўға етеди. Бул әлбетге, 
көпшилик жағдайда ойын-тамашаиы саўып болған соц атқарылады. 
Жыраў көпшилик жағдайда далада, жыйыннын ортасьшда айтты- 
рылған, ол у ты н  дөцгелек қур, өзинше сахна исленеди. Ортага от 
жағады, жыраўдьщ астына бир неше көрпеше салынып, оны бийикке 
отыргызады. Еки қаптальша, артьша кепишк қойылады. Жыраў мал- 
дасыи қурып ортада отырады. Дөгереклеген адамлар отырып тынлай- 
ды. Гейде Ж1.>£раў арбаньщ алтақтасында астьша көрпешелерди салып, 
дәгерегине көпшиклерди қойып та агқарған.

Жыраў көбипесе 12 қанатлы кара үйде атқарады. Бундай үйлер- 
ге 50-100ге жақын адам сыя алған. Қара үйдин жабығы түрилип сы- 
ргганда адамлар жыраўды тыдлайды. Жыраўдьщ дэстанды баслаўы, 
дэстанға түсиўи айрықша белгиленеди, Жыраў дэслеп терме, толғаў 
айть:п тыклаўшыларды дэстан тынлаўға таярлайды. Буннан сон той-* 
дағы жасы үлкенлер тойды басқарьш жүрген адамларға «жыраўды 
жолға салайық» дейди. Бул жыраўға дэстан айттырыўға етейик де- 
гёни. Буннан сон жыраў дем альш, адамларға да дем берип, дэстанга 
түседи. Бир тойда дәстанды толық атқарыў қыйьш, адамлардын өти- 
ниши менеи дэстанньщ бир бөлими яки еки белимин аткарады. Толық 
атқарға!1да дэстан бир неше күнге, бир-еки ҳэптеге шекем созылады. 
Ондай жагдайда тойға келгенлер белгили белимин тынлап тарқайды, 
мүмкиншилиги бар адамлар жыраўды тыцлап қалады.

Жыраў арнаўлы түрде шақыртғллады. Ондай жагдайда елдин, 
урыўдыц бас кетерген аза.чаглары, ел ағалары жыйналып белгили
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жыраўды шақыртып, дэстан тынлаў алдын ала келисип алынады. 
Жыраў айтырылатуғын аўыл аксақаллары ағайин жақын жердеги 
елатлықларға хабар бергизеди. Жыраўға қандай дәстан айтгырыла- 
туғыны КӨПШИЛИ1СГИН тилеги менен ямаса сол жыраўды айттырыўды 
шөлкемлестирип жүрғен жасы үлкенлер тэрепинен белгиленеди,

Бир дэстанды атқарыўда жыраўлар шекленбеген кец творчество- 
лық еркинлигине ийе, сонын менен бирге жыраў әййемнен киятырған 
традициядан иаыға алмайды, сол традицияныц ишинде ез творчество- 
сын дөретеди. Деретиўшилик талантын ол традицияны қатал сақлай 
отырьш иске асырады. Мысалы, «Шәрьяр» дэстаныныц Бхемурат 
жыраў варианты белгили, соныц менен бирге Есемурат жыраўдыц 
шэкиртлери, Жумабай Сейдуллаев, Жумабай Базаров вариантлары 
жазып алынған. Бир устаздан үйренген еки шэкирттиц вариантлары- 
ныц биреўи де устазын тэкирарламайды. «Шарьяр» дәстаныныц бу- 
рыннан киятырған градициялық жолы сақланғаны менен шэкиртлер 
уста;5ын тэкирарламайды жэне олар бир-бирине усамайды. Дәстан- 
ныц уль!ўма сюжети уқсас, ўақыя бир бағдарда ал ьт  барылғаны 
менен ҳэр бир вариантында езинше жол бар. Бул қарақалпақ жы- 
раўларында дөретиў еркинлигиниц кецлигин көрсетеди. Дөре^иўге 
де берилген мумкиншилик шеклеибеген болғаны менен ол еркинлик 
белгили бир тра,цицияныц ишинен шықпай айтылады. Мьгсалы, жы- 
раў егер дэстаиныц мазмунынан алжасса, тыцлап огыр^ан халық омы 
жолға сальш отырған. Демек, жыраў өзиниц импровизаторлық галан- 
тын традицияныц ишинде иске асырған,

Қарақалпақларда жыраў айттырыў -  бул дала театры сияқлы. Қа- 
рақалпақ жыраўлары дэстанды атқарғанда қасында сол елдин жасы 
үлкенлери, ақсақаллары басшылық еткен, жыраўға хызмет етип жүр- 
ген хызметшиси болған. Жыраўға ҳақы төлеў ҳэр түрли болған. Бир 
дәстанды атқарғаны ушын бир сыйыр яки ат, яки түйе, сарпайг-а ша- 
пан, көйлек берилген. Бул ец жоқарғы сыйлық. Тойдыц ийеси жыраў 
менен дэслеп келисип альш келеди. Жыраўдьг тыцлаўға келгенлерден 
пул жыйнап, соныц бир бөлегин жыраўға береди. Жыраўды айттырыў 
үлкеи таярлық пенен қайсы жыраў айттырылажақ екенлиги реклама 
халық арасыиа тарап, адамлар оныц келиўинс таярлық пенен келген.

Қарақалпақ жыра)'ларынан бизге ЗООден аслам жыраўлардыц аты 
белгили болғаны менен солардыц ишинде 40 ға жақьш жыраўдьщ ре- 
пертуарынан 200ден аслам дэстанлар жазьш альтнған.
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Эпикалық жыршыньщ толык түрде өзиниқ жасаў, атқарыў 
дэстүри менен жасаўы алтай, якут, қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, 
қарақалпақ, азербайжан, түрк, хакас халыкдарында сақланған. Эпи- 
калық жыршы ядында бир неше эпосларды сақлаған, бир неше мык 
қатар қосықты ядтан айтып бере алатуғьш өз халқынын руўхын толық 
жыр арқалы бере алатуғын талант ийеси.

Қарақалпақ жыраў намаларыньщ орналасыў тэртиби

Қарақалпақ дэстанларыньщ ен баслы өзгешелиги пүтин бир 
дэсганды тек ғана музыканьщ жэрдеминде жэне тамақты қырьш гүр- 
киреген даўысы менен атқарылыўы, түркий тиллес халықлар эпосла- 
рын атқарыўшылардьщ барлығы бундай өзгешеликке ийе емес. Та- 
мақты қырып атқарыў якутларда, хакасларда, Сибирдеги көпшилик 
халықта бар, бирақ олардьщ агқарыўы өзгеше.

Мысшты, якут олонхолары 6.000 -  20.000 қатардьщ арасында 
болады. Бирақ олонхосут (жыраў) олонхоны (эпос) музыкасыз атқа- 
рады. Олонхосут огырып бир аяғын екинши аяғьшьщ үстине қойып, 
бир қолы менен қулагьш жаўып усьшай атқарады. Олонхосуттын им- 
провизаторлық таланты үлкен роль ойнаған. Олонхосутлар олонхо 
айтыўды 03 кэсиби етип алмаған.

Қырғыз халқыньщ «Манас» эпосы көбинесе музыкалык инстру- 
ментсиз атқарыўшыньщ артистлик шеберлиги менен атқарылады. 
«Манас»ты толық атқарғанларды «чон манасчи» дейди, «Семетей»ди 
атқарғанды «семетейчи», «Сейтек» бөлимин атқарғанды «сейтекчи» 
дейди. «Манас»ты толық алты ай атқарған. «Манас»тьщ музыкалык 
жақтан 20ға жақын мелодиясы белгили, көбинесе манасшыньщ тем- 
поритмасы, даўыс тембри, пластика, мимикасы, артистлик экспрес- 
сивлик ҳэрекети менен атқарылғаны баслы орында турады.

Қарақалпакжыраўыньщрепертуарында 7-8 дэстаннан 25 дэстанға 
шекем болған. Ҳэр бир дэстан 5.000 -  25.000 қатар қосықтан ибарат 
болады, демек бир жыраў 500.000 -  700.000 қатар қосықты ядынан 
айтқан. Биз билемиз, немецлердин «Нивелунг ҳакқында жыр» эпосы 
2.300 катардан, фраицузлардьп! «Роланд ҳакқында жыр» эпосы 4.002 
катардан (Оксфорд қолжазбасы), ал греклердин «Илиадасы» 15.500 
қатар косыктан турады, қырғызлардьщ «Манасы» 350.000 -  700.000 
қатар косықтан г^рады. Қаракалпақ эпосларьшын бир өзгешелеги
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барлық эпос музыка менен қобызда атқарылыўы және жыраў даўы- 
сын тамақтан қырып айрықша дэстүр менен айтыўы. Жыраўдыц бул 
қосық айтыў дэстүри адам баласынын музыка менен қосық айтыў 
өнерин ойлап тапқан ўақтындағы ен эййемги дэстүри.

Қарақалпак жыраўларыныч репертуарында 25ке жақыи дэстан 
болса (мысалы, Қурбанбай жыраў репертуарында), сол дәстанды 
атқарганда қанша нама пайдалаиган екен деген сораў туўады. Про- 
фессор Қ.Мақсетовтыц пикиринше, қарақалпақ жыраўларынық на- 
малары 40тан аслам болган'^ Қарақалпақ халық музыкасын нотага 
түсирген композиторлардын пикиринше баксы намасы 84, ал халық 
намалары 140 деп береди'®. Ал, қобызда атқарылатугын қаҳарманлык 
дэстанлардыц көлеми бақсылар атқарган дэстанлардан анагурлым 
үлкен болган. Усылай қараганда, жыраў намасы иамалардын атасы.

Бизин ата-бабаларымыздын музыканы адамдағы, адамгершилик, 
жақсылык сезимлерин оятатугын дерек ретинде қараган. Ата-ба- 
ба мийрасына усылай қарасақ, жыраў намалары гөззаллық пенен 
адамгершиликтин намасы. Қарақа^пақ жыраўларынын тамақты қы- 
рьш кен бир қырэтте гүркиреген даўысы менен жер-көкти гүнирен- 
дирип айтыўында терен мэнис барлыгын езбек музыка изертлеўишси 
профессор Ф.И.Караматлы «Бул даўыс адамзат бинә болганнан кия- 
тырган музыканын ен эййемги нусқасы» екенлигин айтады^”, «Алпа- 
мыс»дэстанынын Қыяс жыраў варианты 11.000 қатар қосық, усынша- 
ма қатар қосық 29 нама яки 40 нама менен атқарылды ма, деген сораў 
туўады. Әлбетте жоқ.

Бизин қолжазба фондымызда жазып алынган дэстанлардьщ 
ишинде «Едиге» дэстаньшьщ Өтенияз жыраў вариантынын қол жаз- 
басында ҳэр бир қосық қандай нама менен атқарылатугьшы қапталы- 
на көрсетилгени дыққатты бөледи (бирақ бул барлық жерде керсетил- 
меген. -  С.Б.). Тийкарынан «Дэўлетбай толгаўы», «Ерман намасы», 
«Айтуўар намасы», «Шанкөт намасы», Нурабылланьщ «Ерман иама- 
сы», Айту'ўардын «Ылгал намасы», Шанкөт жыраўдьщ «Шербейит 
}1амасы», «Айтуўар толгаўы», Айтуўардьщ «Ылгал» намасы, Айтуўар

'* М аксеюв К., Каракалиак дэсган.шрыиыц гюэтикасы. -  Иөкис: Каракал- 
пакстан. 1965.

Каракалпакские мародмые песни. -  М.. 1958; Каракалпак хадык памалары. 
Гашкснг. 1959.

Алиамыс. Кыяс жыраў намалары. -  'Гашкент 1999. 8-9-бетлер.
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лсыраўдьщ «Жан-жан намасы», Айтуўардын, «Дадай намасы», Дүй- 
сенбай жыраўдыц «Толғаў намасы», «Сын толғаў», Нурабылла жы- 
раўдыц «Яббар намасы», Кепе жыраўдьщ «Ярман намасы» яки «Я ке- 
рим намасы», Айтуўар жыраўдьщ «Дадай намасы», «Ырза намасы», 
«Айтуўар толғаўы», «Дүйсенбайдьщ ылғалы», Кепе жыраўдьщ «Ҳей 
яр намасы», Кепе жыраўдьщ «Түменбай намасы», Кепе жыраўдыц 
«Даўылбай намасы», Кепе жыраўдьщ «Ерман намасы», «Шанкө1' на- 
масы», Кепениц «Ылғал намасы», «Кепе толғаўы», «Түменбай нама- 
сы», «Сь[бан толғаўы», Кепе жыраўдьщ «Толғаў намась!», улыўма 39 
жыраў намасыньщ аты берилген. Бирақ барлық қосығьшьщ намасы 
айтылмайды. Буннан биз Өтенияз жыраў 39 намада айтқан деп айта 
алмаймыз. Демек, «Ылғал» намасыньщ Айт^ўар жыраў, Дүйсенбай 
жыраў хэм Нурабылла жь^раў ҳэм Кепе жыраў варианты, Нурабылла 
жыраўдьщ ҳэм Кепе жыраўдьщ «Ермаи» намаларыньщ вариантлары- 
нын,болганын керемиз, Дэстанлардыцтекстинин варианты болмастан, 
бизде намалардын да варианты болған екен. «Едиғе»нин Өтенияз жы- 
раў варианты 14.000 қатар қосық қара сөз бенен аралас бериледи. Он 
терт мьщ катар қосықты ЮОден аслам нама .менен, ҳэр бир наманыц 
варианты ҳэр қайталаўыида түрли муқам менен атқарған. Енди усы 
намаларды қандай жерде пайдаланған, ягиый олардьщ берилиў тэр- 
тиби қаидай? Қайғылы жерде көбирек қайсы намалар пайдаланылган, 
яки болмаса кеўи.чли жерде, яки ишки то.^тғанысларьш берғенде қан- 
дай намаларды пайдаяанған, оларға итибар берилгенбе, яки итибар- 
сыз атқара бергеи бе? Усы көз-карастан сер салып қараганда жыраў 
ўақыякыц барысына қарай ҳэр наманьщ сөздиц мазмунына қарай 
пайдаланғанын кериўге болады. Өтегшяз жыраў менен Қыяс жыраў 
намаларына қараганда оларға уқсас келетуғын жери шамалы.

Ҳэр бкр жыраўдьщ репертуарьшдағы намалар бир-бирине уса- 
манды. Бизиц қолымызда иотаға т^^^сирилген «Алпамыс» дэстаны- 
ныц Қыяс жыраў вариантында «Жолшы», «Нама бась!», «Қайырым», 
«Жортуўлы», «Толқьш», «Ш.ацқай», «Алпамыс», «Жанажан», «Келте 
зибан», «Шарбайыт», «Келте толғаў», «Ноғайлы», «Ағылым», «Аў- 
дан», «Уллы зибан», «Ылғал», «Қэнигүл», «Гүлпаршьш», «Көз ай- 
дын», «Айға шап», «Ерман толғаў», «Туўысқан ел», «Асырым», «Ди- 
лим», «Дийдар», «Ҳэўжар», «Сайқаль[», «Үйге кир», «Яғлы бә.ҳэр» 
намалары берилген. Бул Өтениязжыраў намаларыиь[цулыўмаезгеше 
Қыяс жыраўдыц өзиннн авторлығь!нда «Қобызым», «За.маным», «Дү- 
нья», «Қобыз термеси» намачары сөзи мгнен дөретилген.
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Бул бир дэстанда келтирилген намалардан бир жыраў намалары- 
нын ҳэр бири өзинин авторы менен берилгенин Жийен (XVIII эсир), 
Ашуўар (1834-1904), Дүйсенбай (1860-1913), Шацқай (1814-1884), 
Нурабылла (1852-1922), Ерман жыраўдан (1856-1920) бизге белги- 
ли, ал Ырза жыраў, Сыбан жь(раў, Даўылбай жыраў, Дэўлетбай жы- 
раўлардын аты белгили болғаны менен творчествосы белгисиз.

Аты келтирилген жыраўлардын аты менен берилген намалардын 
авторы сол жыраўлардын ези деп үзил-кесил айтыў қыйын, Себеби, 
жыраўлар бурыннан бир наманы өзиниц талантында қайтадан жанар- 
тып, езинин сол жыраўдыц аты менен берген болыўы мүмкин. Бул эй- 
йемги намаларды салыстырмалы түрде изертлегенде анықланатутын 
мэселе. Бизиц ушын ец эҳмийетлиси бизин ата-бабаларымыздыц му- 
зыкалық жақтан күтә саўатлы болганлыгы, музыкалық мийрасынын 
шексиз бай-пыгы дыққатты бәледи. Жыраўлар 7-15 күн даўамында 
ҳэр күни кешге 8-9 саат даўамында айтқан.

Қарақалпақ қаҳарманлық дәстаны «Қырыққыз» ҳэм «Ер Зийўар», 
«Ер Қосай»да қара сөз пайдаланылмайды, ал басқа дэстанлардыц 
барлыгында қара сөз бенен қосық аралас бериледи. Қара сез жыраў- 
дь!ц музыка менен жырлаўына дем берип, жыраў ўақыяныц раўаж- 
ланыўын қара соз арқалы алып барады. Ал, қосық пенен монолог, 
диалог, қаҳарманныц бир-бирине қатнасы, ойы, пикири айтылады. 
Жыраў намалары 10-12 буўынлы қосық пеиеи 7-8 буўынлы қосыққа 
курылган. Қаҳарманнын ишки кеширмелери кобинесе 10-12 буўын- 
лы қосьи< пенен бериледи, ал ўақыя, ҳэрекет, тарийхый жырлар 7-8 
буўьшлы қосық пенен бериледи.

«Алпамыс» дэстаньшыц Өгиз жыраў варианты 23 бөлимнен ту- 
рады, 46 жеринде 7-8 ҳэм 9-10 буўынлы қосық, 40 жеринде 11-12 
буўьшлы косық пайдаланылган. «Қоблан» дэстаныныц Есемурат 
жыраў вариантьшда 110 жерде 7-8 буўынлы қосық, 50 жеринде 11-12 
буўьшлы қосып пайдаланылған.

Қаҳарманлық дэстанларда 7-8 буўынлы толгаў дэстүринде қосық 
жийи пайдаланылады. Тек гана қосықтан турган дэстанларды атқа- 
рыў қыйьш болган. Соныц ушьш жыраўлар проза менен поэзия ара- 
лас дэстан көбирек жырлаган.

Ҳэр бир нама дэстанньщ мазмуны тыцлаўшыга терен жетиўи 
ушьш хызмет етеди, қосықтын текс гги, дәстандагы ўақыя, нама, онын 
а1 қарылыўы. наманьщ мазмуны бир-бирине жуўап берген жагдай да
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ғана хапыққа дэстан толық түрде жетеди. Биз дэстанларды оқыганда 
бир тэрепин ғана, сөзин билемиз, ал онда намалардыд орналасыў тэр- 
тибин, олардьщ бир-бирине сай келиў тәртибин, атқарылыўыи, нама- 
лардыц композициясын билмеймиз.

Қарақалпақ дэстанлары көркем сөздиц жыйнағы, болған ўақыя- 
ны сүўретлеўши шығарма емес, ол музыка мэдениятыньщ жыйын- 
тығы, ол өзинше театр, симфония, оркестри жоқ болғаны менен еки 
түрли қыл қобызда шертилип турған өзинше мьщ сан муқамына ийе, 
эййемги дэўир театры.

Намалардьщ орналасыў тэртибине сер салып қараганда, намалар- 
дьщ қойьшыў тэртибинде дэстанньщ мазмуньшан шығатуган тэрти- 
бин көриўге болады. «Ат шабар» намасы аттьщ шабысьш сүўретлеўде, 
«Айга шап» намасы ўақыяны сүўретлейтуғын жерде, «Жети асырым» 
намасы көбинесе аггьщ шабысьша, батырдьщ узақ жол жүрисине пай- 
даланьшады. «Той баслар», «Терме», «Узьш толғаў», «Келте толғаў» 
намаларь! көбинесе дэстанда кирис бөлиминде пайдаланыладь!.

Жыраў намалары өзинин вариантлылығы менен өзгешеленеди. 
«Ылғал» намасьшьщ 4-5 варианты, «Шербейит» намасьшьщ 4 вари- 
анты, «Сыбай» намасыньщ 2 варианты, «Уллы зибан» намасьшь!ц 3 
варианты, «Айға шап» намасьгньщ 2 варианты, «Терме», «Толғаў», 
«Уллы зибан», «Кете зибан» намасьшын бир неше вариантлары жазьш 
алынған. Улыўма бизиц қолымызда 122 жыраў намаларьшьщ аты бар. 
Бирақ айырым дэсташшрды жазып алғанда онда пайдаланған нама- 
лардьщ аты берилмеген. Соған қарай отырьш бул жыраў пайдаланған 
намалардьщ барлығы емес деген пикирдемиз, Жоқарыда аты керсе- 
тилген намалар ҳэр бир жыраў репертуарьшда тевдей болған болыўы- 
да мүмкин. Биз қолда бир мағлыўмапь! ғана берип атырмыз. Бул на- 
маларға дьщқат қойып қарасақ айьфым «Ылғал», «Ырза», «Шадкөт», 
«Ҳей-яр» намаларьшыц Кепе жыраў, Дүйсенбай жолы менен Жийен 
жолы менен деп берилген 7-8 варианты ҳаққьшда сөз етиледи. Нама- 
лардьщ бир неше вариантларьшьщ дөретилиўи, оларды бир-биринен 
айырь^ў бул халқымыздьщ миллий музыка мэдениятыньщ күтэ жоқа- 
ры дэрежеде раўажпанғанынан дерек береди. Қарақалпақ жыраўы на- 
маларды атқарғанда оны қайта ислеген, жаца вариантларын дөреткен, 
соньщ менен бирге өзлери де нама шығарьш жыраў намаларьш ба- 
йытып отырғаи.
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Қарақшгпақ қобызы

Қарақалпак халық эпосларыньщ ишинде тек қаҳарманлық эпо- 
слар, терме, толғаўлар ғана қобызда жыраў тэрепинен, тамақты қы- 
рып айрықша гүциренген даўыс пенен жырланады. Қобызды қарақал- 
пакдар адамзат бинэ болып, қосық айтыўда үйренген ўақтында пайда 
болған биринши музыкалық инструменти деп есаплайды, ал оны би- 
ринши соққан адам Қорқыт ата дейди. Сонлықтан Қорқыт атаны қа- 
рақалпаклар жыраўлардыч пири деп есаллайды.

Қорқыт сөзи шын мәнисинде қорқыў деген мэнини береди. Неге 
қосық1ъщ пири қорқыў сөзин алған деген сораў туўады. Бул сөз сим- 
воликалық мэниде алынған. Қорқыт -  бул тиришиликтиц ийеси Ал- 
ланы есицнен шығарма, тиришиликтин, өмирдиц мэцги емеслигин 
умытпа деген мэнини береди. Қарақалпақ мифлеринде Қорқыт ата 
өлмейтуғын нэрсени ойлап тапқысы келеди, өлимнен қатты қорқа- 
ды, өлгиси келмейди, тилекке қарсы, өлим қэўипи аяғыныц астьтан 
шыға береди, қай жерге барса, гөр қазьш атырған адамлар алдынан 
шығады. Ақыры ол желмаясына минип, адам жоқ шелистанға кете- 
ди. Әжел ешкиниқ шақына жылан болып оралып шөлистаннан оны 
таўьш альш өлтирипти деген эпсана бар. Қорқыт атага өлимди умыт- 
тыратуғын нэрсе қобыз болған. Жэне бир эпсанада ол жердин бетин- 
деги елимге қәўип болган барлық бәлелерден қаишш суўдын бетине 
гилемди жайып төсепти. Қуданьщ ҳэмири менен оньщ гилеми кеме 
сияқлы суўға батпапты. Қорқыт ата қобызьн^ шалып кете берипти, дэ- 
рьяньщ еки бойындағы адамлар оньщ айтқаньша мэс больш талып 
тьщлап қааьшты. Қорқыт атаны эсиресе қызлар жақсы тьщлапты, 
оған аз ғана иркил десе, ол иркилмей кете берген. Ақыры қызлар оған 
ашыўы келип ғарғапты. Сонда эжел суў жылан больш келип атаны 
шағып өлтирипти дейди. Қорқыт атаньщжети жерде гөри бар, қайсы- 
сында жерленгеии белгисиз, дейди халық.

Қорқь[т ата қобызды ойлап тапқан, қобызда жырлаўды үйрет- 
кен биринши жыраў. Оньщ қобызды қалай соққанлығы ҳаққында қа- 
рақалпақларда ацыз, эпсаналар көп.

Қарақалпақ қобызы ҳэм оныц қурылысы женинде илимде бирин- 
ши мағлыўмат берген Қ.Айымбетов ҳэм музыка изертлеўшиси Т.А- 
дамбаева болды. Қобызды ец биринши соққан Қорқыт ата ҳаққын- 
да Қ.Айымбетов жазып алған эпсанада былай делинеди: “Қобыздьщ
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пири Қорқыт ата ҳэм Дийўаиайы Бурық деп еситемиз. Бизлерден 
бурынғы өткен жыраўлар былай деп эпсана қылат^ғын еди. Қорқыт 
ата ағаштан қобыз ислеп саз шертиўди эрман етипти. Кеп ағашларды 
жонып ҳэлек болса да, ислеген қобызынан нэтийже шығара алмапты. 
Қорқыт атаиын қобыз жонып отырғанын шайтанлар корип, Қорқыт 
атадан қобызықды керсет десе, Қорқыт ата шайтанлардан жасырьш- 
ты. Оннан кейин Қорқыт ата тоғайдан шығып кететутын кисиге қу- 
сап жасырынып барып, екинши жолдан буққышлап барып, шайтан- 
лардыи сөзин тыцлапты. Шайтанлар Қорқыт ата ту'ўралы былай деп 
отыр екен:

“Қорқыт ата күтә эжайып исти баслаған екен, бирақ ақырына 
жеткере алмапты. Егер де тоғайдағы доцыз сүйкенип қуўраған жи- 
гилдик жийдениц ағашьшан қобызды жонса, оннан тостаған шығар- 
са, оныд тостағанын бақыраўық түйенин, бас териси менен қапласа, 
оған киснеўик аттьщ қуйрығьшан алып қыл тақса, қумлықта, таўда 
өсе^уғын сасық қуўрайдын, ширесинен (шайырынан) жақса, қылдын, 
астынан көтерип туратуғын гөне қабакган ж оньт тийек салса, жүдэ 
шыққыш әсбап болған болар еди”. Қорқыг ата шайтаилардын бул сө- 
зин еситип изинен ғырра қайтып, шайганлардыц айтқанындай кылып 
қобызын ислеген екен, түрли намаға шертилетугын саз эсбабы, жүдэ 
жақсы қобыз болыпты. Қорқыт ата қобызды ҳэр түрли намаға сальт 
шертип жүре берипти. Мине сол-сол екен, Қорқыт ата қобыздын пири 
большты”"'.

Қобыздьщ бул “шайтанлар айтқан” соғыў техникасы ҳэзирги қа- 
рақалпақ қобызыньщ қурылысы. Т.Адамбаева қарақаппақ қобызы же- 
нинде бьшай анықлама береди: “Қобыз” -  жуп тар тартылған музыка 
эсбабы больш, скрипка, гиржек сияқлы тартқыштьщ жэрдеми менен 
шертиледи. Ол көбинесе ерик, тут ағашларынан исленип, онын грифи 
бир тэрепке бүгилип келеди. Қобыздьн! төменги корпусына (қабыгы) 
түйе териси менен қапланады. Оныц балдағына (грифиие) жылқыньи^ 
қуйрыгынаи исленген тар тағьшып, ол көбинесе квартаға сазланады. 
Қобыз сесинин көлеми диапазоны бир ярым, еки октава көлеминде 
болады. Ол гиржек сияқлы дизеге қойыльш, тартқыштын жэрдеми 
менен шертиледи, бирақта бармақлар тарды басқаида гиржек сияқгп !̂ 
грифке гиймей гек те тарлар арасьшда тайғанап жүреди.

Айымбетов К. Халыкданальиы. -П өк и с: Каракалпаксган. 19X8,
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Т.Адамбаева м^^зыканыц маманы сыпатында қобыздьгқ қурылы- 
сындагы ҳәр бир элеменпиц музыкалықжақтан атқаратуғын хызмети- 
не жақсы түсиник береди. Қарақ^шпақ қобызы -  батырлық, қаҳарман- 
лық дэстанларды атқаратугын музыкалық инструмент. Қаҳар.манлық 
эпослары бар халықларда қазақта -  қобыз, өзбекте -  лақай, долганда - 
хамус, хакаста -- хайак, хайдши деп атайды. Қобызда тамақты қырып 
айтыў өнери бар халыҚ көн емес.

Не ушыи тамақты қырып, қырылдаган даўыс пенен атқарады? Та- 
мақты қырып атқарыў әййемги дэўирден сақланып киятьгрған дэстүр. 
Әййемгн заманларда жер, дүиья кецнслик ўақтында олардыц өз ҳаўа- 
зын узаққа жиберип, узақтағы адамларды шақырыўшы жаршылар 
болган. Биз билемиз, адамзат цивилизациясында ец ески естеликлер- 
диц бири эййемги грею^ердиц театрлары мрамордан салынғанльщтан 
бизге шекем ж епи . Ал, ец эййемги ата-бабаларьшыздыц мэдений 
байлығы болғаи қобызы сол биринши соққан техникасы менен, сол 
биринши атқарған намасы менен бизге жеткен естелиги. Жыраўдьщ 
қобызы .чэм атқарыў өиери де сол эййемги дэўирден қалған жэдигер- 
лик.

Қарақалпаҳ қобызыныц узыилығы 75-80 см. келеди. Негизи- 
иен еки ииструменттем турады. Қобыздыц ези ҳәм ке^малшасы 
(тартқышы). Кемалпосыныц узьн1лығы 70-75 см. болады. Қобыз бек- 
кем ағашлар есанланған жийде, тут, ерик агашыиаи исленеди. Ағашты 
жоньш ойьш тостаған ислейди, оны “зереише” деп атайды. Гостағаи- 
ньщ бегин ғуйениц я агтыц писирилмегеи мацлай терисин тазалап 
ярымын қаплайды. Туў бийениц қьшьш тар  етип тагады. Тостағанды 
баслама менен тутастырады. Баслама менен зеренше тутасқанда, ол 
иймек болып келеди. Басламаныц басында еки қулағы  болады. Қу- 
лақла[) қобыздьщ тарьш намаға түсмриў ушын керек. Қулақ басламаға 
ойьш киргизилген, тарлар байлаиган. Тарлардьщ екинши ушы қобыз- 
дь[ц зереишесиииц то.менине байланады. Қобыздыц өзине байлаиган 
атгы ц қы лы  еки қулағына тецдей етип байлангаи болады. Олардьщ 
ҳэр бириииц саны 100-110 тал болып келеди. Тар туў бийенич қуй- 
ры қ қы лы иан альшады. Ол гүзлик буўдайдыц ашыған суўы менен 
тазаламады ҳэм суўға сальш писирнледи, Тар екиге бөлинғен, бири 
ул 1Ы, бири жицишке даўыс шығарады. Қобыздыц гостағанын жыраў 
ди ?есине я аяғьша тиреп отыратуғын ушы сүйир келеди. Оны «бор- 
гумсық» деп атайды. Бөринпц тумсығьша уксаған болғаны ушын
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усылай атайды. Тарларды кетерип турыўға қабакты жонып тийек ис- 
лейди. Қобызда сес усы қылға кемалшаныц ысылыўы менен шығады. 
«Кемалша» қобыздьщ өзи соғылған ағаштан исленеди. Ол ағаш ҳэм 
усы ағаштыц бойына созылып аттын қылы тағылады. Кемалшанын, 
тары 32-74 тар болады. Қобыздын қурылысы ашық ҳаўада турған 
әййемги грек театрыиьщ сахнасына усайды. Ҳаўаз, сес гүциренип 
шығыўы ушын ол үйинки болып келеди. Әййемги түркий халықла- 
рында қобызды тек ғана музыкалық әсбап ретинде пайдаланбаган, 
Буны халыққа патшаньщ сөзин жеткизиўши трибунасы, патшаға ха- 
лықтыц дыққатьш аўдарыўшы жаршысы, урыста эскерлерди саўашқа 
таярлаўда, олардьщ руўхын көтериўде, қәўетерли жерде, жыйында, 
халыктыц дыққатьш аўдарып, бир жерғе күшин топлаўда (улыўма 
кобыздьщ буннан басқа да атқаратугъш хызмети үлкен болған) пат- 
шалар, ҳэмелдарлар қобызды өзлерине басқарыў қуралы ретинде 
пайдаланган. Қобыз .чэм жыраў патшаньщ қасында жасаған. Екинши 
жағьшан қобыз халықтын ата-бабасьЕнан кийтырған нэсият сөзин, тер- 
ме, толғаў, батырлардьщ жырын халыққа жеткизиўши қуралы болған. 
Халық қобызда айтылған сәзди за>1 сияқль! қабыл еткен. Жыраў қобыз- 
дь! узақ жолларга алып шыққанда сынып қалмаўы ушын балдағьшан 
екиге (кемалшасы да) белинген. Олар бириниц ишине бири кирипту- 
рагуғып етип ағаштан ойылган. Еки жағы тутастырылғанда бөлинген 
жери билинбей т>'ратуғын еткен.

Қобызды биринши соққан Қорқыт ата ким? Қорқыт атаны эн- 
циклопедияларда легендарлық мифологиялық қаҳарман деп берсе, 
ал айырым изертлеўлерде оны тарийхый адам делинеди. Қорқыт ата 
сөзлери илимде IX эсирлерде жазьш алынғаны менен ол ҳаққьшда 
мифлердин пайда болыўы күтэ ерте заманларға тийисли. Қорқыт ата- 
ныц соққан қобызы эсирлер өтиўи менен басқа музыкалық инстру- 
ментлер менен алмасады, қобыз көпшилик халықта ҳэр түрли эсирде 
әстен пайдаланыўдан қалады. Ал, қарақалпақлар гана қобызды сол 
т>'рь!сьшда, биринши Қорқыт ата соққан технологиясы менен бизге 
мсеткизди. Қарақалпақ халқында жыраў ҳэм оныц қобызы, дэстан 
атқарыўдьщ ески усылы бүгинги XXI зсирге жетти.

Түркий тиллес х;! и.гқлардьщ бэринде дерлик қобыз сөзиниц тү- 
бири бирдей. *‘Қобь;;> , .чомус”, "‘кобуз”, “қамус”, “кей-кобыз” деп бе- 
риледи. “Қобыз” дегенде хай деген мэнис бар, хайлап жырлаў, демек 
\с1Й, хай-хайлаў, атқарь!}^ ал “хай” дегенде айырым түрки халықларда
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тамакты қырып атқарыў деген мэнисти береди. Қазақ, өзбек қобызы 
да қарақалпақ қобызына жақын. Қобыздьщ басы, еки қулағы, ийилген 
мойны, төменги жағы тери менен қапланган шанағы, аттыч қьшынан 
жасалған тары, тийеги жэне ысқышы бирдей. Даўыс ишек пенен 
ысқыштьщ үйкелисинен шығады.

Соньщ менен бирге, қазақларда нарқобыз, желқобыз, жезқобыз, 
тилқобыз деген әсбаплары да бар. Бул қобыздьщ тури. Булардан қа- 
рақалпақлардагы қобыз ҳэм шыцқобыз түри бизге жақын. Шыцқо- 
быз -  бул тил арқалы шертилетуғын музыкалық инструмент. Қарақал- 
пақларда шьщқобызды ҳаял-қызлар шертеди. Бунда сөз айтылмайды, 
мелодия, нама шертиледи.

Нарқобыз -• кобыздьш, урысқа шыққанда қолланатуғын түри. 
Жаўға қарсы урыс ашып, ат қояр ўақьпта қобыз сарьшы еситилген. 
Ол батырларға күш-жигер берип, ерлик ислерге руўхландырып оты- 
рған. Бул дэстүрдиц изи “Қорқыт ата” китабында сақланған. Месқо- 
быз, желқобыз -  музыкалық эсбаптьщ түр-түсине байланыслы атла- 
ры. Демек, желқобыз, месқобыз -  қобыздьщ бир түри.

Хакасларда "хай" деп, тамақтан қырып айтыўды атайды. Хайд- 
жи-хай айтыўшы, жыршы деген мэнисти береди. Хакасларда хайд- 
жини айттырыў өз алдына дэстүрине ийе. Хайджиларды кеште, ха- 
лық барлық жумысын күндиз тамамланғанда айттырады. Хайджини 
сыйлы орынга отырғызады. Оныц астына аю терисин, гилем, кийиз 
төсейди. Хайдясиға жыр айтгырыўда биринши болып сол елдин жасы 
үлкен ақсақалы сөзди баслайды; -  Халық сизин қосық ҳэм ертегин,из- 
ди тьщлаўға жыйналды, айтьщ, -  дейди.

-  Мен сизлерге пияда келдим, -  дейди Хайджи, -  менде ат жоқ, 
егер атлылар ҳаққында айтсам, батыр атлары менен келеди, мен изи- 
не жете алмайман, -  дейди. Сонда адамлар “сизге батырдьщ изине 
жетиўге ат беремиз” дейди. “Маған ат-чатхан”, дейди Хайджи. Сол 
ўақытта жети тарлы чатханды экелип береди. Буннан соц Хайджи та- 
мағын қырьщ, чатханда жырлай баслайды. Усылай Хайджи айттырыў 
хакасларда дэстүр болған.

Хакас эпосларын атқарыўшыларды халық адамларды бэледен, 
жин-әрўақлардан аман сақлаўшылар деп есаплайды. Хакаслардьщ 
негизги ата кэсибиниц бири -  аншылық. Ацшылар тоғайға ац аўлаўға 
кетер алдында, ац атып жүрген жеринде Хайджиларға жыр жыр- 
латқан. Хайджидиц даўысы жаман эрўақларды қуўады, адам жаман
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әрўақлардан тазаланады, көзи ашылады деп ойлаған. Ал, хайджилар 
жыр жырлағанда адамларға киятырған жаман эрўақлар менен алыса- 
ды, жаман әрўақтан күши басым келсе, оны жечеди, егер күши эззи 
келсе, өзи аўырады, деп түсинген.

Жэмийетте Хайджидин орны үлкен болған. Хайджи адамларға 
жақсылық, табыс, мол-енимди кудайдан тилеўши адам, оньщ хайлаўь! 
аспан элеминен, жердин астынан адамга қарсы киятырған жаман- 
лықтын, бэрин тамақтан қырьш айтқан даўысы менен қуүып адам жа- 
сап турған дүньяны түрли жаманлықтан аман сақлайды. Сонлықтан 
хакаслар Хайджиди айттырыўға айрықша мэни берген.

Долган фольклорьшда эпосларды «олонго», «былина», «олон- 
го-былина» деп атайды, Бул руслардьщ былинасына, өзбек, казаклар- 
дыц дэстаньша жақьш жанр. Уйқасықлы қосық ҳэм проза аралас ай- 
тылады. Олонгоны профессионал айтыўшылары атқарады. Олонго 
айгыўшылар өз мектебине шэкирт таярлаў традициясына ийе. Атақлы 
жыршылар адамлар жумысты қойып дем алғанда кеште күн батьш қа- 
ранғы түскеннен кейин айтқан. Бурынлары белгили жыршылар басьш 
орамал менен жаўьш айтатуғьш болған. Былинаны бир неше түнлер 
даўамьшда айтқан. Егер атқарыўшы былн>,'аны ақырына и^екем атқар- 
маса, оныц жасы қысқарады деп г\'синдирген, Көлемли былинатарды 
белимлерге бөлип атқарған. Былинаны аткарыўшы адамларды аўы- 
рыўдан емлейтуғын шаманлық қәсийетке ийе деп түсинген. Долган 
халқы жуқпалы аўырыўларды былинаны ай ггырьш емлеген, Былина- 
ны бэ.ҳэрде қуслар келерде оларды үркитип атмаў ушьш айггырмаған. 
Долган олонгошылары өзлерин жаман руўх “аабасы” менен гүреске 
гүсемиз деп тусинген. Бьшинаны атқарыўшылардыц мийнетин мате- 
ригшльн^ жақтан баҳалайтуғын болған. Бир кеште айтқанына бир кий- 
кмлкк лама т.б. затлар берген.

Түрклерде дәстан атқарыўшылар тойларда, жыйынларда атка- 
радь!. Онь! атқарыўшыларды меддахи ҳэм ашуг, апш^у^ар деп атай- 
ды. Дэстанлардь! XIV эсирден баслап қыссаханлар, шахнамехаслар 
аткарға!!. Ме-вда.чилардыц репертл'арында авантюр -  эжайь!П ўақыя- 
ларга с!ожети қурылған дэстанлар болған, ашықтардьщ реперт>'арын- 
да өмир баянльгқ повестлер сөз етилген. Меддахилар репертуарыида 
собинесс жазба дэстанлар агқарьшған. Ашықлар искусствосы өз мек- 
ебпне, устаз, шэкирт таярлаў традициясына ийе. Ашык узақ ўакыт 

устазыньп! репертуарын, саз шертиў, дэстанларды ядлаўды үйренеди.



Ашықлар өз дэстанын бир т\'нде, еки бир неше кешелер даўамында 
айтыўы мүмкин. Ашықлардыц репертуарында “Эмбрах ҳэм Сельви”, 
“Шах Исмаил”, “Тахир ва Зухра”, “Арзу ҳэм Камбер”, “Асюман ҳэм 
Зейджан” дэстанлары бар.

Дэстанға ашықтық кирисиў бөлимин “Дёшеме” деп атайды. Бул 
қосық яки проза менен бериледи. Бул қысқа дэстанға кирисиўге таяр- 
лық бөлими, қызық ўақыя, ашықтын басынан өткенлери болыўы мүм- 
кин. Хикайе дёшемеси тықлаўшылардық талабына қарап қысқа ҳэм 
узақ болыўы мүмкин. Ашық дэстанды асықпай оз бабыиа түсирип 
айтады. Айырым дэстанлар жети күнге шекем даўам етеди. Дәстан- 
иьщ тоқтаған жерин екинши күни баслаў алдында адамлар қайсы 
жерге келдим деп ашық сорайды. Тықлаўшылардьщ арасьшан биреўи 
дэстанда тоқтаған жерин айтыўы керек, сол адамныц алдына ашық 
сазын қояды, ол адамға ашық “егер билсен сазды алып атқар” дейди. 
Ол адам сазды ашыққа берип оған сыйлаў (гонорарьш) береди. Буны 
“бакшиш” деп атайды. Айырым жағдайда ашыққа бакшиш алдын ала 
бериледи.

Қарақалпақларда жыраў айттырыў -  үлкен байрам. Жыраў кө- 
бинесе тойларда атқарылады. Айырым жағдайларда көпшиликтин 
сораныўы менен жыйынларда арнаўлы адамлардьп^ өтиниши менен 
атқарғаи. Жыраў айттырыў ушын халық алдьш ала таярланған. Жыраў 
айттырылатуғын жер белғиленип қандай дэстаи айттыратуғыны коп- 
шиликтиц тилеги менен белгиленген. Жыраўды көпшилик жағдайда 
далада, ортаға от жағьш, эййемғи Рим театрьпш уқсас тамашагөйлер 
дегереклеп отырьш ортада айттырған.

Қарақалпақ жыраўы -- халқымыздьщ ец әййемги дэўирде пайда 
болған жэне бир неше жүз мьщ жылларда қобыз арқалы бизге жеткен 
көркем енердиқ айрықша бир түри.

Жыраў бабаларымыздыи ақыл-ойын, философиясьш, тилсимли 
қыл қобыз арқалы эрман менен сырға толы намалар менен жеткиз- 
ди, ал бул өнерге ақыл жуўыртып қарасақ, бул өнердиц сыры и^алқар 
тециз, бизге берери көп, ал бизин оннан билим алыўға санамыз, 
ой-өрисимиз тар сияқлы.

Биз түркий халықларыньщ бир ағзасы болған қарақалпақ халқы- 
ньщ жыраўы ҳаққьшда сөз ете отырьш, фольклористика илимин- 
де кеўил бөлинбей киятырған, илимий эҳмийети үлкен эпослардыц 
атқарыўшылары, эпослардьщ музыкасы. аткарыў сырларын фолькло-
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ристиканын бир тараўы сыпатында изертлеў илимнин ец эҳмийетли 
тараўы деген шешимге келдик.

Қарақалпақ жыраўыныц намалары

1. «Ат ш абар» намасы бул дэстанларда батырдыц атыньщ игабы- 
сын сүўретлеген жерде, жарысқа атты жибергенде, аттыи шабысын 
сүўретлегенде пайдаланылады.

Қоблан батыр жол тартты,
Атына қарай сөйлейди,
Көзгенецнен торыша ат,
Сен үйириннен айрылған,
Мен де елден айрылған,
Шуў жэниўар, шуў, дейди.
Шуў жэниўар, шуў, дейди,
Астындағы торыша ат,
Ақылы адамиан зыят. «Қоблан».

2. «Асырым» намасы жыраў намаларыныц ишинде 10-11 буўын- 
лы қосықлар агқарылады. Асырым -  бул нама наманыц бир бийикке 
көтерилиўи, ал жети асырым -  жети бийикке наманыц көтерилиўи 
деген мәнисти береди. Бул нама эстен басланып кем-кем күшейип бе-
риледи.

3. «Айға шап». Бул нама «Қоблан» дэстанынан келген. Дэстанда 
Қыдырбайдыц ҳаялы жолбарыстыц жүрегине жерийди, бийперзент 
бай Қыдырбай ҳаялына жолбарыстыц жүрегин экелиў ушын тоғайға 
барып, жолбарысть! излеп таўып алады, ец күшли ҳайўанныц жүре- 
гин алыў ацсат емес. Сонда Қыдырбай жолбарысты мақтап, оны айға 
қарай шаптырады. Айға шапқан жолбарыс өледи, Қыдырбай жолба- 
рыстыц жүрегин алып ҳаялына экелип береди. Сонда Қыдырбайдыц 
г-колбарысты мақгағанын сүўретлеЙ1уғь!н нама «Айға шап» намасы.

4. «Бар"Кел». Бул намада ырғак, даўыс толқыны бир қәлипте ба- 
рып-келип турган сияқлы бериледи.

5. «Бзйит». Бул наманы «Шарбейит» деп те атайды. Бэйит 11-12 
буўынлы қосықлар менен атқарылатуғын нама. Көбинесе батырлар- 
дыц кеўил-кейпин, 'голғанысын беретуғын жерде пайдаланады.
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6. «Елпилдек». Бул намада көбинесе жецил толғаў бериледи.
7. «Ж амаи ш ы ғанақ». Бул дэстанда батырдьщ кыйын жагдайға 

түскен жеринде атқарылатуғын нама. Буньщ басқа т\'ри де бар, Бул 
нама Әмиўдэрьяда ескек ескен кемешилердин кемеси дэрьянын кай- 
ырында иркилип, кемеси қайырға батып, оны шығара алмай турған 
жеринде кемешилердиц кеўил-кейпин көтериў ушын шығарылған 
нама,

8. «Ж ортыўлы». Бул нама көбинесе батырдьщ атыньщ жүрисин 
сүўретлеғен жеринде айтылады.

Атты шаўды қыя майдан таўлардан,
Шэмен бойлап айдамадым бағлардан.

«Мәспатша». Есемурат жыраў.

9. «Қобыз» толғаўы, бул «қобыз намасы» деп те аталады. Бул 
нама барлық жыраўдьщ репетуарьшда бар.

! 0. «Жолшы», бул нама батырлардьщ узақ сапарьга сүўретлеғен- 
де пайдаланылады.

11. «Жан-жан». Бул намада толғаў, термелер 7-8 буўынлы қо- 
сықлар атқарылады.

12. «Зарлы». Бул 10-11 буўьпшы қайғылы қосықлар атқарыла- 
туғын нама. Дәстан қаҳармаиларыиық қайғысын сөз еткенде пайдала- 
нылады. Мысалы, «Алпамыс» дэстаныньщ Қыяс жыраў вариантьшда 
Гүлпаршынньщ курдаслары менен хошласқан жеринде пайдаланған.

13. «Зибан» намасы -  «зибан» бул тил, ямаса сойлеў деген маға- 
наны ақлатады. Дэстанларда қаҳарманлардьщ бир-бири менен тил- 
лесиўи, сөз айтыў, сейлесиўи деғен мэнини ақлатады. Бул намада 
батырлардьщ басқалар менен сөйлескенин сүўретлейтуғьш жерде 
пайдаланылады.

14. «Келте зибан», «Киши зибан», «Уилы зибан» намалары бар. 
Атьшан көринип турғанындай «Келте зибан», «Киши забан» намасы 
менен қаҳарман аз сейлескен жеринде, ал «Уллы'зибан» намасьш кө- 
бирек сейлескенин сүўретлеген жеринде пайдаланады. Бул намалар 
көбирек «Қьтрыққыз», «Алпамыс» дэстаньшда қолланылғаи. Нама
10-11 буўьшлы қосыққа айтылады, Батырлардын толғанысын, моно- 
логин, ойын берген жерде пайдаланады.
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Ат болыпты Миян көлдин тайлары,
Қойын сатып қозы қылар байлары,
Аржағы Түркистан, бержағы Қоқан,
Ҳэзиретимнин қэдем қойған жайлары.
«Уллы зибан» намасына «Алпамыс» дәстанынан.

15. «Күн шығар». Бул наманы жыраў тан атқанша жырлап бо- 
лып, күн шыққан ўақытында, сол күнги дэстаннын тоқтаған жерин 
усы нама менен жуўмақлайды.

16. «Коз айдыи». Бул нама «Алпамыс» дәстанында Гүлпариплн- 
нын Байшубар байрақтан озып келгенде айтатуғьш жеринде пайда- 
ланған нама. Дэстанларда батырдын қуўанышлы кеўил кейпин жыр- 
лаўда айтылады.

17. «Қобыз нағышы» намасы дэстаннын басында, той баслаў, 
терме айтқанда пайдаланады.

18. «Қайырым» бул нама менен 10-11 буўынлы қосық, қайғылы 
ўакыяларды сөз еткенде атқарьшады.

19. «Қ ара жорға» -- а^тьщ шабысы, онын жорга жүрисин бере- 
'гуғын нама. Бул нама бақсылардын репертуарында да бар, бақсылар 
атқарған намасы жыраў намасьп1ан езгеше.

20. «Кецес» бул наманын авторы Қыяс жыраў деп айтылады. Би- 
рақ бул нама ески намалардын бири. Қыяс жыраў совет ҳүкиметине 
арнап шығарған больгўы мүмклн, бирақ халық намаларьшьщ ишинде 
бул ески намалардьщ бири. «Кенес» деген сөз қарақалпақлардыц лек- 
сикасьшда бар сөз. Бул бир-биреў менен ойласыў, кенесиў деген маға- 
наны береди. Совет ҳүкиметин кенес ҳүкимети деп те атаған. «Кенес» 
районы совет ҳүкимети ўақтында дүзилин сонынан совхоз болған. 
Ҳззирде усы халықтын тығыз жасайтуғьш жери усьг аты менен бар.

21.«Оқымыс» намасы менен дэстанларда жийи ушырасатуғын 
12 буўынль! қосықлар атқарылады.

22. «М ақтанба» -  жети-сегиз буўынлы йошлы, кеўилли 
толғаўлардын бири.

23 «Н оганлы» бул иама XIV эсирде Алтын Орданьщ қурамын- 
да жасаған дэўирдеги жыраўлар намасьшьщ бири. «Ноғайлы» сиясий 
аўқамыпа арналған нама.

24. «Талма», бул намада жыраў өз даўысын иркип-иркип, талды- 
р ь т  шығарады.
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25. «Терме» -  жети-сегиз буўынлы, ақыл-нэсият бериўге ку- 
рылған толғаў. Бул наманы жыраўлар дэстанды баслардыц алдында 
жыйналған халыққа ақыл-нәсият айтыў ушын пайдаланады.

26. «Тер шығар». Бул дэстанда жыраўдын еқ қызған жеринде 
атқаратуғын нама.

27. «Тивер». Бул наманыч лапызы бәлент келеди, 11-12 буўынлы 
қосықлар агқарылады.

28. «Түс жорыў». Дэстанларда түс көриў, оны жорыў өз алдына 
дэстүр. Дэстанныц қаҳарманларынын түсин усы нама менен жорып 
береди.

29. «Толқын» -  дэрьяныц толқынына уқсас, бириниц изинен 
бири тегилип келетуғын нама.

30. «Той баслар», бул нама менен жыраў той баслардыц басында 
атқарылады.

31. «Т олғаў»-ж ы раў репертуарыныц тийкарғы жанры. Жети-се- 
гиз буўынлы қосық этқарылады, бул нама менен жэмийетлик-сиясий 
мэселелер, халықтыц тарийхы, өткен атақлы адамлардыц өмири, фи- 
лософиялық, даналық сөзлер, мораллық, халыққа тэрбия беретуғын 
даналық сәзлер, ақьш-нэсият жырланады.

32. «Сайқалы». Бул нама менен көбинесе унамсыз қаҳарманныц 
келбети, ис-ҳэрекетлери бериледи. Жети-сегиз буўынлы қосықта пай- 
даланылады.

33. «Ы лғал». Бул ески намалардыц бири. Дэстанларда ец жийи 
атқарылатуғын нама. Бул наманьщ қысқа ҳәм узыи түрлери бар. Ҳэ- 
зирше бизге төрт варианты белгили.

34. «Уллы толғаў». Бул иаманы толғаў жолы менен агп^арады, 
оны қайғылы жерде пайдаланылады.

35. «Узын бел». Бул нама менен 10-12 буўынлы қосықпар атқа- 
рылады.

36. «Ҳей-яр». Бул нама болған ўақыяны беретуғын жерде көби- 
рек атқарылады.

37. «Ҳәўиж». Бул нама дэстанныц сюжетлери шийеленискен же- 
ринде кәбирек атқарылады. Сюжеттиц шарықлаў шегине жеткен жер- 
де, шийеленискен жерде пайдаланылады.

38. «Ш алқар». Бул намада көбирек батырдыц узақ жолға еапары 
жырланады,

39. «Ш арбейит» (Шербейит) -  «Бейит» намасыныц бир т\'ри.
40. «Ш өл аскан» -  бул Н1М 1 «Шьщ асқан» деп те аталады. Бул
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нама ҳаққында халық аўзындагы эпсаналарда Сатемир ханнын эскер- 
' лери шелистанда суў таба алмай қыйналған ўақтында жыраў әскер- 
лердиқ руўхын кетериў ушын усы наманы шерткен. Соннан әскер- 
лердиц руўхы түспей шөлистаннан аман шыққан деп айтылады.

41. «Ш алқайма» -  бул 10-11 буўынлы қосық айтылатуғын нама. 
Бул нама батырлардыц күш сынасқан жеринде пайдаланылады.

42. «Ш ы назхан»- бул «Шыц асқан», «Шөл асқан» намаларыиыц 
варианты.

43. «Яглы бәҳәр» ~ бул дэстанларда кеўилли жерде агкарыла- 
туғын нама.

I 44. «Яббар». Бул намаиы кебинесе батырлар ез пирлерине сый- 
ынған жеринде пайдаланады.

45. «Ярман». «Ерман» намасыныц Нурабылла жыраў вариаиты.
46. «Я керим». Бул нама ески намалардыц бири.
47. “Жол болсын” , Бул наманы батырлардыц жол сораған жерин- 

де пайдаланады. Мысалы, “Алпамыс” дэсганында Қаражаннын Ал- 
памыстан жол сораған жеринде айтқан.

48. “ М уцлы” . Бул нама сораныў, жа^;ыныў кейпин бериўде пай- 
даланған. Мысалы, “Алпамыс” дэстанында Тайшаханнык қызы Ар- 
зайым экесииен лсалыиып Алпамыстыц атын сорап турғаи жеринде 
айтылған.

49. “ Қоиы рат” . Бул нама менен “Алпамыс” дэстанында Мэстан 
кемпирдин А.лпамысты алдап, Қоцырат елиниц қызыман деп турган 
жеринде айтылады.

50. “ М зсўек” . Бул нама менен термелер айтылған. Мосўек -  ҳа- 
яллар қур тоқығанда қурдыц барып келип т^фатуғын элементи. Соған

» байланыслы нама тез-тез атқарылады, бунда намаиыц темпи ба- 
рып-келип турған .мэсўекке жақын.

Қырлы-қырлы таўлардыц,
Қары кетсе басынан.

51. “Н азлы ” . Бул кеўилли жерде, хэрекетти беретуғын жерде ай- 
тылған,

52. “Ш адлы” . Бул наманы тымсалый свз, жоқ жойтканда, түс 
жорығанда айтылған. Мысалы, “Қоблан'’ дэстанында Шарықльшыц 
ҳаялы Сарыша ханым Қобланнын ҳаялыиа түсин жоры7қанда пайда-
лаиган.
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53. “Бота көз” . Бул наманы батырдьщ көрген қыйыншылығын 
сүўретлеген жерде найдаланған. Мысалы, Қобланньщ елин Алшағыр 
шаўьш кеткенде Қобланнь^н Алшағырдан өш алыў ушын барған же- 
ринде айтылған.

54. “Т арақлы ” . Бул наманы арзы айтқанда пайдаланған. Мыса- 
лы, “Қоблан” дэстаньшда Қ>'ртқа Алшағырдьщ а;!дьшда елдин арзын 
усы нама менеи айткан.

55. “ Епкин”, бул нама ҳэрекет, аттьщ шабысын сүўретлеғенде 
пайдаланады. Самалдьнд епкинене еликленген.

56. “ Айғыр”, бул нама менен батырлардық күшин, дэў менен 
гүресин сүўретлейди.

57. “Т алқы йы н”, бул ой жу'ўыртқанда, жумбақ сөзди шешкенде, 
монолоп а найдаланған.

58. “Посқан ел”, бул наманы душпан алдында халық бенде 
болған жеринде пайдаланған.

59. «Нама басы» намасы. Жыраў қолына қобыз алып жырлаўды 
усы нама менен баслайды.

60. «Қорқыт» намасы. Қорқыт атаныц елимнин илажын таба ал- 
май қыйналғаньш бере'!уғын жэне Қорқыттьщ өлимин жоқлайтутын 
нама. Онда күйиниш, өкиниш, адам өмирин жоқлаў сезими бериледи.

61. «Бозинген». Ботасы елгенде түйениц ботасын қайғырып жы- 
лағанын жырлайтуғын нама.

Жыраў намаларьшьщ ишинде салт-дәстүрге байланыслы намалар 
өз алдына бир дүрким. Сахгг-дэстүрге байланыслы намалар қатал т \ф -  
де халықтьщ дэстүрине байланыслы айтылады. Мысалы, «Ҳэўжар» 
намасьш «Той баслар» намасьшьщ орнында пайдаланбаған. Мине 
усындай дэстүрге байланыслы намапар:

62. «Той баслар». Бул наманы дәстанға кириспестен бурын жы- 
раў тынлаўшыларды таярлаў мақсетинде атқарады.

63. «Үйге кир». Қарақалпақ қызларыныц той-мерекеге келгенде 
үйге кириўи үлкен салтанатлы дэстүр болған. Қьгзлар айрықша мирэт, 
ҳүрмет-иззет, жыраў-бақсыньод қосық айтыўы менен үйге кирген. Бул 
нама сол дэстүрге байланыслы келип шыққан.

64. «Ҳз\'жар» -  турмыс-салт жырларьшыц бири. Қызлар уза- 
тылғанда ез үйинде қурдас қызлары менен айтатуғын қосығы.

65. «Яр-яр» -  'гурмыс-салт жырларыньщ бири. «Яр-яр» намасы- 
нын еки-үш варианты бар.
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66. «Нама басы». Бул нама дәстанда кирисиў алдында атқарыла- 
ды. Сондай-ақ дэстанға түскеннен кейин айырым орынларда пайда- 
ланылады.

67. «Нар ийдирген». Бул наманы жыраўлар қобызда атқаратуғын 
жэне бақсылар дуўтарда атқаратуғын вариантлары бар. Олар бир-би- 
рин қайталамайды, өз алдь!на нама. Бул нама тарийхы ҳаққында ха- 
лық аўызындағы эпсаналарда боталақ анасынан сүт шықпай қый- 
налган ўақтында жыраў қобызын алып усы наманы шалған. Намага 
түйенин де баўыры ийип, сүт шыққан деп айтылады.

Дэстанларда атақлы жыраўлардыц атқарыўында традициялық 
халық намаларынын жана вариантлары пайдаланылған. Бул намалар- 
дын бир неше түрлери бар.

68. «Н урабылла толғаўы».
69. Нурабылла жыраўдын «Ы л*ал» намасы.
70. Нурабылланьщ «Ерман» намасы.
71. Айтуўар жыраўдыц «Жан-жан» намасы.
72. Айтуўар жыраўдыц «Дадай» намасы.
73. Айтуўардыц “Яббар” намасы.
74. «Айтуўар толғаўы».
75. /\йтуўардыц «Ы лғал» намасы.
76. Нурабылла жыраўдыц «Яббар» намасы.
77. Кепе жыраўдыц «Ерман» намасы.
78. Кепе жыраўдыц «Я керим» намасы.

' 79. Кепе жыраўдыц «Даўылбай» намасы.
80. Кепе жыраўдыц «Туменбай» намасы.
81. Кене ж ы раўды н толгаўы.
82. Кепенид «Ҳей-яр» иамасы.
83. Кепениц «Ш ацкөт» намасы.
84. Кепениц «Ы лғал» намасы.
85. Кепениц голгаўы. (2-варианты)
86. «Шацкөт жыраў толғаўы».
87. «Шацқай» намасы,
88. «Дүйсенбай толғаўы» (2 вариаиты бар).
89. Дүйсеибайдыц (1860-1913) «Толғаў»ыныц 4 варианты бар.
90. «Сыбай толғаўы».
91. «Ы рза намасы».
92. Дүйсенбайдыц «Ы лғалы».
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93. Әбдикэлдиа “Келте қайырым” намасы.
‘М. Әбдир жыраў толғаўы -  XIX эсирдин ақыры XX эсирдиц 

басында жасаған белгили жыраўдьщ толгаўы.
95. Айтуўар намасы -  (1834-1904) XIX эсирде жасаған белгили 

қаракалпақ жыраўы.
96. Аўдаи намасы -  Аўдан 1841 - 1892-жылларда жасаған жыраў.
97. Айымбет -  бул атақлы Айтымбет (Ақы.мбет) бақсыныц атына 

қойылған нама.
98. Даўылбай намасы -  XIX эсирде жасаған Даўылбай жыраў 

намасы.
99. Туменбай намасы -  1811-1873-жылларда жасаған Туменбай 

жыраўдыц намасы.
100. Дүйсенбай намасы -  белгили қарақалнақ жыраўы Дуйсен- 

бай (1860-1913) тэрепинен шығарылған нама.
101. Ерман намасы -  Бухара қарақалпақлары арасында жасаған 

белгили Ерман жыраў (1856-1910) намасы. Бул нама қайғылы ўақыя- 
ларды сез еткенде айтылады.

102. Ж ийен ж ы раў намасы -  ХҮШ әсирде жасаган атақлы қа- 
рақалпақ жыраўы Жийеннин атына қойылган нама.

103. Кемийек намасы -  XVIII эсирде жасаған қарақалнақ жы- 
раўы Кемийектин намасы.

104. Тацатар намасы-Х1Х эсирде жасаган жыраў намасы.
105. Сыбай (Субай) намасы -  бул XIX эсирдин ақырында жа- 

саған Сыбай жыраў (1888-1921) дөреткен нама. Бул наманыц 3 вари- 
анты бар.

106. Шанкай намасы -  Бухара қарақшшақларынын атақлы жы- 
раўы Шанқай (1814-1884) дөреткен нама. Оны «Шанкөт жыраў» деп 
те атайды. Бул наманьщ 2 варианты бар.

107. Нурабылла толғаўы -  бул атақлы Нурабылла (1852-1922) 
жыраўдын толғаўы.

108. Нурабылланын «Ы лғал» намасы.
109. Пәлеке толғаўы -  XX эсирдин басьп1да жасаган белгили қа- 

рақалпақ жыраўы Пэлекенин (1845-1915) намасы.
110. Турымбет на.масы- XIX эсирде жасаған белгили Турымбет 

жыраў намасы.
111. Кепе жыраў толғаўы -  бул нама «Я керим» намасы деп 1 е 

атайды.Кепе жыраў XIX эсирде жасаган белгили қарақалпақ жыраўы.
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112. Қ аны мгүл намасы -  бул белгили қарақалпақ шайыр қызы 
Қанымгүлдиц (1900-1928) авторлығында нама.

113. Бул наманын екинши вариантын «Гөр қы з» намасы деп ата- 
лады.

114. Бийсенбай намасы.
115. Дилим намасы -  XIX әсирде жасаған Дилим жыраўдыц 

(1855-1913) намасы.
116. Дадай намасы -  XIX эсирде жасаған Дадай жыраўдын на- 

масы.
117. Ы рза намасы.
Булардан басқа дәстанлардын, дэстан қаҳарманларыныч атына 

қойылған намалар бар.
118. «Алпамыс» намасы.
119. «Ер Ш ора» намасы.
120. «Гүлпарш ын» намасы.
121. «Ормамбет бий толғаўы» намасы.
122. «Едиге толғаўы».
123. «Гүлайым» намасы -  «Қырық қыз» дәстанында Гүлайым 

батырдын сулыўлығьш сүўретлейтугьш нама.
Жарқырайды өниринин тумары,
Тарқағандай ер жнгиттин қумары,
Усы жасларына келип Гүлайым,
Дүньяныц жүзине түсти хабарьг^.

“Алпалтс” дәстанында Қыяс жыраў пайдаланган иамалар

1. Қонырагггьщ елинде Байбөри менен Байсары дос болады. 
Олар б]^йперзент болады. Олар ақлай куда болады. Қудадан бала ти- 
лейди. Олардьщ тилеги қабыл болады. Байбери уллы, Байсары қызлы 
бояады. Байбөри уллы болганына той береди. Тойыкда ылақ ойыны 
болады. Ылақты Байсары алыл қашады. Байбери изинен қуўып, оған 
қамшы урады. Дэстжшыц шнфпикги усы жерден басланады. Ылақ 
ойьшындагы атлардьщ жүриси на^^^ада берилген. Бул ылақ ойыны 
“Жоитшы”  намасы менен бериледи.

Бул намапзр қаракалпак жыраў намаларыныч барлығы емес. Булар жазып 
алынған дэстанлардьщ бетлерияен аты табылған еамалар, Булардан баска каншама 
намалардыц барлығын ескертким келеди. — С.Б.
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Сол ўақьпта Байсары,
Ат белине минеди,
Көп жығынды аралап,
Ортаға кирип жөнеди.

2. Байбөриниқ қамшы урғанына Байсары қатты намысы келеди. 
Байсары қапа, ҳаялына келип көшиў ойын айтады. Бул ойын “Нама 
басы” намасы менен береди.

Ҳа, кемпиржан, кемпиржан,
Ақылым болды мениц лал,
Олжалар болғай дүнья-мал,
Бес-алты аўыз сөйлейин,
Сөзлериме қулақ сал.

3. Көшиўге қызы Гүлпаршын, ҳаялы Алтыншаш қарсы. Ҳаялы 
Алтыншаштьщ Байсарыға «көшпе, бир ашыўынды қой» деп жалы- 
ныўын “Үйге кир” намасы менен береди.

Болмай жүрер Баршынныц тойлары,
Киси елинде, шарға болар бойлары,
Нашар бала жат журтларда ер жетсе,
Өз тецинен кемис болар ақыл-ойлары.

4. Байсары оларды тынламай көшеди. Гүлпаршыннын туўған 
елди, қурдасларын қыймай жьшап турып хошласқан ойлары “Қайы - 
ры м ” намасы менен бериледи. Шамурат жыраўда “Зар-зар” намасы.

Қ}'ўлар ойнап, ғазлар жүзген көллерим,
Кийик, кулан туўьш өскен шеллерим,
Әрман менен мен сенлерден айрьшдым,
Хош, аман бол, Байсын-Қоқырат еллерим.

Лашын едим қанатымнан қайрылдым,
Жүйрик едим дойнағымнан айрьшдым,
Хош, аман бол, Байсьш елдин беглери,
Аспай-шаппай мен сенлерден айрылдым.
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5. Байсары Қалмақ елине көшеди. Қалмақ ханы Тайшаханньщ 
алдына барады. Жасаўға жер алады. Гүлпаршын Қалмақ елинде ер 
жетеди. Гүлпаршьшныц сулыўлығы қалмақларды тац қалдырады. 
Қыздьщ сулыўлығьн! “Толқы н” намасы менен береди.

Тал шыбықтай таўланған,
Таўыс киби сайланған,
Қальщ пишим қара шашы,
Мойнына оралған.
Ақ манлай, бадам қабақлы,
Пистедей жуқа додақлы.

6. Гүлпаршынныц хабарын Тайшаханға шопан Аман тақылдақ 
жеткизеди. Ол “Келте” толғаў намасьш айтады.

Гайыбана қойшыларьщ таласар,
Көрген адам туў сыртынан қарасар,
Сулыўлығын сизғе баян эйлейин,
Қасы, кези патшалыққа жарасар.

7. Қалмақлар Гүлпаршынныц хабарын еситип, шопанынан 
баслап ханына шекем Гүлпаршынды алыўға езин сайлайды. Таласыў 
басланады. Шопанлар, жасаўыллар қыз ушын тартысты қойьш, оны 
ТаЙ1иаханға бериўди шешеди. Усы тартыс, тьшышсызлық “Ш ацқай” 
намасы менен бериледи.

Ер жигитлер бирин-бири қыяма,
Бат аўызлар айтпай сөзин тыяма,
Хабарьш айт Тайшаханға сол қыздьщ,
Ондай сулыў, шопанлар манпайына сыяма.

8. Қонырат Байсьщда Алнамыс ер жетеди. Ол қалыцлығы Гүл- 
паршынньщ атасы қызын альш Тайшаханныц елине кешкенлиғин би- 
леди. Қалыцлығын альш қайтыў ушын ат, жаў-жарағьш алады. Қ>л- 
тай баба оған ага-анасынан пэтия алып кетиўди нэсийҳатлайды. Бул 
“Н оғайлы ” намасы менен бериледи.
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Болма айтаман биймурат,
Мэртебеқ болғай сениц зыят,
Айтар атан нэсиятым,
Атацнан алғыл рухсат.

9. Алпамыс, Гулпаршынды излеп жолға шығады. Ата-анасы, қа- 
рындасы Қарлығаш пенен хошласады. Бул “Ағылым” намасы менен 
бериледи.

Жайсыз жақтан жаўды қар,
Мэдет бергей бириўбар,
Аман болыц керғенше,
Қалыц енди аллаяр.

10. Алпамыс жолда. Қызыл қумныц арасында қалмақ елине жол 
тартып барагыр. Ол Байи^убар атына шөлистаннан жол таўып Гүл- 
паршынға жеткмз, деп жалынады. Батырдыц усы атқа жалыныў кей- 
пин “Аўдан” намасы менен береди.

Талап етип шықтым Байсын елинен,
Қаршығадай ҳәр ис келер қолыцнан,
Бул майданда өзиқ тауып жол басла,
Өзиқ жеткиз Баршынжанныц кейнинен.

11. Алпамыс қальщлығын излеп қалмақ елиие жолда баратыр. 
Қа.'1мақтыц батыры Қаражан елин қорғап жолдажатады. Қоқыраттық 
батыры Алпамь!стан қалмақтьщ батыры Қаражанньщ аты сескенеди. 
Аггьгн тьшышсызланыўын “Ж орты ўлы ” намасы менен береди.

Мақпалдан сайлап дорба илдим,
Кишмиштен сайлап жжем бердим,
Жемивди қашан кем бердим,
Не кордиц қара ат, не көрдиц?

12. Қаражан менен Алпамыс Қара та>'дьщ үстинде ушырасады. 
Қаражан Алпамыстан жол сорайды. Қаражанныц сөзи “А лпамы с” 
намасы менен бериледи.

,5* 114



Ийниқе жарасқан тиллалы қалқан,
Көзлерине тар көринер бул жэҳэн,
Толық етип бул қалмақта көрмедим,
Қайсы журттан киятырсан жас уғлан.

13. Алпамыс Қалмақ елине жоқ жойтып киятырғанын айтады. 
Бул “Уллы зибан” намасы менен бериледи. Бул намада кебинесе 
жаца мағлыўмат, хабар бериледи.

Мен жылайман бир яр дейип интизар,
Байсын елде болғаным жоқ гүнэкар,
Кеткен малдыц мен бейнесин айтайын,
Алдында кетипти баслап қара нар.

14. Енди Алпамыстын Баршынды излеп киятырғанын билип, Қа- 
ражан оған күш көрсетеди. Ол өзин Алпамыстан жоқары қойып оған 
“ қайт” деп доқ урыўын “Асырма” намасы менен береди.

Таўларды тецселтер саўаш қурғанда,
Мыц пэри боларсаи семсер урғанда,
Басық саўға, қайт кейнице қурымсақ,
Абырайыц барда, жан өзиқде турғанда.

15. Алпамыстыц Баршынды излеп киятырғанын еситкенде Қара- 
жан “алсан,, өлтирип ал, Баршынды” дейди. Еки батыр Баршьш ушын 
қүш сьшасады, ғүреседи. Бул “Ж анаж ан” намасы менен бериледи.

Қаражан минди Қара атқа,
Алпамыс минди Шубарға,
Екеўи дағдьщ қарньшда,
Кире берди ғайратқа,
Бир-бирине ат қойды,
Ат кетинен қарады,
Бир-бирине ат айдап,
Жағага қоллар салады.
Текедейин тирести,
Қораздайын жулысты.



16. Қалмақтьщ ханы Тайшаханнан, батыры Қаражаннан Гүлпар- 
шынды айттырып жаўты лар келеди. Жаўшылардыц сези “Ы л ғал ” 
намасы менен бериледи. Б>л нама үстемликти, буйрықты билдире- 
туғын нама.

Ханға берсен, қызывды,
Алтын тахтқа минесеч,
Хан атасы боласац.
Ҳа, Байсары, Байсары,
Тезирек бергил хабарды,
Қызынды қайсысына бересец.

17. Байсары қызынын тэғдийрин қалай шешерин билмей албы- 
райды. Қызынан ақыл сорайды. Байсарынық усы албыраў жағдайын 
“Ш арбайт” намасы менен береди.

Қазаи урған қызыл гүлдей солыппан,
Ойласам, ерким жоқ бенде болыппан.
Ханнан, бийден жаўшы келди есигиме,
Қьвым, не айтарымды билмей туфыппан.

18. Гүлпаршынды айттырып жаўшылар Байсарыны албырата- 
ды. Байсары қызынан келисимин алыўға мэўлет сорайды. Жаўшылар 
оған күш керсетеди. Байсарығажалгызлық келеди. Қана болады. Бай- 
сары қэсте болып үйинде жатьш алады. Атасьшьщ жағдайьш түсин- 
ген Гүлпаршын оннан аўҳал сорайды. Сол жағдайыи “Келте зибан” 
намасы менен береди.

Биле алмадық басьпадағы дәўирди,
Оц жағьщнан ескен самал сәўирди,
Бунша неге жан баўырлап жылайсац,
Атажаным, не йерлериқ аўырды.

19. Гүлпаршын атасынын жағдайын түсинип жаўшыларға жуўап- 
ты өзим беремен дейди. Бул “Қ әи и п 'л” намасы менен бериледи.

Зыя-зулпым бестен I аллап өрейин,
Әжелимди талайымнан керейин,
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Шықпа үйден еки бирдей алжыган,
Жаўшыларға өзим жуўап берейин.

20. Гүлпаршынныц қалмақтан келген жаўшылардыц алдына 
оларға жуўап бериўге шыққан келбети айрықша сүўретленеди. Бул 
жерде қыздыц салтанат, эдеп-икрам менен жүрис-т> рысы, мэдения- 
ты, кийими сүўретленеди. Бул “Г үлпарш ы я” намасы менен бериле- 
ди. Гүлпаршын басымды жарыста озганға тигемен дейди. “Гүлпар- 
шын” намасы бул жерде өзинен өзи туўылады.

Гилец лалы жаўҳарлерден кийинип,
Айтар сезин ол кеўилине түйинип,
Салланып шықтылар үйден Гүлпаршын,
Тоғыз жерде инам менен ийилип.

21. Гүлпаршын ушын жарыс басланады. Ат шабысына атлар жи- 
бериледи. Алпамыстын аты Байшубар бэйгиге қосылады. Байшубар- 
ды Қаражан минеди, баласы Досмухаммед Тайшахаиньщ атын ми- 
неди. Қаражап баласына Алпамыстьп^ атьш оздырьгўды айтқаида, ол 
тьп^ламайды. Қаражан баласын досты ушыи өлтиреди. Бәйгиден Қа- 
ражан о зьт  келеди. Бэйгидеи озьш киятырған Байшубардын үстииде 
Алпамысты емес, Қаражанды керип, Алпамысты сорап турғаи Гүл- 
паршынньщ сөзин “Дийдар” намасы менен береди.

Зыя-зулпым бестен таллап өрилди,
Жат еллерде абырай қолдан берилди,
Ярым минген Шубар аты көринди,
Бул бағыма қайдан қара тигилди.

Бул на.мада дийдарьт көре алмай қалыў қорқьшыш берилген.
22. Гүлпаршын Байшубар аттан Алпамысты сорайды. Буны 

“ Уллы зибан” намасы менен береди.

Шашгенемди дрман менен тарайьш,
Нашар басым не күнлерге жарайьш,
Тилин болса сөйлесено Байшубар,
Жалгыздьщ дерсгин кимнен сорайыи.
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23. Гүлпаршыннын Алпамыстын аманлығын билип кеўили ты- 
нышланады, енди Алпамысқа аты бэйгиден озып келгенине көз ай- 
дын айтады. Бул “Көз айды н” намасы менен бериледи.

Ат шапқан таўдьщ шөллери,
Узақты қалмақ еллери,
“Көз айдын” айтпаға келип тур,
Көз айдын Байсын беглери.

24. Алпамыс Гүлпаршынды алып елиие қайтады. Гүлпаршын- 
ныц ата-анасын алып қайтыў ушын екинши рет қалмақ елине кел- 
геиде Тайшахан Алпамысты қолға түхириў ушын Мэстан кемпирди 
алдьшан шығарады. Мэстан кемпир Алпамысқа «мен Байсын елинен 
Байбөриниц қарындаслары едим, қалмақлар олжа етип алып кетги. 
Сенин хабарынды еситип алдына шықтым», деп үйине алып кетеди. 
Усы жердеги Мэстан кемпирдин сөзи “Айға шап” намасы менен бе- 
риледи.

25. Мәстан кемпир Алпамысть! зинданға салады. Зинданда Алпа- 
мыс шопан Әшим кэл менен танысады. Әшим кэлдиц сөзин “Ерман” 
намасы менен береди. Бул асықпай айтылатуғын нама.

Ерким жоқтан мен соламан,
Қайғы-ҳэсиретте қаламан,
Атымды сорасац Әшим таз,
Байсьш Қоцыраттан боламан.

26. Алпамыс зинданда жатқанда Қаражан излеп барады. Алпа- 
мыс өзин излеп келген адамньщ ким екенин билмейди. Қаражан атын 
айтпайды. Излеп келген адамды таба алмай атырғандагы кеўил-кейи- 
пин “Толғаў” намасы менен береди.

Әўлийеге ат айтып,
Шыйығына тай айтып,
Қорасанға қой айтьш,
Тилеп алған бизлерди,
Муқлы атам сенбедин,?



27. Алпамыс зинданда жети жыл жатады. 3{1нданнан Алпамы- 
стыц аты Байшубар шығарады. Байшубарды Қалмак ханы Тайша- 
ханнын, қызы Алпамысқа ашық болып шығарьш береди. Алпамыс 
зинданнан шығып Тайшахан менен урысады. Бул урыстьщ калай 
болғанын “Туўысқаи сл”  намасы менен береди.

Зинданнан шығып Алпамыс,
Ат белине минеди,
Ат қуйрығын түйеди,
Бадана көзли ақ саўыт,
Оц ийнине кийеди.
Есабы жоқ калмақтыц,
Бир шетинен тийеди.

28. Алпамыс зиндаида жатырғаида 1\)лтай бабанын оны жоқлап, 
түйелеринин изинде киятырьн! қапалык кеўилин билдиретуғьш қо- 
сығын “Дилим” намасы менен бе|)едн.

Ашылмаған бул дағларда гиялар,
Қғязьш ғүлге бүлбүл қуслар уялар,
Қайтарарға белде дэрман жетпейди,
Ҳала-ҳала себил қалған түйелер.

29. Алпамыс зиндаянан шығып Байсынға келеди. Жети жылда 
езгеристи көреди. Ҳаялын езиниц қулы Ултан таздьщ алайын деп 
атырғаи тойьшьщ үстине келеди. Алпамыс Қултай бабаныи кийимин 
кийнп, тойға өзин танытпай келеди. Ол Гүлпаршыннын садықлығын 
билиў ушын өзин танытпай, оньщ менен айтысады. Бул айтыс “Ҳәў- 
ж ар”  намасы менен бериледи.

Нийет еттим бир саямды салайын деп,
Қолдан келсе хызметнщдн қыяайын деп,
Алыстан сапар тартып келип турман,
Келинл<ан, ҳал-жайынды сорайьш деп, яр-яр.

30. Ултанньщ женгелери, ағайинлери тойда, мәз-мэйрам. Гүл- 
паршынды Ултанньщ алайьш деп атырғанына куўанышлы. Ултаннын 
жедгелери Ултаннан Алпалп>1с 1Ь1ц өлгенине сүйиншн, I үлпари^ьшды
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алып атырғанына сарпай сорайды. Бул “ С айқалы ” намасы менен бе- 
риледи. “Сайқалы” намасы ирониялық, мысқыллы сөзлерди бериўде 
пайдаланады.

Мелодиялардыц мазмунын, орналасыў тэртибин эпостын мазму- 
нынан бөлип алып қараў мүмкин емес. Ҳэр нама эпостын мазмунын 
тьщлаўшыға жеткизиўде оныц мазмуны сияқлы атқаратуғьЕН хызмети 
үлкен. Дэстандағы сөз сияқлы ҳэр бир наманын, атқаратуғын ўазый- 
паеы бар.

“Зар-зар” намасы кеўилдеги қапашылықты, толғанысты берсе, 
“То.пқын” намасы кеўилли, буньщ менен я ап ъ 1ц шабысы, я баты- 
рдьщ гүреси, я қыздьщ сулыўлығын береди. Намалардьщ орнын ал- 
маетырыў мүмкин емес. Ҳэр бир нама усы белгили бир ўазыйпаны 
атқарады. Дэстаннын, улыўма мазмунынын ашылыўында намаларды 
орналастырыўдьщ өзи эййемнен киятырған дэстүр, езинин ишки 
зацына ийе илим екенин көриў мүмкин.

Усы илим хатқа түсирилген, изертленген емес. Ал, бул илимди 
үйрениў керек пе, ол бизге не береди.

Әлбетте, үйрениў, изертлеў зэрүр. Биз ата-бабамыздын эййемнен 
бери ислеп шыққан, өз эўладын жақсьшыққа тэрбиялаў у1лын, ҳэр 
тэреплеме жетилискен саналы эўлад етип тэрбиялаўда пайдаланған 
илими. Биз буған илимий көзқарастан қараўымыз, изертлеўимиз ҳэм 
баҳалаўымыз керек. Ҳэр бир дэстанда пайдаланылған намалардьщ 
орналасыў тэртиби және сол намалардыц атқарьшыўы, намалардьщ 
шығыў тарийхы -  бул бүгинге дейин дүнья илимине белгисиз бо- 
лып келген бай, руўхый, көркемлик дүньясы. Буныц мазмуны, қуны 
дүньяньщ жети эжайып тарийхый естеликлеринен кемис емес. Бул 
әжайып дүньяны бүгинги эўладқа түсиндирип бериў арқалы ҳэзирги 
заман адамыныц бүгинге дейин, бизиц ата-бабамыз жетистирген бай 
дүньяныц ец эҳмийетлисин санасына, руўхына жеткиземиз. Ал, бул 
.ҳэзирги заман адамыньщ ҳэр тәреплеме мэдениятлы, жетилискен кэ- 
мил инсан больп! тэрбияланыўында айрықша хызмет атқарады.

Эпостыц атқарылыўын плим дэрежесипе көтериў

Эпос қалай аўызеки атқарьшады, оныц қандай модели, формала- 
ры бар деген мэселе Европа фольклорында шешиле алмайды. Себеби, 
эпостьщ ал1'ын дэўири оларда орта эсирде тамам болған. Бул мэселе 
Шығыс халықлары фольююрында, соньщ ишинде Орайлық Азия ха- 
лықлары фольклорында шешиледи.
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Эпос -  фольклордьщ ец жетилискен жанры. Эпостьщ тексти түр- 
кий халықларында музыкасы менен бирге ҳэм музыкасыз тексттиц 
ези аўызеки түрде атқарылады. Мысалы, қырғыз эпосы «Манас», 
Якут олонхолары т.б. Қырғыз халық эпосы «Манас» 400 мьщ -  700 
мьщ қатар қосық көбинесе музыкасыз атқарыўшьшьщ жекке атқа- 
рыўьшда атқарылады. Адамзат тарийхында эпостьщ классик түрин 
берген греклердиц «Илиада»сы қалай атқарылған, атқарыўшы музы- 
каны пайдаланған ба, ол илимде ашылмаған проблема. «Манас»тан 
көлеми бойынша еки есе киши Фердаусийдиц «Шахнама»сы қандай 
намалар менен атқарылғаны белгисиз. Ҳинд халық эпосы «Махабха- 
рата», «Рамаяна»нын неше қатар сөзден туратуғыны илимде белғили, 
ал, оньщ неше нама менен атқарылыўы сөз етилмейди. Бул мэселе 
французлардьщ «Роланд ҳаққьшда жыр», немецлердиц «Нибелунг 
ҳаққында >ю.|р» т.б. тийисли.

Дүнья халықлары эпосларыньщ ҳэр түрли ўакытта жазып 
алынған текс7ти аўдарма арқалы бизге жегги, ол тек тексти. Ал, эпос 
халықтьщ арасында жазба түрде жеткен, аўызеки жасаўын тоқтатқан 
халықлар бар ҳәм эпос аўызеки түрде халық арасьшда жасап атырган 
халықпар бар. Жазба түрдеги эпостан гөре еле атқарыльш атырған 
эпосты, изертлеў илимде әҳмийетли, себеби халық тэрепинен эпос 
аўызеки атқарыўға есапланған. Мине усы жерден эпостьщ тексти 
ғана емес, оньщ агқарылыўьшьщ өзи илимниц жэне бир бизге белги- 
сиз сырларьш ашатуғын изертлениўи керек эҳмийетли мэселе екеи- 
лиги көринеди. Енди, эпосты тири эпикалық процесс сыпатьщда жа- 
саўьшда жэне бир кеўил бөлинбей отырған мэселе бар, ол эпостыц 
музыкалық жақтан атқарылыў формуласы, онда традиция ҳэм импро- 
визацияныц берилиўи мэселеси. Эпосы музыкасыз атқарылмайтутыи 
халық -  қарақалпақлар. Эпостьщ халық арасында жасаўы бойынша 
түрли профессионал атқарыўшыларына ийе халық қарақалпақлар.

Бул, элбегге, ата бабамыз дереткен үлкен өнер, илим. Буны биз 
кеўил белмей атлап өтип кетиўимиз керек пе ямаса илим сыпатьшда 
үйрениўимиз керек пе? Үйренгенде қалай үйренемиз? Буньщ бизге 
қандай эҳмийети бар? Ҳэзирги қарақалпақ эпосында қара сөз бенен 
поэзия аралас келеди. Қара сөз ритм уйқасық пенен айтылады, қара 
сездиц әзи езинше намада бериледи. Даўысты көтерип, түсирип, 
даўыс күтэ пәс түсип, жэне бирден көтерилип, диалогларда жыраў 
даўысьш еки түрли етип өзгертип бериледи.

Қарақалпақ эпослары қаҳарманлық, ашықлык, ертеклик-фан-
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тастикалык, социаллық, тарийхый болып бөлинеди. Усы жанрға бө- 
лиииўдиц ишинде оныц аткарылыў қэсийетиие қарап емес, ал маз- 
муны бойынша бөлинген. Ал, атқарылыўы бойынша бунын ишине 
ашықлық дэстанлар ғана жыраў репертуарында емес, ал бақсылар 
репертуарында, қобызда емес, ал дуўтарда атқарылады. Ал, қалған 
дэстанлар жыраў менен бақсы репер'[уарында араласып келеди. Мы- 
салы, тарийхый дэстан «Едиге» жыраў репертуарында, тарийхый 
дэстан «Дэўлетиярбек» бақсы репертуарьшда болған. Бақсы менен 
жыраўдын атқарыў өнери, намалары бир-бирине уқсамайды. Бул түр- 
кий халықлардыц көпшилиғинде бар «Алпамыс» дэстанынын сюже- 
тине тоқтайық.

Ҳэр бир наманыц пайдаланылыўы дэстанныд мазмунын 
тыцлаўшыға терец жетилиўи ушын, қосықтыц тексгги, дэстандағь! 
ўақыя, нама, оныц атқарылыўы, иаманьщ мазмуиы, бәри бир-бирине 
жуўап берген жағдайда ғана халыққа дэстан толь!қ т\'рде жете алған. 
Биз дэстанларды оқығанда бир тәрепин ғана, сөзди, текстти билемиз, 
ап онда намалардыц атқарьшыўы, ол намалардьщ пайдаланыў орны, 
намалардыц композициясыи билмеймиз. Қаракалпақ дәстанлары кер- 
кем сөздиц жыйнағы, болған үақыяны сүўретлеўши шығарма емес, ол 
музыка мэдениятыныц жыйынтығы, ол езинше театр, симфония, ор- 
кестри жоқ болғаны менен еки торлы қыя қобызда шертилип турған 
өзинше мыц сан муқамьша ийе, эййемги дәўир театры.

Намалардыц орналасыў тэртибине сер сальш қарағанда, намалар- 
дыц қойылыў тэртибинде дэстанныц мазмуньн1ан шығатуғыи тэрти- 
бин көриўге болады. «Ат шабар» намасы аггын шабысын сүўретлей- 
ди. «Айға шап» намась! атқа, я батырга күш бериўде пайдаланылады, 
«Жанжан» намасы ўақыяны сүўретлейтл'ғын жерде, «Жети асырым» 
намасьшда ырғақ бир асырымнан жети асырымға шекем кетерилип 
айтылады. Бул иама көбинесе атгыц шабысына, батырдыц узақ жол 
жүрисиие пайдаланылады. «Той баслаў», «Терме», «Узь!н толғаў», 
«Келте толғаў» намалары кебинесе дэстанда кирис бөлиминде пай- 
далаиылады.

Жыраў намалары өзиниц вариантлылығы менеи езге!леленеди. 
«Ылғал» намасьшыц төрт-бес варианты, «Шар бейит» намасынь!н 
терт варианты, «Сыбай» намасыныц сегиз варианты, «Уллы зибан» 
намасыныц он варианты, «Айға шап» намасыныц он варианты, «Тер- 
ме» намась!нь!ц «Толғаў» намасыныц бир неше вариантлары жазып 
алынған. Намалардыц репертуарындағы вариангларынын, жасаўы
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ал вариантларды бир-биринен айырмашылығыньщ неде екенлигин 
анықлаў бул музыка мэдениятынын, күтэ жоқары дэрежеде раўаж- 
ланғанынан дерек береди. «Алпамыс» дэстанын атқарыўшы ен ири 
қарақалпақ жыраўларында мына намалар көбирек пайдаланылады.

Есемурат
жыраў

Қыяс
жыраў

Өтенияз
жыраў

Шамурат
жыраў

Нама басы Нама басы Нама басы Нама басы
Толғаў Толғаў Толғаў Толғаў
Терме Терме Терме Терме
Ҳей-яр Ҳей-яр Ҳей-яр Ҳей-яр
Ылғал Ылғал Ылғал Ылғал
Яр-яр Яр-яр Яр-яр Яр-яр
Келте толғаў Келте толғаў - Келте толғаў
Шацқай Шацқай Шацқай -

Ҳоўжар Ҳоўжар - Ҳэўжар
Яғлы бәҳэр Яғлы бэҳэр - -

Ерман Ерман Ерман Ерман
Жортыўлы Жортыўлы - Жортыўлы
Жанажан Жанажан Жанажан Жанажан
Шар бейит Шар бейит Шар бейит Шар бейит
Орман бий - Орман бий -

Ат шабар - - Ат шабар
Дүйсенбай - Дүйсенбай -

Жети Жети - Жети
асырым асырым асырым
Сыбай - Сыбай Сыбай
Уллы зибан Уллы зибан - Уллы зибан
Киши зибан Келте зибан - Киши зибан
Ер Шора 
нама

- Ер Шора 
нама

-

Айтуўар Айтуўар Айтуўар Айтуўар
Айға шап Айға шап - Айға шап
- Толқыи - Толқыи
- Айбатыр - -
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Қыяс жыраў репертуарыидағы 29 иаманыц 21 намасы басқа 
жыра5'да бар, төмендеги намалар өзгеше: «Жолшы», «Қайырым», 
«Ноғайлы», «Ағылым», «Аўдан», «Қэнигүл», «Гүлпаршын», «Ди- 
лим», «Дилўар», «Қобызым», «Заманым», «Дүнья», «Өтенияз жы- 
раў», «Тийер», «Ырза» (сощы үш нама Қыяс жыраўдыц өзиния на- 
малары).

Өтенияз жыраўда’ «Жийен жыраў» намасы, «Туменбай» нама- 
сы, Нурабылланыц «Ерман» намасы, Айтуўардьщ «Ылгал» намасы, 
Жийен жыраўдын «Шар бейит» иамасы, Айтуўардыц «Жанажан» 
намасы, Айт>'ўардын «Дадай» намасы, «Сыбан толғаўы», Нурабылла 
жыраўдын «Яббар» намасы, Кепе жыраўдын «>1рман» намасы, Кепе 
жыраўдын «Я керим» иамасы, Кепе жыраўдын жолы меиен «Даўыл- 
бай» намасы, «Нурабылла» намасы, «Дүйсенбай» намасы, «Тийер», 
«Айымбет» барлығы болып 41 нама болса, сонын 27 намасы басқа 
жь!раўда жоқ. Шамураг жыраўдан 29 нама жазып алынған, соньп^ 20 
намасы басқа жыраўда бар, 9 намасы өзгеше. Шамурат жыраўдын 
«Шыназхан», «Пэлеке», «Шалқайма», «Тершығар», «Мақтанба», 
«У:5ыи бел», «Ҳэўиж», «Шын асқан» намалары баска жыраўда көрин- 
бейди.

Улыўма бизин қолымызда 130ға жақын жыраў намаларьп^ыц аты 
бар. Бул намаларға дыққат қойьш қарасақ, айырым «Ылғал», «Ырза», 
«Шанкөт», «Ҳей яр» намаларыньп! Кепе жыраў жолы менен, Дүй- 
сенбай жолы менен, Жийен жолы менен деп берилген 7-8 варианты 
ҳаққында сөз етиледи. Ҳэзирги заман адамы ушын бул вариаштьпч 
айырыўға саўаты жоқ, бизге бэри бир сияқлы.

Намалардьщ өзлерин бир-биринен айьфыў, олар ортасында вгь 
риантларды айырыў ушын .халық қаншелли дәрежеде музыкадан 
саўатлы болыўы керек. Ал, бизин «Саўатсыз» деп жүрген қарақалпақ 
халқыиьщ музыка мәденияты қандай жоқары раўажланғаилығы, бул 
дала театрында бир неше мынлагап намалар, симфониялык оркестр 
сияқлы бир неше муқам менен шалынған жоқары мэдеиияпгы кере- 
миз.

Қарақа^шақ жыраўы -  халқымыздыц ен әййемги дэўирде пайда 
болған жэне бир не!пе жүз мьпг жылларда қобыз арқалы бизге жет- 
кен көркем өнердин айрықша бир түри. Жыраў дэстаиньщ жыршы- 
сы, атқарыўшысы гана емес, бул бизиц ескиден бар өнеримизди биз1 е 
жегкизиўши. Қарака.гп1ак жыраўы -  эпостьщ бизге қалай жеткеили-
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гин көрсетиўши жаилы музей, энциклопедиясы ямаса адамзаггыц эи- 
йемги цивилизациясынан жеткен естелик.

Биз түркий халықларыньщ бир ағзасы болған қарақалпақ халқы- 
ныц жыраўы ҳаққында сөз ете отырып, илимде кеўил бөлинбей ки- 
ятырған, илимий эҳмийети үлкен, тек ғана түркий тиллес халықлар 
фольклорында айрықша раўажланған эпослардыц атқарыўшылары, 
эпослардыц музыкасы, атқарыў техникасын тюркологияныц бир та- 
раўы сыпать[нда изертлеўди илимниц ец эҳмийетли тараўы деген ше- 
шимге келдик.

Биз халық өне]Л'1нин усы тараўыныц эҳмийетин карақалпақ жь!- 
раўы арқалы кере отырьш, улыўма фольклор изертлеў илиминде бул 
тараўды ез алдына илим дэрежесинде изертлеўдиц эҳмийетин ор- 
таға қоямыз. Эпосы музыка арқалы атқарылшуғын халықлар эпосын 
изертлеўде эпостыц гексти меиен бирғе олардыц музыкасьш, музы- 
касыныц орна,'1асыў тэртибин, ондағы эййемнен киятырған сөз бенен 
саздыц бир-бириниц мазмунын ашалуғын дэрежеде сай келиў зацын 
үйренбей турып бул бай мэдения1ты  толық түрде изертленди деп ай- 
тыў қыйын. Сонлықтан эпос музыкасы арқалы атқаратуғын халық 
эпосларын изертлеўде жыршы, ырчи, кайчи, жыраўдын атқарыўы 
арқсшы же1 кеи мийрасты фольклор изертлсў илиминиц бир тараўы 
сьшатында карағаи жағдайда ғана илимде бул айрықша тарийхый 
шэраятқа қэлиплескен өнердиц гүриниц мазмуны толык ашылады. 
ГУ1ысалы, жыраў атқарған дэстан хальщтыц жэмийетлик; турмысьш сөз 
ететутьш оз дэўириниц ири эпопеясы, бир неше адамлардыц тэғдий- 
ри, бир неше ўақыялар баслы қаҳарманлардыц этирапына топланған, 
бир дэўирдиц емес, бир-еки, үш эўладтыц тарийхьш сөз ететуғын 
роман сияқлы, бул фольклорлык ойлаў романы. Бунда ўақыя фоль- 
клордыц заны бойынша сүўретленеди. Қаҳарманныц қайғысьш, қуўа- 
нышын, гүресин, ҳэр түрли жағдайын сөз арқалы сүўретлеўге, сол 
сөзлерге жан беретуғыи екинши бир бай өнер -  музыка, оны атқарыў 
енери қосылады. Дэстанныц мазмуны музыка арқалы тыцлаўшысына 
жэне де терец жетиўи ушын жыраў режиссерлық хызметин атқара- 
ды, яғ!!ый ҳэр бир наманы өз орнында қойыў тэртиби, бул шығарма- 
иы сахналастырған режиссер сияқлы, қайғылы жерде қайғылы нама, 
күлкили жерде кү'лкили сүўретлеўге қолайлы нама, қаҳарманныц ҳэр 
бир кеўил кейпин бериўде мазмунына жуўап беретуғын нама пайда- 
ланылады.
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Дэстанда ўақыя белгили бир избе-из сюжет пенен берилип қой- 
май, сол ўақыя белгили бир композицияға қур1>1лгаи намалар менен 
бериледи. Ҳэр бир дәстанныц намасыныц қурылысына қарасақ, 
ол өзинше бир қ>’рылған басланыўы, раўажланыўы, езиниц ишки 
зацына ийе, тамамланыўы бар қурылыс ансамблине уқсайды. Ҳэр 
бир дэстанныц басланыўы «Той баслаў», «Толғаў», «Терме», «Келте 
толғаў» намалары менен басланады. Дәстанда ўақыяға кирисип, онын 
ҳэр бир бөлимин де ўақыяныц раўажланыўы, мазмунына қарай на- 
малар пайдаланылады. Мысалы, «Ат шабар» намасы аттыц шабысын 
с^ўретлеғен жерде, «Уллы зибан», «Келте зибан» намалары батыр- 
дыц кеўил-кейпин бергенде, «Толқын» намасы қызлардын келбетин 
сүўретлегенде, «Кез айдын» намасы қутлы болсын айтатуғыи жерде 
т.б. пайдаланылады.

Намалардыц пайдаланыў орнында халқымыздыц тарийхый 
раўажланыў жолы, миллий езгешелиги, социаллық жағдайы, үрпэде- 
ти, бизиц жасап отырған тәбият шэраятымыз сэўлелениўин тапкан. 
«Ат шабар», «Жортыўлы», «Жолшы» намалары шарўашылық пенен 
шуғылланыўдан «Асырым», «Жети асырым» намаларында қарақал- 
пақлар жасаған кец даланыц белес-белес асырым жерии сүўретлеў- 
ден келип шыққан.

Усы намалардыц ориаласыў модели барлық дэстанда бирдей пай- 
даланылмайды, ҳәр бир дэстанныц мазмунына, жанрына қарап на- 
малар пайдаланьшады. Мысалы, «Алпамыс» дэстанындағы қайгылы 
ўақыясын сүўретлегенде пайдаланылған иама «Едиге» дэстанында 
пайдаланылмаған. Намаларды пайдаланыў, орналастырыў тэртиби де 
өз традициясы менен иске асырылған.

Буныц сырын ашыў, элбетте, ата-бабаныц дөреткен үлкеи или- 
миниц сырын ашыў деген сез. Биз бүгинги күнге шекем дэстанлар- 
дыц текстин фольклортаныў илиминде, музыкасын искусствотаныў 
илиминде изертлеп бул бай өнерди терец үйрениўде сайыз, натуўры 
катнас жасап келдик. Жыраў реперлуары, атқарыўы, намалар тексти- 
нен бөлек алып қараўға болмайтугын озинше өиер. Жыраў атқарган 
дэстанлар толық түрде оныц атқарылыўьн! бирге қараған жагдайда 
ашьшады. Сонлықтан жыраў репертуарьшан жазьш ачынған дэстан- 
ларды сез ететуғын илимий жумысларда оныц намаларыныц орнала- 
сыў тэртибин изертлеўдиц бирге алып барьшыўы шэрт. Бул бир-би- 
ринен айырылмайтүтын езинше өнер. Сонлықтан биз фольклортаныў 
гараўын ашьш, дэстанлардыц атқарылыўын илим дэрежесине көте-
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риўимиз ҳәм буны дэстанларды изертлеген жумысларды тексти ме- 
нен бирге изертлеўди шэртли принцип сыпатында қойыўымыз керек. 
Буныц сырын ашыў, оны түсиниў, ҳэзирги жасларға түсиндириў, би- 
зиц ата-бабамыздын бизге шекем жеткен мийрасын тарийх күндели- 
гинен жоғалыўына жол қоймаў, оны қэстерлеп, кез қарашығындай 
сақлап қалыў -  бизиц ўазыйпамыз.

Түркий тиллес халықлар эпосларын үйренгенде эпос намаларын 
музыкалық жақтан безелиўин, наманын, орналасыў тэртибин үйре- 
ниўимиз, буны тюркология илиминин ец эҳмийетли тараўы етип қой- 
ыўь!мыз, илимниц бул тараўын пән сыпатында оқыў брьшларында 
оқьЕтыў, сабақлықлар, қосымша қураллар жазыў, фольклортаныў или- 
минде буны ез алдына қэнигелик сыпатында караў фольклористика 
илиминин, алдьшда турған тыц проблема болып есапланады.

«Қарақалпақ жыраўы» бул оз алдыиа пге/шпп

Дүньяда неше эсирлер бойы қэлиплескен ҳэр бир халықтыц эпо- 
сын атқарыўшылардын өз алдына гермини бар. Мысалы, «олон.хосут» 
дегенде бул якут олонхоларьш музьпсасыз атқарыўшыны түсинемиз. 
Якут эпослары музыкалық инструментсиз, олонхосуггын даўысы 
менен атқарылады. Ал, қырғыз халқыньщ гигант эпосы «Манас»ты 
атқарыўшыны «манасчи» деп атайды. Бунда музыкалық инструмент 
пайдаланбайды, «манасчи» өзинин артистлик атқарыў онери менен 
атқарады. «Бахши» бул езбек, түрикмен халықларында эпос жыршы- 
лары. Ал, жыраў қазақ, қарақалпақ халқы фольклорында эпос жыр- 
шылары деп айтьшады. Жыраў термини бул еки халықта эпос жыр- 
шысы ретинде айтылганы менен қарақалпақ жыраўы қазақжыраўына 
уқсамайды. Қазак фольклорында жыраў термини Х1Ү-ХҮ эсирдеги 
Қазтуўған жыраў, и^алкийиз жыраў, Доспамбет жыраўға пайдала- 
нылды, ал сол жыраўлар эпосты қалай атқарды, бул жағы белгисиз. 
XIX әсирге келгенде қазақ фолышорында эпос жыршылары жыршы, 
жыршы-ақын, термнии менен айтылатутын болды. Бул дэўирдеги қа- 
рақалпақ жыраўынын жэмийетте атқарған хызмети қазақ жыраўлары 
менен бирдей. Жыраў -  бул жэмийеттин трибунасы, жыраў -  патша- 
ларды хальщ пенен байланыстырып отырған ақылгөйи, жыраў -  уры- 
стаэскерлерди руўхландырыўшысы және қолына қ>'рал алып саўашқа 
түскен жаўынгери. Ал, оннан берги дэўирге келгенде жыраўы сөзи 
қарақалпақларда пүтини менен езгерди. Қазақ эпосларьн! жыршылар,
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жыршы-ақынлар жырлайтуғын болса, қарақалпақпарда жыраў қаҳар- 
манлық дэстанларды айрықшы тамақты қырып, гүркиреген даўысы 
менен жырлайтуғын жыршысы болып қалды. Қарақалпақ жыраўы 
өзинин, жанрын анықлап алган, өзиниц мелодияларын тапқан, про- 
фессионаллар болды, Қарақалпақ жыраўы -  тек гана қаҳарманлық 
дэстанларды қобызда, жер жэҳэнди айрықша гүркиреткен даўысы 
менен атқарыўшы.

Усы жерде жыраўы бар халықлар фольклорындагы бул сөздин 
мазмуны менен қарақалпақ фольклорындагы мазмуны бир- бирине 
жақь[н келмейт}'гын айырмашылыгы бар екенлиги түсиникли. Сон- 
лықтан фольклористика илимине «қарақалпақ жыраўы» деген тер- 
минин киргизиў ақылга .муўапық деп есаплаймыз. «Қарақалпақ жы- 
раўы» дегенде иени түсинемиз?

Қарақалпақ жыраўы -  дэстанды қобызда (репертуарьшда бир жүз 
отызга жақьш мелодия бар) эпосты тамақты қырып гүркиреген даўы- 
сы менен тек қаҳарманлық эпосларды гана атқаратугын жыршы. Мы- 
салы, жыраў атқарган дэстан халықтыц жэмийетлик турмысын сөз 
ететугын өз дэўиринин ири эпопеясы, бир неше адамлардық тэгдийри, 
бир неше ўақыялар баслы қаҳарманлардьщ этирапьша топланган, бир 
дэўирдин емес, бир-еки, үш эўладтьщ тарийхын сөз ететугын роман 
сияқлы, бул фольклорлық ойлаў, фольклорлық көзқарастын романы. 
Сонлықтан бунда қаҳарман ўақыя ҳэр түрли жағдайда сүўретленеди.

6. ҚАРАҚАЛПАҚ ХА Л Ы Қ ОЙЫ Ш 1АРЫ

Турмыс, ўақыт өзгериўи менен салт-дэстүрде өзгерип турады. 
Бул тэбийий. Бирақ, совет ҳүкимети халықтыц эййемнен киятырган 
көпшилик салт-дәстүрин “жана заман’т а  ылайық емес, совет жасла- 
ры бурынгы замаи дэстүрин пайдаланбаўы керек, деген мэселени 
қойды. Жаца заман дэстүри қандай? Жаца заман жаслары жанаша 
кийиниўи, жанаша жасаўы керек. Жанаша жасаў ушын арақ ишиў, 
папирос шегиў, арақ ишкизип комсомолга алған фактлар болды. Бу- 
ньщ ақыбетинде жаслар бас қоспасы тек гана алкогольлық ишимлик 
пенен белгиленди, ишиўшилик мектеп жасьшан баслап, ақ сақаллы 
гаррыньщ турмь[сына терец синип кетти. Алкоголизм туўылып атыр- 
ған балаларға, келешек эўладқа ец қэўетерли қэўип болып қалды.

Ҳэзирги жаслар дем аль[с ўақь[тын қалай өткизеди? Олар ушын 
көбирек ец баслы байрам -  туўылған қүнлер. Ал, туўылган [сүнлер 
қалай өтеди?
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С'1’олға барлык кымбат баҳалы тағам қойыў, қой сойыў, арақ, ко- 
ньяк, неше түрли шет ел маркасындағы спиртли ишимликлер кой- 
ылады. Стол басына жыйналган жасларға бас нэрсе тостлар айтыў, 
тост айтқан адамға хүрмет рюмкадагы арақта турғандай түсинеди, 
айтылған тостқа ишиў басланады. Тост айтқаи адам өз сезин жерге 
таслаггырмай қадағалап отырады. Мысалы, стол басында 30 адам 
жыйналса, 30 тост айтылады. 30 рюмка ишиў керек. Бул компанияға 
кирген адам мэс болмай шығыўы кутэ қыйын, олар ҳәр күнди де усь^- 
лай өткизиўи мүмкин. Себеби, 40 адамныц пуўылған күни болады. 
Ишиў, жеў, ойнаў, тост айтыў. Әзиз халқым, Усы бизге керек [1е? Бул 
санасызлық емес пе? Ал, сол жаслардыц руўхый жақтан жетилисиўи, 
ақыл-ой, сана жағьн^аи бир-бири менеи жарысы бунда кезде тутыл- 
мағаи. Бизиц ата-бабамыз жаслардыц отырыспасында акьш жағьтаи 
жетилисиўии көзде тутқан. Тоқтап т>рьт ойланасац. Бул калай бол- 
ды? Жаслар мыиа турысыныздан сизлердиц жағдайыныз калай бола- 
ды? Бул тек жаслардын ушырасыўы ишимликсиз етиўи мүмкин емес, 
ҳэгге еки жигит у 1иырасса бир шийше ашылмаса болмайды. Бугаи 
ҳаял-қызлар да қосылады. Ишиўдин соцы жэнжел, төбелес т.б. семья- 
нын бузылыўы, ата-ананын, балаларыныц, ҳаялынын көз жасы. аза- 
плы турмыс басланады. Арақ бизин турмысымызға терец сицип кет- 
кен. Бизлердей болып ҳеш бир халық ншпейтуғындай. Тойдын бэри 
арак пенен атқарылады, отырыспақ, қонаққа барыў, туўылған күнлер 
бэри арақсыз өтпейди. Биз коп балалы халықпыз. Бир үйде 10 адам 
болса, бэринин туўылған күгш берилип досларьша дастурхаи жайы- 
лады. Дастурханда жей^уғын затган арақ басым болмаса болмайды. 
Бул өзиннин үйивде, ал се1шн иеше достын болса, оларга да барыўын 
керек. Сонда бизин жасларымыздын күни туўылған күннеи бос е.мес, 
аўызы арақтаи кетпейди. Усылай кете беремиз бе. я жасларға ақылы- 
мызды айтып оларды ойландырайық па? Жаслар -- халкымыздын 
келешеги, Ал, халқымыз, бизиц ата-бабамыз ез эўладьи! қалай тэр- 
биялап келген екен? Тарийхтьщ катал соққыларында, жаўг ерши^и^к, 
көшип-қоныўларда жоқ болып кетпей, езииин миллийлигин саклаи. 
дүнья тан қалатугын эжайып искусство енерин дореткен халыкпыз, 
усындай жагдайда бизин ата-бабамыз жасларды қалай тэрбиялады, 
бурынғы жаслар дем алыс ўақытларын қалай өткизди, ата-баба тәжи- 
рийбесинен үйреииўди бир ойланып көрейик, деген мэселе турады. 
Бизин ата-бабамызда жаслардын дем алыс ўақьпы ушын қандай ой- 
ыилары болғаи? Қаракалпақларда халық ойынлары бар ма?
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Қарақалпақ халық ойынлары эййемги дэўирден сағасын алады 
және ол халыктыц ақыл-ойыныц жехмиси болғанлықтан олардын ҳэр 
биринде халық творчествосыныц қатнасы бар. Халық ойынларын 
еки түрли: тиккелей физикалық күшти сынаў ушын ҳэм ақыл-ойдыц 
дэрежесин сынаў ушын өткизген, эййемги греклер Олимп таўында 
күшлилердиц жарысьш өткизсе, бизиц ата-бабамыз да Окстиц еки 
бойындағы кец далада өзиниц түрли халық ойынларыныц жарысын 
өткизген. Қарақалпақлар халық ойынларына айрықша кеўил бөлген. 
Дүнья халықлары қабьш еткен олимпиада ойьшларыныц барлығы 
дерлик бизиц халқымызда болған. Мысалы, хоккей -  ҳацғалақ, гир 
тас ылақтырыў -  ақ сүйек, бизде тастыц орнына ири малдьщ сүйеги 
пайдаланылған, жуўырыў, секириў, найзаласыў, гүрес, алтын қабақ 
атыў, шүй тасламақ т.б.

Қарақалпақ халық ойынларьшыц кәпшилиги физикалық күштиц 
жарысына салыстырғанда, ақыл-ойдыц жарысына қурылған ойынла- 
ры күшли болған. Өткир ой, жүйрик тил жарысьша қурылған ойынлар, 
яғный ой олимпиадасы күшли раўажланған. Бул шарўашь!лық пенен 
шуғьшланған көпшилик түркий халықларда бай түрине ийе. Бул сөз 
жарысын “Айтыс” дейди, жэне интеллекг>'ал зийреклик жарысьша 
қурылған оныц бир неше түрин карақалпақ халқы ислеп шыққан.

Айтыс -  буны ойын деўғе бола ма? Айтыс -  сөзлердиц жарысы. 
Ол фольклордыц бир жанры. Соныц менен бирге, бул интеллеюуал 
ақьш-ой жарысьша қурылған. Бул талант, зийреклик, сөз жүйриклиги 
жарысы. Усы жағынан оны интеллектуал ойыны десек болады. Ай- 
тыс -  хэзирғи турмыста аз пайдаланғаны себепли, бизде жоғалып ба- 
ратырған жарыстыц түри.

Усы интеллектуал ақыл-ой жарысына қурылған ойьшньн^ бири 
жуўап айтыслары. Бул айтысқа қарағанда қурамалы. Бунда айтьшған 
сәздиц бәрқулла астарлы мэниси болады. Қарақалпақларда бул ойын 
қэлиплескен, өзиниц профессионал атқарыўшыларына ийе болған. 
Бирақ ҳэзир бул ойьш пүткиллей жоғальш ке^ти. Жуўап айтысыныц 
профессионалларын “жуўабый” деген. Жуўап айтыслары көбинесе 
кыз-жигитлер отырыспасьшда болған.

Аўьшдыц жигит-қызлары тойларда, той болмаса да, басқа ўақыт- 
та езлери бир-бирине хабар берип, бир үйди белгилен отырысна 
қылған. Отырыспада жигитлер бир тэрепте, қызлар бир тәрепте оты- 
рады. Жигит өзиниц қэлеген қызын сынаў ушьш бир кесе чай усы- 
нады. Сол бир кесе чайды қыздыц ^"р-— алыўы, орнына отырыўына
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шекемги аралық сыналады. Қыз сынын бузбастан, эсте баязий 1урып 
жигит кесесин алып, кейин шегинип орнына отырыўы керек. Чайды 
тисиниц арасынан эсте ишеди. Болған соц қайтадан сол жүриси менен 
апарып береди. Бул отырыспада сынын бузбай атқарып шығыў ушын 
қатты шыдамлылық, сабырлылық талап етилген. Бул тэртип сабыр- 
льшыққа, адамды шыдамлылыққа тәрбиялаў мектеби. Отырыспага 
қатнасыў ушын қызлар неше күнлер таярлық ислеген. Бир түнди сы- 
ньш бузбастан, бир дизеде отырьш шығыў ушьш қызлар таярланган. 
Егер қыз отырысь[н бузса яки жөнсиз күлсе, сөйлесе, ол қызды тэрбия 
көрмеген деп қаралаған. Соньщ ушьш қызлар отырыспада отырысын 
бузбай, сынын бузбай, сөзин, күлкисин, қарағанларын бузбай азанға 
шекем отырьш шығыўы керек. Жигитлерде де тэртип талап етиледи. 
Жигит те отырысын бузбаўы, жөнсиз сейлемеўи, жөнсиз күлмеўи 
керек. Жигит кесени өзи қэлеген қызьпча береди. Басқа биреўдин 
қэлеп жүрген қызына кесе бериўге рухсат жоқ. Жигитлердиц сөй- 
леген сөзи сынаққа түседи. Қыздьщ орньша қыз жеқгеси сөйлейди. 
Айтыс-жуўап усы жерде қызады. Бунда ақыл-ой, зийрекгшк жарысы 
басланады. Сөз қуры айтыла бермейди. Ҳэр бир сөздиц тоқсан лий- 
кини бар, отырыспада сөйлегендей сөз табыў ушьш жигитлер қанша- 
ма таярльп<та жүреди. Оны ата-анасы, ағайинлери болып таярлайды. 
Ақыл, зийреклик, даналық талап етиледи. Бул жасларды излениўге 
мэжбүрлейди. Усындай отырыспа қыз, жигитке көп нэрсе береди. 
Айтыс-жуўапта бурыннан айтыльш жүрген сөзлер ҳеш айтьшмаган, 
ҳэр бир отырыспада айтылатуғын сөзлерге жаслар қаншама таярла- 
нып келген. Жуўабый ҳаялларды, жигитлерди жаллап қыз-жигитлер 
өзлериниқ абыройьш көтериў ушьш айтыстырған. Бул зийреклик жа- 
рысы. Зийрек/шк жарысында ҳэмме ўақыт аты шь[ққан дилўар, зий- 
рек, билимли жаслар жарысқа түседи. Усындай отырыспаларда ҳәр 
еки тэреп сазенделерди, қосықшыларды альга жүрип жарыстырған. 
Қарақалпақларда сазенделик ец кец таралган өнер болган. Қарақал- 
пақтьщ ҳэр бир үйинде дуўтар болған, жигитлери сазенде болған. Са- 
зенделер биринен со[  ̂бири халық намаларын шертип жарысқан.

Айщшаш

Бизиц жоғалған жаслар ойынлардын, бири Айқулаш ойыны.
Айқулаш ойыны түркий тиллес халықлардын биразында бар. 

Мысалы, Тува халқында буны “Ойтулааш” деп агайды. 'Гува жасла-



ры бул ойынды пайдаланбаўы ушын 1929-жылы Тува халық револю- 
циялық партиясы, революциялық жаслар шөлкеми қарар шығарып, 
ҳэмме жерде бул ойынды ойнаў қадаған етилген. Ойын умытылып 
кеткен. Бирақ Тува интеллигенциясы өз халқыныц мүлки, болған, бул 
ойынды көрген, еситкен адамлардыц аўызынан жазып алып өз алды- 
на китап етип шығарды (Монгуш Кенин-Лопсан. Ойтулааш. Қызыл, 
2004).

Тува Ойт\'лаашы менен қарақалпақ Айқулашы ортасында айь^р- 
машылық жоқ. Екеўи де бирдей, кеште жаслар айдь[ц жақтысында 
аўылдыц сыртьгаа шығып ойнайтуғын ойьш. Бул ойын жаслар ушыи 
бир-бири менен таиысыў, пикирлесиў, түсинисиў, өз өнерин көрсетиў 
ушын керек. Және өзлериниц ишки дебдиўлерин шығарып, еркин ой- 
ын-заўық қуратуғьш ойыны. Жаслар кештиц болыўьш асыға күтеди. 
Ойьш болатуғын жер белгиленеди. Ойьшға тек қыз-жигитлер емес, 
қыз жецгеси, үйленген жигитлер де барған. Қыз-жигитлер қосық ай- 
тысады, ақ сүйек таслап ойнайды, жумбақ айтысады.

Айқулаш -  жасларды шыдамльшыққа, тәртипке үйрететуғын 
ойын. Ойынныц тэртиби бойынша қыз-жигит өзин тутып билиўи ке- 
рек, Бул ойьш жасларды зийрекликке, руўхый тазалыққа үйретеди. 
Айқулап! ойынына шыққан қыз-жигитлер косық айтады, саз шертип 
кеўилин көтереди. Айкулашқа шыққан жигитлер қызларды қызғаньш 
төбелесиў, ойынды бузыў мүмкин емес. Ойьшды бузған адам ойынға 
қосьшмайды.

Биз радио, тедевидениеден ҳәзирги заманныц ойыны ретинде 
ҳэр түрли жарысларды КВН, интеллектуал ойыны ҳ.т.б. көремиз. Ал, 
бизиц ата-бабамыз бул ойынларды әййемги заманларда ойлап таўьш 
ойнап келген ҳэм бизиц ата-бабамыздыц ойьшы ҳэзиргиге салысты- 
рғанда мазмунлырақ ҳэм қызық. Сонлықтан, бул ойынларды оюл- 
кемлестиргенде биз ата-бабамыздан үйрениўимизге туўра келеди. 
Ҳэр бир халық ойынь[ халық творчествосыньщ, талантьшыц жемиси. 
Бул элбетте, халықтыц таланты, ақьшы, философиялық ойларыньщ 
ҳэрекетке келтиретугын қуралы болған, халық ойынлары да -  ха- 
лық творчествосы. Себеби, халықтыц ҳэр бир ойыны үлкен жэмий- 
еглик, тэрбиялық, философиялық ойды жүзеге асырыў хызметин 
атқарған. Кешпели турмыста жасаган халықларда ойынньп! түрине 
шарўашылықта пайдаланатуғьш ҳайўанлардь( көбирек пайдаланған. 
Ат шабысы, атта найзаласыў, қьшышласыў, пэнже урысыў, көкпар ой- 
ыны, қошқар урыстырыў ҳ.т.б..
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Тогыз кумалақ ойыны
\
Бизиц ата-бабаларымыз бос ўақытында ҳэммеге белгили шаты- 

раш «шахмат» ойыны менен бирге тоғыз қумалақ ойынларын ойнаған. 
Шахмат олимпиада ойынында бар, тогыз қ>'малақ умытыльш кетти. 
Бул ойын бизден басқа түркий халықларда, эсиресе шарўашылық пе- 
нен илуғылланган қазақ, хакас, ноғайларда болган. Қарачай-Черкесия 
Республикасынын Черкесск қаласыидағы “Ногай даўысы” газетасы 
бетлеринде тогыз қ>'малақ ойыны ҳаққында оқыў сабақлары альш ба- 
рылады. Ал, Қазақстанда турақлы түрде бул ойын бойьиипа жарыс 
өткизиледи.

Түркий хальпспардыц ата-бабалары ойнаған бул ойынға қы- 
зығыўшылық шет елде күшли. Америкада Аляска университетинде 
тоғыз қумалақ ойыны үйрениледи. Лондонда тоғыз қумалақ ойьшына 
арналып, ҳэр жылы жарыс өткизиледи. Лондонда халь[қ ойьшлары- 
нын музейинде тоғыз қумалақ бар. Германияда “Тақта ойынларьшын, 
экзотикалық дүньясы” атлы тоғыз қум^шақтын ойнаў тэртиби ҳаққын- 
да сөз еткен китап шь[қты. Бул ойын интернет бетлерине түсирилип 
пүткил дүньяга тарқатыль[п атыр.

Хо1и, олай болса бизиц ата-бабамыз ойнаған бул ойынныц сырла- 
рь[ қа[[дай? Ҳэзир бул ойын ҳаққыида түсиник бизде улыўма жоқтьид 
есабында. Бирақ, информаторлардыц айтыўы бойыиша, бул ойынды 
көбинесе ер жеткен жигитлер, ақыл тоқтатқан адамлар ойнаған. Қа- 
рақалпақларда бул ойын кеште, адамлар дем алган ўақыть[нда аўыл- 
дыц жигитлери жь[йналып, далада я үйде ойнаған. Ойынды бир күнде 
тамамлай алмай, бир иеше күнге созылған. Ойынныц тэртиби шахмат 
сияқлы, көп ойлаўды, ақыл ойды, санаўды, ҳәр бир жүрисин санап, 
ҳәр бир саннын бир-бирине қосылыўынан санлардыд қатарынын бу- 
зылыў(5[, улыўма ойнаўшыдан үлкен математикалық билимди, логи- 
каль[қ ойлаўды талап ете'гу'гын ойыи.

Ойын қалай ойналады? “7огыз”, “тоқсан” саны қарақалпақ фоль- 
клорында ец кийели сан. “Тоғыз тон,қылдақ, бир шицкилдек”, “тоқсан 
ойдын торабы”, “тоғыз дегенде не жаман, төресин бузган бий жаман” 
т.б. Тогыз қумалақ ойь[нынын тэртибинде шарўа1дылык;тыц заны со- 
нын менен бирге дала халқынын урыста қолланган тэсиллери, шарўа 
хальисиарыныц малдь[ көбейтиў тэжирийбеси пайдаланады. Тоғыз қу- 
малақ ойынында тоғь[з шанақ ҳэм бир қазан тендей еки тэрепте бола-
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ды, сонда 2 қазан, 18 шанақ болады. Ҳэр шанаққа тоғыздан қумалақ 
салынады, сонда ол бэри 162 қумалақ болады. Еки тэреп бир-бири- 
не қарсы усы шанақтағы кумалақларды жумсайды. Қумалақ қэлеген 
шанақтан биреўи қалдырылып, қалғаны шанақпарға биреўден салы- 
нады, ойьш однан солға қарай жүриледи. Биреўинин қалдырылыўы 
шарўа халықларда малдыц туқымын жоғалтпаў зацына байланыслы, 
соцғы биреўи туқымды даўам етиўге қалдырылады.

Бизиц ата-бабамыз барлық нэрсениқ еқ соқын пайдаланып, ыды- 
стыц түбин қағыўды жаманлыққа алып келеди деп үйреткен. Сон- 
лықтан “жоқ” деген сөзге қарақалпақлар қатал қарайды, балаларына 
айттырмайды. Себеби, ата-бабамыз ҳэмме нэрсени тек “бар” деп ай- 
тыўға бағдарлайды. Қазандағы аўқатгыц да бир қасығын аналарымыз 
узақган үйге жете алмай киятырган қудай қонақ жолаўшыға қалдыра- 
ды. Бул ата-баба дэстүри. Шанақта биреўин қалдырыў усыннан келип 
шыққан.

Жүрис гезек пенен болады. Соцғьғ қумалақ қарсы тэрептиц тақ 
саилы қумалағы бар шаиаққа түссе, сол шанақтагы қумалақты сиз өз 
қазань!цызға саласыз. Ал, тоғыз қумалақ ойынында “атсыраў” деген 
усыл пайдаланады. Бул жаў келгенде дэслеп оған қарсылық көрсет- 
пей оннан қашыў усылы пайдаланады. Қарсы тэреп ез қумалағын 
қэлегенинше сизиц шанақларға салып атыр. Бирақ, бир жерде оныц 
шанағындағы тас екеў больш қалады, сол екеў болган шанаққа сиз 
бир тас сальш үп1еў етип өз қазаныцызға бэрин саласыз. Сол ша- 
нақты сиз ийелейсиз. Ойынныц ақырына дейии ол шанақ сизики, оган 
түскен қ>'малақты өз қазаныцызға сала бересиз. Ойынныц соцьшда 
162 қумалақ екиге белинип, ким қазанына көп қумалақ топласа, сол 
жецеди. Бул ойында санлар, цифрлар ғүреске түседи. Қарсылас қай- 
сы шанақтан басласа, неше қумалақтан шанақларда болыўы керекли- 
гин ойнап отырған адам билип, есаплап отырыўы керек. Ойын бары- 
сында санларды тынбастан қосьш, альш, белип, көбейтип олардыц 
барган орны улыўма санлар менен қатнасы есапланып отырады. Бул 
адамда үлкен логиканы, авдағы болатуғьш ўақыяны болжап билиў- 
ге, бизнеслик ойлаўға үйретеди. Бизиес, саўда қатнасы, шарўашылық 
пенен шуғьшланған қарақалпақлардыц ата-бабасы экологиялық қый- 
ыншылыққа байланыслы көшпели '1урмыстыц ҳэм отырықшы турмы- 
стыц саўда қатнасыкдарын өзине қабьш еткен халық.

Тогыз қумалақ ойыны бизиц ата-бабамыздыц жаў келгенде сақла-
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ныў, қандай көп жаў келсе де оларды ацсат жоқ етиў тактикасына 
үйрететуғын, әўладты бизнеске, алдында болажағын, келешегин ой- 
лаўға үйрететуғын ойын.

Қарақалпақларда адам баласы санап, ойнап билғеннен баслап 
қартайғанша ойнайтуғын ойынларыныц түри бар. Бул ойынныц түр- 
лери 03 алдына изертлеўди талап етеди.

Ақ сүйек ойыиы

«Ақ сүйек» ойыны -  ец ески ата-бабаларымыздыц ойыны. Бул 
Шығыс халықларында бар, ен, эййемғи дэўирде пайдаланған ойын- 
лардын бири. Ҳинд халқыныц «Махабхарата» эпосында да ақ сүйек 
ойынь! айтылады. Демек, бул ойын дүнья халықларында эййемги 
дэўирден бар. Бул жаслар кеште ойнай^уғын ойын. Ойынға малдыц 
жилик сүйеги пайдаланылады. Жигит-қызлар еки топқа бөлинеди. 
Өзлериниц «хан»ын сайлайды. Биринши топ пенен екини^и топ қол- 
ларь!на қумалақты жасырьш, биринши болып ким сүйекти ылақты- 
рыўы керек, соны белгилейди. Сүйекти топтьщ ишиндеги ец күшлиси 
ылақтырады. Сүйекти қай жаққа ьшақтырғанын кермеў ушын ҳэмме 
кезин жаўь[п турады. Тэртипти бузган ойыннан шығарылады. Сүй- 
ек шепликтид арасына ылақтырьшады, Шәрт; ким сүйекти бурын 
табыўы керек. Сүйекти тапқан адам онь! ханға экелип бериўи ке- 
рек. Сүйекти бурьш тапқан тәреп утқан болады. Шэртти утқан тэреп 
утылған тәрепке айтады. Шэрт бойьшша, ойьшға қатнасқанларға да- 
стурхан жайьш чай бериўи, ямаса олардьщ ҳэр бирин арқалап белги- 
леген жерине апарыўы ямаса қосық айтып бериўи т.б.

Ойьшньщ екинши түринде ақ сүйекти ьшақ1’ырыўға еки тэреп 
жарысады. Ким қанша узаққа ь!лақтырса, сол жен!'ен болады.

7. ҚАРАҚАЛПАҚ КАЛЕНДАРЫ

«Календарь» сөзи латыихпа «қарыз китабы» деген сөзден келип 
ц!Ь!!<қан. Әййемги греклер қарызын алатутын күнди белгилеў ушь!н 
бул сөзди пайдаланған. Ал, эййемги римликлер бәҳәрдиц биринши 
айь!н «жаца жь!л» деп белғилеген. Марс -  барлық тиришиликтиц 
баслань!ўы сезинен март сөзи келип шыққан, екинши ай апрель -
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априлис, яғный ашылыў, үшинши ай майус -  Май қудайыиыд З1 ы 
қойылған, төртинши ай аспан қудайы Юнонньщ атын! июнь қо- 
йылган. Қалғаи айлар орналасыў тэртибине қарай қойылған.

Ал, бизин ата-бабаларымыз ше, олар жылды, айды, күнди 
қалай белгилеген? Өз календары болган ба? Әлбе^те болган. Шар)'а 
халық қара үйдиқ түқлигинен аспандағы жулдызлардыц жүрисин 
бақлап тэбия1та  қандай өзгерислерди бақлап отырган.

Биз эййемнен бери тәбият пенен бирге жасаган, онын менен 
тиллесип отьфған халықпыз. Дийханшылық, ацшыль!қ, шарўашылық, 
енерментшилик бизин ата-бабамыздын кәсиби болган, бул кәсиплер- 
диц барлыгы тэбият пенен байланыслы. Олар тэбияггын күнлик, ҳэп- 
телик, айлық, мэўсимлик, жыллық езгерислерин, ҳэр бир күннен сон 
қандай күн келетугынын, ҳэр бир айдан кейин қандай ай, күннин иу- 
рынан, айдьщ туўылыўы, жулдызлардьщ қ>'былыўынан тэбияпа қан- 
дай өзгерислер больш отыра^уғынын, малга, еккен егинине, чуўылған 
балага қандай өзгерис экелетуғынын билген. Оларда астрономиялық 
билим менен бирге гидрометеорологиялық билим, олар ортасын- 
дағы қатнастьщ математикалык есап бойынша белгили бир нызамга 
курьшганлыгьш, жердин географиялық жайласыўы менен бэрин ал- 
жаспай есаплаған бай тэжирийбе болган. Тэбияттьщ, ўақыттьщ, жер- 
дин бири-бирине қатнасын матема^ икалық жақтан есаплап шыққаи, 
он еки айдыц зодиак белгилерин турмыс тэжирийбелерине сүйеиип 
отырьш есаплап шыққан. Онысыз шарўа менен дийхан жасай алмас 
еди. Қарақалпақлар барлық түрки халықлары сияқлы жьшды өзле- 
ри жасаган Орайлық, өзин қоршаган тэбият пенен бирге белгилегеи. 
Жылды он еки айға бөлген, он еки ай бир жыл, он еки жьш бир мүше 
деп қара^ан. Бир жылдагы он еки айга қарақалпақлар өзлеринше ат 
қой^ан. Оны түрки халь!қлары менен салыстырып қарағанда бираз 
өзгешелиги бар.Төменде ҳэзирги григориан календары менен бирге 
бизин ата-бабаларымыз пайдалангаи қарақалпақ, өзбек, қазақ, түрк 
календарьпч келтиремиз.
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Григориан Қарақалпакша Өзбскше Қазақша Түркше
календары ай атлзры ай атлары ай атлары ай
бойынша атлары
ай атлары
Январь Дэлиў Д ешв Қантар Осак
Февраль Худ Ҳуд Ақпан ЗиЬаг
Март Ҳэмел, Новруз, Наурыз таг1

Наўрыз Ҳамал
Апрель Сэўир Савр Сэу1р Ы15ап
Май Жаўза Жавза Мамыр Маух
Июнь Саратан Саратан Маусым Наг1гап
Июль Шилле Асад иПлде Т с т т и з
Авгусг Сүмбиле Сунбула Тамыз А§и8(о8
Сентябрь Мийзам Мезон Қыркүйек еу1и1
Окгябрь Ақреп Ақраб Қазан Ек1т
Ноябрь Қаўыс Қавс Қараша Кая^ш
Декабрь Жэди Жадий Ж елтоқсан АгаИк

Түрки тиллес халыкдардан бизге ен жақьш өзбек, қазақ кален-
дары менен қарақалпақ календары арасында айырмашьшық жоқтыц 
қасында. Айларды белгилеўде түрки тиллес халықлар календарлары 
жақын. Ҳэр мэўсимнин басланған ўақыты григориан календарынан 
бираз өзегешеленеди. Мысалы, Январь деп Дәлиў айын алсақ, бизде 
ол 1-январьдан басланбайды, ал 21-яиварьдан баслаиып, 30-февраль- 
да питеди. Төменде бизиц ата-бабаларымыздыц ай календары берил- 
ген:

Февраль; 21.02. -20 .03 .
Март: 21 .03.-20.04.
Апрель: 21.04.-20.05.
Май: 21.05.-21.06.
Июнь: 22.06. -  22.07.
Июль: 23.07.-23.08.
Август: 34 .08.-23.09.
Сентябрь: 24 .09.-23.10.
Октябрь: 24.10.-22.11.
Ноябрь: 23.11.-21.12.
Декабрь: 22.12. -  20.01.
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1926-жылға дейин түркий халықлары мүшеллик календары ме- 
нен жасады. Онда адам организми 12 мүшелден турады, бес он еки 
мүшелден 60 жас қуралады.

Бул ҳайўанатлар календарын Орайлық Азияда жасаўшы ха- 
лықлардан алынған дейди илнмпазлар. Буны бизиц эрамыздыц бир 
мыцыншы жылларында пайда болган, соқ ол басқа халықларга та- 
ралған деп есаплайды. Бул календарь жыл, ай, күнди есаплаўда 
жулдызлардьщ айналысы менен тэбияттағы қубылыс, адамлардыц 
биоритми ҳайўанатлар менен қосылған ҳалда берилген. Буны «ҳайўа- 
натлар календары» деп атайды, иегизинде бунда тек ҳайўанатлар дү- 
ньясы ғана емес, ал космос денелериниқ өзгериўи де есапқа алынған. 
Ҳайўанатлар календары Аспан денелерин изертлеўдин, оньщ жердеги 
өмирге тэсийрин билгеннен сон пайда болған. Бизин ата-бабаларымыз 
жердеги тиришиликти Күн менен байланыстырыи, Күнди қудай деп 
түсинген. Көк аспанға, Тэ«ир қудайыиа сыйыиған дэўиринде аспан 
менен жердеги тиришиликтин байланысын билген. Бизиқ ата-бабала- 
рымыз 12 жылдатэбияттаболат>'ғын өзгерислерди, ҳэржыл қалай ке- 
летуғьшын билип, соған қарай малдыц жагдайын, дийханшылықтыц 
жагдайын есаплап отырған.

Тэцир календары ен қурамалы, қыйыи календарьдын бири. 
Көшпели халықлар мэцги қозғалыста жасап турғаи дүньяньщ жалғыз 
ориентир етип белгилейтугын исенимли тиреги мэцги Көк аспан, 
соньщ ушын Тэцири қудайын Көк аспан менен байланыстырған. 
Көшпели шарўа халық қай жерге малларын айдаса да, Көк аспандағы 
жулдызларға қарап алдында не болатуғын билип отырған, эййемги 
ага-бабаларымыз күн системасындағы ен үлкен планета Юпитер 
екенлигин, ол Күнди 12 жылда бир айналып шыгатуғыньщ билген. 
Ал, Сатурн 60 жылда Күнди 2 айналады, усы ўақытта Юпитер Күн- 
ди 5 рет айиалады. Юпитер ҳэр айиалғанда кекшил, қызыл, сары, ақ, 
кара ирецлерде болады. Сол ренлер пайда болганда жердеги озгери- 
слерди ҳайўанатлар менен берген. Юпитердиц 12 жылда айиалганын 
адамиыц жасын белгилеўге пайдаланған. Усы Юпитердиц айналған 
12 жылы менен адамдағы 12 мүшени байланыстырган. 12 жасты бир 
мүшел деп есаплаған. «Мүшел» сөзинде еки мағана бар. «Мүше» -  
адамньщ мүшеси, «ел» -  жыл, яғный адамныц 12 мүшеси жасыныц 
бир дэўирин белгилеген. 12 мүшелден қай жылы туўылғаны белги- 
леиеди. Адамныц тэбийғый жасаў өмирин 120 жас деп белгилеген.



Оиьщ белгиленген дәўирлерин былай бөлген.
1 мүшел, 12 жас -  буны ержетиў дэўири деп есаплаған.
2 мүшел, ол 25 жас. 13 -  25ке дейинги жаслық дэўири.
3 мүшел, ол -- 37 жас болады, ақыл толысқан дэўири.
4 мүшел, 49 жас болады, егеделик дәўири.
5 мүшел, 61 жас, кекселик дэўири.
6 мүшел, 73 жас, қартайган дэўири.
7 мүшел, 85 жас, ғаррылық дэўири. 85 жастан жоқарысы қаўсаў 

дэўири.
8 мүшел, 97 жас, қалжыраў дәўири.
9 мүшел, 109 жас, ақ жаўлық (шепшек сүйиў) дәўири.
10 мүшел, 121 жас, ақжаўлықтьщ баласьш сүйиў дэўири (жек- 

жат).
Адамньщ усы мүшел жасларыньщ ишинде қырық жасты айрық- 

ша белгилеген. Қырық жасқа дейин адам өзине тәжирийбе жыйнайды, 
ысылады, толығады, жэмийетте өз орнын алады. «Қырыққа шыққан- 
ша, нырыққа шықпаған» деп ата-бабамыз адамныц дүнья танымы- 
нын кецейиўии, қэлиплесиўин, толысыү жасыньщ критериясы етип 
усы қырық жасты алған. Ал алпыс жасты гаррылықтьщ есигинин 
ашылыўы, адамларға торелик етип, сын берип, сынап минеп, ақыл 
айтып, жол көрсетип отыратуғьш жас деп белгилеген.

Ец адамға қолайлы жыллар Тышқан, Барыс, Маймыл, Таўық, 
Шошқа жыллар, ал қэўетерли жыл Қоян жьшы, қурғақшылық, тэби- 
яттьщ кризиси кеп болады, жер бетиндеги усындай аўыр жьшлар, мы- 
салы, жутшылық хэр 36 жылда қайталанады. Өзиниц жасаў жағдайы, 
шарўашылық турмысы, дийханшылық тэбият пенен байланыслы 
болғанлықтан бизиц ата-бабаларымыз тэбиятгық қалай өзгеретуғы- 
ньщ, қай жыл шарўаға қолайлы, қай жыл егинге қолайлы, барлығьщ 
есаплап шығарьш отырған.

Жылды ҳайўанатлардын аты менен белгилеген. Ҳәр жыл ҳайўа- 
натлардыц аты менен сол ҳайўаннық минезине қарай тәбиятта бола- 
туғын қубылысларга қарай ҳэр жылдыц өзгешелиги белгиленгеи. Сол 
жылы туўылған адамды да сол ҳайўанньщ минези менен байланы- 
стырған. Бул жерде ҳайўаи, сол ҳайўанға карай тэбияттағы болат> ғьп1 
өзгерислер ҳэм адамньщ сол ҳайўан менен байланысы. Бунда Күн 
системасьщдағы жу'лдызлардьщ өзгериўи менен ҳайўанатлар жыл са- 
наўы, тэбияттағы турақлы қайталанып гура^уғын кодлар бирге еса-
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планып алынған. Жыл 12 айға бөлинеди. Жылдын, ҳәр бир айы ҳайўа- 
нагеық аты менен байланыслы.

1. Тышқан; 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
2.Сыйыр: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997,2009,2021
3. Барыс; 1950, 1962, 1974, 1986, 1998,2010,2022
4. Қоян: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
5 . 'Улыў (Дракон); 1940, 1952, 1964, 1976, 1988,2000,2012,2024
6.Жылан; 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001,2013,2025.
7. Жылқы; 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
8.Қ0Й: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991,2003,2015. 2027
9. Мешин (Маймыл); 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 

2028
10. Таўык; 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,2005,2017, 2029
11. Ийт: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
12.Доныз: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,2007, 2019,2031
1-орында ж ы лдьщ  басы Ты ш қан турады. Тышқан жылы ха- 

лықка қолайлы келеди, жақсь! жыл деп есапланады, жаўын көп жаўа- 
ды, гүзде егиниин еними мол болады. Егинииц баҳасы арзанлайды, 
бирақ усы жылы тышқан көп туўады, сонлықтан оныц егинге зыяны 
болады. Тышқан жылы туўылғанлар ақыллы болады. Тышқан түркий 
календарьда жылдын ортасьшда туўьшган адам етирикши, кызган- 
шақ, бирақ келбети келискен болады десе, қытай календарьшда тил 
тапқыш, лсағьшлы, керек сөзди гаўып билетуғын, ол қызық энгиме- 
шил, бирақ олар сықмар, властьты жақсы көретугьш болады.

2-орында Ты ш қаннан соц С ы йы р келеди. Сьгйыр жылы қыс 
суўық, қатты келеди, ҳайўанлар көп аўырады, егинниқ өними төмен- 
леп кегеди. Сыйыр жьшы туўылғанлар талантлы, кеўилли, сөзшед, 
консерватив болады. Адамларға ҳақ нийет, ҳүрмет пенен қарайды. 
Сыйыр жылы (Қытайда Өгиз) түрки календарьда жақсы жыл. Усы 
жылы туўылған баллар ҳақ кеўил, ҳэрекетшен. Қытай календарында 
сыйыр жьшы ту'ўьшғанлар мийнеткеш, жақсы, оныц мийнети қуры 
кетпейди, жақсы жемис береди, ол өжет, қайтпас, оны езгертиў қый- 
ьш, өзинин алған бағытынан өлсе де қайтпайды.

3-үшинши орында Барые ту рады. Барыс жьшы қыс ерте түсе- 
ди, суўық болады. Денсаўлығы нашар адамлар менен диний адамлар 
ортасьшда әлимшилик көп болады. Егинниц өними мол болады, бул 
жьшы туўылғанлар сулыў, сымбатлы келеди. Барыс жылы т>'ўылған-
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лар ҳақ ке>'ил, жумсак характерли болады. Олар жетилискен адам бо- 
лады. Жылдын аяғыида туўылғанлар корқақ, бирақ ақыллы болады, 
Қьпайларда барыс (тигр) ез қызығы меиен жасайды, басқаньи| пики- 
ри менен есапласпайды. Қыс қысқа, бирақ жүдә қатгы суўық болады.

4-орында Қоян т}'рады. Қоян жылы қыс т>'рақсыз тез-тез өзге- 
рнп тура^да. Жыл тынышсыз болады, адамлар бир-бири менен уры- 
сады, Усы жылы ауўылғанлардыц көпшилиғи атақлы адамлар бола- 
ды. Қоян жылы т^'ўылғанлар бай болады, өзлерине исенимли, минези 
жақсы болады. Жылдын аяғында туўылғанлар мейримсиз болады. 
Қы гай календары бойынша олар элегант адамлар, исхсусствоны жак~ 
сы көретуғыи, эдебиятты, музыканы жақсы түсинеди, Бул жылы мий- 
ўе мол болады, қыс жумсақ, жыллы болады.

5-орында Улыў турады. Улыў жылы жаўын көп болады, егин 
өиимли болады. Усы жылы т>ўылганлардын денсаўлығы күшли, бек- 
кем, озлерин жақсы көреди, жэмийетте а1'акды адам болыўды жақсы 
көреди.

6-орында Ж ы лап турады. Жылан жылы жүдә суўық келеди. 
Егимнин өними мол болады. Бул жылы Г^ўылғанлар ақыллы, бир 
сөзли. алға қойгаи мақсетине жетиў уш ьт гүреседи, көп сөйлемейди, 
сумльисги,! болады. Бул жылы адам жағдайды дурыс түсинип, дурыс 
шешим қабыллаўы керек, биринши орында адамныц акгив ҳэрекети 
емес, ойлаўы, дурыс жолды танлаўы турады.

7-орында Ат турады. Ат жьшы суўық болады. Еғиннин өними аз 
болады, кариялар арасьшда олим көп болады. Усы жьшы туўылғанлар 
шыдамлы, қыйыншыльщқа төзимли, кеўилли, ақылльқ талантлы ке- 
леди. Олар еркинлиети, ҳеш кимиен ғэрезсиз болыўды жақсы көреди, 
Бул ясьшы адам шыдамлы болғаиы жақсы.

8-орында Қой турады. Қой жылы қыс қатты келеди. Жыл табыс- 
лы, онимдарлы келеди. Усы жьшы туўылғанлар диишил больш келе- 
ди. Жалғызлықты жаман көреди, бурынгы еткендеғи өмирин уната- 
ды, жақсы жолдас, психолог болады.

9-орьшда М аймы л турады. Маймыл жылы жаўьш және 
қ\'ргакшылык болады. Бул жылы ту'ўылғанлар турақсыз, қарама-қар- 
сылықлы характерде болады, бирақ ақыллы, тез уғып алғыш, творче- 
стволык уқыбы күшли болады

Ю-оры!!да Т аўы к турады. Таўық жьшы қыс суўық ҳэм узақ бо- 
лады. Усы жылы Iу ўылғанлар талашлы, эгоист ҳэм батыл характерли 
болады.
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11-орында Ийт т}'рады. Ийт жылы қыс суўық болады. Адамлар 
арасында конфликт көп болады. Усы жылы туўылғанлар ҳадал, ту- 
рақлы, тилге шешен, ҳақыйқатлық ушын гүресшен болады.

12-орында Доцыз турады. Доныз жылы тэшўишли, адамлардын 
жасаў жағдайы төменлеп кетеди. Усы жылы туўылғанлар қорықпас 
дэў жүрек, тез ашыўланғыш болады. Урысты, тартысты жақтырмай- 
ды, тек туўры жол менен жүриўди жақтырады.

12 ҳайўанатлар цикли календары дэслеп күнге қарап жылды еса- 
плаған. Сонынан айдын 29-30 күни менен есапланған.

Бизин ата-бабаларымыз жылды жаца тиришиликтин басла- 
ныўынан ҳэм бэҳэрдеги күнниц тенлесиўинен баслаған (21-март). 
Наўрызды бир жылдағы тиришилик тамамланьш, екинши жылдын 
тиришилиғинин басланыўы деп белгилеген. Айды белгилеў екиге 
белинген. Ай туўылған ўакыты, жана ай ҳэм айдын екинши ярымы, 
буны ғөнерип киятырған ай деп айтқан. Сегизинши күни ол ярым бо- 
лып толық көринеди. Айды есаплаў еки айдық ортасы менен белги- 
ленғен. Ай еки ўақытқа бөлинген. Жана туўылған ай ҳәм сол айдын 
аягы. Айдыц орақ сияқлы жаца туўылган ўакыты үшинши күни ғана 
көринеди. Айдын сеғизинши күнинде айдын ярымы 14 күни ай толык 
аппақ болып көринеди. 15 күнлик ай қызарьш көринеди, ай буннан 
сон азая баслайды, айга қарап бир ай төрт ҳэптеге бөлинген. Ҳәпте 5 
күннен турған. Христиан календары бойынша ҳэпте 7 күннен турады. 
Ҳәр бир ҳәптеге байланыслы халықтьщ өз дэстүри болған.

Бизин ата-бабаларымыз жылды 4 мэўсимге (бәҳэр, жаз, гүз, қыс) 
бөлген. Жьш бэҳэрден басланған.

Бэҳэр. 4-февраль. Бэҳэр басланады
18-февраль. Жаўьшлы күнлер болады.
6-март. Жэнликлер оянады.
21-март. Бэҳэрдин теқлесиўи, жана жыл басланады. Наўрыз.
21-апрель. Нөсер жаўын басланады.
Жаз. 6-май, жаз басланады.
21-май, ай толысады.
6-июнь, жерге ту'хым тасланады, егин егиў басланады.
21-июнь, жаздын тецлесиўи.
7-июль, жаздьщ ыссысы басланады.
24-июль, жаздьщ ыссысьшын күшейген ўақыты.
Гүз. 8-августге ғүз басланады.7-июльден 8-августқа дейин халық
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тәбияттан пайдаланатугын емлерди ислеген (дузға, қумға түскен). 
Шилле түседи.

23-августта ыссы тоқтайды.
8-сентябрьде дэслепки орақ басланады.
21-сентябрьде гүз тецлеседи.
8-октябрьде суўық басланады, шық түседи.
23-октябрьде қыраў түседи.
Қыс. 7-ноябрь, қыс басланады.
22-ноябрь, дәслепки қар.
7-декабрь, қыстыц нагыз қары жаўа баслайды.
22-декабрь, қыс күни тенлеседи.
>6-январь, суўықтьщ жақа басланыўы.
21-январь, суўықтыч күшине минген ўақты.
Түркий халықларыньщ астрологиялық календары Европа ха- 

лықларына салыстырғанда Қытайға жақын. Шарўашылық пенен 
шуғылланған, көшпели турмысга жасаған бизиц ата-бабаларымыз 
ушын Күнниц нуры ўақытты, ал олар жасайгуғьш Қара үйи сааттыц 
рол1Ш атқарған. Қара үйдиц ишине қойьшачутьт затлардьщ өзинин 
қатал орны болгаи.

Ўақытты белгилеўде атты кебирек пайдаланган. «Ат шаптырым 
ўақыт» -  бул жүз метрге жететуғын жердеи атгьщ шаўьш келгендеги 
ўақыты, Атты байлайтуғьш арқанныц узьншығы менен Күнниц қай 
жерге келгенин, сонда қандай жумыс ислениўи керек екенлиги бел- 
гилеген. «Күн арқан бойы көгерилди» дегенде атгы қазығьша бир, 
бир ярым метрге жетет>'ғьш арқан менен байлаўы мүмкин. Күнниц 
сол аралыққа келиўи сааттьщ қанша болғаньш белгилеген. Күн арқан 
бойы көтерилг енде малды жайлаўға айдаған.

Отаўда ортада ошақ, ошақтьщ оц жағьшда үйдиц ийеси, еркек 
адам, оньщ жанын^да балалары, ошақтьщ шеи қаптальшда ҳаялы, оньщ 
артьгада қазан-табақлары, төрде үйдиц жасьғ үлкени, атасы менен 
кемлири, оньщ артьгнда оц қапталында сандық, сандықтыц үстинде 
кийимлерин сальш қоягуғын қаршын (боғжама), оньщ үстинде жүк, 
керегеге илиўли ала мойнақ дуўтар, келин отырған жердиц артында 
ун 1ианаш, табақ-қасық салынғаи керги, есик жақта оцтэрепте аттыц 
ери, қурал-жарак, балта турған.

Күн хаяллар отыратутьш тэрепке айналғанда түслик аўқатты 
жейгугын бол) аи. Күн ҳаяллар огырачуғьш тэрептен айналғанда бу-



заўларды айдайтуғын ўақыт болған. Күннид нуры үйдиқ ишинен 
биротала кеткенде малларды жайлаўдан айдап келин, қораға қамап, 
оларды саўату'ғын ўақыт болған. Бизиц ата-бабаларымыз усылай Күн 
нурын саат етип пайдаланған. Олар тэбийғый тәбияттын, өзгерисине 
өзлериниц тиришилигин курған. Адамнық ишки дүньясынын, рит- 
ми космостын ритмине қарап белгиленген. Адам Күнниц жүрисине 
қарап тиришилик еткен. Адамныц тэбият пенен бирге өз тиришили- 
гин қурыўы адам денсаўлығында үлкен роль ойнайды деп түсинген. 
Адамнық ишки ритми менен тэбияттиц ритмин болип қарамаған. Тэ- 
бияттағы күнниц узайыўы менен күннич қысқарыўы адамныц ишки 
ритмине қолайсыз тэсийр жасамайтуғынын билген. Адам тэбиятгыи 
зацы менен бирге жасайды, тэбияттыц қубылыўынан, өзгерисинен 
оны бөлек алыўға болмайды деп түсинген. Сонлықтан бизин ата-ба- 
бамыз қандай мэўсимде жасамасын, өз тиришилигин күнниқ, айдыц 
өзгериўи менен байланыстырған. Совет ҳүкимети ўақытында жазғы 
ўақытқа өтиў менен қысқы ўақытқа өтиў белгиленип, саатлар өзгер- 
тилип койылатуғын еди. Буны адамлардьщ жумыс ўақытын, электро- 
энергияны экономлаў деп түсиидиретуғын еди. Ал, бул адамныц био- 
ритмиие кери тэсийр жасайт>'ғыны есапқа алынбады.

Қыс шарўашьшық пенен шугьшланган бизиц ата-бабалары- 
мыз ушын ец тыиыш айлар болган. Олар қысты қыслаўда еткизгеи, 
Қыслаўга мштға қыста жейтуғын от-шебин жазда таярлағаи. Малдын 
жағдайьша қарап қыслаўда жыллы жергс қоныс басқан. Тэбиятгын 
қаталлығы, тез өзгериўи, суўықтын қатты келиўи, қатгы ескен самал, 
булардан ата-бабаларымыз қорықпаған. Олардыц сыртын кийиз бенен 
қаплаған қара үйилери ҳэр қандай суўықтан аман альш қалган. Отаў 
ҳэр қандай қыстьщ қапы  суўығынан, жаздьщ қатты ыссысьшан аман 
сақлап қалған. Сол отаўдьщ иишнде ҳаяллар босанған, жас нэресте- 
лерди шомылдырған, қыстьщ суўығын жеқген. Усьщдай ўақытлары 
олар ортадагы ошаққа томарларды қалап, қара үйдиц ишин қыздырып 
қойған. Өзлери жьшқынын, малдын; етин көбирек жегеи. Малдьщ с\'- 
тинен қатық уйытқан, қатықты писип, сары май алған, айраиын қай- 
иатьш, курт, торақ еткен, сүзбени қайнатып, сүтти иритип иримшик 
еткен, ешкиниц терисиие салып брынза, торақ ислеген. Узақ жолға 
жүрет>тьш адамларға торақты езип, қойдьщ қуйрық майыи ишкизген, 
қуртты қайнртьш, соны ишкизген. Бул суўықтан аман сақлаған. Олар 
қыста ац аўлаў, шикарға шығыў менеи шуғьшланған. Кийик, қоян,
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қырғаўыл, үйрек, ғаз, қутан, үйрек, бирқазан т.б. олардыц тийкарғы 
тамағыболған. Буған қосымшажылқы етинен қазы менен қарта, сый- 
ь[р етииен сүрленген гөш ги пайдаланған. Қыстьщ күнлери ошақтьщ 
басьшда отырып дэстанларды айтқьвыў, ертек, халық қосықларын 
айтқызыў дэстүр болған. Қарақалпақлардьщ үйинде дуўтар сақлаған. 
Ала мойнақ дуўгары төрде керегеге илиўли турмаған үй болмаған. 
Бул келге!! қонаққа дуўтар шертмп қось!қ айтыўы ямаса конақтьп| шай 
суўын берип болғаи соц, дуўтарды қолына берип қосық айтқызған.

22-декабрь күи менен түннид тецлесиўи, ец узақ қыстын сонғы 
күни, буннан соц узақ түн азайып, күн узара баслайтуғын күнди 
ата-бабаларымыз белгилеген. 21-мартгы ата-бабаларымь!з жада ги- 
ришиликтиц басланыўы, ж ақз жыл (Наўрыз) деп белгилеген. 
«Наў» -  жаца, «рыз» -ж ан а  ырыс деген сөзден алынған, яғный жана 
тиришилик, жаца өмир. Наўрызды қарақалпақ^тар айрықша күт- 
кен, үлкен байрам етип белгилеген. Мал сойылған, далада қазанлар 
асьшып аўкаттын неше түри писирилген. Наўрыздын, өз тамағы жети 
түрли дэн салынып «Наўрызлық геже» писирилген. Ол гөже барлық 
уйлерге тарқатьшган. Наўрызлық гөжеге сары май, қойдьщ қуйрық 
майы, қаўын қақ салыпған. Ониан басқа Наўрызда сүмелек писирил- 
геи, Сүмелекти ҳаяллар түнм менен писирип, тацнын алдында қа- 
заниьгн бетин жаўып қойган. Бундағы дэстүр Дийхан баба келип бес 
бармағы менен сүмелектиц бетине қолыньэд изин таслап кетеди деп 
ойлаған. Ҳаяллар аз ғана дем алып болган соц қазанныц бетин ашқан- 
да, айтқанындай бес бармақтьщ И31-5 тур^ан деп айтылады. Бул күии 
ҳэмме далаға шыгып, ойын-заўыққа қатнасат^/ғын болған. Наўрызға 
жүйрик аты бар атын сейислеген, қошқары бар қошқарын. қ\'сы бар 
қусын таярлаған. Халықтьщ барлық өнери бойынша жарыс болған. 
Жйрыста озғанларға байрақ берилген. Наўрызда жыраў-бақсылар 
айттырылған, дэрўазшы дэрўазын қурған, қэлпелер кусын салған, 
Далаға алты бақан аткөншеклер қурылған, мал сойылып, ҳәммеге та- 
мақ тарқатылган. Бул күнм ҳаял-қь?злар таза кийим кийип, шаиьчарьи! 
жуўьш, айрықша таярланған. Адамлар бир-бириииц үйине барьгп, 
дуз-дәм татқан. Ҳәмме үй дастурханьш жайьш, барын дасту рханга са- 
лып қонақ;[арды күтеди. Ҳәр бир адам ец кем дегенде жети үйден д\'з 
та1 ыўы керек. Бул күни барлық өкпе, шешилмеген жэнжеллер шеши- 
лип, ҳәмме жаца өмирге жана энергия менен кириўи керек деп 1 үсин- 
ген. Наўрыз улы}'ма халь>қ байрамы болып өткизилген. Ат жарьюы,
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ылак оиын, қошқар урыстырма, қораз урыстырма, гүрес, алтын қаоақ 
атыў, жыраў аштырыў, барлық миллий ойынларды өткизген.

Бэҳэр -  шарўа халқы ушьш маллардыц өсип-өнетуғьш айы. Мал 
бузаўлайды, қой қозылайды, ешки ылақлайды, ат қульшлайды, гүйе 
боталайды... Қарақалпақлар бэқэр айын айрықша өиип-өсет>тьш ай 
деп есаплаған. Наўрыздан сон қарақалпақлар жаз жайлаўына, дийхан- 
лары егиске таярланған.

Жазға қарай шарўалар қыслаўдан жазлаўга көшкен. Бул үлкен 
ғаўасат, үлкен тэшўишли болған. Себеби қысқы жайлаўга тигилген 
үйлерди енди жазғы жазлаўға апарьш қайта тигиў керек, қара үйлер 
қайтадан, дэрьяньщ ямаса көлдиц бойьша суўға жақьш жерге тиг ил- 
ген. Мачға жайлаў болатуғьш жерлерди алдын ала ҳәр шарўа белги- 
леп қойған. Көбинесе келдин, бойьш ийелеген.

Ал, гүзди еккен егиннен еним алатуғьш, малдьщ бәҳэрде туўгган 
бузаўьшьщ, қозысыньщ, қ\'льшыньщ, ботасьшьщ есабын алатуғьш 
айлар деп белгилеген. Сонын, ушьш ата-бабамыз «малды гүзде са- 
найсац» дейди. Сататуғьшьш сатады, төл болатутьш малларын альш 
қалады, қысы менен жейтуғын малын гүзде семиз ўакгында сойып, 
дузлап альш қалады, семиз жылқыларын сойьш, жылқьшьщ өз ииле- 
гине гешин дузлап тығып, қазы менен қарта қылады. «Алпамыс» 
дэстанында Байсьш-Қоцырат ели жөнинде «Қойыи сатьш, қозы қы- 
лар байлары» деген қатарда мал сатыўдыц бизнеси (яғный малдьщ 
бас санын жоғалтпай малды сатыў) берилген. Буннан бизиц ата-ба- 
баларымыздьщ мал шарўашылығьш үлкен енер, санаат дэрежесине 
кетергенин түсинемиз.

Ў ақы т өлшеми. Қарақалпақлардьщ ўақыт өлшеми тэбия1тьщ 
қозғалысы, тэбияттағы өзгерислер, олар менен бирге жасап атырған 
ҳайўанатлардыц ҳэрекетлери менен белгиленген. Тац қарацғысы, қу- 
лан ийек, ала геўгим, тац атыў, күн шығыў, күн арқан бойы кетери- 
лиў, күн таяқ бойы көтерилиў, күн тас төбеге шығыў, күн аўа, түс аўа, 
күн жамбасқа аўғанда, күн бата, күнниц қызылы батпай, күн уясьн^а 
жақынлағанда, күн уясьша барғанда, күнниц қызылы баткан соц т.б. 
ўақытты белгилеўде көбинесе таяқ, арқаи, ирге пайдалаиған.

Ўақыт өлшемин белгилеўде шарўашылықта бар детальлар: сүт 
писирим, ет асым, бийе саўым сөзлерин баслы ориентир ретинде пай- 
даланған.

Ўақыттьщ қанша болғанын қара үйдиц уўыклары ар!салы.
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уўыадарға күнниц түсиўи менен белгилеген. Күн арасы еки уўыюь^ 
шалса, сүт писирим ўақыт болған. Егер жети уўықты шалса, бийе 
саўым ўақыт болғаны. Уақыт мөлшерин белгилеўде қара үйдин, 
шанырағы менен уўығы өлшеўиш болып қалмай, ал үй ишиндеги 
мүлклердин бэри де болжаўға дэнекер болады. Қара үйдиц затлары 
қәлиплескен т,?ртип бойь[нша жыйналады.

Уақыт өлшеми өз турмысы, олар менен бирге жасап атырған ҳай- 
ўанатлардын ҳэрекети, тэбияттағы өзгерислер, космос денелери^шқ 
айналыўы менен белгиленген. Ўақыггы көбинесе мал менен байла- 
ныслы өлшеген.

«Ет писирим ўакыт» -  б>л еки, үш саат.
«Ет қайнатым» -  бул еттин биринши қайнаган ўақытына кеткен 

ўакыт.
«Сүт писирим ўақыт» -  бул ен қысқа ўақытты айткан.
«Мал I үйис кайтарғанын қойған ўақыт» -түн ғи  11-12 шамасы.
«Қ\'лая ийек» -  күн жана саз берип ата баслаған ўақыт.
Күнниц шыгыўынан баслап батқанға шекемги ўақытгы бир неше 

белекке бөлинген, Азан, түс, түстен кейин, кеш деп терт болекке бө- 
лингени менен, сол төрт бөлекти бир неше майда бөлеклерге бөлип, 
окы да турмыста пайдапанату гыи затларын ўақыт өлшемин белгилеў- 
ге пақлдланган.

«Тан сәри» -- танньщ атя баслаған ўакь!т.
«Күи қулан ийек болды» -  күнниц жана жерден көтерилген ўакты.
«Күн арқан бойы көгерилди» -  Бул шэма менен жаз айларьшда

7-8 болған ўақыт, қыс айларында 9-10 болған ўақыт.
«Күн таяқ таслам жерге келди».
«Сэске» -  бул сааттьщ 10-11 болған ўақыты.
«Тал түс», «шанқай түс» -  бул күннин қара үйдид та̂ т төбесине 

келген ўақытын айтады.
«Күн аўды» ~ адамнын көйлеқкесинин созыла баслаган ўақть!.
«Алагеўгим» -  күн батқан ўақыт.
«Күн уясына барды» -  бул кешки ўақыт.
Түнди төртке белип караган.

алды жагқан ўақыт» -  бул елдин алды жана жатқан ўақты.
«Кораздьщ биринши шақырымы» -  бул түнги 2-Злер шамась!,
«Қораздьщ екинши шақырымы» -  бул түнги 4-5лер шамасы
V-Тан, еаргайьи! а'1ты» -  күнниц ата баслаг’ан ўақыты.
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Тац сарғайь1п атар болды,
Үркер жулдыз батар болды,
Келген ярьщ қайтар болды,
Оян енди Қь!з Минайьш. Қарацатац хачыц қосыгы.

«Жылқы жуўсаған ўақыт» -  Жылқы тац алдында жуўсайды. 
Жылқы тан жуўсаўында, ицир жуўсаўында қулынлайды. Қой менен 
ешкиде усы ўақытта туўады. Бул жулдызлардын туўыўына қарап бел-
гиленеди.

«Тэрези жулдызы туўған ўақыт» -  Бул танныц суўый баслаған 
ўақыты. Тэрези жулдызы туўғанда тақ суўыйды. Бойын суўыққа бер- 
меў ушын маллар оянып, усы ўақытта қыймылдап қояды.

У ақы т пекен белгиленетуғын ы ры м лар. Күн батайын деп 
турғанда және күн шыққанша уйқылаўға болмайды дейди. Күн ба- 
тып баратырғанда аўырыўлар талықсыйды, батып баратырған күн 
сени де алып батыўы мүмкин. Күн батып баратыр^анда оған қарап 
тилек тилеў керек. Ертецги күни күннин шығыўын, ертеқ бүгинғиден 
де көп несийбе әкелиўин тилеўиқ керек. Ал, күн шыққанша жатсан, 
Аллаталаньщ азанда ҳэммеге белистирген несийбесинен бос қаласан, 
уйқылап атырған адамды периштелер олиғе есаплайды. Соныц ушын 
азанда ерте турып, есиктин алдын сыпырьш, жуўынып отырыўьщ ке- 
рек. Себеби азанда келген периште тазалықты жақсы көреди дейди. 
Азанда ерте турған адамньщ бир несийбеси артық болады, дейди қа- 
рақалпаклар.

Кеште үй сьшырмайды. Үйден берекет қашады дейди. Аўырыўы 
бар адамньщ кеўилин күн батарда, я күн батқан соқ сорамайды. Егер 
жолаўшы далада қоныўына гуўра келсе, жатқан жерин сызады, сон- 
да шайтан сызықтаН етпейди. Жулдыз ақса, «жулдызым жоқары» деп 
тилек тилейди. Ҳәр бир адамньщ аспанда ж>'лдызы бар, аққан жулдыз 
бир адамнын өлиўи, ал өзиниц жулдызыньщ ақпаўы ушын, «жулды- 
зым жоқары» деп тилейди. Ай жада шыққанда «жаца айларға жет- 
кизгениқе шүкир» деп айға қарап қуллық етеди, тилек тилейди. Күн 
шь!ққанда күннен жақсылық тилейди.

Суўға түпиртпейди, суўға жаман нэрсени таслатқызбайды. Ол 
үлкен гүна дейди. Қудыққа гүпирткизбейди, Күн батқан соқ суўға 
барыўға болмайды, суў пери суўды ийелейди дейди. Егер барған
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жағдайда суўдын ийеси Сулайманнан рухсат сораў керек дейди. «Суў 
ийеси Сулайман, Сизден суўды сорайман» деў керек.

Елеўишти күн баткан сон ҳеш кимге бермейди. Жерге сүт төккиз- 
бейди. Жерге нанныц усағын да таслатқызбайды.
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II БӨЛИМ

ҲАЯЛЛАР
повесть

...Ҳайўаннын алдыидағы казан ошақтын қасында апам гүй- 
бенлеп отты лаўлатып атыр екен. Буўдай куўырмаштын ийиси үйге 
қайырьшган табан соқпаққа түсиўден-ақ мурнымды жарған еди. Бун- 
дай буўдай қуўырмашлар тек колхоздын баслығы келгенде, я район- 
нан ўэкил, я узақтан туўған-туўысқанларымыз келгенде чай халқасы 
етип қуўырылатуғын еди. Ким болса да үйдегилердин сыйлы қонақ 
екенин билдим. Қара үйден гүнкилдескен еркек кисилердин даўы- 
сы еситилди. Үйде ер бала болмағанлықтан гейде ағамнық жорала- 
ры ғарры-ғуртан келип чай ишип кеткени болмаса, еркек киси онша 
келмейтуғын болған сон буны ерси көрдим. Қыялым ушып «жигит» 
деген сезди аўзыма салды. Урыстын алдындажас өспирим қыз едим, 
аўылда ер жеткен қызлар гештек етисип, топар-топар жигитлер ке- 
лип, кесе алысып, чай ишисетугын, тойларда алты бақан қурысып, 
аткөншекте ушқанларын талай көргенмен. Ҳэзир бэри өтириктей, 
сонда урыс болып усы салтанатты келистирип жүретуғын ^ г и т л е р -  
ге зар болып қаламыз деген ой түсимизге кирип шықпапты. «Елдин 
көрки ел менен, көлдин көрки суў менен» деген қыз-келиншеклердин 
доланып, той-мерекелерди қыздырып жүргени де қатар-қурбы жигит- 
лери менен екен. Урыстан сон аўыл арасында жигит жүрмейлуғыи 
болды. Бойы-сыны дүзиў, басына телпек кийгенди керсек, аўылдын 
барлық қызы болып, кимнин үйине келген екен деп сыртынан сыға- 
ласып 'гурғанымыз.

Лпамнын мағаи көзи түсиўден «отын әкел» деп ым қақты. Қо- 
лымдағы орақты пақсанын иргесине тасладым да, есиктин алдындағы 
ғаўаша паядан бир дәсте көтерип ошақтын қапталына әкелип тасла- 
дым. Ол «отты ысыр» деп және ымлады. Ошақтын аўзында жанып 
атырған паяларды атөшкир менеи ысырып үстине бир кымтым тасла- 
дым. Апам үлкен ағаш қасық пенен куўырмашты өрли-г\'рлы былғап 
атыр. Менин еки қулағым үйде, қара үйдин есигинин шийи түсирил- 
генликтен иште кандай адамнын отырғанын билиў қыйьш. Бирақ мен 
үйдиц алдынан отын алып өткенимде олардыц мени көриўи сөзсиз. 
Сонлықтан ба мен келгели иштегилердин даўысы бираз семейин
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деди, сөзлерин туўарып. ара-тура бир-биринин, гэпин мақулласып 
қояды. Қонақлардын, сыйлы екени апамнын үйдиц дөгереклерин мал 
қораныц алдына шекем минтаздай етип сьшырып, суў серпкенинен 
де белгили еди. Бастырманыц астына көптен бери кийиз басаман деп 
түтип отырған жүнлерин әлле қашан жайга киргизипти.

Қара үйдин артьшда қораға илиўли т> рған сүзбе салынган тульт- 
ты жасырьш таслапты. Сүзбениц аққан суўларыныц үстине шеге тө- 
гилипти, сонда да самал арқадан ескен ўақытлары айранныц ашқыл- 
тьш ийиси жүрегице урады. Қораныц түбинде жатырган мениц гөне 
шерим етигим, апамньщ ший тоқыйтуғын аўырық кесеклериие шекем 
орнында жоқ, эйўанныц ишиндеги көринип т\'рған нэрселерди бун- 
шама тъщқышлағанына ҳайран қалдым.

Апам жамбасымнан әстен бурап жэне ымлады. Оныц ымы менен 
жайға кирдим, ол да изимнен кирди.

-  Мына үстишдеги кепин болгыр кийимлеринди шеш, жупь(нын 
шыға бермей, ананық ишиндеги пашшайы кейлегицди кий, -  деди 
төрде сандықтыц үстинде жыйнаўлы турғ'ан боқжаманы көрсетип. 
Оныц «пашшайы» дегени н^айыныц гүлин салған шыт көйлек, оны 
былтыр сыйыр сатқанда ағам Шымбайдыц базарынан экелип берген 
еди. Апам усыларды айгты да, асығып шығып кетти, мен шешинип 
таза кийимлеримди кийип алдым, Көптен бери кийилмей боғжамага 
тығылып қойьшғанлықтан көйлегим де, жецсизим де жьшрық-жь!Й- 
рық еди. Оларды суўлап әри-бери жыйрығыи жазғаным менен болма- 
ды, ҳэзир қонақлар ушьш кийгеним билинип ту'р. Не деген менен таза 
кийимниц аты таза, шешип бурьгағы көйлегимди кийгим келмеди. 
Сыртқа шықсам, апам куўырмашты сары майға уўып, ү'лкен сары зе- 
ренге салып атыр екен. Ошақтыц қапталында келиншектей сызьальш 
турған мыс қуманныц мойньшан услап, қолыма лэгенди алып ишке 
кирдим. Үйдеги гүцкилдиден маған үй тольш отырғандай көринип 
еди, еки адам-ақ екеи, бири ~ күнде көрип жүрген бригадир, екинши- 
си -  бийтаныс жигит. Екеўи де бир-бирден дастықты баўырына басьш 
жамбаслап жатьшты, ме1!И кериўден олар бойларын тиклеп отырды.

-  Саў барсыз ба? -  бул даўыс төрде отырған бийтаныс жигиттеи 
шықты. Мен лэген менен мьтс қуманды есиктиқ капталыиа қойдым 
да. олардыц алма гезек қолларынан алдым.

-  Усы қыз аўылдьщ пахтакео1лериниц ец алдьигғылары, стаха- 
ловшы. ~ деди бригадир мени оган таныстырып. Стахановшы деген
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сөздин не екенин бигшеймен дэ, бирак мақтағанда айтылатуғын сөз 
шығар деп түсинемен.

-  Солай ма? -  деп ол мениц бетиме тигилип сер салып қарады. 
Еркек адам усылай қараса қызарып, терлеп кете^уғын бурыннан 
эдетим, қысылып кетгим, көзимди мыс қуманнан алмастан суў қуй- 
ыўдаман. Мениц қысылғанымды сезгендей артымдағы қос бурымнын 
биреўи алдыма сыпырылып түсти. Көптен бери дүканларда лента 
болмағанлықтан шашымыздыц ушына қара сабақ тағып қойғанбыз, 
ол бир қараған адамға жемеликтей болып көринеди. Әдетте бундай 
жемеликлерди ҳаяллар тағып жүрет\'ғын, ал қызларға тағыў үрдис 
емес, Мен онын шашымныц ушындағы қара сабағьп^а көзи түсип кет- 
ти ме деп бурынғыдан да бетер қысылып кеп’им, дэрриў бурымымды 
арқама тасладым. Бойымды тиклеп атырып мэзи көзи түсип кеткен 
киси қусап қонақ жигитгиц келбетине қарап қойдым, онын көзлери 
мениц бурымымда. Ол қызыл шырайлыдан келген қыр мурынлы жи- 
гит екен. бул меиин оған берген биринши баҳам болды. Қолына суў 
алғанда, онын көзлери ерксиз меннен тайыўға мэжбүр болды. Қолына 
суў қуйып болғанымда, ол «рахмет» деп бетиме қарады, бизлердин 
көзлеримиз ушырасьш қалды, жүрегим бир түрли болып қорыққан- 
дай дир етти, оньщ дирилдиси барлық мүшелериме тэсийр еткендей 
албырай басладым. Сол дирилди усланылмаған дуўтардьщ тарларын 
шертип жибергендей тула беденим жуўылдап, биразға шекем езиме 
келе алмай турдым. Бул мениц жүрегимде жана сезимнин, тунғыш оя- 
ныўы, тунғыш дирилдеўи еди. Кеўлимде мьщсан нама, мьщсан ойлар 
толқыды, оннан сон мен бурынғы қэлпиме түсе алмадым. Еки бетнм 
дуўьшдап қызарып от болып жанды. Есикти зордан таўып сыртқа 
шықтым. Сонда да еки ку'лағым иште.

-  Қайсы бригадқа барсан да, қызлар алдьщғылар... Усы қызлар- 
дьщ кемеги менен биз жециске еристик ғой, -  деди ол.

-  Қурал-жарақ жағынан басым болғаны менен Гитлер жүреги- 
мизди жеқе алмады, Гэп қуралда емес, барлық гэп жүректе, -  деди 
өзи жас болса да көрмегенди көрип, шешени шығып отырғаи ғарры- 
лардай. Онын сөзине күлким келеди.

-  Бай-бай, урыс нағыз қырғыншылық болды ғой. Тум-тустан 
оқлар зуўылдап өтип атады, оқтьщ астында «алға!» деғен бунрықгы 
еситкенде оқты писент етпестен кете бересен, оқ жаўьш турған жаўын 
шелли көринбейди. Қызып турған денеге оқ тийсе, тек қан акқанда



ғана жарадар болғаньщды билесед, жан жерице тийсе, дицкец бол~ 
майды екеи, я тальш ес-түсивди билмейди екеисец... Урыста мениц 
тоғыз жериме оқ тийди, тоғыз рет госпитальда жатьш емлендим, ем- 
ленип тэўир боламан да, саўашқа түсе беремен.Иним, өзиц қайсы 
фронтта болдыц? -  деди бригидир әцгимесин туўарып.

-  Кврип '.'урсыз аға, фронтқа қатнасыў маған буйырмады. Мениц 
үлкен ағам қатнасты, ол Украина жеринде қаҳарманларша қаза болды. 
Ал мени жассац деп алмады, газетада хабаршы болып иследим.

“  Аўа, олай болса жақсы екен, Әйтеўир күни менен сын-сымба- 
тына қарап он еки мүшец пүп-пүтин болғанға урысқа бармаған шығар 
деп едим-аў. Бирақ урыстан оқ тиймей аман келгенлер де болды.

-  Мүмкин, от ишинде пахта аман қалар дегеи гэп бар, -  деди ол,
-  Мьша бизиц аўылда Бектурған деген бар, урыстыц дәслепки 

жылында-ақ кетип еди, урыс тамам болғанда сол турысы менен аман 
қайтты.

-  Ол қалай?
-  Ҳеш қалайы жоқ, урыста жүрип пленге түскен, соннан немецлер 

пленниклерди поезд бенен алып баратырған,да қолайын таўып поезд- 
даи жерге бойын таслаған. Жерде адам бойлы қар екен, қарға көмил- 
генде көриибей қалған. Поезд биротала өтип кеткен соц жақын бир 
аўылға барыпты, бир үй буны өз баласы етип ҳешкимге көрсетпей 
саклапты. Әйтеўир адамньщ баласы ғой, мийрими түскен дэ. Үйдиц 
ийеси партизан екен, партизанларға жэрдемге алады. Оқ тасыйды, 
арба айдайды. Екиншисинде, жолда баратырғанда бизиц эскерлердиц 
топылысына ушырап пленнен қутылады. Оныц менен еки жьш жасы- 
рьшьш жатқан эскерге ҳеш ким исене қоймайды, буны қа1ты  бақлаў 
астында тутады, аўылда жүргени менен ҳэзир де үстинен бақлаў 
жүрипти.

Бектурғанды сырттан келгеи адамға таныстырганьш ишимнен 
жақтырмадым, оныц менен олардыц сөзине араласыў қыйын.

Олардыц алдына жақьшда өзим қураған гүлжайды қурақлы да- 
стурханды жайдым.

-  Пай-пай-пай, усы карақалпақтыц қызларьшыц кестеге шебе- 
рин-ай! -  деп қонак жигиттиц дастурханға ыкласы кетги, -  бул қу- 
рақларды бир сыйырға алса турады.

-  Мактаған сөзлер маған тийисли болганлықтан ерксиз мый- 
ығымнан күлип қойдым, ол да мениц усы мыйық тартқанымды көр- 
гиси келгендей бригадирдиц көзин ала берип урлап карап койды.
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-  Ҳэзирги қызлар шебер болып кетти ғой, -  деди бригадир онын 
сезиниц изин алып, -  бурынғы заманда қызлардыц тоқыған нагы- 
сына қарап баҳгшайды екен. Соц совет ҳүкимети орнағаннан кейии 
ғана бундай сулыў кестелер дүканнан табылат>'ғын болды, ал кесте 
тоқып үйинде отыратуғын қызлар оқыйды, жэмийетлик жумысларға 
араласты. Бул кесте тигиў деген үрдис болмай қалып баратыр. Ал 
енди кестели орамал шығаратуғын заводлар оқ-дэри шығарьш кетти 
ме билмеймен, усы урыс жыллары кесте қайтадан ҳэўиж алды. Усы- 
ны гоқып отыратуғын ўақыты болмаса да қыз-келиншеклер уйқысын 
қойып түни менен тоқып шығады. Бул сэлем хаттьщ орньша жүрип 
кетти.

-Аўа, отағасы, дурыс айтасыз.
Қонақ жигит буннан соц сезге онша араласпады, оньщ еки 

көзи менде, мениц хызметимде. Мен алдыларьша чайларын қойьш 
шықтым.

Сыртқа шықсам, ағам таўықтьщ тамағьшан қысып ғоқақлатпай 
тур екен, ағам болса қазанға пышақты қайрап атыр.

-  Қатыбыламық қылғанда да болар еди, -  деди сыбырланып, -  
ози үш түйир мэкийен еди.

Дүньяға ҳаял адам бир ата жақьга бола ма, я апам дүньяпараз 
ба, үйден азғантай шығын шығатуғьш болса, әйтеўир бир тоцқьшдай- 
туғын эдети.

-Қойсаца? Қоразы жоқ мэкийенди сақлап берекет табасац ба, -  
деди ағам да даўысын еситтирмей сыбырланьш.

-  Қоцсьшардьщ қоразы бар, эйтеўир туўьш жүр ғой, ол түўее би- 
реўи курық та басып атыр.

-  Қойшы апа, -  дедим оньщ сөзин жақтырмай. Ағам қайралған 
пышақты альш қораньщ түбине жақьшлады да, таўықтьщ еки қана- 
тын аяғьшыц астьша басьш, тамағьшан пышақты тартьш жиберди.

-  Дийирман тартып кел, -  деди апам бир желпим жүўерини қолы- 
ма услатьш. Ханзаданыц үйине дигирман тартыўға кеттим.

Ергенектен сыртқа шығыўым:
-  Бийкеш, -  деген Ханзаданыц шақырыўы меии күтип алды. -  

Ийниц түсип кетипти ғой, -  деди ол мени көриўден ҳэзилге шақырьш. 
Мен езимдеги ойды жасыра алмағаныма қысыиьш, аўзыма сөз түспей 
қалды.

-  Үйге қонақ келген екен, мьша жүўерини дийирманыца тартып 
алайын.
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-  Қонақ дегенид күйеў баллар болмасын, -  деди сынлы көзи мени 
бир шолып өтип.

-  Өлим, -  дедим онын сезине жуўап таба алмай.
Аўылдын, бэри бир урыўлы бессарылар болғанлықтан аўыл бой- 

ынша бир ҳаялға да аўыл адамларыныц атын айтыў үрдис болмаған. 
Бессарылар қарақалпақ урыўларыныц ишинде қыз алыспайт>тын 
урыў, ҳэмме бир-бирине аға, ини, апа-сиқли еди. Сонлықтан Ханзада 
атымды айтпай, бэрҳама мени бийкеш деп еркелетет>'ғыи еди. Ханза- 
даныц жецге болғаиы ушьш аўылдьщ қызлары бийкеш дегени болма- 
са, ези бизлердиц қатар достымыздай еди, аўылдағы жесир ҳаяллар- 
дьщ да ен жасы. Ол күйеўинен «қара қағаз» келгенде он тоғызға жана 
шыққан, еле балальи'ы басылмаған келиншек екен. Он тогыз жасар 
келиншектин гулымында тул қалганы ҳэмменин қабырғасын кайы- 
стырган, аўылдын барлық жасы үлкенлери жыйналып, жас жан, бир 
күн болмаса бир күни кеўилине унагандай биреў айггырып келсе, ке- 
тип қалыўынан қорқып, ким болса да биреўге басын байлап қойыўды 
ойластырган. Жақсьшы жатқа жиберме деген, онын үстине и^әкирден 
қалған бессарьшын қаны Қ\'ўаны!ибай шацырак ийеси, Шэкирдин ор- 
лын басады, оны жат жерге апарьт басқа урыўдын есигинде көрген- 
нен аўыл адамларына азабы барма, ким болса да, жесиринизге ийелик 
ете алмадыцыз, бессарыпын т\қымын, өз канынызды баға алмадьщыз 
деўи мүмкин. Сейтип ҳэмме жасы үлкенлер ата-бабадан былай сора- 
стырып, бригадирдин арғы атасьш Шэкирлср менен 17 ўысқан деп тап- 
гы, оған басьш байлаўды нэсиятлағанда Ханзада бир баламды бағып 
отыраман, турмысқа шықпайман, деп аспанға балта ьшақтырған. 
Адамлар оиьщ бул исине наразы да болып жүрди, бирақ өмиринше 
тул 0 1емен дегенине исенген ҳеш ким болмады. Кемпир-ғаррылардьщ 
айтыўына қарағанда, аўыл-аймағымыз бойынша ҳаяллардын ишинде 
нйге тартғфы жас болса да Ханзада қусайды. Онын жүрис-т\'рысыи, 
сейлегеи сезин, жасы үлкенге жась! үлкеидей, жасы киишге жасы 
кишидей етип ислеген хызметин айтып аўызларынын суўы қурысып 
.мақтасааутын. Усьпгдай келиншекти атганына Шэкирдин «қатьпшан 
салыўы бар екеи» деп қызганысьш қояды. Адамлардын айткаиындай 
Ханзада басқа келиишеклердин ураиында емес еди, онда адамды ези- 
не таргатуғын бир жумсақлық, мийирманлық бар, ези де адам^а жүдэ 
үйирсек, жэне сезге де бир адамдай бар, ол сезди қыпсалап айтпайды, 
гуўрысынан келеди, туўры айтылған сөз ҳэмме нэрседен өткир шыға-
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ды гой. Оньщ сөзине қулак салмайтуғын адам болмайды. Гейде жуўаи 
айтыспаспаға да алып қашады, ол жуўап айтса, сөзлери сондай сулыў, 
жумсақ, даўысы да нэзик ғана баязый сызылып шыға калады, сон- 
да ол жуўап жаныца рэҳэт берип атырғандай қанаатланып қаласан- 
Адам күтә қыйналғанда, я қу ўанғанда шайыр емес адамлар да шайыр 
болып, үндемейтуғынлар да шешен болып кетеди дейди ғой, сол рас 
екен. Урыс жыллары ҳәмме шайыр, шешен, жуўапшыл болып кетти, 
ҳаяллар ишиндеги дэртин қосық айтып шығарады, атыздыц басында 
бир майдан ҳаяллар дем алып отыра қойса, дүньяньщ қосығы, жуўа- 
бы айтыльш атырганы. Гейде ьщылдасып қосық айтады, сонда сь(быз- 
ғыдай сызылған ашық даўыс ҳэмменикинен өзгеше шығатуғын, бул 
Ханзаданьщ даўысы. Оған қарсы сөз айтып жене алмайтугынымды 
билген соц үндеместен дийирманханасына кирдим, олардьщ дийир- 
маны сейисхананьщ бир мушьша қурыўлы еди.

-  Өзим тартып берейин бе? -  деди. Ханзаданьщ бундай жу- 
мысларын тайынбатуғьш ын билемен. Елдин дэстүри қандай қыйын 
жагдай болса да, абысын-ажынын, бийкеш-қэйинниц жумысын пит- 
керип болған соч, өз жумысына араласыўы керек, ол да бийкарға Хан- 
зада болып кемпир-гаррылардьщ тилине илинип жүрген жоқ! Жада 
дийирманханадан кирпиклери, манлай шашлары ун больш шыққан 
женгемди аядым.

-  Жоқ, өзим тартаман.
-  Онда курьш берейин.
Ол сейисханаға кирди. Сейисханада бурын Ханзаданьщ атасы 

елиминен алдын колхоздьщ атларын байлайт>ғын еди. Онда киси- 
нескен атлардан сейисханаға басымызды суға алмай^угын едик. Ол 
атлар да урысқа альш кетилди, бийшара аткөнек те дүньядан қай'ггы. 
Сейисханага ҳәр киргенимде колхоздьщ атларын баплап машқы етип 
туратугын аткөнек атам есиме түседи. Ханзаданьщ күйеўи Шәкир де 
атть( жақсы көретугьщ, удайы атлардьщ жалларын тарап, арқалары- 
на шаппат урып еркелетип атырганларьш көретугын едик. Ханзада 
сейисханаға киргенде соларды есине ала ма, елеге шекем атлардыц 
тезегин, жоцышқа-гаўашалардьщ сүйеклерин алмағаи, оньщ рэҳэтин 
таўыклар корип атыр. Жайдьп^ бир мушыида ат ақырда аттьщ ер-тур- 
манлары, дорбасы илдириўли тур, усыларды көрип г>рып булар- 
дьщ ийеси ҳэзир бул дүньяда жоқ деўге тилин бармайды. Ат ақырга 
таўықлар мэкан басьш туўатуғын кетек етип альшты, олар бизлердин
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келгенимизди ерси көргендей бир ғоқақласып басылды. Дийирман- 
ныц уясын өзине қаратып атырған шымшықлар да гуў етип ушып, 
сейисхананыц пэтигине жасырьшды.

Ханзада дийирманды жецил айландырып бир уўыс жүўерини 
қуйды да, жулқынып тартып кетти. Мен де қолдасып тартқышқа қо- 
лымды создым. Қолым тартқышта болғаны менен кеўлим далада, 
жада ғана қолларына суў алып кеткен қонақ жигитте еди, усыны сез- 
гендей Ханзада:

-  Меинен жасырғаныц менен бэри бир билемен, -  деди күлип.
-  Жасырдым ба?
-- Ол «ҳэм дайымды керип қайтайын, ҳэм тайымды үйретип қай- 

тайын» деп келген жигит.
-  Дайысы ким, гайы қэне? -  дедим түсинбегенсип.
-  Дайысы еки бэне, бир сылтаў, районлық газетаға алдынғы пах- 

такешлерди жазатуғын хабаршы қусайды, тайы сен қусаған сулыў 
қызлар болса көрейин деп келгени ғой.

-  Сен оны қайдан билесец?
-  Оны жигиттиц мени көргеиде ойнақшыған көзлеринен-ақ 

ацлағанман.
-  Қашшан сениц менен ушырасқан екен ғой.
-  Бағана түстиц алдыида ана «түйе мойнында» пахта суўғарь[п 

атырған жериме бригадир қайнаға ертип апарды. Мени көргенде қыз 
деп ойласа керек, көзлери жайнап жеп баратыр. Қайнаға «келин ҳар- 
ма» дегенде есин жыйнады, өзиниц жацылысқанына уялды ма, ҳарма- 
сын да айта алмады.

-  Онда бир шөптиц басында жүрген жецил биреў десеши, -дедим 
тап сол жигитти маған турмысқа шық деп усьшьш атырғандай.

-  Қыз алмаған ж и гтти ц  бэри сондай болады, қызьш көйлеклини 
көрсе, ишкен асьш қояды. Жаман жигит емес, үрип аўызға салғандай 
екен, -  деди. «Оныц үрип аўызға салғандай» деген сөзи ҳақыйқатган 
да ол жигитке 'гуўры келер еди.

-  Тандыры шыққай, -- дедим оныц алдьшда өзимди анаў-мынаў 
жигитлерге қарамайтуғын пэк қыз ту'тып.

-  Тандыры шықпасьш, қолыца қонған бахыт қусы шығар, қолайы 
келсе, тий де ал. Сени алатуғын жигитлердиц бәри урыста жоқ болды, 
қудай айдап келген шығар, сениц тециц екен бийкешжан, тили сөз ай- 
тыўға жуўысқандай болса, тий де ал, -  деди. Оныц сезиниц ҳақыйқат- 
лығь! бар. Теци болмаған соц ол күнлери қызлардыц кеўлиндегидей



адамды таба алмай нала шегиўи ерси емес еди. Жақын арада мени 
де қалада бир ҳаялы тлўмаған жасы эдеўирге барғаи киси айттырып 
келди, кызды ким айтпайды, қымызды ким ишпейди деген, айттырып 
келген адам менен қалай урысарсац, сонда да усы адам мени теци би- 
лип, айттырып келгенине кеўлим қабарып, көпке шекем қапа болып 
жүрдим.

-  Усыннан қашып кетип жүрме, маған көйлек кийгизип кет! -  
деди жэне күлип.

-  Тандыры шыққыр, аўзынды жапсақа! -  дедим ашыўланған бо- 
лып.

-  Мақаў, ишиц майлы-аў!
-  Саған кийгизген көйлектиқ садағасы кетейин.
-  Буныц айтатугын гэпине қара! Мен сени бақпай мал багып жүр- 

мен бе, мениц аўзыма ылай сыйпап көр, -  деди мени бир қолы менен 
қытыклап. Менин жаным шығып кетти, дийирманныи тартқышын 
ала сала изинен қуўып кеттим. Оныц «сени багып» деген сөзинин де 
жаны бар еди. Бурынлары аўылга келген жигит-желецге қызларды қә- 
дирли етип сейлестирмей ынтық ететуғын да, қызлар менен бир аўыз 
сөз сөйлесиў ушын сарсақ ететуғын да усы жецгелеримиз. Жигиглер 
олардыц сынаўынаи кейин барып қызларға аманбысац айтқандай бо- 
лады.

-  Ҳай-қай, бийкеш, илайым қонақ жигит бүгин сениц қойныца 
киргей, -  деп ишек-силеси қатвш күлип, сейисхананьп^ игиип айла- 
нып қашып жүр. Мен оннан сайын онь: қуўдым, ол зордан дегенде 
есикти таўып шьн ып кетги.

«Ҳа-а, малларыцызды айдац!» деген шопан баланыц саз даўы- 
сьшан ояндым, кора беттен апамныц сыйырды гүрпилдетип саўып 
атырған даўысы қулагыма еситилди. Ағам бул күнлери суўшы еди, 
күнде бундай ўақытлары элле қашан пахга атызьшда азанғы салқын 
менен пахтасьп! бир қайтара көзден өткереди.

-  Зийўар, -  деди апам, -  еиди оянсац болмай ма. мына ҳарамы 
катқыр бузаўға күшим жетпей атыр.

Сыйырымыз быйыл биринши туўыўы, тымса болғанлықтан 
саўғанда қытығы келе ме, апамньщ бир езине саўдырмайды, күнде 
екеўлеп зордан сүт ала.мыз. «Тур-чурдан .хабар келсе. уйқьщан маза 
қашар», енди ж а 1 ып берекет таппайг\тынымды билдим.



-  Бузаўды ийдир! -  деди апам.
Суўлыкқа таслап тыпыршылап турган бузаў босаныўдан анасы- 

нын емшегин тартқышлап атыр. Сыйыр баласыныц емгенине ҳэз ет- 
кендей мурнын кетерип, төрт аягын керип тур. Оныц ийип турганы 
бузаўдын аўзынан аққан ақ көбиктен белгили, сүтке қуныгып емип 
атырған бузаўдын аўзынан ақ көбик кепирип жерге торсылдайды. 
Көп узамай аўылдыц ишин жацгыртқан бригадирдиқ қэдимги өзле- 
римизге таныс «жумысқа шыгыц, ҳаайй!» деген даўысы азангы аўыл 
тынышлыгын қақ айырды. Бригадирдин усы даўысынан сон атызда 
керинбесен, ол бир майданнан ҳэр кимнин атын айтып шақырады. 
Мен кеште қойған жеримнен кетпенимди алдым да жолға шықтым. 
Ҳэремнин ийиндеги раштьщ басында жаланбас биреў аўылды сырт- 
тан бақлап турғандай силейип тур екен.

-  Саў барсыз ба?
-  Шүкир, -  деп төмен қараўым менен алдынан еттим. Сеземен, 

артымнан қарап тур. Ол изимнен жолға түсти.
-  Таныссақ бола ма? Менин атым -  Яқып, -  ол маған жақынлап 

қолын созды. Ер адам менен усылай қол алысып танысыў бизлерге 
үрдис болмаган, қала тэртибинде оқыған жигит-қызлар усылай таны- 
сатуғынын билемен. Мен илажсыз оған қолымды создым.

-  Зийўар...
-  Менин анамнын аты да Зийўар еди, -  деди салмақлы пишинде. 

Мен уялғанымнан аўзыма сөз түспеди.
-  Зийўар, -  деди ол сөзинин изин алып, -  сизин аўыл күтә шы- 

райлы екен!
-  Тек аўылымыз ба?
Усы сораўдын қалай аўзыма келгенин билмеймен. Ол күлди.
-  Кеширерсиз, аўыл дегенде усы аўылда жасайтуғын адамларды 

қосып айтьш атырман, -  деди менин сезимнин теркинин түсинип, -  
сонын ишинде қыз-келиншеклери.

-  Ол маған қапталласып кезинин қыйығы менен қарап қойды. 
Менин сезимнин жуўабы болса да, оған сөз қайтарьш айта алмадым.

-  Сиз оқыйсыз ба? -  деди ол арадагы тынышлықты бузып.
-  Оқыған едим.
-  Ҳәзир ше?
-  Қоцсы аўьшдағы жети жыллық мектепти питкерген едим, енди 

қалаға я арқадағы аўылдағы он жыллық мектепке қатнаў керек. Узақ 
болған сон үйдин иши оқымай-ақ қой деп атыр.
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-  Үйдиц ишинин айтқанын қылып оқыўды қоймақшымысыз?
-  Мектеп жақын болғанда элбетге оқыр едим.
-  Қалаға барып техникумға кириц, муғаллим болып келесиз.
-  Үйдиц иши жиберсе...
-  Үйдиц иши малы көп биреўге беремен десе кете бересиз бе?
-  Жоқ, -  дедим мен күлип.
Бизлер сөйлесип киятырып пахта атызына келгенимизди билмей 

қалыппыз. Жүрип киятырған жолымыз пахта атызыныд ийини ме- 
нен тартылған жаптыц етегиндеги табан соқпақ еди. Раштыц етеги 
адам бойлы келген боянлық, боянлықтыц арасы менен адамлар сий- 
рек жүрип, көбинесе атыздыц ернегиндеги үлкен жол менен жүрер 
еди. Боянлардыц шақасы бир-бири менен ушласып, жолдыц сүлдерин 
ғана көрсетеди, эсиресе боянныц арасы менен жүриў азанғы шықта 
қыйын болғанлықган жүрмейтуғын едик. Боян шақаларында көздиц 
жасьшдай жылтыраған тьшық шық суўлары ҳэр адымға силкинип 
жамғырдай шашырап үстине жаўады. Боянлықтан шыққанда мениц 
де, Яқыптыц да үстимиз суў болды. Ол аўыл бегтен атын жортьш ки- 
ятырған бригадирди күтип, атыздыц шетинде қалды.

Усындай қаладан ўэкил келе қойса, бригадир ғажжа-ғаж жумыс- 
ты қыздырып жиберетуғьшы бурьшнан эдети. Бэрҳа басымызда ту- 
рып бойымызды көтертпейди. Яқьш келгели де сондай болды, бирақ 
ол булардыц ҳеш қайсысьша кеўил бөлмегендей, оныц көзлери ҳаял- 
лардыц арасын тинтип маған тиғиледи. Аўа солай болды. Мен өми- 
римде ер адамныц пешанама усьшай тигилиўин көргеним жоқ, соньщ 
ушын ба, гейде көзи менен көзим ушыраса қойса, жүрегим селкинип 
дирилдеп кетеди, езимди бийжағдай сеземен. Сонда да оныц кези- 
ниц астьшан урлап қарағаны, атыздьщ шетинде айналшықлап жүрин 
сыртымнан ҳәрекетимди бақлағаны кеўлиме сондай жыллы тийди... 
Дәслепки күнги Ханзаданыц сөзлери рас шыққанына, жүрегимди 
элле қандай сезимлер бийлеп, ҳэзир ер жеткениме, усындай жигит пе- 
нен ушырасқаныма, оньщ усылай қараған кезлерин коргениме жүре- 
гим толықсьн!, ҳаллас урады..

Яқьштыц «аўылыцыз сулыў екен» деген сөзи ҳеш есимнен кет- 
пейди. Бәрҳама қулағымньщ түбинде туфьш «Зийўар аўыльщыз қан- 
дай сулыў я» деп дөгерекке машқы етип қарап 'гурғандай, ал мен «тек
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аўылымыз сулыў ма?»деп онын маған кеўил бөлмегенине өкпеле- 
гендей оған жэне усы сораўды беремен. Қумнық етегинде торақғыл- 
лыктыц арасында отырған усы аўыл мақтанғандай сулыў аўыл еди. 
Аўылдыц бир тэрепи пышық мурны батпастай тоғайлық, бир тэре- 
пи қамыслық көл, көлдиц қамыслығы торацғыллық пенен қапланған 
тоғайдаи қалыспайды. Ғаррылардыц айтыўына қарағанда бурынла- 
ры усы көлге жолбарыс келип қумныц артындағы эўлийеге түнеп 
кеткен деседи. Көлдиц болғаны да жақсы екен, жаз болса қамысын 
қора-қопсыға тек бизиц аўылдыц адамлары ғана емес, қоцсы аўыл- 
лардан да келип алып кетеди. Сонда аўыл адамлары көлдин қамы- 
сын езлери еккендей қызғанысып, зордан оларға орыўға руқсат етеди. 
Қысы-жазы аўылдыц малларыныц ериси сол. Көп-көмбек қамыстан 
келдиц шүцгил жериндеги суўы кәринбесе, наў қарағай қамыстан 
бети көринбейди. Қысы-жазы сорпа-саўлықтан тарықпаймыз, көлдиц 
балығы да мол. Урыс жьшлары даусы көл адамларды тарықтырмаған, 
аўыл адамлары балық1ы ц таза сорпасын ишсец, мыц да бир аўырыўға 
ем деп мақтасады, бул тақыйық гэп болыўы керек. Аўылымызда аўы- 
рыўшылық та онша болмайды дерлик. Аўыл көлге жақын жерге орна- 
ласканлықтан узақтан қарасац, көлдиц үстинде турғандай көринеди. 
Өзлеримиз он беслеген үймиз, ылайдан салынған ҳэр жайдыц алдын- 
да бақаншақтай қара үйлери жаз болса тикейип шыға келеди. Жаздыц 
ыссысында адамлардыц жанын альш қалатуғын усы қара үй, түцлик- 
ти азанға салқьш менен жаўып тасласа, азанғы қоцыр салқын ҳаўа 
сол т>'рысында қалады, далада мыс қайнай берсин, үйдиц иши сол 
қоныр салқыны менен кешке шекем турады. Жазда қара үйде жатқан- 
ныц рәҳәти өз алдьша!

...Үйге келсем, апам үйдиц түцлигин азанғы салқын менен жаўған 
екен, арқасьш түрип, алды-артына суў серпипти.. Өзи үйдиц алдьш- 
дағы сьшада ҳалықлап, шөжелердей бүйреги бүлкилдеп жатыр. Үй- 
диц дәрўазасьш шыйық еттирип келсем де, апам мени сезбегенсип 
бетин желпип жата берди. Бийшара шаршаған. Бурын ҳеш ўақытта 
балтырым сызлады деп айтқаньш еситкен емес едим, соцғы ўақыт- 
лары аўырыў-сырқатлы больш, тез-тез тосек тартып жатып қала бе- 
ретугын болды. Апам урысқа ер жетип тецселип турған азаматын 
агландырып, баласьшан «қара қағаз» алып отырған жүреги жаралы 
ана^трдан еди. Ана ушьш перзентин жогалтыўдан артық қайғы жоқ, 
баласын есине ал ьт  гүрсин! енде жер гитиркенгендей болатуғын еди.
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көзиниқ жасын егил-тегил етип е.миренип, гейде баласыи жоқгтап өзи 
солығын басатугын. Гейде сэл жерден кемлик келсе, я биреў кеўли- 
не тийсе, я онын айтқан сөзлери есине түссе, жоқлаў айтып бир деб- 
деўин шығарып алатуғын. Ағам не деген менен еркек киси, тэўелле 
айтын апамды жубататуғын, еркек киси де тас емес. Гейде апамнын 
жоқлаўын тықлап отырып, ол да .мацлайына қолын тиреп, еқкилдеп 
жылан жиберетугын еди. Бундай ўақытта мениц оларга қойьщ деп 
тәўелле айтып жубатыўға тилим гурмелмейди... т>'ўысқанымныц аза- 
сы менин де жүрегиме аўыр жара салган, тек көз жасыма ғана күшим 
жетеди. Үйдиц ишинде үшеўмиз де бир басылып жылап, шеримизди 
тарқатқан сон барып тэўеллеге келемиз. Олар қуры қол қалмаганына, 
қыз болса да, перзентиниқ барлыгына шүкирлик етеди, мен картайған 
шағында ата-анамньщ кеўлин қабарпырмаўға, басым жерге кирген- 
ше, баласыньщ орнын билдирмей хызмет егиўге ант ишемен.

Бүгин апам қара үйдин керегесине илдириўли турған әжагам- 
ньщ сүўретин қолына алыпты, басын көтерип сүўретлерге қайтадан 
тигилди. Сүўретти әжағам фронтқа барған күнлери түсип жиберген 
еди, аўылдағысынан гөре азғын, үстинде әскерий форма, күлип турып 
түскен. Оны жақында қаладағы сүўретшиге апарып ағам үлкейтип 
экелген еди. Апам сүўреттиц бетин бир сыйпалап, ишинеи гү1щре- 
нип орнынан аўыр қозғалып ту'рды да, сүўрегги керегиге илдирди. 
Онық қыймылларынан қүтә шаршаганы, күш-қуўатынан болдырғаны 
сезилди, ишимнеи апамды аяп кеттим.

-  Куўатым, қыраным, дэрманым, қайсы жерде жатыр екеисен, 
арысланым, сени қалай душнан көзи қыйып ата қойды екен, жерге 
қалай сыйьш атыр екенсеч!!! Қаршығам, жас-кеттиц-аў, он гүлиннен 
бир гүлиц ашылмады-аў, куль!ным, қулыным! Жэне кемседлеп, жеци 
менен көзинин жасын сүртти. -  Кешеги ўэкил жигит менин Сапар- 
байымды таныйды екен, буньщ т>'ўь!сқаиы Сапарбайым менен Неки- 
сте бирге оқыпты, изинен барганда талай рел көрген едим, деп кеше 
сүўретинен танып атыр. Оныц да агасы урыста қаза болыпты.

Апамныц бул сөзи ўэкил жигитти маған бурынгыдан да ысь!қ 
етип көрсетги, қыя;!Ь!м н!арлап, кеи!е төрде отырған сулыў^иық жи- 
ги'гги көз алдыма келтирдим. Оныц Яқып ҳаққында басланган бул 
гэпи мени үйирип экетги, оньщ сөзин бөлмей сө!1летки.м келди.

— Сорасып қарасац, өзи де узақ емес, әкецни!! жакын яр-дослары- 
ны!^ баласы болып ШЬ!К!Ь!. Кеше айтып отыргань!на карағанаа, онын 
экеси үЙ1’е галай рет келип қолымнан дуз ии1ин жүр! сн адам
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-  Қой-ай! -  дедим.
-  Аўа, сен онда жуўырып жүрген қыз едиц, билмейсен. Бунын 

экеси бийшара бир геўдиреген ақ көкирек адам еди. Анасы да камыр- 
дан кыл суўырғандай биймэлел нашар еди.

-  Әжағасыныд бизиц эжағам менен оқығаны рас па екен? -дедим.
-  Рас, өтирик сөзди айтып жини бар ма?
Ол әжагасы да менин Сапарбайжаным менен қатар еди. Бул енди 

сеннен бир жас, я еки жас, я үш жас ғана үлкен^аиги бар шығар дей- 
мен, оннан көп емес,

-  Онда бурыниан ағайын-тамыр екенбиз ғой.
-  Аўа, қатнасьш отырған жеримиз еди ғой, алдыидағы жасы үл- 

кен ағасы өлип, атасы бунда, анасы онда өлип, кимниқ жакын, ким- 
нин алыс екенин усы қаршадай бала қайдан билсин?! Болмаса, тап 
қолымызда болатуғын ба^а.

-  Солай ма?
-Ж ақсы  адамлардынтчқымлары, баласы да шеп болып шықпаған 

ба деймен, газетке сөз берип жүргенине қарағанда бир эндейше бо- 
лыў керек.

-  Газетаға сөз жазса, жақсы бола бере ме?
-  Улыўма халыққа сөзин тыцлатқан адам тек бола ма?
Апамныц сөзине жуўап бериўдиц орнына күлдим. Бираз тыныш-

лықтан кейин жэне апам:
-  Зийўар! -  деди.
-  Я, -  деп даўысты зордан берип үлгердим.
-  Ўәкил жигит кетемен дегенше жэне бир аўқатқа шақырайық. 

Кеште келип ана буўдайдан бир желпим ун таргып қой, пэтир қаты- 
райық, -  деди. Апам да еле сол жигитти ойлап екен.

-  Яқшы, -  дедим бирден, расында усынысына ырза болдым.
Апам қапталында алашанын үстинде үйилип жатырған жүнлерди

жерге алып сабай баслады. Алма-гезек сабаўларды жүннин арасыиан 
суўырып алып урғанда жулқынып оть[рғандай керинер еди, сыр- 
тынап карап отырып оны ғарры кемпир деп айтыўга көзим қыймас. 
Жаца ғана димарсызланып орнынан зордан т^ргаи кемпирде усыиша- 
ма күштип барлығьпш исенгим келмейди, оньщ сабаўыиа ерген жүн- 
лер торғайдай пэлпеллеп ушып, үй жайдьщ ншин тозацғытьш кегги. 
Ол сабаўын ыссы күлге кемип-кемип алып ояқ-буяғьп1 пышак пенен 
қырды да, жэне сабаўға киристи. Менин қыялым эжағамды керген
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ўэкил жигитте, оны жэие үйде, мениқ шилтерлеп қойған дастыгымды 
колтықлап қарап отырғанын көремен, мыс қуман менен қолына суў 
аламан, қуманньщ сүмегиниқ астына тутқан қолларын, ецкейгенде 
мақлайына түскен шашларын, «рахмет» деп бетиме қараған көзлерин 
көремен...

-  Бийкеш, ҳә бийкеш ҳуў-ў! -  деп шақырған Ханзаданын даўысы 
қыялымды бөлди.

-  Не болып қалды, ана келин сени шақырып атыр ғой!
Қуўанышбай үйге жуўырып келди.
-  Апам сени қой жуўыссын деп шақырып атыр!
Ханзада көптен бери түске келгенде қойларымды жуўыўға жэр- 

демлес деп жүрип еди. Ол дизкийиминиц балақларын жуўан сатанына 
шекем түрипти, кейлегиниц етегин белбеўине қыстырған, женлерин 
түринип, бир қара қойды белбуўарына шекем келетуғын суўға апа- 
рып, жүнлерин мыжғылап атыр екен. Қой өжетленип бойын ояққа-бу- 
яққа урады, күш бермей аспанга шапшыйды. Ханзада ашыўға шыда- 
май оны ғарғап силеп атыр, екеўлегеннен кейин қой бираз жуўасыйын 
деди.

-  Жийен бала, ҳай!
Мен оныц шақырган тэрепиие қарасам, жьщғыллықтыц арасын- 

да ийнине белин сапып кетип баратырған Бектурганды кердим.
-  Жийен бапа, көрип турсац ғой, бир қойға екеўлеп-үшеўлегенде 

күшимиз жетпей атыр, кел! Еркектиц туқымысан ғой!
-  Қаўын суўғарыўға баратыр едим, мейли, тағы бирде суўғараман

дэ.
Бектурған «қаўын суўғармақшыман» деген бригадирдич ўэкил 

жигит пенен қоцсы аўылға кеткени есиме түсти.
Бригадир барда ол тал түсте белин ийнине салып, усылай ғод- 

даслап барып қаўыннын, суўғармақ түўе, қаўын атаўль[ныц ийнинен 
жүре алмас еди. Бектурган күтэ дийхан жигит еди, қыйтығын таўып 
қаўын, жүўери, оньщ ийнине тары да егип қойыпты, жэне оныц жерге 
таслаған туқымы таслағандай көгерип шыгады. Бирақ ол қанша кий- 
ликкеии менен аўылдьщ пахтасын пахта етип отырган усы Бектурган 
еди; Пахта егиси күнлери трактордыц үстинде қыргыи болды, ол кол- 
хоз бойьшша биреў, оньщ гезегин күтип отырғанда пахта егисинен ке- 
шигип қаласан. Егисте пахта суўғарарда трактордьщ орнына тракгор 
болыи жүрген усы Бектурған. «Жигит жыйырма бесте, ел елиўде»,
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дейди ғой, күшине толысқан ж игипиц қолында колхоздьщ қос өгизи 
де, көк аты да тарта алмай қалатуғын, сонда да Бектурған шаршамас, 
түни менен фанс шыранын жақтысы менен жер айдайды, пахта суўға- 
ратуғын күнлери ақеай айдайды... Бир жаман атыц кешсе, адамнын, 
жүзеғе шығыўы қыйын ба деймен, сонда да Бектурған немецлердин 
қолында болған пленник, ғүманлы адам болып қалды.

Адамлар оньщ шаршамайтуғынына ҳайран қалар еди.
Бектурған бизлерғе қарап бет алғаннан көйлегимнин етеклерин 

түсирип суўдан шықтым. Ханзада Бектурғанды жигит есабына альш 
уялайын демеди, Бектурған оныц есесине ҳэм бизлерге кези түскенде 
қулағыныц ушьша шекем қызарды. Жанымызға келип, белин жерге 
шанышты да, оған көйлегин қыстырып, қой жуўыўға кирисип кетти. 
Кәйлегим суў болғанлықтан, денеме жабысьш бойымды сьш-сьш- 
дам көрсетип тур, уялганымнан көйлегимниц суўын ағызыўы менен 
жыцғыллықтьщ арасьша кирип, қуяшламаға бетимди бердим. Хан- 
зада жақа ғана мени көмекке шақырғанын умытып кеткен адамдай 
Бектурғанды сөзғе айналдырьш атыр, оньщ сөз бенен иси жоқ, қой 
жуўыўдьщ ҳәлегинде. Бекхурғанньщ ийниндеги бөлек-белек булшық 
етлер гилтилдеп ийнинин үстинде ойнап атыр, қой күшли адамньщ 
қолына түскенин сезип, тапжылмастан тур, демнин арасында ол бес 
қойды қо;и.1нан өткерди.

-  Ал болдық па? -  деди ол суўдан шығып.
-  Пай жигитсен-жигитсен-аў! -  деди Ханзада жигиттин қолында 

топтай ойнап жүрген қойларына қарап, -  сениц ғайратьща тураман да, 
бирақ усы ғайратынды жүзеге шығармай жүрсен дэ.

Бектурған үндемеди. Оньщ үндемеғенин тынламай жэне:
-  Сен усы қыздын атын еситкенде енсен түседи, не бәлен бар? -  

деди.
-  Қыз десе кеўлим бузылып қоя береди-аў, -  деди күлип ол.
-Кеўлин бузылса тэўир болғаны, жаман болмағаныц, эйтеўир

көкирегидниқ қурты болғаны.
-  Бунын көкирегинде жүрген қаяқтыц адасқан қурты? -  дедим 

мен де ҳэзил сөзден шетте қалғым келмей. Бектургаи мағаи жалт етип 
қарап қойды.

-  Не? -  дедим жекиринип. Бул қэдимги үйренисип қ^шған ҳәзил
ме?

-  Бийкешжан, бар екенсен ғой, «не» дегенше бир нэрсе айтса,
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дойнағывда барывды шығарса! -- деди Ханзада мени қот-қотлап. Ол 
усындай шелкем-шалыс гэЛ айгысып, кеўил көтерисип күлискенди 
жақсы көретуғын эдети.

-  Мениц дойнағымнан бир нәрсе шыгар дә, ал жийенниц дой- 
нағынаы илип алары жоқ па деймен, -  дедим мен де баспалатып. Ол 
мениц сөзиме жуўап қайтарыўдыд орнына күлди.

-Ж ийен  бала, көрдин бе, усьшдай сөзди еситип те адам күлер ме, 
сирэ сениц көкиреғинниц қурты жоқ па деймен. Пай, сенин орнына 
өзим жигит болмағанымда бар бар ғой... Бир жигиттин орнына севде 
жасап атырсан-аў.

Бул сөз Бектурғанньщ қытығына тийип кетги.
-  Сен жигит болсац ҳәзир не қылған болар един?
-  Мен бе? -  Ханзада ойланбастан, -  сол қызды отырған жеринен 

көтерип, ана көлдид оргасына апарьш .мантықтырар едим. Бектурған- 
ды соны ислейди деп ойланғаным жоқ, отырған жеримнен қозғал- 
мадым. Ол жалма-жан менин жаныма жуўырып келди, қолын маған 
тийгизе алмай эурып қалды.

~ Бийкештиқ сусты басть! ма?
Усы свзден кейин ол еси-ақылынан айырылган адамлардай кал~ 

тырап кетти, мени жерден баладай көтерип альш, көлге қарай жуўыр- 
ды. Мен оныц қолында баль!қтай туўлап, бетлерин шаоаль!ғым менен 
урып атырман, ол ҳеи^ нэрсе кәр етпегендей, мени оннан сайын баўы- 
рына басады. Еркек адамнын денесине усылай биринши рет жақьиь 
ласқаным, оннан көк швп пенен саз ылайдыц бир түрлн ашқьштым 
ийиси мурныма келди, бийтаныс ийистен денем түршигип, мурным- 
ды қолым менен бастым. Күшли қоллар қаншама булқынсам да, мени 
қушағынан жаздырмады, муздай суўға дәслеп аяғым, соц барлық 
жерим тийди, суў бетиме келгенде, ол мени жоқары көтерип изине 
қайтты. Ж ағада'1урған Ханзада ишек-силеси қатып, бизлерди тамаша 
етип ту'р. Бундай ойьшлардыц талайын көргенмен. Бектурған жийе}? 
болғанлықтан аўылдыц қэлеген адамы менен ойнаўына, еркинсип өз 
билдигин ислеўине ҳақысы бар еди.

-  Тэўирсец ғой, сөйтип қызларға бойывды үйретсе! -- деди Хан- 
зада.

-  Сизлерге қосылса адамды жолдан шығарасыз, -  деди ол ҳеш 
қайсысымыздыц бетимизге қарамай.

-  Сениц жаныца қудайдьщ өлими келсин! Сен кетпен менен бел -
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ден басқа нени биле^уғын едиц! -  дедн Ханзада тоцқылдап. Ол биз- 
лердин жанымыздан тезирек кетиўге асыққан адамдай дэрриў белин 
ийнине салды да, аяғын шаққан басып жүрип кетти.

-  Сен мени жеқдим деп баратырсан ба? -  дедим артынан бақы- 
рып.

-  Қызға, экесиниц үйиндеги периштеге қол тийгизгенин, ушын 
маған кейлек кийгизесец, болмаса қыздын кебетейине ушырайсан!

Бектурган оньщ сөзине қулақ салмады.
-  Не, сеи маган желкецди көрсетесец, мен айтпағанда, сен бий- 

кешке қол тийгизбек түўе, көлецкесинен журе алмас едиц.
Бектурған эллеқашан жынғыллардын қызыл бүршиклеринин ара- 

сына кирип көзден ғайып болды.

Быйылғы жаздь[н өзи айта қалғандай ыссы еди, адамлардын ай- 
тыўьша қарағанда усындай күнлерде егин тез писегугын қусайды. 
Шыжғырган күннин нурынан қумныц баўырайьшдағы бизиц аўыл- 
дьщ төбесинде мыс қайнадь[. Кешке шекем елп еткен жел болмады, 
теректиц баслары күн аўғанша селт етпестен турды, жердиц бети 
таид 1>1рдыц ҳәўириидей лапылдап аяғыцды тийгизбейди, қумиыц 
басыман гейде қелген шамалдан от еседи. Күнниц нуры узақласып 
батысқа жақыилағанда барып күни мененги ыссыдаи халықлап шар- 
шап қалган адамлар өзине келеди, жапырақлары сольш бойын тиклей 
алмай атырған өсимликлерге де жан енин қайтадан бойьш тикледи.

Бүгин күн ыссы болғаны менен кешки ҳаўа маган қашанғыдан да 
қоцыр салқьш, жүрегиме қандай да бир лэззетли больш тэсийир етти. 
Мен буны таслап үйге қайта алмадым. Адамлардан қалып жумыс ис- 
легим келди.

Аўыл тэреп ўағь[р-шағыр, өристен қайтқан жамырасқан қой-жан- 
ль[қлардьщ, мөцирескен малларды, сыйырларды саўыўға асығьш, 
оларды шақырып, ҳэўкимлеген ҳаяллардыц, малдыц алдьша шыққаи 
балалардыц шаўқымы, атыздан қайтьш киятырған бригадирдиц бақы- 
рь[п сойлегеи даўысы еле сембеген еди. Малдыц туяғьшан көтерил- 
ген шац аўылдыц үстинен көшип, қумнын етегинде бир бөлек шарбы 
булттай көтерилип тур. Атыздьщ ийниндеги жаптьщ рашьш қаплаған 
боянль[қтьщ арасы қыймьшдап кегги, мен жалма-жан орағымды қо- 
льгма алдым, жол! а қарай жуўырдым.
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Изимнен киятырған кисиниқ хабаршы жигит екенин билсем де, 
билмеген киси қ>сап кяятырман. Онын менен сөйлесиўди көптен 
бери күтип жүрсем де, қызға тэн әдеплиликти сақладым.

-  Зийўар... -  деген еркек кисиниц даўысы еситилди. Ким екенин 
артыма қарамасам да билемен. Жүрегим дүрсилдеп кетти, қаншама 
усы жигитгиц мениц менен сөйлесиўии күтсем де, ҳэзир сейлеским 
келмеди. Өзимше, иркилсем, бир қорқынышлы ўақыяға дуўшакерле- 
сетуғындаймаи, жүрегим аттай дүрсилдейди, ясүзим лап-лап жанып, 
қолларым қалтырады. Изимнен қорқьшышлы бир нэрсе қуўып кия- 
тырғандай, алға қарай тагы да жуўырдым.

-  Тоқтай тур, -  деди эсте еситилер-еситилмес етип. Мен тоқтап 
турарымды, я турмасымды билмедим, жолдағы излерим бираз сий- 
рексийин деди. Маған қарай жүрип киятырған жигиттиц масаладай 
жанған көзлерине кезим түсти, усындай шок отлы көзди кергенмен, 
жүрегим үсти-үстине урады. Кебзелигимнен жүрегим шьгғып сыртқа 
атль!гатуғындай. Бир түрли қорқынышлы муздай сезим туш бойым- 
ды жайлап алды, қалай болса солай аўылға қарай шыбындай уштым.

Сол жуўырыстан үйге келгенде бир демимди алдым. Апам қазан 
ошақтын дөгерегинде айнали^ықлап сүт писирип атыр екен.

-  Бунша неге кешиктин, адамлардыц келгени қашшан! ~ деди. 
Ишим ала дүпилди, апамныц сораўьша не жуўап қайтарганьшды бил- 
меймен. Қыялым боянлықта жаца ғана атымды айтып шақырган жи- 
гит жүрген жерде, оныц жалынышлы даўысы қулағымныц түбинде 
жэне еситилди, бир неше мәртебе тэкирарланып атыр... Тум-тустан 
ҳэр түрли сораўлар қысады. Неге қаштым? Не демекши екен? Бир 
аўыз сөйлесип алсам болады ғой?!

Азанда тац маған пүткиллей басқаша болып атқандай болды. Күн- 
де анасыныц емшегине қарай елгенин билмей суўлыққа таслайту'ғын 
бузаў бүгин мөнтийип қазыққа үцилип қалғандай, қызыл сыйыр да 
апамныц шелегиие гүрпилдеп саўьшған сүтиниц даўысыиа ҳэз ет- 
кендей төрт аяғьш жерге тиреп керилип қалыпты, қораньщ иишндеги 
қой-жанлыкдардын, гүйис қайырған тислериниц гыртылдысы да 5ү- 
гин езгеше сулыўланьш кеткеидей, е с и т ’иц алдындагы жаптын бой- 
ьша егилген асқабақлардьщ жапырақларьшьщ ҳэр қайсысы себеп ей 
больш, қолларьш жайып, дүт тоғай болып кетипти, жапырақларыныц 
буншелли гойғанлығын, жасылльнъш., қолларын жайған пәлею 1ери
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үй жайдьщ дийўалына жақьшласып қалыпты, пэлеганиц ушырағы- 
ныц сап-сары алтындай гүли азанғы шық пенен бойын тиклеп жоқа- 
ры қарап қүлип тур, гүлдиқ бетиндеги шық күн нуры менен қамасып, 
гүлдиц сары реци менен қосыльш, жылтырап нур шашады... Мурны- 
ма әлле қаяқлардан гүнжи гүлиниц ийиси келеди... Бэри көзиме бүгин 
сулыўланып кеткендей, буларды тап ҳәзир көргендеймен.

* * ♦
Кеште аўьшдьщ иши түтинлик пенен сасыйды, болмаса қапталы- 

мыз көл болганлықтан сүйир шыбын адамға да, малға да күн берме- 
йди. Жаздьщ усы айы гаррылардыц айтыўына қарағанда сүйир шы- 
бынньщ бири жүз, жүзи мьщ болатугын қусайды. Ыцьшдаган шыбын 
қанша түтинлик салғаньщ менен күнниц қызылы батыўдан ьщылдап 
қосық айтьш турғандай. Кеште шыбыннан қашьш, үйдиц иши шыра 
жақпайды, аўқатын ишип болғаннан соц ҳэмме пешеханаға кирип 
алады.

Түн тынышлығын қақ айырған дүрсилдеген келиниц даўысы қу-
.]Ш'ыма келди. Күни менеи пахта отап, шаршап қалыппан, дастыққа 
басым тийиўден тула бойым мьшжырап, квзиме уйқы тирелди. Да- 
стыгымлыц астьшан келиниц дүрсилдиси ^лағы м ньщ  1 -үбинде т̂ ^̂ йи- 
лип агырғандай, көзимди илиндире коймдцы.

“  Бкйшара Беюурған кели түйин атыр,—деди апа^5, -  жалғыз бол» 
са да, пайдасыва пүтин, 1 уп- 1уяна ғаиа.

Бек1 урғанннц кели гүйиўи, дийирман тартыл иан қатырыўы бу- 
сыннан таныс болғажчықган, ағам буған сез қоспады.

Бектурғанныц анасы Айиш бизиц аўьшдыц қызы больш, қыят- 
ларға турмысқа шыққан. Баласы армшдан келгенде ол аяқ-қолы лэц 
болып, еки көзинен асылып жатыр екен. Анасы баласы келгеннен 
кеймн төркин журтын бейим көрип көшиўди нэсиятлаған, соннан кө- 
шип келди,

Ол еки жылдан бери жазда жай салып алмақшы болады, 
жоқшылық себебинен қысқа жипти гүрмеўге келтире алмай қала бер- 
ди. Аўылдыц бурынғыдай еркек кисилери болғанда жай салыў муц 
болмас еди, өзи басқа он еки мүшеси пүтини жоқ, шолақ бригадир, 
арба менен жүрген етикши Жумабай, қалғанлары -  кекиреги шуўыл- 
дасқан ғаррьшар. Олар көшип келгели жер төледе күн көрди, былтыр- 
дан бери қамыстан ийт арқа етип қақыра ислеп а^тды.
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-  Туяна болмай бэле көринип пе, ислейтуғыны өзиниц пайдасы.
-  Хожалығын тиклеп, бир шүберек баслыны үйине киргизиўдиц 

талабында шығар, -  деди ағам.
-  Шүберек баслы табылмай қалар дейсец бе, пақырға қайырхом- 

лық ететуғын мийрим шэпээтли бир қолайлы нашар излеп жүрген- 
дағы. Болмаса ҳэзир қызлар бундай ғаршылдаған жигит түўе, эйтеўир 
биреўлерге тийип атырған жоқ па? -  деди жэне болған соц айтқаны 
болмаса, апам менен ағам мен үйде бар ўақытлары бундай сезди ай- 
тыўга ийбенер еди. Бектурганды қолайлы қыз тақлап жүрипти деген 
сөз маған бир түрли тэсийир етти.

Кимди тацлап жүр екен? Сорым қурысын... Қаяқтандур кеше 
мени баўырьша басып, көлге қарай жуўырған жигиттиц үстинен 
аққыған ийис жэне мурныма келди, Мен оннан қутылыў ушын мур- 
нымды бастым.

Менин көзим уйқыға кетги-аў дегеи ўақыгга олар гәплерин сы- 
бьфласа қалды. Буны ерси көрип жортаға уйь!қлап қалған киси усап 
пысьшдап едим, олар қаттырақ шығарып гүдкилдести.

-  Мына ўэкил жигиттин үйге келгишлеп жүргенинде гэп бар қу- 
сайды, -  деди апам сөзигшн изин өзиц түсин дегеидей ҳэл салып.

-  Не гэп?
“  Кудайдыц мэрки саған, қолыцды ер жеткен кыз бар...
-  Қайдан билейин, бурыннан көз көрген болгаи соц бизлерди бе- 

йим кәрип келип жүрген шығар деп едим, -  деди ағам езин ҳак^тап.
-  Оны қайдан билдиц?
-М ьш а келинге айтьшты. Айттырьш қойған жери болмаса, кэтқу- 

даларымды жиберейин депти.
Күни мененги сөзи маған жацалық болмаса да, соцғысы айтар- 

лықтай жацалық еди. Оныц мени айттырыўы ойын биринши рет есит- 
кеним, бундай гэпти Ханзадаиьщ ишине сыйғызып еле айтпагаиына 
ҳайранман, исенгим келмеди.

-  Теци келсе, тегин бер деген, баламыздьщ орньша баламыз бо-
лар.

-  Жалғыз қыз, қыздыц қэлеўи биледи дэ, кемпир-эй.
-  Қ1̂ 13 шеп көрмейтуғын қусайды. Ол түўе аўылдьщ барлық 

кыз-келиншеклериниц аўзьшьщ суўы қурьш жүрген қусайды.
-  Оны қайдан билдиц?
-  Соны билмей дүньяға жаца келиппен бе?
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-  Сөйтип мақаўлардьщ көзи тийер еле, -  деп ағам болажақ күйе)^ 
баласын қызғаньш қойды.

-  Ғарры, тап бизлерге колай емес пе, ези де узақ емес, ата тегин 
билемиз. Өз баламыздай болар еди.

-  Кэтқуда болғанда сонда бизлерге ким келеди?
-  Тамыр-таныс, жег-жатлары жоқты дейсен бе? Ҳэзир бурынғы 

замандай жүдэ сэлпеншегин салындырып жүрмейди, бирге жумыс 
ислеп атырған жериндеги жасы үлкенлеў биреўи-ақ келе қояды.

-- Қыз бенен сөйлесип көрейик.
Екеўи де усы шешимге келген қусап үндеспеди. Бираздан соқ 

ағамныц қурылдысы еситилди..

Бизин аўылдын лақабы «жийдели аўыл», қалалыларға «жийдели 
аўылданман» десец, қумньгц етегинде тум-'1 7 сын жийде, жигилдиклик 
пенен бүркелген бизиқ аўылды, жийде базарында жийдесин көтере 
сатыўшы бизиц аўылдьщ адамларын түсинедн. Жеримиз жийдеге бай 
болғанлықтан адамлар да оныц маманы болып кеткеи, бир жийдеден 
тақаниын түрли түрлерип ислейди. Жийдешилик көп болганлықтан 
атьг^га мэдений шергектин де кереги жоқ, эйтеўир аўылдын пахтасы 
егилген кайсы атыз болса да, ийиинде қапылғанда бес-алть! түп жийде 
бар. Аўыл кумнын етегинде болғаны менен, жийде шакалары удайы 
шамал шақырьш, жаздьщ ец ыссы күнлеринде де қоцыр салқын тар- 
тьш турады. Ыссыдан ҳат!ыклап шари^ап шығыўдан, ҳәмме жийдениц 
астына қарай жуўырады.Емизиўли ҳаяллар болмаса, бойдақ қыз-ке- 
линшеклер, бригадир айтпаса да, усы жийдениц астынан шыққымыз 
келмейди,түсте усьшай пахтаныц басыида түсленемиз. Былтыр кала- 
дан келген бир ўэкил мәдений шертек салмағаны ушын бригадирди 
қатты сегипти, соннан берли үлкен мэдений идертек атьгздын шетинде 
кацтарылған арбадай больш тур.

Ишинде «ақшацызды аманат кассасына сальщ» деген бир ҳаял- 
дыц сүўрети, бир-еки плакат илиўли және «Жаўынгерлик листок» 
деген бригада бойынша апдыцғылардьщ аты жазылған дийўалы га- 
зета бар. Оныц и1пинде жазыўлы алдынғылар дегени Ханзаданыц 
аты менен аўылдьщ қызларыныц атлары, ал жалқаўларға басқа ҳаял- 
лар лсазылған. Олардын айыбы, сыйырымды саўаман, сүтин писире- 
мен, ;уйта.ман, деп жүрип удайы бригадирдиц бир бақыртпай атызға
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шыкпаГп^тын, Ханзада болса. барльиын от көмгендей демде нслейди 
де, ҳэммеден бурын агыздьщ жумысын да гындырып жургенн, жумы- 
сым қалдь[, деп аргына айналмайды, ўақгында 1лыгады.

Бүгнн түсликте брнгадир бизлерди мэдений шертекте болг,|ўы- 
мызды түстиц алдьшда зииҳарлап тапсырып кетги. 'Густе Я қьт пенен 
екеўи колхоз1иыларды мәдений шертекте кутип алды.

-  Мына жигит бизиц бригад бойынша газетага мақала жазбақты 
екен, -  деди бригадир, буны >1қып келген күии-ақ усылай танысгыр- 
гаи болса да. -  Мине бираз күннен бери аўылдыц адамлары менен 
танысты, кимииц жақсы ислейтугыны, кимиин жамаи ислейтугынын 
өз көзи менен көрди. Бүгин сизлер менеи түсликге бирге болмақи1 ы.

Аўылдыц пахтасы быйы.ч жылдагыдай емес, райои бойынша бо- 
лық еди. Соны билгеидей талай рет газетадан, радиодан хабарип>1лар 
келип, аўылымыз гап дайысьшыц аўылыидай еркинсип келип кегип 
атырғаны. Олардыи бэри де бир-еки күн болады да кететугыи еди. 
Яқыгггыц бул жүрисин аўылдын хаяллары кустаиы еч ип, әлле қашан 
оиьи^ жүриў себебин болжан қойган еди. Ҳәмме ҳаяллар Я қы тьщ  
бетине қарап, сыиап огыр. Ол орпынан түргелди, ҳэмме сес-семир- 
сиз оныц қыймылып бақлап огыр. Мен жоқары карай алмастап, жер 
и^уқылаўдамаи.

-  Алдьщгы пахтакештиц биреўпн сүўреч ке алайыи, -  деди ол да 
қысынып.

-  Ҳэмменпц ишинде тулпар келинисн басқа кимди газегке алар 
дейсец, -  деди жүйриклеиип бригадирдиц ҳаялы Бийби. '

Буган хегиким сөз қоспады. Хаизаданын күйеўи олди дегели 
Бийбинин басыида кара уўайым.ол күйеўин некелейди, деп қорқады. 
Күйеўи огаи көзин алартыи бир карап еди, ол тулланьи! орнынан гур- 
ды да, аягы менен жерди шаигьггьт үйине қарай .ҳайт қойды. Күй- 
еўинин козиише айта алмаған сезип жолда кетип баратырып, шерпи 
таркатып айтып баратыр.

-  Женгей иеге ашыўлаиды? -  деди Яқын.
-  Эй, алдыцгы пахтакеи1лердиц қатарына қоспайсац, деп маган 

өкпелегени бул. Өзи жалқаў адамды мен қалай а,г1дыпгы дейни, енди 
солай үйге барып езиише бир тонкылдап, дебдеўин шыгармаса шыда- 
майды, өзинид жагдайын билип баратыр, -  дгди бригадир ҳаялыиын 
изинеи хәзиллесин. Бул сондай сүйки.мли женил ҳэзил болып шыкты, 
.чәмме бир күлисип алдық. Күлкиге алац болғанынаи пайдаланып
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Яқып маған урланып қарап қойды, мен бурынгыдан да бетер жерге 
мойнымды ийдим. Бийбиниц шымшып сөйлейгени күйеўи бәрҳа тул- 
пар келин деп оны мақтағанына ишинен қызғанагуғьн1 ,онын үстине 
өзинен анағурлым жас, сулыў, тилғе аль[нған келиншектид жесирли- 
ги, бир ўақытлары аўыл жасы үлкенлери оны бриғадирге басьи! бай- 
лаў ҳаққында сез болыўы оньщ жанын жейтуғьш. Усь[ньщ себебинен 
талай рет дэсме-дэс Ханзада менен урысып отыратуғын еди. Оньщ 
бәрҳа күнлегени Ханзада, ол да сөзден жецилетуғын ҳаяллардан емес, 
Бийбинин, аўзын аштырмай таслайды. Бийби сөздиц мәиисини ақлап 
л<уўап қайтаратуғын ҳаял емес, жөн алды қарабарақ аўзына келгенин 
айтып, айбарақть[ сала береди. Буньщ ақыры ҳэр қашан да күйеўи- 
нен таяқ жеў менен тамам болады, гейде гаяқгыц себебинен ҳэптелеп 
төсек тартып жатып та қалады. Аўырыў өлсе де, эдет өлмейди, дейди 
ғой, онын, менен тилин тыйып атырған Бийби жоқ. Ханзада менен оты 
өре жанбағаны жанбаған.

Ханзада қайынағасыньщ сөзине жуўап бериўдиц орнь[на рэҳэт- 
ленип күлди. Бийбиниц айтканындай бригадир и[димизден сүўретке 
түсириўге Ханзадань[ көрсетти.

Жаптан суў ал[яп ать[рған Ханзаданьщ артынан үлкен кесекти 
ылақть[рып жиберип едим, суў шамбыр етип оныц үсти}|е шаплыра- 
ды. Ханзада орнынан ушып турьш қолындағы шәцгил қабагь[на суў 
толтырьш изимнен қуўып кетги. Мен де сийрацлап, оган ҳэ дегенде 
жеткере қоймадым, шәцгил қабағында суў қалмаған ўақтында шар- 
шап жуўырыўь[мды пэсендетгим. Ол артымнан қапсыра келип қу- 
шаклады, еки қоль[ көкирегимде.

Жец[’елеримиздиц бизлерди қытыкдап ойнайгуғын эдети, талай 
рет Ханзаданыц өзи де қытықлап шаршатьш таслайтуғын еди. Бирақ 
ҳеш ўақытта бүгингидей етип аямастан маған қол салган емес, ке- 
зимнен жас қалай болса солай атқып кетти, даўысымныц барынша 
бақырдым.

-  Даўысыц қурысын, жараған түйениц даўысындай. Мениц қо- 
ль[ма буншелли шоршыйсац, хабаршы жигит усласа, үндемес едиц 
аў!... -деди .

-  Мақаў, ғайбар қать[н екен, -  деген биреўдиц даўь[сы тас тебем- 
нен еситилди. Қарасам, Беетурған, маған ыржыйып күлип т) р.
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-  Сен қаяқта едиқ?
“ Менин де қытығым келип зордан турдым, жасырынып турдым. 

Жанағыдай етип мени қы гықлағанын көргенине уялғанымнан, аўы- 
рған жерлеримди умытып кеттим. Не деген менен ол еркеюгин туқы- 
мы ғой. Ханзаданыц аўзынан шыққан сөзлерди еситкен болса.

“  Неге уялмай турсац?
Ол жаца еси ақылын жыйғанда жерге қойған ақсайын ийнине са- 

лып бригадирдич үйине қарап кетги.
«Хабаршы жигит усласа, үндемес един аў» деген сезиниц де 

жаны бар еди. Мен ол боянлықтыи арасында атымды айтып шақы- 
рған куни ишиме сыймай барлығын Ханзадаға айтқанман, оньщ аў- 
зынан түспейт\тыны менин болажақ күйеўим Яқып болды.

Яқып бизин үйден жэне бир таўық жеп, ертенине қалаға кетти. Ол 
маған биротала кеткендей, қайтьш аўылға айналмай^уғындай, өзинин 
изимнен жуўырған себебин түсиндирмейтуғындай көринеди, негедур 
оньщ биротала кетпеўин изине айналыўын тилеймен...

... Атыздағы ҳаяллардьщ басқысынан мен т^/спейтутын болып 
қалдым.

-  Мейли, айтса1^лар айта берин, -  деймен ақыры.
-  Мақаўдын иши майлы. Хабаршы жигит бир күни келемен деп 

кеткен ғой, -деди Ханзада. Бул оиын Яқыптьщ келиў келмеўин мен- 
неи билгиси келгенги айтатуғын гэпи.

-  Солай шығар, бизлерден жасырғанын сол ма? -  деди Заҳийра 
ашыўланып.

Заҳийра ҳэммемизден үлкенимиз, ҳәмме оны ғарры қыздын қата- 
рына шығарып қойыпты. Усы сөзге шыдай алмай ол жақында «Май» 
колхозынан айггырып келген бир жасы эдеўирге барып калған ки- 
сиге тийетутын болып калды. Ол киси ҳэзир тойдьщ таярлығында 
жүр. Соннан бери ҳаяллар Зэҳийраны айтқанды қойып, тилге мени 
алатутьш болды. Аспаннан түскендей жас хабаршы жигиттин келиўи 
ҳаяллардын шым-шьша сезине от басып жиберди.

-  Бийкеш, бизлерден жасырганын сол ма деп мурнынды жыйыра- 
сан, жасырғандай жигит болған сон жасырады да, -деди Ханзада еки 
қыздын ортасына от гаслап.

-Ж асқа жаранаман деп сүйегимди сипсе ете алмайман, қэдирим- 
ди билетутьш ғарры жақсы, -  деди ол сөзден утылғысы келмей.

-Пай-пай, сезине карап қара, набаттай, мап-мазалы, -  деп Хан-
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зада дэслепки күлки ушыи айтып салған бир сөзи ушын Заҳийранын, 
кеўлине тийип алдым ба дегендей бетине жалтақлап.

Сейлесип отырьнт бригадирдин келгенин билмей қалыппыз, ҳэм- 
ме орынларынан ушып лурып табына қарай жуўырысты. Ол бундай 
уйлығысып дем алып отырганымыздыц үстине келсе, бақырып та- 
слайтуғын еди. Бул рет сезбеген киси усап үндемеди, бираз үнсиз- 
ликтен кейин қойын қалтасынан бүклеўли газетаны алып Ханзадаға 
усынды.

-  Мә, келии, сүўретиц шығыпты.
Ханзада жалма-жан газетаны алды, ол бетин ашып үлгерме- 

стен-ақ, мен оныц қолынан қағьш алдым да, бетин ашьш Ханзаданьщ 
сүўретин излей басладым. Газетаньщ екинши бетинде онын атыздын, 
басында күлип гурған сүўрети, қапталына «алдьщғы пахтакеш» де- 
ген мақала басылыпты. Даўысымды шығарып мақаланы оқыдым, 
мақала басқа биреў ҳаққында басылса да, мениц ушын қуўанышлы 
еди, ақыры мақала бизин, аўь^лга хабаршы жигиггин келгенине, оньщ 
жүрегине, мен ҳаққында сорастыргаиына, мениц менен танысқанла- 
рьша гүўа сияқлы еди, мақаланы оиьщ маған жазған сэлем хатьшдай 
көрдим. Мақала ушын ба, бул күни Ханазада да қуўанышлы еди, га- 
зетаны ол мениц қолымнан тартып алады, оныц қолынаи мен тартып 
аламан, екеўимиз басқаларды умытьш кеткендей атыздыц иншнде 
айқаса кеттик. Бриғадир ийини түсиўи менен атьи^ыц басын аўылга 
қарай бурды.

-  Бригад қайнағаныц қабагы қатьщғы ғой, районнан бир сөз еси- 
тип киятыр ма екен, -  деди ҳаяллардыц биреўи.

-  Усьшьщ қабағы ашьшып жүрген күни барма, бэрҳа усы үскини 
қуйылыўы ғой, -  деди ҳаялы оньщ барлық жағдайьш билехуғьш киси 
усап.

-  Ийни түспей не қылсыи, бурынғы қатар-қурбы жигитлерин 
жойтатуғьп^ шығар, -  деди және бир ҳаял.

-  Оған емес, мына газетага мени неге салмады, деп өкпелеп ба- 
ратыр.

Бул сөзге дуў күлистик. Буган да қулақ қойыўга болады, ақыры 
бригадты басқарьш алдьщғы қатарына еристирген адам жонинде бир 
аўыз айтпаса, хабаршы жигит сен жөнинде мақалажазаман, деп буған 
көпшик қойған, бул бийшара соған исенип күнде таўық сорпа ишки- 
зип жүрди. Оньщ көзи тек келинди ғана көре қойьшты.
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Ҳэмме және күлисти. Бундай жерде сөзден қалмайгуғыи Ханзада 
сәз кулагына кирип шықпаған киси усап күлкиге қосылды.

Бизлердик сөзимиздиц биреўине итибарга алмаған кисидей бри- 
I адир көк аггыи үстине мүлгиўи менен жийделиктин; арасына жасы- 
рынды.

Ханзада Бектурганды керсе, қыз ўақтында бундай жигитлердиц 
аманбысанын алмайтугын едим дейтуғын, онын бул сезине инаныўға 
болады, г\'рмыс қурган, бала туўған ҳаял болса да, басына қызыл тар- 
тып, тулымшақ қойсан, кыз деп ким болса да ойлағандай, бетинин 
қызылы кетпеген. Өзи қара пэрецнен келсе де, қара адамларда сий- 
рек ушырасат>'гын көзи көк еди. Адамныч ец биринши сулыўлығы 
көзи дейди гой. Ханзаданьщ күлимлеген көзине көзин түскенде бир 
лэззетли, сырлы сезим бойынды бийлеп алады. Ол кү^пенинде еки 
езиўи еркин жайылып, аппақ маржан тислерин керсетеди, езиўиндеги 
сүйкимли ойын көзиндеги ушқын менен қосылып бир гөззал нур тө- 
геди. Сонын ушын мен оныц сулыў күлкисин жақсы көретуғын едим. 
Сонда усы келиншектиц тулымында тул қалған жесир екенлигине 
исенгим келмейди, ол өмирде он гүлинен жаца бир гүли ашыльш кия- 
тырған жас гумша гүлге уқсар еди.

Ол ойын-күлкиге, ҳэзил гәпке ҳэммеден қуўнақ, кеўиллиси еди, 
онын да кезинен жас агып қапа болатугынына, жүреги жаралы же- 
сир екенине киси исенбейди, ал ери есине түскенде ҳэммеден коп 
сырнығатуғыны, көз жасын көл дэрья ететуғыны Ханзада еди, гей- 
де еки-үш күилеп изин үзбестен кезинин; жасын тыя алмайды, ҳеш 
адам менен сөйлеспей, биразға шекем бир ези жүреди де қояды. Сон- 
лықтан аўыл ҳаяллары оны аяп, ол отырган жерде жоғын жокламай. 
кезлеринен жас текпеўге ҳэрекет ететуғын еди. Бүгин оньщ жумысқа 
шықпағаны ҳэммеге, эсиресе маган батгы, күнде айқасып жүрген сон 
қэдирин билмейди екенбиз, жумыс ислеп берекетим болмады, түсте 
үйине бардым. Ол төрдеги қурақ керпешении үстинде узынына со- 
зыльш жатыр екен.

-  Женге, -  дедим эсте басьш шайқап. -  Аўырьш калдыц ба?
Ол бетине жапқан орамалын басына тартты, көзлери исип ке- 

типти.
-  Жылаған менен жүректеги жара жазыла ма, -  деди ол шчыс
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өзи тэселле айгып. Хабаршы жигитгиц мен ҳаққында жазғам мака- 
ласынын ичинде бир сөзлер тәсийр етип кепи. Ол сөзиниц изин айта 
алмай ецкплдеп жиберди.

- О л  қандай сөз?-дедим  жаным шығып.
-  Әпи>'айы-ак сез. Бул сөзди омиримде еки адамнан еситгим, би- 

ринши рет Шэкирден, екинши рет усы...
-  Қандай сөз?
Сораўыма жуўап болмады. Ол кепшигинпц астыидағы газеганы 

алын қолыма берди, газетаны бир иеше рет дыққат пенеи көзден өт- 
кердим. Соида да Хапзадаиы боз-бораи еткен сөзди таба алмады.

-Ж ыламаса, жецге.
-  Жь!ламай қэйгейин, журе! ипиц бир тэрепи бэркулла бос тура- 

ды да қояды, ҳеш кеўлим карар таппайды.
-  «Қара қағаз» ке;ит, изинен өзи келип атырғанлар да бар ғой.
Кеўли.мде! 11 өзпмнин билгеи сезимди айтьп!, жубатып атырмаи.
-Бэрқулла бир нэрсе жетисией турғандай, жеп отыргаи наиым-

ныц дэмии билмеймеи. Расган-ақ өлгениме екеи, растан-ақ өмир 
бойы жесир қалар ма екеимен?!

Жақында самалдай ушып Шәкир менен бирге урыста болган бир 
жигит П1ымбай бегген келипти деген хабар келди. Буны еситип Хаи- 
зада уйииде огыра алмады, соиы излеп кетти. Ол урыстыц дэслепки 
куилеринде бирге болыпты, соц екеўин айырып жиберипти. Шэкир- 
дин өзин көретуғындай болып куўанып кеткеп ҳаялдын кеўили қаба- 
рып кайтгы. Биразга шекем адамларға жубанбастан сырнығып жүр- 
ген, сон басылып кеткен еди.

-  Қой, женг е, уйде огырсан жабьнып каларсан, жүр атызға, кеў- 
лиц көтерилер, -  деп оны алдастырып зордан үйинен алып шыктым.

-Еийкеш. -  деди жапда кетии баратырып, маған қупыя сөз айт- 
пақшы екенлигин даўыс толқыныиан сездим. -  Турмысқа күтэ ерте 
шықтым, үйди1 | иши биреўге берип койған еди, эжағац мениц уза- 
тыльи! атырган тойым күни жецгем арқалы альт қашты. Ата-анасы 
узатып атыргап қызыныц аўзына ылай сыйпап қашып кеткеиин усы 
күнге шекем кеширгеи емес. Хаизада жесир болып отырган усы кү- 
нипде жылап жүрген қызым бар екен деп кезиниц қыйыгын салган 
емес.

Бу-л сөзди талай мэртебе тисинид суўын сорып ертекгей етнп 
бизлерг'е айтып берген еди, сод-сон оған кеўнл бөлмедим, күткеним
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-  Яқып женинде бир аўыз сөз. Бундай саўданы ҳешкимнин басына 
салмағай. Атызға жақынлаганда иркилип:

-  Атызға түским келмей тур, -  деди наилаж. Мен оныц сөзинид 
мэнисине түсинбестен-ақ:

-  Мейли, -  дедим.
Ол мойнын төмен салыў менен жолдан бир нэрсени излегендей 

эстен жүрип кетти. Онық аҳ урган наласына қосылғандай мениц де 
кеўлимде алағадалық бар еди. Ҳаяллардыц сезине еликледим бе, я 
апамиын сөзи себепши болды ма, я боянлықтыц арасында атымды 
айтып изимнен жуўырғаны ушын ба, билмеймен, кешеги мақаланы 
жазған хабаршы жигитти умыта алмадым. Ҳэр күни оныц келиўин 
күтетуғын едим, еки көзим қалаға барат>тын жолда, қараўытқан адам 
көрсем, көзимди жазбастан тусымыздан етип кеткенше қарайман. 
Солай етип мен де оянған жанд сезим өзине жуўап ала-алмастан тек 
мени қыйнады, мен онық менен алысып жасай бердим.

-  Бийкеш, -  деген Ханзаданын, даўысын еситип иркилдим, -  се- 
ниц бахтық бар екен, -  деди мени туў сыртымнан қушақлап.

~ Не?
-  Ўэкил жигит ана бирде келгенинде сени сорап еди, жигит қы- 

зды көрген соц тек сорастырып атырганы шығар, кеўлице алағада- 
лық салмайын деп саған айтпаған едим. Сен де кеўли бары рас болып 
шықты, кеше түнде бизикине келип кетти.

-  Тандыры шыққай, -  дедим сез таба алмай.
-Тандыры шықпасын, бөтекедей суп-сулыў жигит, тециц, мине- 

зи де, ези де жаман емес сияқлы. Ҳэзир жигит қалды ма? Буньи^ та- 
былганына шүкир де, қызлар ғарры айттырьт келсе, яқудай деп кетип 
атырған жоқ па? Бүгин кеште апамнан өзим сорап алып кетемен, би- 
зиц үйде сейлесесизлер, -  деди.

«Тандыры шыққай» деп тек жецгем ушьш айтқаньш болмаса, 
оныц келиўин қанша күттим. Қуўанғанымнан оны қайтадан қатгы 
қушақлап альш, өзим менен шыр гүбелек айналдырдым. Ол мени 
жактырмай қолымды ийтерди, оныц менен жақтырмағанын тьщлай- 
тутын мен емес! Яқьштыц кимге болса да унамаўы мүмкин емес еди. 
Узьп^ бойлы, қайыцнан келген, сүлицгир, қара пэрец жигитти бирин- 
ши көргеницде-ақ Ханзаданыц ези «үрип аўызға салгандай екен» деп 
тақьшдады.
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Ўэделескен ўақытты тақатсызлана күтиўдемен, үйде жуўы- 
нып-таранып болған ўактымда Ханзада келди.

-Ш еше, -  деди ол ҳеш нэрседен хабары жоқ адамдай немқурайды,
-  ана бирде көрпе қаплап едим, еле сырылмай жатыр, мына бийкеш 
пенен бир майдан эигимелесип отырып сырып таслайын деп едим.

Апам келисим берип, басын ийзеди. Енди Яқып пенен ушыра- 
сыўға көзим жеткендей жүрегим алып-ушып, ойнақлай баслады. 
Екеўимиз ләм-мийим деместен үйден шықтық. Ханзаданыц қара үйи- 
ниц шийиниц арасынан онланшы шыраныц жарығы көринди, жарь[қ 
кезғе түскени менен сығалап қарамасан, иштеғи адамды көриў қый- 
ын. Есикке жақыилағаида ишке сүцғип кириўғе жүреғим даўамады, 
терис аяқлап турып алдым.

-  Кир, кире ғой, иште ҳеш ким жоқ.
Әллен ўақыгга көп тэўелле менен табылдырықтан адымымды ат- 

ладым. Яқыптын әде'1тегидей мени керсе жаўдырап, ог шаша^уғын 
көзлери күлимлеп күтип алды, терден орьш көрсетги. Қуўанышбай 
қамталдағы ағаш кэттиц үстине пырылдап уйықлап атыр. Ханзада 
кейлегинин етегин дүрилдетип, кирип-шыгьш хызмет етип жүр. Үн- 
демейди. Ешейинде жоқ жерден гэп таўьш отыратуғын жедгемнин 
бүх ин кем сөзли болып қалғанына ҳайран қапдььм, түни менен уйқы 
көрмеген адамдай қабақлары қатып, әгапери қ}/ўь!рылып қалыпты. 
Узақ жол жүрип келген адамдай еринлери жарылып шил-пәрше бо- 
лып қаязып кетипти, шаршап ҳалдан кетип турғандай. еки көзинин 
алды да кегерипти, Гейде ол сэл нэрсеге қапа болып, бети андыздай 
саргаяаугын эдети бар, соны билген сон онша итибар бермедим. 
Онын тунжыраған қабағын байқады ма, Яқып та тис жарьш, бунын 
үстинен гэп қозгамады.

-  Хабаршы бала, аўзьща қатық уйтып келдин бе, сез қалтандь! 
үйице таслап кеткеннен аманбысақ? ~ деди оған қарап мыйықтартып. 
Ол күлмекши болғаны менен бет алмасьшьщ терилери суўыққа қатып 
тургандай, сүйкимсиз қатпарланып қайт1лп орнына түсти.

-  Сөз қалтамды сиз ашып берер ме, деп күтип отырғаным.
-  Еле меиин керегим де болмас.
-  Жоқ жецге, сизди адам умыта алар ма?
Ха!1зада сөзге итибар бермей орнынан 'гүргелди.
-  Сүйир шь5бьш сизлердин мазацызды алар, шыраны сэл қай^ а- 

рьш коянын, -- деп шь!раға жак,ынласты. Кирпиклеринич арасынан
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жыл гыраған жас көринди, көзин бизлерден жасырып, бетин бурды, 
жас ийесине де күш бермей, бетинин алмасын сызып, өнирине там- 
ды. Буны мен де, Яқып та сезбеген киси усадық, қара үйдин иши бу- 
рынғыдан де геўгим тараты. Ханзада сыртқа шығып кетти.

-  Зийўар, -  деди ол гэпин баслап, сөзинин изин жутып, басқа үн- 
дей алмай бетиме қарады. Онын не демекши екенлигин билсем де, 
билмегенге салып, өзимди тутып отырман.

-Зийўар, -  деди ол тағы. -  Сиз маған күтә унайсыз. Келешекте си- 
зин менен өмиримди бирге еткерсем деген нийепемен. Буған қалай 
қарайсыз? -  деди ҳэр сездиц басын бир айтып. Сонша газетаға мақа- 
ла жазып, сөзин пүтин халыққа тынлатып жүрген жигиттин аўзынан 
түйеден түскендей усы сезлерди еситемен деп ойламаган едим. Сей- 
легенине күлким келди, ҳэр сезди қыйналып зордан айтса да, сезле- 
ри усыншама қорениш, шигиннин қамырындай ылжыраған, саўатлы 
оқыған жигит те қызға усылай сөз айта ма екен, бир аўыз ылайықлы 
сез таба алмағаны ма?

-  Сиз буған қалай қарайсыз? -  деди ол және. Бул сораў күни ме- 
нен онын үстинен күлип атырған мени пүгкиллей басқаша жағдайға 
салды, не деримди билмей албырай басладым.

-  Мен саған айтатуғын гэпимди айтып болдым, енди маған бир 
нэрсе де.

-  Не дейин?
-  Жүрегин нени қэлесе, соны айт.

Мен онын бетине қарағанымды билмей қалдым. Кезлеримиз 
ушырасқанда оған да, маған да сез келмеди, ол қасыма жақынлап қо- 
лымнан усылады. Онын қолынан маған тоқ еткендей денем қалты- 
рап кетти, жүрегим кебзелигимнен шығып кететуғындай үсти-үстине 
урады. Ол мени қушағына тартты, мен жонқыдан ушқан қыяқтай есик 
бетке ушып бардым. Сыртқа қарай қояндай атлығайын деп турман. 
Ол да изимнен атлыға турды да, қолымнан услап алды, оныц бетине 
енди қараўға жүрегим даўамай тур.

-  Менин кийигим, -  деди ол. Усы ўақытта адам кермеген жабайы 
кийиклердей үрккенимди түсинип, уялып кеттим. Ол мени терге қай- 
тадан отырғызды. Ол менин жагдайымды түсинип, қолымды және 
езине тартты... Қайтадан үрккен ежет сезим мени және оньщ қасынан 
ушырып есикке экелди, ол және мени иркип қалды. Қолларымды қы- 
сып 1 урып:



-М ениқ сүйиклим, -  деди. Менин күткеним усы бир аўыз сөз еди.
Усы сөзден мэс болған адамлардай динкем кетип, аяғым қалты- 

рады.
-  Сүйесеч бе мени? -  деп сорады.
«Сүйемен» деп сонша айтқым келди, бирак бул сөзи мени кеўи- 

лимдеги муҳаббатты тэриплей алалмас еди. Сүйесеч бе, деп сорай 
гөрме,бул менин муҳаббатымнын намысына тийеди, қосықшылардан 
қосық айта аласац ба деп сора, етикшиден етик тиге аласан ба деп 
сора, бул олардын арына тийеди. Мен оннан да бетер, мен сени бирин- 
ши келген күнин отырганында, маган сер салып қарағаньнада сүйип 
қалганман. Бир гана тилегим усы сораўды берме! Бәҳэр жамғырынан 
кейин ашыған қамырдай көпшип мэлҳәм болып атырған жерди көр- 
дин бе, жамғырдан сон бир майдан рэҳэтленип тым-тырыс тыныш- 
лықта саз ылайдын ийиси мурнывды қытықлаган ўақыты болды ма, 
сынгырлап атызга аққан суўдын даўысы есинде ме... Мине ҳэзир ме- 
нин барлыгым усылардын өзине айналып тур. Рас, мен ҳэзир анадан 
қайта туўылғандайман, анамнан биринши туўылганымда тек тири 
жан болып, ҳэзир ҳаққыйқат адам болып туўылгандайман. Сондай 
сақый, ҳақ кеўил. таза. адамга тек жақсылықты тилеўши қайырқом 
адамдаймай, дүньяга тек жақсылық тилеймен, тек жақсылық.

-  Жигитин жоқ па? -  деп сорады. Мен шоршып түстим, қалайын- 
ша енди басқа биреўлер менен де усылай отырады, усылай қол алы- 
сады, деп ойлайды екен!?

-Ж ок, сенин жигитин болмаған, сен тек менин Зийўарымсан, -  
деди қолларымды бетине басып. Мен бойымдағы толқыған сезим- 
лердин күшинен аўзымды аша аамадым. Ол менин қолымнан услап 
өзине тартты, қайтадан дирилдеген сезим мени үркитип есикке қарай 
сүйреди.

Бул рет менин үркиўим соншелли тез болды, кара үйден жуўы- 
рып емес, оқтай атлықтым, ҳэтте Яқып орнынан турып үлгере алма- 
ды. Изимнен «Зийўар, Зийўар» деген даўысыи гана еситемен. Олсы- 
ртқа шь!ққанында, мен элле қашан үйге кирген едим.

Ата-анам да, аўылдьщ жасы үлкенлери де менин оган турмысқа 
шыгыўым ш әрпей, бэрин езлери бийлеп төслеп жүр. Буннан соқ
ушырасыў түўе онын карасын көриўден тула беденим дирилдеп қал-
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тырап кететуғьш болдым, бурынгыдай онын бетине, қэдди-кэўметине 
көз ж>'ўыртып қарай алмайтуғын болдым. Оны «киятыр» деп еситкен- 
нен жүрегим дүрсилдеп, бетлерим қызарып сала беретуғыи еди... Ол 
турған жерден қашып кетип қалганымды өзим де сезбейтуғын едим. 
Көп узамай жаўшы келип «пәтия» оқысып кетги, той еки сэршемби- 
ден сон; белгиленди. Жалғыз қызынан несин аясын, ата-анам үйин- 
деги жақсы нэрсениц бэрин болажақ мениц үйиме бериўге таярлап 
атыр. Аўыл арасындағы сымсыз телефонлар мении узатылату ғыным- 
ды пүтин калаға таратты, жақын-жуўық тамыр-таныслар үйге қутлы 
болсынға келип кетип атыр.

* * *
Көптен бери Ханзада пахтаға суў ашатуғын болып ҳаялларға қо- 

сылмай жүр еди, онын тебесин көриўден баладай тайрацлап қасына 
жуўырьш барғанымды билмей қалдым, сырымды билетугын жалғыз 
сол. Ол мениц келгенимди сезбегенсип, басқа ҳаяллар менен әжик-гү- 
жик әнгимеге кирисип кетти. Яқьш пеиен ушырастьфгалы ол өзиме 
жүдэ ысық, меҳрибан адамдай сезилетуғын еди, өз үким кем-кем 
жат көринип баратыргандай еди. Мен де оған деген усындан сезим 
оянгалы, ол бойын бэнелеп меннен қашқалаклап жүр. Бурь^нлары 
ким болса да биреў кеўлине тийсе, өкпесин айтып қалатуғын еди, ҳеш 
ўақьпта да баладай өкпелеп билгенин ишине сақлап жүрген емес. Ме- 
ден қапа. не жазыгым болды деп ойланамаи. Сер салып бетине қара- 
дым, ол усыны сезип отыр.

-  Ҳэй, жийен бала, той қашан болады, түйениц қуйрығы жерге 
жеткенде ме, я сур бойдақ болып, қуўраған ағаштай жасай бересеи 
бе? -  деди ойланбастан аўзына түскен сөзин айтьш. Бект\ рған ирки- 
лип т\'рып:

~ Бүгии түс көрип шықтьщ ба? -  деди.
Бектурганныц бир аўыз сөзине ҳаяллар ҳәррегендей бажылдап, 

бетинен алып атыр, ол қайгьт сөз айтпастан жолына түсти.
-  Эй, ецсецди керсетпе бизлерге. Қыз бар екен деп дегерегице 

қарайьш демейсец, сен де бир еркектиц орнына жасап кетесец аў.
-Қойса. еситип қойса кеўлине келип жүрер, -  деди ишимизден 

кеўилшеклеў биреў.
Усы сөзге ергендей Бектурған иркилип бизлерге карады, күш 1 

менеи оны сөйлете алмай отырған ҳаяллардыц бэри шуўлап атызды 
басына көгерип атыр.



-- Неге иркилдин? Сөз шамьща тийди ме, көйлектен қорқып 
жүрсен бе, қорықпай-ақ қой, қол устатар қэденди алмайман,.. -деди 
Ханзада және сөзин нықлап. Ҳаяллар бундай уятсыз гэплерди айта 
бере^уғьш болғанлықтан қулағымыз үйренисип кеткен, олардық күл- 
кисине қосылыўдан басқа илажымыз жоқ. Ол иркилгени менен аўзын 
ашпады, қайтадан жолына түсти,

-  Бийшара, ҳэмме буған қарап аўзын қыйсайытқан сон не қыл- 
сын, қарсы сөз айтыўға да жүрексинбейди, -  деди жэне бир ҳаял оны 
жақлап сөйлеп. Ханзада бул сезди баслап берген өзи болса да, еситпе- 
ген киси усап дөгерегине қарады. Мен қаншама онын менен бир аўыз 
сейлесиўге, ец болмаса, бет пе-бет бир қарасып алыўға талапланға- 
ным менен, ол бетиме қарағысы келмеген адамдай меннен көзлерин 
алып қашты.

-  Менин кетиўим керек екен-аў, отқа барған қатыннын отыз аўыз 
сөзи бар. -  Ол орнынан турды. Ҳәмме ҳаяллар оны жибергиси келмей 
отыра отырды салып еди, ол ҳеш кимниц сөзине қулақ аспастан белин 
көтерди.

-  Жецге! -  дедим изинен шыдай алмай. Ол еситпеген киси усап 
артына қайырылмады, изинен жуўырдым.

-  Женге!
Ол иркилицкиреп, меннен сез күтип, тым-тырыс төмен қарап 

турды.
-  Маған өкпелемен? -  дедим қасына ҳагшығып жетип. Ол басын 

көтерместен:
-  Жоқ, неге өкпелейин, -  деди.
-  Алдайсан, маған өкпелеп жүрсен, айтса, неге екпеледин?
-  Жэға...
Бурын айқасып жүрген женгем болған сон онын райына қара- 

мастан қушақлап қытықлай басладым.
-  Айтса, бир жақпас ис қылдым ба?
Ол қолларымды жақтырмай ийтерип таслады.
-  Қой, -  деди даўысын кетеринкиреп, -  мени жениме қой.
Онын сөзинин мэнисине түсинбестен ақылым лал болып, т>'рған

жеримде қаққан қазықтай турып қалдым, ол меннен қ>тылғаньша 
қуўанған кисидей адымларын тез-тез басьш, жолдын бойындағы дүт 
тогай боянлыққа кирип көзден ғайып болды.
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'1’үйе табанлы еркек кисимпц жалац аяк изи Хаизаданын үйине 
ҳэзир гана киргени баскан тонырағьшаи белгили еди, изди еле са- 
мал қақиаган. Гопыракларда жаца түскеи издиц сүлдери қалған. Из 
тан 1.1малы, жазы меиен аягына кийим киймейтуғыи аўылда жа;ит>гз 
Бектургаи бар, ол қалага барганда болмаса, балагыи дизесиие шекем 
түрии алады да, жалац аяқланьи! дүньяиы шарлайды. Из гуўры Хаи- 
задаиыц үйиие кирди. Ханзадалардики үй жай болганы меиен сыр гьш 
пақсаламастан қамыс қора етип қойган еди. И^игеги еркек кис^итиц 
гүнкилдиси қулагыма >1қыптьид даўысынаусап кепи, буннан соц мен 
Ханзаданыц үйинин тусынан өтип кете ал.мадым. Есигииин алдьиг- 
дагы сал.мага бойьи! паяиыл етип всип тургаи жийдеии айгкьтшықлап 
и^ыққым келмеди.

-  Гөрге шық, жийеи бала.
-  Жоқ, мэ, -  деп бир нэрсени жерге дүрс е'1тирип таслады.
-  Ол не?
-  Ашьш кор.
Бираздан соц Ханзада:
-  Өйбей мацлайым. бул не? ~ деди ҳайран қалып.
-  Койлек.
Кешеги базар Бектургаииыц бригадирден жасырынып қалага бир 

еи1 кисин сатьи! ке^иеиин. оны жолда бригадир услап альш урга1и..1н 
ҳэмме билетугын еди. Себеби қалада ли1лиция бе^шми Бект) |)ганды 
•ҳэр жакқа жиберме, қадагалап жүр, деп тапсырыи қойгаи, қалаға ба- 
рыўга жуўап сорагань! менен, рухсат етиейди. Соиы билгеннен кейш^ 
жасырынып барып келгеии, соида атыздьи! басында Ханзаданыц ай- 
гқан сөзиие шыдай алмай кегқени енди түсииикли.

-  Г1е көйлек?
-  ,Лна күни сегшц айтқан жеще койлегиц.
-  Қашан?
Өзиниц сонда айтқаи сөзи соц есине түсип ишек-силеси қагып 

күлди.
-  Қайсы қьк5ды қэлейсец?
-  Ҳеш қайсысында, -  деди салмақ.чы даўыс пенен изин ала эстен.

-  Өзивди... -- деи қойды.
-  Ҳаў? Не дейди? -  деди Ханзада бирдеи ашыўланьш. -Мени не 

кыласац? Мен ҳаял адам.ман, жүзимниц суўындай кызлап бар. би- 
реўин айт, айналдырыи алып берейин, — деди жуўьнгчиайы!:-
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-  Қызлар бар, ыссы нанға алгысыз, жаўанлар бар, қыз орнына 
бергисиз.

-Буньщ сөзине қара, үндеместен үйдей бэле шығады деген, бэрин 
ишиқе тоқып қойған екенсеқ-ғой.

Бектурған аўзынан сеги түсетуғындай үндемеди.
-  Ал енди не қылмақшысац?
-  Не қылатуғынымды айтпадым ба?
-  Мен ойнап айтып турған шығар десем, расын менен айтып тур- 

сан ба, қэне, котер өкшенди!
-Қатгы ке1  пе, -  деди Бектурған. -  Менин де саған қаным қатып 

турған жоқ. Бирақ тилине бек бол, жонымды қыздырма!
Бектурғаннан бундай сез шығады деп ойламаған едим, буны Хан- 

заданын өзи де ойламаса керек, қайтып оған, сөз қайтара алмады. Ҳэ- 
зир Ханзада женилди. Бэрқулла сөзден жендим деп жүрген Ханзада 
ҳәзир женилди, Бек^урған көкирегинде қурты жоқ өлимтик емес екен, 
ол хақыйкат жигит екен! Ал енди ҳалын қалай, Ханзада, сезге ше- 
бер болсан, бир нәрсе деп көрши! Сонда биринши рет менин көзиме 
Бект>фған нагыз күшли, сезден қайтпайтуғын қайсар ер жигит болып 
көринди.

* * ♦
Қонсы қарамойынлардын аўылында Жумабай деген уллы больт, 

той береди деген хабар үйме-үй есиктен кирген самалдай аўылдьщ 
ишине тарап кетти. Урыстан сон той деген хабар еситсе, адамлар 
үйинде отыра алмайт>тьтн еди, аяқ жетер жердеги тойдан қалғысы 
келмейди. Тойдын хабарын еситкенде аўылдын кыз-келиншеклери 
қуўжын/!асьш қоя бердик, сайда таяқ қалмай аўылымыз бенен ешек- 
ли, атлы мингесип, түнде сүрмелеклесип тойға кеттик. Бизлер барған- 
да тойхана қь!зып атыр екен, аўылдын жасы үлкенлерин бир бөлек, 
жасларын бир бөлек үйге киргизип өз алдьшызға дастурхан жайылды. 
Аўқатланып болған сон «ҳа, бақсы айттырылады, бақсыны тьщлаўға 
шығыц!» деп биреў жар салып шықты. Ҳэмме далага шықтық. Ортага 
оггы биреў лаўлатып жагып атырган екен, оттын айналасыиа кийиз- 
лер салынган, оиын устинде астына бийик етип керпешени салып, 
еки қолтығына кос-к«стаи дастық қойып, бақсы дуўтарыньщ тарла- 
рын шертиўге таярлап атырган екен. Ҳэмме отты дегереклеп отыр- 
дык. Бизлет) жана жайласент отырьш атырғанымызда хызметши жигит
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«қалалы жигитлердиқ сизлерге сэлеми» деп бир кесе чайниги менен 
чай, үлкеи жупқа орамалы толы конфет, печенье әкелип берип кетти, 
Аўылдьщ ҳаялларыныц бэринин көзи менде, мен уялғанымнан тығы- 
ларға тесик таба алмай, Ханзадаға жалтанлай беремен. Хызметши 
жигит шығып кеткенде ҳэмме ойласық қурдық, үстимизден айдалған 
чайникке бизлер оннан еки есе жоқары етип қайтарыўымыз керек, ор- 
тадан ақша жыйнап қоқаны орамалдьщ шетине түйип қайтардық.

-  Қаладан келген қонақ жигит Яқып бессарьшьщ қызларыныц 
үстинен «Бир пэрий» намасын алдырады! -  деген жәрдемши жигит 
бизлердиц келгенимизди билгендей.

-  Бес жүз сом!
Ол қолына услаған ақшасын адамларга керсетип ортадағы ора- 

малға таслады. Биреўлер ақшаны көп керип ипшерин тартып атыр, 
биреўлер соган маза еткендей пай-пай деп тацлайларьш тақылдатьш 
атыр, ҳәмме бизлерди излегендей тум-тусына қаранады. Бригадирдин 
мурты жыбырлап, бир қозғалып төмен қарады. Бектурған ҳеш нәр- 
седен хабары жоқ адамдай мардыя түсти, қаптальшдағы ғаррылар 
жаслығьп^ еске түсиргендей сақалларын сыйпап көзлерин жумды, 
қасымда турган ҳаяллардьщ биреўи мениц жамбасымды шымшып 
Ш1ДЫ, бағана чайник келгели, мен аиаў-мынаў нэрсе1ш сезбейтугын 
болып қалган едим, қулагымныц инш гүўилдеп ҳеш нэрсени еситпей- 
мен, онын шымшығаны маган шыбын шаққан шелли болмады. 1̂ 1ен 
алдымда ту рған Ханзаданьщ ийнииен сыгалап отырганлардыц иши- 
неи Яқьшты изледим. Оньп^ көзлери элле қашан бизлерде екен. Кө- 
зим түскенде, төмен қарады, оньщ ҳэрекетин тэкирарлагандай, Хан- 
зада да басын ийди.

-  Келин, -  деп қасымда турған ҳаял Ханзадаға сыбырлады, ол да 
ҳеш нэрсени еситпегендей қарамады.

-  Келин деймеи! -  Ол селк етип артьша қарады.
-  Не қыламыз?
-  Не қылатуғьш едик? Бир наманьщ астында қалатугын бизлер 

емес! -  деди бурыннан усыны ойластырып қойгаидай.
Бақсы орнынан туфып бизлердид алдымызға жақьшлады да, қо- 

сығын баслады, маған ҳэмме Яқыптьщ мениц ушьш нама алдырып 
атырғанын сезип турғандай, жоқары қарай алмай өзимнен өзим қы- 
сыльш кеттим. Бақсы қосығыиьщ соцгы ырғағьша келгенде Ханзада 
сегиз шереюш мәтири орамалдьщ шетине ақша түйип, бақсыньщ бе- 
лине байлап жиберди.
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-  Қалалы қонақ жигит Яқыптын үстинен бессарыныц қызлары 
«Ярдык гүли келди, өзи келмеди» намасын алдырады! -  Адамлар 
және шуў-шуў ғаўырласып наманьщ орны менен алынғанына тан, қа- 
лысып атыр...

Бизлер алдымызда ағамыздын отырганын умытьш кеттик, үсти- 
мизден нама алынғанына мардыйып, бурынғыдан да бойымызды ке- 
териккиреп отырдық. Буньщ изинен усы қарамойынлардаи Елмурат 
деген жигит бизлердид үстимизден «Дәрдицнен» намасын алдырды. 
Нама кимниц үстинен алдырылып атырғаны ҳәммеге түсиникли еди, 
ол Ханзаданын бурьш атастырып қойған күйеўи еди, Шэкирди өлди 
деп, ае-абаты берилип болғаннан кейин, ол қайтадан гөне шанашты 
қағып, алдьша адам салып, Ханзаданы айтгырьш келгенин, оныц 
сөзин Ханзада тыцламағанын адамлардыц бэри билер еди. Сонын 
ушын ,\эмменин көзи бизлердич арамыздан Ханзаданы изледи. Ол 
жаўдыраған козлерден тайса'1ып, ҳаяллардын артына бойьш жасыр- 
ды. Оньщ намасы бизлердин арқамызға аяздай батып тур, усыншама 
кепшиликтин ишииеи баяғы ўықыгга қалыцлығым болды екен деп, 
нама а.г,дырыўы женсиз еди, бизлер а^ныўымызды намадан алғымьв 
келип, «Бир тецгелик иамац келди, оғаи қалай шаман келди» намасын 
алдырдық. ! 1аманы тынлаганиан бетер адамлар дуў-дуў әнғимеге ки- 
рисип кетти.

Бригадираин бети бурынғысынан бетер көгерди, мэлел тапқан 
базаршыдай ийни г\сип сала берди. Ханзаданьщ ҳәзир бась! ашық 
келиншек болғаны менеи, ол бизин аўылдыц жесири, алдында бри- 
гадтай қайнағасы. сзқалы ағаргаи аталары отырғанда, солардьщ үсти- 
нен атлап келииинин үстинен нама алдырса! Ханзада бессарылардьщ 
жесири, аўылдан кеткенше сол аўылдьщ келини, оған ҳеш ким басьщ 
ашь!қ деп сөз айтыўға ҳак;ысы жоқ! Халық дэстүри солай, бул бағын- 
бағаны, оларды көзге илмегени. Бақсы бул жағдай менен есапласқысы 
келмегендей, ҳеш нэрседен хабарсьв, алдымызға жақьшлап ўазыйпа- 
сын атқарды. Жэне «Қ>'шсам нэзик беллериннен» намасын алдыр- 
ды, буны адамларда ерси көрип атыр екен, ҳэмме оған «қойсац-о уят 
барма сенде!» деп шуўласып қоя берди. «Дәртиннен» буньщ қасын- 
да тойға барғандай екен, бурынғы қысылыў-қысьшыў болмай қалды, 
ҳэмме.миз жерге бел буўарь!мьпдан киргендеймиз. Бизлер бул нама- 
яьщ астында қалғымыз келмей; «Уйықлап қа^ьшсан ғөне тамньщ тү- 
бинде» намасьш алдырдық. Наманьщ аты айтылған ўақьпта бригадир
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орнынан ушып турып, ағаш аяғын сартылдатып, адамлардыц орта- 
сынан қақ айырып сыртқа шықты, изинен Бектурған түргелди. Ҳэм- 
ме изинен не болатутынын күткендей сес-семирсиз отырмыз. Изин 
ала: «Қайтсын!» деген хабар келди, бизлер де жым-жыма көпшилик- 
тен сытылып сыртқа шықтық. Бригадир атыныц үстинде қамшысын 
таўлап т>’р екен.

-  Қәне алдыма түсин! -  деди қэҳэрли түрде. Аттыч алдына т\'- 
сип аўылға қарай тарттық. Жол бойы ол ҳеш гэп шашпады, барлық 
ашыўын бизлерден алғысы келип атын жортып киятыр. Бизлер аттын 
алдында жуўырып жүриўден шаршасақ та, қорыққанымыздан сыр 
берместен жоргып киятырмыз. Бригадир күтә урыўшыл, аршыл адам 
еди. Аўылға бийгана келген бир адамды ҳеш ким сонық рухсатысыз 
үйине қондыра алмайтуғын, аўылдыц барлық хожалығынық абырайы 
бир езиниц басына түсип турғандай көреди. Бас көтерер жигитлердиц 
бэри урыста қурбан болғалы, ол солардыц орньша аўызлыға алдыр- 
май, сепситпей, гэп-сөзден аман, абыройлы етип басқарып отырыўды 
бир өзимнии ўазыйпам деп түсинеди.

-  Келин, -  деди аўылға жақынлаганда, оныц даўысы бир аўыз сез 
айтқанда дирилдеп кетти, еле жаиа бопған қолайсыз жагдайды ойлап 
киятырғаны-ашыўы тарқамағаны сезилди.

-  Сенид жолынды ҳеш ким ирке алмайды, жас жансан, кетемен 
десец, ықтыярын езицде, жол ашық... Бирақ,..

Ол сөзиниц изин айта алмай иркилди. -  Бирақ, -  деди өзин басып 
алған соц, -  Елмурат қусағанларға бизлерди ермек ете гөрме...

Ханзада үндемеди. Ҳэмме оныц аўзын бағып киятыр.
-  Кететуғын болсац, ел-журтқа сөз етпей кете бер, бахтыц ашыл- 

сьш! -  деди. Ашыўға шыдай алмай келинине кеўилиндегисин айтып 
киятырғаны болмаса, бундай сездиц басына барысын кермеген еди. 
Ханзада сезге шыдай алмады, даўысын шығарьш, өкирип жылап жи- 
берди.

-Қайнаға, менде не жазық бар, елдиц аўызын жабыўға елли қары 
бөз керек. Не қыламан? ҚольЕмнан келсе, жесир болмас едим! — деди 
өксип. Бул сөзге жуўап болмады.

Қыз узатылар алдьшда жақьш-жуўықларьша барып қыдырып 
қайта'1уғьш дэстүри бар, буны кыздьш «танысып қайтыўы» дейди.
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Апам меип таиысып кайгыў ушыи каладагы сицлиснииц үйиие жи- 
берген еди. 0 1 и>щ үйииде бир қондым да, аўылга қайтгым. Есикгин 
алдындағы гонырласкаи адамларды көрии жүре! им суўлаи кегги.

- - 11е болып қалды. аманлық па?
Сораўыма жуўаи бергеи адам болмады, ҳэмме мениеи козии жа- 

сырып үидеспейди.
“  11е болды?
Суў сертсендей тым-тырыс, отырғанлардыц көкирегннде >1саны 

бар демесец, бэри тас сүўреггей қатып қалған.
Ғхиктиц }и1дыидагы асқабақтыц пәлеклери үс1 ииде мал айдан 

өткеидей айўаи-жайўаи, табақтай болып қа.пгаи гүйнею^ери үзилип, 
.\эр жерде 1 енкеЙ1И1 атыр. Қораныц аргына ағамнын қоятугын ар- 
басы жү5'ери атыздыц шегипе барыи калыигы, қасында караўьггқаи 
ылақгай бир тири жаи г үйбецлеи жүр. Арба '1урган жер соиша жақын 
болсада, кезим .\еш иэрсени кермеди.

-  Өлимди де есиггиреди гой, неге а^ггпансызлар?
Брнгадир эстеи ориынаи түргелип үйден шыгыўга бейимлеиди, 

оныц изии ала отырған гаррыларыиыц бэри орги>и1аи түргелди. Ҳаял- 
лар сол отырысында қаққан қазықгай қагыи отыр.

~ Ҳэй, қарагым-ай, -  деп бирипши рет сез баслаўға бир ғаиа \аял 
тәўекел егги, — жайшылык, мыиа бир абырай дейсец, ар-памыс дей- 
сец, ел-журтқа мыш-^и>1ш гэп бола ма дейсен, болмаса бар ғой, бдри 
амаилык. Бас қат1ы ма, тас қагты ма, дегеиде биреў «бас қатгы» дег^ен 
екен, нелерди кермейди бул бас, болгаи иске иолат бол, нолапан да 
қат гы бол, деген.

-  Аўа, шырагы.м, басыи жас, эйтеўир бир снмилтир қанылмас, -  
ден жэие биреў оиыц сезии хогилады. Ҳаяллардыи ишинен аиамды 
изледим.

-  Апа, бул ие гэп?
Апам меии келип кушақлап баўырына басгы да, .\еш иэрсе дей 

алмай жылан жиберди.
-  Сен айгш 1,1?
-- Сеп ай гшы?
Магаи гис жарып жуўаи бергеи адам болмады.
-  Айгыи!
-  Шаршап келгеи шығарсац, бийкеш, жатьит де.\1ицди ал, сон еси- 

те бересен, -  дегеи Бийоиииц даўысыи еси гпгм.
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-  Соқ еситетуғын жери қалып турма, айт!
-  Баягыда бундай урыўдын абыройын түсирген бузық қатынлар- 

ды сарсақ кесек етип өлтиреди екен, -  деди Бийби билгишсинип.
-  Ҳукимет ҳаял-қызларға тенлик берин қойыпты дегенге қуты- 

рып кеткен ғой, бундай бузықларды ҳүкимет те жек көреди. Қайсы 
тесикке барса, сол тесикке барсын, бизлердиц сезимиз сөз болады. 
Ҳеш жерде оған биреўдин; боласынлы исин буз деп қойған жоқ, -  деди 
сөзинин изин алып биреў.

-  Өлип баратырсац байға тийип ал, байтал! Енди елдиц бетиие 
қарайтугын бегимиз қалмады!

-- Не гэп?
Бул сөзлер соншелли түсиникли болса да, мен түсинбедим.
-  Не болсын, айтып атырмыз ғой, мына бахты қара келин ана ха- 

баршы бала менен..., -  деп аўзын енди жасқап атырғанда Бийбиге қа~ 
рай жолбарыстай атылдым.

-  Өтирик! -  дедим барлығына гүналы Бийбидей оны қатты қы- 
сып. -  Өтирик!!! Жалган!! 1

-  Өтирик болса усыншама ду'йым журт жыннала ма, етирик бол- 
са, сол жезекшени арбаға байлап қоя ма! Оны ендигилерге өрнек бол- 
сын деп байлап қойыпты! -  деди Бийби езиниц сезин дәлиллегиси 
келип.

-  Өтирик!!!
Аўзыма түскен жалгыз аўыз усы сезди даўысымныи барынша 

бир неше рет тэкирарладым. Ҳақыйқатлықты ез көзим менен кер- 
гим келип ҳәремни}{ ишине қарай жуўырдым. Арбанын дигиршигине 
байлаўлы шашлары уўдар-дуўдар болып жатырған ҳаял кезиме басқа 
бийтаныс биреўдей керинди, оныц Ханзада екенлигине анықлап қа- 
раўға жүрегим даўамады. Ҳэмме оныд кешеги мактаўлы Ханзада 
екенлигинен танғандай суўық қарап тур, адамлардыц буншелли қа- 
таллығына шыдай алмадым.

-Ш еш иц!!!
Түримди ҳаяллар суўық көрип арбаныц қасына жақьгнлай алма- 

ды. Өзим барып оныц бетине қарамастак арбанын дигиршигине бай- 
ланган кендир жипти шештим, жиптиц астынап босанган ҳаял жаиьг 
жоқ адамдай жерге сылқ етип қулады. Лрбаныц жаньшда турған 
Қуўанышбай жуўырып келип оны кушақлады.

-  Апам өлип калды!!! -д е п  бар даўысы менен қышқырьгп жибер
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ди. Ҳаяллардьщ баланын жылағанына реҳими келди ме, я адам өлти- 
риўши болыўдан қорқьт кетти ме, ҳэммеси жуўырып келин Ханзада- 
нын бетине үцилди.

-  Жогал! -  деди Ханзада дирилдеп.
Ҳаяллар оньщ сөзинен сескенип кейин бэсти.
-  Мен бузықпан, сизлер аппақсыз. Неге қарап т>'рсыз?
Онып бир аўыз сөзин тьщлап уйлыгысып турғаилар шоғын жаз- 

дырды.
-  Сол рас па? -  дедим бетине қарамастан.
Ол қалтыраған басьш бетиме бурды:
-Рас! -  деди тисленип, -  рас, қайсы қудайьща барып айтсач сол 

қудайьща барып айт! Яқып мениқ жорам! Сүйгилигим!
Мен болған истиц бәрине түсинсем де, усы сезди еситемен деп 

ойламаған екенмен, орнымнан қозгала алмай турып қалдым.
-Неге '1урыпсақ?! Енди мағаи азап бериў са»ан қалды ма, мени 

жейсен бе, же, өлтиресен бе, өлтир, бәри бир! Бэлким байымды тар- 
тып алдьщ дерсен, ал мен байымды тартып алдыц деп кимге бара- 
ман?! Кимге??!

Мен буннан басқа оиын сөзлерин еситпедим, көзимди ашып қа- 
расам, үйде жатыр екеимен. Апам басымды орамал менен таныпты. 
Еки шекем сырқылдап, қагты аўырып атыр екен, қалтырақлап зордаи 
орнымиан түргелдим, мийим айналып, кезим жер кермей кетти. Тен- 
тиреклеп сыртқа шықтым. Тан атыўға бейим берип, күн шығыс қыза- 
рып қальшты, тацнын жумсак қоныр салқын самалы есип тур. Күнде- 
ги тиришилик менин жүрегимди өртеген қайғыны елестирмегендей 
бэри өз жайы менен етип атыр. Бир майданнан тан атады, күндеги жу- 
мыс басланады. Адамлардьщ бетин қалай керемен? Мен тан атпастан 
бурьш бул жерден кетиўге, қарамды батырыўға асықтым. Ханзада- 
нын есигинин алдьшда қазықтай байлаўлы жатату ғын қызыл сыйыры 
жоқ, есигинин алдында сабанлар шашылып жайрап атыр. Яқып оны 
елге-жу'ртқа масқара еткиси келмей, бир түнде көширип әкетипти. 
Қайтып үйге киргим келмеди, не болса да ҳэзир тан атпастан бурьпч 
бир мсагына шыгыўды, адамлардын кезине коринбеўди ойладым.

* * *
Менин келгенимди Бектурған ерси көрип, жатқан орньшан ушьш 

турды.
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-  Ҳаў, Зийўар, не кыльш жүрсец, аманлық па? -  деди.
-  Аманлық, сен маган бүгин уйлен, мени қалаға алып қаш, сол 

жақта жасайық, бул жерден мени алып кет! -  Аўзыма келген сөзлерди 
айтып жалынып атырман.

-  Зийўар, -  деди ол ойланып турып. Сен булардыц бәрин ашыўға 
шьщай алмай айтьш атырсақ. Мени ҳэмме пленник деп жек кереди, 
маған тийсец, сени де сондай жек көреди. Оныц үстине Яқыпты жақ- 
сы көресец. Сен булардьщ бэрин ашыўға шыдай алмай айтып отыр- 
сац.

-  Жоқ! Жоқ! -  дедим оныц ийнинен силкип,
-О ны ц атын атама маған. Оны енди өмиримниц ақырына шекем 

жек көремен, енди жүз, миллион есе жек көремен! Егер оны тилиме 
алсам, онда мен анамныц перзенти емеспен! Мине усылай саған ант 
етемен!

Мен оны кушақлап жылай басладым.
-  Ақыры мен пленникпен ғой, -  деди жэне.
-Ж оқ, сен пленник емессец, бийкар гэп, сениц ким екенлигивдн 

билемен, -  дедим өжетлеиип. Қаншама көз жасымды төгип жалын- 
сам да, ол айтқаныма ермеди. Илажсыз аўылдан кеттим.

Шымбайда немере апаларымныц үйинде жатып педтехникумға 
оқыўга кирдим. Соц қызлар менен жатақханада турдым. Анал! менен 
ағам базар сайыи изимнен келип турады, бирак мен қайтып аўылга 
қарай қәдем тасламадым. Мениц тек алданышым оқыў болды. Усы* 
лай тосаттан келген муҳаббатгыцтэғдийри сэтсиз питти, ол жүрегиме 
аўыр жара салып кепи . Оныц күйиги ҳеш жазылмады.

Бир күни жатақханада бирге жататуғын қызлардыц биреўи жуўы- 
рьш келди.

-  Сени бир жигит излеп келди.
-  Жигит? -  ҳайран қалып оннан қайта сорадым.
Есиме жалғыз ғана Яқып келди. Қәдимгидей күлимсирег^ен кел- 

бети, күлимсиреген қара көзлери кез алдьгма келди. Аяқ-қолларымда 
дицке қалмай табуреткаға сүйенип зордан отьгрдым, денем қалтьграи 
баратьгр. Жүрегим «Яқьгп келди, Яқып келди» деп үсти-үстине урады.

-  Атын сорамадыц ба?
-  Жоқ сорамадьгм. Ҳэзир бир майданнан келемен деп кетти. Қэне, 

үйдиц ишин жьгйнастьграйық! -  деди ол. Меи я сөзге, я иске келмей 
лал больгп отъгрман. Есик қағьшды. Жүрегим өзиме күш бермей 
Яқыпты күтип туўлайды.
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-  Кириц!
Ишке қара костюм-шалбарлы, көкирегине орден таққан жигит 

кирди. Оньщ Яқып емеслигин бирден-ақ сездим, бирақ қатты албы- 
рағанлықтан алдымда т^рған адамды көзим көрмей қалды. Жалгыз 
айырганым Яқып емес!

-  Ҳаў, Зийўар! Мени умытқаныч ба? -  деди ол ацырайып турға- 
нымды ерси көрип.

Даўысынан таныдым, Бектурған. Дэслепки ойларымныц бэри 
пуш болды, ҳеш жерде ҳеш нэрсе жоқ, босқа соншама албырағаныма, 
жүрегим алып-ушып жоқжердеги ойларды ойлағаныма өзимнен өзим 
уялып кеттим.

-  Ҳе-е, сен бе един? -  аўзыма түскен биринши сөз усы болды.
-  Мени күтпеген бе едиц? -  деди сораўыма итибар бергиси кел- 

мей.
-  Кел, неге енди, -  дедим жағдайымды сездиргим келмей. Сөз 

сейлеўге зордан тилим гүрмеледи, мени излеп келген адамнын Яқып 
емеслигине ишим күйип кетти. Кезиме лек-лек жас келди.

-  Неге жылайсац?
-  Аўылды сағындым, -  дедим жуўап таба алмай.
-  Бәри озиц көргендей дейсец, орден алыпсац, мен кормегенлер 

кеп ғой, қутлы болсын!
-  Аўа, -  деди күлип, -  менде бираз езгерис бар. Ҳақыйқатлық 

кемилип қалмайды екен. Бул жақта пахта атызында жүрсем, барлық 
жүрген жолым тексерилипти. Сөйтип соннан мьша орден келди. Мен 
енди Бектурған Турсьшовпан! Аўылдьщ адамларыныц да, бригадир- 
диқ де маған қатнасы езгерди, ҳәмме жақсы керетуғьш болды, -  деди.

-  Рахмет излеп келгенине, -  дедим.
-  Енди келип тураман, -  деди мени қошласыўға қыймай, -Зийўар, 

тоқтап тур азғантай.
-  Жоқ, маған басқа гэп айтпа, басқа излеп келме! -  дедим.
Бир ўақытлары ашыўға шыдай алмай «маған үйлен» деп оған жа-

лынғанларым есиме түссе уяльш кететуғын едим.
-  Баягыда езиц айтып едиц, -  деди ойымньщ үстинен шығьш, -  ол 

ўақытга озим жаманатлы болғаннан кейин бетице ширкеў түсирмей- 
ин дедим. Мине енди...

Ол сезинин изин айта алмай қызарып кетти.



-  Өтип кеткен нэрсени есиме салма, берекет тап!
-  Есиме салма дейсеқ-аў, сен кеткеннен кейин ақмақлығыма 

өкиндим. Ақыры адам адамнан жэрдем сорап келгенде мен болсам... 
билмеслик еттим. Қорыққанымнан емес, тек сени мениц ушын қый- 
налмай-ақ қойсын дедим. Кеткениқнен кейин изицнен кетким келди, 
буган да батына алмадым. Усы күнге шекем тек сеии ойлап келдим,
-  деди төмен қарап.

-  Қой, басқасын сейлеме! -  дедим сөзин кесип. Ойыма ҳэзир ол 
маған бир қорықынышлы сөз айтату'ғындай, сол сезден үргин үрип, 
гүлдирмамалар гүрилдеп, ысырапыл болатуғындай көринип тур, сол 
сөзди еситпеўге, тезирек оньщ қасынан кетиўге асықтым.

-  Хош бол! Басқа келме!
-  Асықпа, Зийўар, азғантай тоқтап ту'р, -  деди жалынышлы 1  үрде.
-Ж оқ, болды!
-  Мен сени... мен...
-  Болды! Айтпа басқасын...
Оныц »меиен дурыслап хошласпастан жуўырь!ўым менен жатақ- 

ханаға келдим. О, Жасаған дүнья! Маған бир рет муҳаббат азабын 
бердиц, енди жетер! Енди ҳешкимнен сол ғарғыс атқыр сөзди еситпе- 
геймен! Мени ҳешким жақсы кермегей, мен де ҳеш кимди сүймегей- 
мен, еситпегеймен, деп қудайға жалбарындым! Сонда да жүрегимниц 
узақ түпкиринде бир сезим өзиме бағынбасган Яқыпгы күтер еди. 
Гейде биреўдин даўысы, күлгенлери, гей биреўлердин жүриси, турға- 
ны, я келбети, шаш қойғаны уқсап кетер, ерксиз сол адамға жалт етип 
қарағанымды, қайсы жериниц усағанын таллап т>'рганымды сезбей 
қалар едим. Есик ашьшып, а>^Читорияға биреў келсе де, сол келетуғъш- 
дай, есикке ҳэммеден бурьш ерксиз жалтақлайман, бэрҳама биреўдин 
«Зийўар» деп шақырғаны маған «сени биреў излеп жүрипти» деген- 
дей еситиледи, олардьщ аўзьшан шыққан сөзден усьп1ы күтемен... 
Өзимдеги усындай ойларды пүткиллей умытайын, есимнен шығарай- 
ын дедим, бирақ бул қолымнан келмеди. Мен өзиме опасызлық етип 
жанып ту'рған оттьщ ишине таслап кеткен адамды усылай күттим. Ол 
Ханзада менен туфмыс қурып кетти. Арамызда болмас ислер болып 
өтсе де, мениқ буларға исенғим келмеди. Сол айтылған сөзлери, қа- 
раған кезлери растан-ақ етирик болғаны ма? Мен усы сораўға жуўап 
таба алмай қыйнальш, оны сарсьшып күтип жасай бердим.

Ш 194 Ф
'1............................ ...У



Бир күни Яқыитан хат алдым.
«Зийўар! Мен сениқ алдықда үлкен жынаят ислеген адамман, 

саган турақсызбан, жаманман, еки жүзлимеи. Бирақ түсинсен, бэри 
ойламаған жерден усылай болды. Дүньяда ҳаял муҳаббатынан қүш- 
ли нэрсе жоқ екен; ол сүйсе, күйдирип жибереди, оннаи адам қашып 
кутыла алмай ма деймен. Мен онда ҳаял дегеннин ким екенлигин 
билмейтуғын жас едим. Ол мени жүрегинде жарқырагаи оты менен 
сүйди, ол соидай күшли от еди, оған қарсы ту рыўға мениц шамам 
келмеди. Мени кешир. Яқып».

Хатгагы сездин болғаны. Хатгы қолларым қалтырап отырьш бир 
неше рет қайта-қайта оқыдым, бирақ излеген сөзимди таба алмадым. 
Бурын қанша опасызлық еткени менен мени сүйетуғьшына азған гай 
да болса үмит оты өшпеген еди. Бул жөнинде хатта бир аўыз сез ай- 
тпапты, демек муҳаббат алдамшы болады екен дэ, ол езгере берер 
екен. сүйген адамына деген муҳаббатынды басқа биреў менен алма- 
стырыўға болар екеи, оньщ орнын басатуғын адам табылар екен-дә! 
Ханзадаиьщ қэдди-қэўметин, ақьшын, сулыў күлкилерин өзимнен 
жоқары қояр едим, бирақ озимдеги езиме күш бермей толқыған се- 
зимлеримди ҳэммеден жоқары қойып, ҳэгге оны ҳеш нэрсе менен 
гецгерс алмас едим. Бупы Яқып тенестире илажым қанша! Бэрине 
0 КПЕ1ДИМ, омиримде гайбана бир жигитти ушыратқаныма, онын қа- 
раган көзлеринен уялып қарағаиыма, адамлардан урланып ушырасқа- 
ныма, оны ойлап атқызған уйқысыз түнлериме, бэрине, бэрине өкин- 
дим. Ессиз көз жасларым, ессиз сезимлерим езинин жуўабьш таба 
алмай мени қыйиаганьш бэри бир қоймады.

Техникумдь! пигкерип, пединститутқа оқыўға түстим, сон узақ 
аўьшлардын бирипе муғаллим болып кеп-им. Жыллар биринин изи- 
иен бири қуўып етип турды, сонша жыл өтсе де, менин жүрегимде 
бир түйип ту рды да қойды, усьшай пүтин жаслыгым өтип кетти. Сол 
түйин жаздырылмастан турмыс қурыў женинде ойламадым, биреў 
турмыс қурыўды усыныс етсе, қайтып ол адам менен сейлесе алмай- 
гуғыи едим. Маған сез салған адам көзиме етирикши, менин муҳаб- 
батьш меиен ойиайтугьшдай, ози муҳаббаттын не екенлигин билмей- 
туғыи жексурын адамдай көринер еди, ол адамиьщ бетине қарағым 
келмес еди. Менин бул сырымды билген Бектурған баяғыдан сон 
кайтып келмеди. Ол түйин узақ ўақытқа шекем менин менен жасады, 
онь! ўақьгг та, т}'рмыс та жаздыра алмады.
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Бир күни Яқып излеп алдыма келди. Адам дегенди қоя бер сирә. 
Оны көргенде буўын-буўыным босасып аяғымньщ дицкеси қурып 
кетти. Ол маған қаншама пэнт берсе де, елеге шекем оныц алдында 
усындай эззилигимди тасламағаныма, баяғы жаслық жылларымдағы- 
дай оны көргеннен диземниц қалтырағанына ҳайран қалдым,

-  Мен келдим, -  деген даўысы қ>'лағыма келди, тилим байланған- 
дай сез қоса алмадым.

Ол келди! Маған деғен муҳаббатын мойынлап келди, жене алмай 
келди! Басымда саат тилинич сыртылдысындай усы сезлер ғана тәки- 
рарланады.

-  Мен сенсиз жасай алмайман. Сени бир минут та умытқан еме- 
спен. Сен жүрегимниқ теринде жасап жаггыц. Мейли мени ислеген 
жынаятым ушын ур, өлтир, енди кетпеймен! Болды, бэри тамам бол- 
ды! Кетпеймен! -дед и .

Оныц айтқанларына жэне исендим. Рас, ол мени шын кеўили ме- 
нен сүйеди, усы ой өзиме күш берместен жүрегимде толқыды.

-  Рахмет, -  дедим.
Ҳақыйқатында шын кеўлим менен оньщ келгенине, усы сөзлер- 

ди айтқанына, оньщ жүрегинде де муҳаббаттьщ жасағанына, адам- 
ды сүйе алатуғынына рахмет айттым, бул сөз мениц сонша жылғы 
қабар{'ан кеўлимди, ессиз кәз жасларымды, бийкардан жолға қарап 
өткерген жьшларымды -  бэрин жуўып жиберди. Демек, муҳаббат бар 
екен, ол да мени умыта алмаган екен! Ол умыта алмаған! Мен муҳаб- 
баттьщ барлығына жана исендим. Усы исенимимди қайтарғаны ушьш 
оған шексиз миннетдар едим.

-  Басқа жаққа кетейик! Сол жақта биз жақадан турмыс баслай- 
мыз, сениқ менен бир күн емиримди жалғастырайьш, соц елсем, әр- 
маным жоқ!

-  Кетейик, -  деди және.
Енди ғана есиме келдим. Кетемиз! Биз басқажаққа кетемиз, теци- 

тайы жоқ бахыт есиги ашылады! Кетемиз!
-  Балаларынды ойламайсан ба?
-  Балалы болмадық.
-  Ҳаяльщ ше?
-  Ол маған өкпелемейди.
Өмиримди бирге өткеретуғьш, бахыт жолына бирге баратуғын
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адамнын бети^^е карадым. Алдымда көзлеринен ушқын шашқан шоқ 
жигит Яқып емес, мацлайыиа жыйрық енген, көзлеринде нур жоқ, 
маған пүткиллей жат, бийтаныс адам турар еди. Адам баласыньщ тэ- 
бияты қандай қурамалы, мен усы кисини сүйдим, оны күтип неше 
жыллар жолына қарадым. Жаслықтық жаиып турған ўақтында ол 
жүрегимниц гилтин ансат таўып еди, онда екеўмиз де жанып турган 
от едик, ал ҳэзир жүректин барлық жоллары жабылып, инсанда бола- 
тугын қудиретли сезим көмилип қалған сияқлы, оны енди оятыў бир- 
ден мүмкин емес екенин түсиндим. Кезлериндеги ушқынлап турған 
отты изледим, күлимлеген көзлерин изледим. Олардыц бэри жоқ еди. 
Ол маган жақынлап баяғысынша қолымнан усламақшы болды, бар- 
лық денем титиркенип түршигип кетти. Бир өшкен оггы ол бирден 
қайтадан жақпақшы болды, бирақ ол отты қайтадан жағыў ансат емес 
еди. Ол от қайтадан жанып, алыса алар ма екен?!.. Мен оған жуўап 
бере шшайман..

-  >1<лқыкламац! -  дедим тисим-тисиме сақылдап. Ол кейин ше- 
гинди. Мен жигиттин бул дүньяда барлыгьн! умытқан сияклыман. 
Сол менин екинишлерим, қайғым менин сезимлеримнин кезлерин 
байлап таслағандай еди.

-  Бори умыт болғаны ма?
Бул мемин газа гирн1иксиз,ту'нғыш муҳаббатымды оятқан ҳэм 

оны мезгилсиз солдырып кеткен адамиын сораўы еди. Умыта алдым 
ба, умыта алдым ба деген сораўлар басымда гаўлап, мени қыса басла- 
ды, жүрегим езилип баратырғандай зордан де.мимди алып т)'рман. 
Мен оны бир минут та умыта алмаған едим. «Сүйемен» деген сезлери 
еле к\'лагымда, жана айтылгандай. Бирақ, мен «сүйемен» деген сөз- 
дин адам баласы ушын қандай қэдирли екенин, сол бир аўыз сездин 
қүдирсгин, сол бир аўьгз сөзге байланьш адамньщ пү^кил емирпн 
өткизету1ыныи тән алды.м. Ал, сол сөз ҳақ кеўили менен айтылған 
болса, соган байлаисан, өкинбейсен, ал ол етирик болса ше? Мен сол 
сездин жалған екенлигине исенбей жасадым. Мен үмитимди ешире 
алмадым. Оныи келгенине рийза едим. Ол жэне сөйлемекши болып 
оқгалып еди, дэрриў ириктим, аўзынан жэне тек мени жипсиз бай- 
лаған сөзлер шығатуғындай көринди.

-  Жок! Сораў бермен, кетин, кезиме керинбен! -  дедим каГ|- 
та-қайта. Аўзы.ма келген тек усы сөзлер болды. Маған пүткиллей жаг 
болып кеткен адамнын аўзынан муҳаббат ҳақкында сөзлерди сси гкпм 
келмеди, онын тезирек қасымнан кеткенин тиледим.
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Ол кетти... Бэлким, жүрегимнен мэцгиге кегги... Мен оған жуўап 
бере алмайман. Буннан соч менде дүньяға деген пүткиллей басқа- 
ша сүйиўшилик оянды, ол жүдэ кен, сондай шийрин, татлы еди. Көп 
жыллардан бери биринши рет мен жасаған дүньяда адамлардьщ да 
жасайтуғьшьш сезе басладым, олардын маған қараған көзлерине ити- 
бар беретуғьш болдым.Бурын мениц эрманларымды ўайран етип кет- 
кен жигитти умыта алмай өзим менен өзим гүресип қанша жылларды 
өткиздим. Бир демде сол ашшы ойлар жоқ больш кетти, мен намаз- 
шам гүлиндей қулпырьш демде ашылдым.
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УРЫСТАН СОЦ
повестъ

...Бас врач мени майыплар үйиндеги аўырыўларды көриўге жи- 
берди, Майыплар үйине киргеним сол, алдымнан домаланган үш адам 
шықты. Олардыц еки аяғы жоқ, терт децгелекли тақтаньп^ үстинде 
отырған еди. Биреўинин бир көзи ғана бар, бет-аўзынық бэри тыртық, 
адам сыйқы қалмаган. Бир көз маған тесилип қарағанда, жүрегим 
туўлап, қалтырап қоя бердим. Бир көз адамга сондай қорқыньпилы 
екен, оны тил менен жеткизип бере алмайман. Қайтып олардын бети- 
не қарай алмай, көзимди жумып турьш сэлемлестим. Аллатала адам- 
ды еки кезли етип жаратқан, ал бир кез;ш болғанда соған да үйренген 
болар ма едик?.. Ертеклерде бир козли дэўлер бар ғой. Әййемги за- 
манларда ондай да адамлар болған ба, ким билсин?

Маған бир кези менен қараған киси, бирден терис айналды да, 
арбасын гасырлатып, жолсыз айдап кетти. Жыгылып қалмаса...

Мен қолымдағы «история болезиь» деген дәптериме қарадым. 
Жацағы кисиниц фамилиясына көзим түскенде не болғанымды бил- 
медим.

Атаўбай Әбдиев! Аўырыў картасьшда ага-теги жазылмағанда 
оны танымас едим.

-  Атаўбай!!!
Изинен жуўырып кеттим.

-  Атаўбай!!!
Шалажан байғус қай жаққа қашсьш, бир теректин түбине барған 

екен. Өзинин қандай күйг е түскенин керсеткиси келмей, бетин жасы- 
рып терис карайды.

-- Атаўбай!
Жанына жақынладь!м.
Ол маган қарамастан:
-  Кет!! Маган жақынламақ!!! -  деди қалтырап.
Аягымнын дицкеси қурьш, жерге отыра қалдым...
Аҳ, қурғыр урыс, арысландай азамат жигитлерди қандай күйге 

салғансац!!!.. Жер жарылса, ол маған керинбестеи кирип кетсе, би- 
рақ бул мүмкин емес... Қай тесикке тьныларын билмей, торға түскен 
тсрғайдай тыпырлайды келип... Сүйген қызьшыц алдында адам сый- 
қы қалмаған келбетин көрсеткиси келмейди...
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Мен кете алмадым. Тилим байланып, сөйлей алмайман, толғақ 
тутқандай ишимнен қатты түйин буратылып келип журегимди аўзь1- 
ма тықты...

-  Өтинемен, кетин!...
Сүйген жигитимди мына жағдайда көремен деп ойламаган едим. 

Ол қандай жигит еди? Ол жигитлердин султаны еди, оньщ жигитлик 
салтанаты бир дүнья еди!!!

* * *
...Урыс жыллары жас өспирим қыз едим. Аўылда жумысқа жа- 

райту ғын еркектич туқымы қалмаған сон мени аўылға бригадир етип 
қойды. Танертец «жумысқа шығьщлар-айй!» деп аўылды басыма 
көтеремен. Ҳеш кимниқ жағдайына карамайман. Билетуғыным, кол- 
хоздыц жумысы, пахта териў, фронт1̂ а мал, дэн жибериў... Ҳэр бир 
пахтаньщ грамы фашистке атылған оқ, ал фронттағы эскерлерге та- 
мақ болачуғын дэн менен малдьщ ҳэр бир ғрамы олардыц жанына 
жалгаў... Соньщ ушын күн демеймен, түн демеймен, колхозшыларды 
жумысқа шығараман. Ҳаяллар күн бойы атызда болады, еркектиқ де 
жумысын ҳаяллар ислейди. Өгизди айдап, ақсай менен жер аўдарады, 
егин егеди, каналларды қазады, суў келетуғыи жапларды тазалайды... 
Емизиўли балалар да атызда уйықлайды, баллардыц өмири атызда, 
шақныц арасында өтеди. Ҳаяллар атызда туўады, аўырса да атызда, 
өлсе де атызда болады. Содына қарай еркеклер болмаган сон туўып 
атырған ҳаял да болмай қалды. Кеште аўыр жатарда гана колхозшы- 
ларды үйлерине жиберемен. Колхоздьщ кенсесине барып фронттан 
келген хатларды экелемен. Түнде үйме-үй жүрип фроштьщ жана- 
лықларын айтаман. Күнделикли жумысым усы.

Неге екени белгисиз, урыс болған барлық жьп1лардын қысы қапы 
болды. Жерге төгилген адамлардьщ қанынан жердиқ баўь^ры суўып 
кеткен сияқлы. Ҳэр жылы қыста түп деген түкирик жерге жетпей қа- 
тып қалатуғьш еди. Суўықтан қара жер қақ айырылып, жарылып жа- 
тады. Қандай суўық болса да колхозшыларды атызга шығарьш, егин- 
ниц таярлыгын ислеймен.

Урысқа кеткен солдаттан келген хатты аўылымыз бенеғ! жьп1 на- 
лып, биреўге даўыслатьш оқытамыз, қалғанларымыз демимизди ал- 
мастан тьщлап отырамыз. Усы елге дэстүр болып кепи . «Советгин 
эдил почтасы арқалы аспандағы жулдызларша миллионлаган сағы-
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нышлы сәлемимди киндик қаньш тамған туўған елге, эдиўли ақ сү1  
берип элпешлеген анама, аялап еркелеткен экеме, туўған-туўысқанла- 
рыма,...» деп бир ме бир атларь[н айтып басланатуғьш хатлар журтгын 
жүрегине аян. Усындай хат өзине келмесе де, аўылдьщ адамлары ҳэр 
оқыған сайьш жүреги толқьш қуўаныштан өзин қоярға жер таба ал- 
май отырады. Адамлар шаршаған ўақытта «пэленкестиц хатьш оқьш 
берши» дейтуғын. Сөйтип солдаттьщ хатьш қайта-қайта оқытатуғын 
еди. Байқасам, байгуслар эбден күши кеткенде сол хаттан руўхь[й 
күш алады екен. Усы ўақытта тоқсанды арқалап отырған кемпир-ғар- 
ры менен топырақ шашып жүрген балаларға дейин бир дем, бир жан 
болып кетет>ть[н едик.

Қаладан киять[рғань[мды керген аўь[лдыц адамлары маған қарай 
жуўыра баслады.

-  Ким['е хат бар?
, -  Тек жалғыз бир хат бар.

Ол хат аламнын атына жазылгзн екен. Адамлар езлерине келмесе 
де, қуўанысып қоя берди.

-Сүйинш и!!! -д е п  аўылдыц балалары бақырысыўы менен бизин 
үйге қарай жуўырып кегги. Апам басынан түскен орамалына қара- 
май, маган қарай өцкецлеп жуўы|)ып киятыр.

-  Оқы, оқы! -  дес 1 и. Апам жуўырып келип, ҳэрип билмесе де, 
хатқа бираз қарап турды да, хаттагы ҳэриплерди сүйди. «Жазғаи қо- 
льщнан, мьшаў генже баламньщ жазғанына усайды» деп қойды жа- 
зыўга қарап.

Хат майдаланып көп етип жазь[лган екен. Фронтта көп етип хат 
жазып отырагуғь[н ўақыт қайда, бир-еки бет жазып қоя қоягуғын еди, 
хаттын көп жазь[лганынан қорқайын дедим. Не болса да, «қара қағаз» 
емес, сонда да жүре[ им бир нэрседен қэўетерленеди...

Даўыслап оқый басладым. Адамлар жерге дизерлесип отырып, 
демин ишлеринен алып, тынлап оть[рдь[.

Хатта аманлықть[ сорап болған сод, былай деп жазыпты. «Апа, 
сени күтэ сағындым. Бәҳэрде эйнектин алдында гүллеп турған ерик- 
тин гүллерин сагь[ндым. Ерик гүллерини[д соншелли сүйкимлисин 
антсащиы!.. Аппақ аппак ... Ерик гүллегенде атыздьщ иши ақ гүллер- 
! е бөленип кетеди. Ҳәзир де солай шыгар. Апа, қу шақлап баўырьща 
басқан ўақытта удайы емшегиннен су ггин ийиси шығьш туратугын 
еди. Сол сүтиднин ийисин сағындым. Сь[йыр саўып киять^рғаньнада
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устиннен анқьи! туратугын жаца саўылған сүттин, ийисин са»ындым. 
Жақа саўылған жыллы сүтги басыма кетерип ишкенимди са^ындым. 
Қорадағы қошантайлардыц мацыраған даўысын сағындым. Туқым 
туўып болған соқ таўықлардьщ қақалаған даўысын сағындым. Биз- 
лер оныц қақалағанын «бала туўдым басы жоқ, басыма бир тийин 
пайдасы жоқ» деп атыр деп күлисетуғын едик. Аўылдьщ сыртьшдағы 
көлден балық услаған күнлеримди сағындым. Қыста аппақ қарды қақ 
жарьш қоян, қырғаўыл атқан күнлеримди сағындым.

Апа, ыссы баўырывды, мени ийискелеп еркелеткенивди сағьш- 
дь[м... Ақ сүтицниц ийисин сағындым...». '

Мен хатқа тамған көз жасымды ҳешкимғе билдиргим келмеди, 
даўысым дирилдеп, елжиреп баратыр, буны тьщлап отырған кем- 
пир-ғаррылар сезсе де, билмеғенсип, төмен қарап отыр. Олардьщ 
бэриниц де көзлеринде жас, бирақ бир-бирине көрсеткиси келмей, 
төмен қарасады... Арада ойнап жүрген балалар не ислерин билмей, 
адамларға жалтақлап қарап қояды.

«Апа, ашыўль! мушы менен тисивди сьшдыраман деп гижигшп 
турған былшық бетли гитлершил охранниктиц алдында қорыққа- 
нымнан басымды ийип, қалтыраған диземди бүгип тураман ба? Өз 
Ўатанымньщ дацқынан жэне өз бахтымнан үмит етиўден айырыла- 
ман ба?. Адамгершиликтиц жэне эдилликтиц ардақлы эрманларынан 
айырыламан ба? Мен сени, сен сияқлы аналарды, балаларды газ бе- 
нен уўлап, өлтирип атырғанын қалай көремен? Жоқ, жоқ, жэне жок!!! 
Ўатанымды соцғы тамшы қаным қалғанша қорғайман, бир тамшь! 
қаным қалғанша жецис ушьш гүресемен! Жоқ. Душпанға ана Ўата- 
нымньщ жерин бермеймен. Өлсем де, бермеймен!..»

-Ти^шцнен айналайьш, жаўга берилгеннен елген абзал, жаўдан 
қорқыў бизиц ата-бабамызда, ^уқым теберигимизде болған емес. 
Өлип баратырсақ та, қанымызды альш өлемиз! Әттец, жасым өтип 
тур, болмаса усы Гитлер менен көре қалар едим, -  деп Әбди ғарры 
басын шайқады.

Хатгағы сөзлерден мениц аяғымныц күши кетип, ексип-ексип 
жылагым келип тур еди. Атаныц сөзлеринеи бирден бойыма күш 
енди... Егитилген орны толмас қайғыньп! орнына қайсар, өшпенли 
бир күшли сезим келди. Даўысымды бэлент көтердим, даўысымньщ 
қал гырағанлары кетип, өзимди тиклеп алдым... Усындай шаршағанда 
мэдет берип. босасканда күш берип, ақыл-нэсийҳагьп1 аямаған агала-
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рымнық болғанына шүкирлик еттим. Даўысьгмнан руўхланған адам- 
лар да басын көтерип өшпенли көзи менен узаққа қарады.

«Апа, усы хатты саған оқып бергенде ерке балац сениқ ақ сүтиц- 
ди ақлаўушын, Уатан тапсырмасын орынлайды. Украинадағы сендей 
аналарды қорғаў ушын душпан менен бет пе бет алысыўға кетемен. 
Украин анасы, рус анасы, белорусь анасы мениц анам. Меник Ўата- 
ным. Қай жерде болсын, кимниц анасы болсын, бэри бир емес пе, биз 
топылып келген жаўдан елди қорғаўымыз керек. Мендей улды тэр- 
биялаған саған барлық адам рахмет айтады, ал мен душпанньпд бир 
қурал-жарақ қойған складьш күл-талқан етип өртеймен.. Бирақ, еле 
көп нәрселерди ислегим келеди. Қаншама эрманларым орьшланбай 
жерге төгилген дэн сияқлы, шашыльш қальш баратыр. Айналайьш, 
анажаным, саған айтатуғын қанша сөзлерим бар, илаж жоқ, ўақьгг 
тар, ҳәзир сөзимниц сопгы ноқатын қояман. Сени ҳеш жылатқым 
келмейди,.. бирақ ҳэзир басқаша ислей алмайман. Ырза бол, маған.

Анажаным, ҳэзир ақ сүтицнин дэми еле аўзымда. Мамықтай 
жумсақ алақаныц мацлайымды сыйггалағанын сағындым.

Анажаным! Көз жасынды төкпеши, жылама! Соцгы өтинишим, 
жыламашы, тек сеннен кепшрим сорайман. Мен сени жылатқым кел- 
мейди. «Атам десе де, ботам дегизбегейсен» дейтуғын един. Сениц 
боталағьп1 артында элпешлеген эруанасын таслап кетип баратыр. 
Сени жьшатқаным ушын кешир мени. Мени сорап саған бир қыз ке- 
леди, сол қызға расьш айтпашы... Оған «күт» деп кеткенмен, ол күте- 
мен деп қалған. Ол қыздьщ шашын жайьш жылағанын қэлемеймен.

Апа, саған айтайьш деген сезлерим кеп, ўақыт аз, сонлықтан 
соцғы сөзимди айтайын. Апа, өтиниш етемен, жылама!..

Апа, сени фашистлердин газ печьке салып өртегенин қалай көре- 
мен? Сени соқғы қаным қалғанша қоргаўым керек емес пе, мен усы 
жолды тацладым. Басқаша ислей алмайман.

Апа, маган берген ақ сүтице рийза бол. Усы хатты жазып больш, 
қурал-жарақларымды асынаман да, жолга шығаман. Бул жақта түн- 
ниц ярымы, тац алды, сен намазывды оқьш болып мениц аман-есен 
қайтыўымды Алладан жалынып-жалбарыньш сораньш, басынды 
жерге қайта-қайта ийип атырған шығарсац.

Анажаным, хош, мени шақырьш атыр»,
Х апы  оқьш болғанда ,\еш ким жьшамады. «Қара қағаз» ке- 
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сакаллары селкилдеп, сақалына тамған көз жасын сорғалатып, олар 
да ецкилдеп отырачуғын. Апам хаттыц соцғы сезин оқығанда жерге 
жығь[лды. Ол жерди қушақлап гүқирене баслады. Апамньщ үўҳле- 
ген даўысынан жер солқылдап кеткен сияқлы. Үйге жьгйналған ҳа- 
яллар да жыламастан ишлеринен гүрсинеди. Анам барлық кайғысьш 
жерге берип, жерди кушаклап жатыр, жер бизлер мен бирге гүцирене 
баслаған сияқлы.

-  Қаршығам, қуўатым, қыраным, т^/лпарым, суцқарым! -  деп 
апам жерден баўырын алыўы менен қайта-қайта хатгағы ҳәриплерди 
баласын сүйген сияқлы сүйе баслады.

Сол урысты ашқан фашистлердиц аналары барма екен, олардыц 
балалары урыста өлип атыр ма, я оларға ок тиймей ме? Өлип атырған 
болса, олардьщ анасы қалай баласьшьщ өлимин кетерип отыр екен? 
Олар да ана ғой, ана ушьш баласыньщ елимин көтериўден аўыры бар 
м а?..-деди  биреў

-- Жьшама, деген екенсед, жыламайман, жаным, жылап не қы- 
лайыи, ана болып дүньяға перзент шығарған екенмен, сениц ерли-  ̂
гиц -  мениц қуўатым. Мен ақ сүтиме рийзаман, жаным, -  деди. Дү-‘ 
ньяда жыламай қайгыны басьшан кеширген жаман екен, даўыслап 
жылағанда адамнь»! қайғысы сыртқа шығады екен, ал жыламасац, 
ол иште қальш адамды тек өртейди екен. Апам түни менен жүрегин 
жерге берип, жер қушактап үхдеп шықты. Оньщ гүрсингенинен жер 
солқылдап, аўыл бойьшша ҳешким уйықлай алмады.

Ертецине эжағамньщ хатта айтқан қызы қустай ушь!п бизиц үйге 
жетип келди. Үлбиреген жас, талдырмаш бойлы, сулыўшықтан келген 
еки бетинен қан тамьш турған қыз екен. Қыз уялып есиктен кирди де, 
анамды келип, кушақлап ашшы өксик пенен өкирип жылады, Оньщ 
кайғысыньщ шеги жоқ еди. Қэне, енди усы қыз мениц женгем бол- 
са, сум урыс аққан дәрьяны бегедиц, адамныц әрманларьш, бахытьш, 
өмирдиц аққан ағысын күл-талкан етип жатырсац. Бизиц азаматлары- 
мыз Ўатан қорғаў ушын оқ астьшда жанталасьш қамыр сияқлы ийле- 
нип атыр. Ойнап-күлип елге, ата-аиаға хызмет ететутын жигитлердиц 
урыста қаны суўдай ағьш агыр, оттыц ишинде елге душпан аяғын ба- 
стырмаў ушын соцғы қаны қалғанша қан менен қан, жан менен жан 
болып атыр. Урыс геш шайнағыш машина сияқлы, азаматларды шай- 
нап жеп атыр, шайнап жеп атыр... бирақ жанын берсе де, қан менен 
аралас жент болып қалса да, бизиц азаматларымыз бир сүйем жер
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ушын жан берип атыр. Әттец - қэне мына қыз бенен тайрацлап ана- 
мнын алдында туратуғын ағам сол гөш шайнағышта шайналып кетги.

Өзи зордаи турған анам қызды баласын көргендей қ>'шақлап бет- 
леринен сүйип жылады.

~ Қызым, сени келин етип, басыца ақ орамал салып, есикте ийил- 
дире алмадым...

Еки байғус, бири баўыры қан жылаған ана менен сүйген жигити- 
нен айрыльш, әрманлары пуш болған қыз кепке дейин өзлерине келе 
алмай бир- бирине ийин тиресип жылап отырды. Олардын екеўине 
де урыс больш атырған жер алыс еди, егер жақын болғанында олар 
өзлерин урыстьщ отына қарай уратуғыиыиа сөз жоқ еди.

1

Ойда жоқга сыртқы қораньщ есигин ашып, сүрине қамыла биреў 
ишке қарай оқгай атыльш кирип келди. Сырттан келген хабар жүреги- 
мизди жарып таслаған, аўылдан кеткен азамат жигитлердиқ бэринен 
тек «қара қағаз» келип тур, жаманлықтан басқаға кеўилимиз бармай- 
туғыи болып кетги...

~ Жақсылық хабар бола қойғай-дэ, биреў жерден жети қоян та- 
пқандай киятыр гой, -  деди апам. Бизлердиқ бәримиз демимизди 
ишимизден альш, қорқып лурмыз.

-  Сүйинши, сүйинши шеше, үлкен балад тири екен, киятыр, -  
деди сырттан жуўырып кирген келиншек. Апам албырағанынан тилге 
келе алмай ачырайьш қалды. Терт ульш тевдей урысқа атландырьш, 
еки баласынан ҳэ демей «қара қағаз» алып, қара жамьшьш отырған 
анамньщ тили байланды да қалды.

Жеқгем;
-- Аўзьща май, сүйиншине қәлегенинди ал!
Апам орнынан атлыға турды да, далаға қарай жуўырды. Сыртқа 

шығаман дегенше еки рет жығылды. Жеқгем апамньщ артынан жы- 
лаўы менен жуўырьш кетти.

-  Бәле, қуўансан да жьшайсац, бир сидик көз екенсен келин, се- 
ниц сүйиншивди өз алдына аламан, -  деп келген ҳаял жецгемнин 
мурнынан шымшып қойды. Ағамньщ алты жасар қызы Гүлайым се- 
кирип қуўанады.

-  Ағам киятыр, яшақай!
Ол аўылдын балаларыньщ алдьшда ылақтай секирип жолға

шықты.
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-  Қэне, киятыр ма? Сыртқа шыққан менен жолда ҳеш ким керине 
коймады. Сыртта бираз турдық та, қайта ишке кирдик.

-  Киятыр, жаца бизиц үйдеги ағана қаладан телефон еткен, сонда 
айтыпты, жолға шыққан екен, шеше, балан аз ғана жарадар, дейди.

-  Өй-бей, шырағым, тири келсе болар, еки аяғьшан айырьшып, 
мугедек болып келсе де, тири келсе болар. Қай жақта, қэне, -  деп апам 
сөйленип жүрип айналасына қарайды, не излеп жүргенин ези де бил- 
мейди.

Бригадирдин ҳаялы жецгемди ымлап шақырды.
-  Аягынан оқ тийген, аяғын кестирген қусайды, -  деди. Женгем 

ойланбастан:
-  Өзи аман келсе болды, оныц аяғы болмаса, мениц аяғым бар 

ғой, арқалап жүремен, -  деди.
-  Бир аяғы емес, еки аяғы да...
-  Мейли, аман болса болды.
-  Тек аяғы емес, қолы да...
-  Менин қолларым екеўимизге жетеди...
-  Басы да аман емес...
Женгем анырайып оған қарадь!.
-  Сонда не, басы да жоқ па? Ол басы болмаса, қалай тири бола- 

ды? Онда өлди десеш, -  деп жылап жиберди.
-  Жоқ, тириси тири, бирақ коп жери жарақатланған...
Женгемнин ақылы алты бөлек, буны неге жорырын билмей, аяғы-

ньщ динкеси кетип отырьш қалды.
-  Бул қалай болды, айтыўьша қарағанда ол тири адамға усамай- 

ды, өлген ғой, өлисин алып киятыр демейсен бе?! -  деди өксип,
-  Жоқ, қайдағыны шығарьш жылама, журт қандай болса да, кег- 

кенлердин тири келиўин тилейди. Ал, сен болсан жылайсан, қуўан- 
байсан ба? -  деди жекиринип.

Женгем келептин ушын жоғалтқан адамдай ақылы ар-сар, буны 
иеге жорырын билмей, бала сияқпы адамлардын бетине жалтақлайды,

-  Киятыр! -  үйдин төбесине шығып жол қарап жүргеи баллардын 
биреўи бақырып жиберди. Қара үйдиц ишиидегилердин бэри далаға 
қарай жуўырды, үйдин иишн айлаиа қармаланып есикти таппаймыз. 
Күнде кирип-шығып отырған есигимиз көзимизғе көринбей қалды, 
Зордан дегенде есиктин гутқасына қолым илинди. Далада аўьш адам- 
ларыньщ бэри бизлерге қарамастан «орыс жолға» қарай жуўырысып
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баратыр. Бул урыс басланғаниан бери а>'ылдан кеткен жигнтлердеи 
бириншисинин елге оралыўы еди. Урыстан тек «қара қағаз» қардаП 
борап, тынбастан келип тур. Аўылда қара байланып аза тутпаған үй- 
диқ өзи жоқ. Енди жана ғана «солдат киятыр» деген жақсылық хабар- 
дыц келиўи.

Киятырған түйеге көзимиз түсти. Түйенин үстинде көринген 
адам жоқ. Түйеге еки жағына тендей етип ящик байланған. Түйени 
жетелегеи жас орыс қыз ғана көринеди. Қыз түйени үйдиц жаньн^а 
келип шектирди. Ҳэмме жэн-жағына қарайды. Түйенин үстиндеғи 
ящикти байлап қойған жиплерди жаздырды. Ящикти жерге т\сирди. 
Ящиктиц еки қапталын ашып жиберди. Сонда ғана ишинде домала- 
нып отырған адамға көзимиз түсти. Оныц басы ғана адам екенлигин 
анлатады. Басты орап танылған ақ сийлениц арасынан жылтыраған 
кез ғана көринеди. Көзди көргенде бул отырған адам екенлигин анла- 
дық. Күни менен оны көриўғе асығып отырған адамлар бирден кейин 
қарай серпиле қашты. Адам баласынын усындай эўере болган кел- 
бетин көрмеген екенбиз, адамлар бул сумлықты көрип, бул дүньядан 
қашып кеткиси келген сияқлы, қаяққа қашарын билмейди. Кими үй- 
лердин арасына қарай жуўырды. Ҳаяллар қоранынтүбине барып қуса 
баслады. Бәримиздин жүрегимиз шоршыньш кет1'и. Адамлардыц ара- 
сында ҳэр кимге бир қарап жалтақтап жүрғен ийтимиз түйени көр- 
геиде шабаланып қэдимгидей үрип тур еди, ол да ящиктеги адамды 
көргенде қансылаўы менен қашып кетти. Женгем ағама жете алмай, 
арқасын қораға берип жығылды. Биз қайтып оған жүрексинип қарай 
алмадық. Биринши жүрексинген апам болды.

-  Аҳ, қулыньшП -  деп апам зордан өзине келип, ағамды бара қу- 
шақлап, баўырына басып жьшап жиберди. Женғем отырған орнынан 
енбе!а1еп жетти, ол да 0 1ырған ағамды қушақлап алды. «Ағам келди!» 
деп жүреги жарыльш ушьш жүрғен Гүлайым қашып қой қоранын 
ишине тығылды. Ол қалтырап тилғе келе алмайды, нэрестегшн тек 
тислери сақылдайды.

-  Мына қызды альш кетинлер, -  дегеи биреўдиц даўысынан сон 
Гүлайымды биреў басқа үйге алып кетти.

Мен қорыққанымиан жаиымда турған Әбди атаны қуи^ақлап ал- 
дым. Денем тынбас ган қалтырайды.

~ Ата... Қоркып баратырмын...
Көпти кор! сп Әбди ата «қорьгқпа, балам. корыкпа» ло  сииеи
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басқаға тили бармады. Байқасам, онын өзи меннен де бетер шоршып, 
қалтырап тур екен. Кезимнен жас шықпады. Журегим тас болып 
қатгы да қалды. Адамды усындай жағдайга салған урысқа, урысты 
шығарған адамларға мьщ-мыц нэлет айттым. Ишимдеги ыза сыртқа 
шықпай, безгектей қалтырайман. «Адам баласын мына жағдайға 
салған адамлар жер бетинде қалай жасаўы керек. Ертеннен қалмай 
фронтқа кетемен, сочғы тамшы қаным қалғанша фашистлер менен 
урысаман» деймен қалтырап.

-  Нэлет болсын, Гитлерге, нэлет фашистлерге! Урысты шығарған 
адамларға нәлет! Мынандай урыстыч кимге кереги бар еди? Урысты 
есите жүрип мынандай урыс көрмедик, -  деди биреў шыдай алмай. 
Олар урыстан тири келгеннин бэри усылай келетуғынын ойлап тур. 
Ҳеш ким ағамныц бетине қайтып қарай алмады.

Әбди ғарры ортаға шықты.
-  Қойынлар, келин неге жылайсац, балачныч тири болғаны- 

на шүкирлик ет, балам, сенде бизлерди кешир, биз бундай урысты 
көрмеген халықпыз. Бендешилик, бурын қолымызда өскен баламыз 
едик, сени қалай шығарып салдық, сол гурысында келеди деп ой- 
лаған шығармыз, -  деди Әбди ғарры сөзин салмақлап. Оныд сөзинен 
күни менен есин жоғалтып, не ислерин билмей турған адамлар езине 
келди, ағамныц алдында өзлерин гүналы адамдай бэри жерге қарады.

-  Қулыным, сенин аман келгенинди айт, аман болсац болды ба- 
лам, сениц даўысынды еситтим, кердим, емди мениц эрманым жоқ,..
-  деп апам ағамды қ>'шақлап қайта-қайта баўырына басып атыр. Ана 
ушьш баласы тири болғаннан артық бахыт бар ма, ол қандай бола 
берсин, оған тири болса болды.

-  Байғу с-ай ана деген, -  дести қарап турғанлар.
Ағам аз^ын ашпады, түтенип бираз төмен қарап турды да:
- Бийкарға келген екенмен, -  деди ишинен гүрсинип. -  Мен 

ту'ўған жеримди, ата-анамды бир көрсем деп сағынып келген едим. 
«Сағьшып» деген сөзди айтқанда көзинен жас тырсылдап жерге там- 
ды. Журт жым- жырт, силтидей тынып демлерин ишлеринен алып 
жоқары қарай алмай түнериўде. Салысы суўға кеткен сияқлы, бәри- 
ниц ийни салбырап, руўхы түсип кеткен. Адамлардьщ жүфегинде 
душпанға деген ыза пысқьш турған түтин сияқлы, түрлери қап-қара 
больш тунжырайды.

-  Мен қайтаман, сизлерди бир көрейин деп келип едим, көрдим, 
енди қайтаман.
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Адамлар жада есин жыйды. Бәри шуў ете қалды.
-  Қайтады деген не? Қайда бармакшысақ, өз үйице келмедиқ бе?
Әбди ғарры ҳасасын көтерип ағамныц жанына барды, ҳасасы ме-

нен жерди урып:
-  Балам, сен кешир бизлерди. Биз урыстын адам баласына не 

берет>тынын керип соннан шоршындық. Биз бундай урысты көрме- 
генбиз. Бул қорқыныш урыстан қорқыныш. Сеннен емес, урыстан 
шоршынғанбыз. Бул урыс өзиниц сумлықлары менен бизди шор- 
шындырып отыр.. Ол урыс буннан да бетер болады. Бул урыстан 
қайтқанлар бар. Ал, ол урыстан адам изине қайтпайды. Бул урыстан 
биз дүньяда адамларды сонша жек көретуғын адамлардын бар еке- 
нин билдик, адамды қыйнап өлтириўдиц неше гүрли жолларын ойлап 
таўып қойған адамлардыц бар екенин билдик, олардын илими, били- 
ми тек адамды жоқ етиў ушын хызмет ететуғынын билдик. Бул еси- 
нен айь[рылған адамлар ҳүкимет басына келсе, ҳэр қашан да усылай 
болып бара береди. Келешек әўладты не күтип тур, егер илим усын- 
дай адамлар ушын хызмет етсе, олар ҳүкиметтиц гилтин қолына алса, 
не болады. Мен апдымыздағы келешектиц жасларьн! ойлап қабырғам 
қайысады. Биз келешектен де шоршынып отырмыз. Жас бапаларды, 
ҳаялларды печьке салып оргеў деген -  не деген сумлық!? Газ бен 
уўлап елтириў деген -  не сумлық!? Адамньщ терисин, шашын, сүйе- 
гии пайдаланыў деген -  не сумлык! Буинан артық сумлық бар ма?! Ал, 
енди усындай адамларды ҳүкимет басына адамлардыц өзлери экелди! 
Китап услаған алымлардыц усы адамлар ушьш хызмет етиўи сумлық! 
Усылай усы сумлыққа адамзат жол берди, усы сумлық адамлардьщ 
арасьшан өсип шықты, демек, бул су.млықты жоқ ете алмайды. Бул 
сумлық буннан сод да балалап, түрли рецлери менен жасайды, оньщ 
тамырын суўырып алып таслай алмайды. Мен соннан қорқаман. Биз 
алдымызда болатуғьш сумлықлардан қорқамыз. Бунда сениц айыбыц 
жоқ. Сен бизлер ушь(н урыстьщ. Мына бала-шаға, бизлердей сақа- 
лы көкирегин жаўған гаррылар ушьш урыстьщ. Мен саған усы жерде 
отыра сала аяғымды берер едим, ол мүмкин емес. Мьша турғанлар- 
дыц бэри сениц ушын жаныи аямайды. Ал, енди, кетемен, деген сөзди 
екиниш аўзьп^а алыўшь! болма, кеткени неси? Не деп кетесец, аяғым- 
ды урыста қалдырып келип, адамлардьщ көзине көрингим келмеди, 
деп кетесец бе? Буныц болмайды. Бизлердиц бэримизди, мына тори- 
нен гөри жақьш ананды, жолыца айдай қарап жүрген бала-шағацды,
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|уўысқанларынды, аўылласларынды тирилей жерге көмип кетесен, 
соны түсин? Биз сени тириликгге енди ҳеш жаққа жибермеймиз. Сени 
ҳэр қайсысымыз ҳәр күни арқалап жүрсек те сакдаймыз, -  деди. Онын 
сөзин тынлап лурған адамлар жабырласа мақуллады,

-  Балам, ладан аўылласларынды кешир, олар сеннен емес, уры- 
стын адамды қандай күйге сапганынан үркип кегги. Ҳэзирги урыстыц 
адам баласынын басына салган қайгь!сы менен биз бетпе-бет ушы- 
растық. Бул қайгы узақ жылларга кетеди. Оньщ жарасы жазылмаса 
керек. Егер усыны адам баласы умытса, онда адамнын адам болганы 
бийкар. Бурын өлди, деген хабарды гана билетугын едик. Ал, ҳэзир 
бул урыс адамзатқа не экелетугынын көрдик. Сендеги тэн жарасы, ал 
жүрек жарасы қанша... Усындай урыс адам баласына керек пе еди? 
Урысьш жер ийелеў, ел ийелеў, байлықжыйнаў... Бунын не кереги бар? 
Ол фашистти де ана туўды ма екен? Оньщ анасы бесик таянып бала- 
сьша ақ сүтин берди ме екен? Бул қайдан шыққан жексурын адамлар..

Ол фашистке деген жек кориўшилигин қалай айтарын билмей, 
қолларын эри-бери силтеп тыгыльш қалды.

-  Эй, халқым, сизлер мени қыймаганнан айтып отырсыз. Сизлерге 
екпелегенимнен, я биреў кеўилиме тийгенликтен кетпекши емеспен, 
тек өзим тыныш қысынбай жасаўым ушын. Мен Ўатан ушын бэринен 
айрылдым, денемнен, жаслыгымиан, адам есабьшда жасаў ҳукықым- 
нан. Енди мен қандай етип сизлердин арацызда жасай аламаи. Мени 
басқалардьщ аяп қараганын көргим келмейди... Лллатала қандай етип 
дүньяга шығарса, солай жасағым келеди. Баяғы күнимдей, баяғы 
өзлериниздиц алдьщызда жүргендей больш жүргим келеди. Илажым 
қанша, урыс мени мына жағдайға түсирди. Буны ҳеш ким қайтарып 
бере алмайды, -  деди қатал түрде. Оньщ мьша сөзи бэримиздин кеў- 
лимизди бузды, еситкен журт енкилдеп жылап жиберди. Әбди ата 
ағама ақьш-нэсият айтып қалдыраман деген ойы пыт-шыт болды, ол 
аўызьш аша алмады, аўызы жыбырлап бир затты айтпақшы, сақалына 
сорғалаған жасына буўлығьш тығылып қалды.

-  Апа, ақ сүтице рийза бол, ҳаялым, қызым, қарьшдасым, ел- 
халқым, бэриниз меннен рийза больп!! Мен қолымнан келген ўазый- 
памды иследим. Еле де кеп хызметлерди ислермен деп едим, ол бол- 
мады. Бала-шағамды, анамды, ҳүкимет бағады. Хош больщ!

Ол айтагуғынларын айтьш, тезирек арамыздан кетиўге асықты. 
Әкелген медсестрага ым қақты, ол әжағамды қайтадан сандыққа сал-
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ды, т\'йе жай орнынан қозғалды. Бэримиз түйенич аяғына жармасып 
кушақлап жалына басладық...

-  Кетпе!
Жекғем түйенин алдына шығып жылап турып:
-  Мениқ тек табытымды атлап кетесен, мен тирилей сени жибер- 

меймен! -  деди. Жеқгемниц бул сөзине ағам еленлемеди де. Түйенин 
басын тарт, деди.

Апам т\'йенин алдына шықты.
-  Балам, ақ сүт берғен ананды таслап кетпе, маған қара, менин 

сени емизген емшегимнен сүт шықты, қара...
Онын көйлегинен сүт жерге қарай тырсылдап тамар еди. Журт- 

тын бәри тан қалды.
-  Мине, балам, сенин келгениннен қақсап қалған сүйеклерим жи- 

биди, сени емизген емшегимнен қайтадан сүт шықты, мине, балам...
Ағамньщ жан-ийманы қалмады. Ол түйеге «шөк» деп бақырды. 

Түйе шөкти. Апам жуўырыўы менен барды да, ағамды баўырына ба- 
сты.

-  Балам, жүрегимнин бир бөлеги, жаным, жигерим, димарым, 
қуўатым.

Ол аналар айтатуғын сөзлердиц бэрин жаўдырып баласьш қу- 
шақлады, онын емшегинен аққан сүти ағамньщ бетине тамар еди.

-  Апа, сенин көкирегин маган ийип атырған жоқ па? Мине, мен 
қалдым, сенин жанындаман. Енди кетпеймен... Сенин ақ сүтиннен 
қүдиретли не бар?..

Биз бәримиз жуўырып барып ағамды көтерип алдық, баладай қу- 
шақлап баўырымьгзға басьш оны сүйе басладық.

Сол күни уйыклай алмадым. Урыста жүрген сүйген жигитим 
Атаўбайды ойладым. Егер ол усындай болып келсе... не қылар едим? 
Әлбетте, женгемнин сөзин айткан болар едим, деймен.

Агамды экелген медсестра эскерий госпиталына қайтып кепи. 
Агам қалғаны менен қабағы ашылып бир жадырап отырмады. Бэри- 
миз онын бетине қараймыз, ол оннан сайын түнерип жерге қарайды. 
Үйде тек қызы Гүлайым ғана экесинин мьша жагдайьша көне қойма- 
ды, қатты жаны ашыды ма, усындай адамды көргенге сескенди ме, ол 
уйықлай алмайтугын болды. Түни мен шоршынып, жылап шыгады.
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Оны аўырыўханаға жатқызып, емлетип алдық. Соннан сон, ол әкеси- 
ниц жанынан шықпайтуғын болды. Бир күни азанғы шайдьщ үстинде 
ағам женгеме:

-  Шабазым, тәғдир шығар, саған өкпем жоқ. Меннен рухсат, төр- 
кинице кете бер. Бахтычнан көрерсен. Еле жассан, жасьщ быйыл жи- 
ғирма беске келди, бахтьщ алдывда. Өмирлик жолдас больш еки ары- 
стьщ бирин көтерип жүрмеген сон өмирлик қостар бола ма, мьщаў 
отырысым, бахтьщ ашылсын, саған рухсат, -  деди. Жецгем жалт етип 
эжағамныц бетине қарады да, қатьш қалды. Апам да, мен де деми- 
мизди ишимизге тартып төмен қарадық. Ошақта пақырлап қайнаған 
кумандағы суўдьщ даўысы ғана еситилип турды. Бэримиз жецгемнин 
бир аўыз «болады, кетсем кете берейин» деген сөзин күтип отырмыз. 
«Кетпей не қылады, дүньяға шыққан соц оньщ да енип-өскиси келе- 
ди, кетемен десе не илаж бар» деп еди апам кеше маған сырласып. 
Сонда да женгемнин кететуғьшына исенгим келмеди. Олар қандай 
ашық болып қосылысып еди, қалай енди қыйь!п таслап кетеди! Сон- 
да сүйгени қэне? Егер мениц Атаўбайым усылай келсе, мен сүйегим 
сипсе болғанша оны күтемен, деймен ишимнен.

Женгем үндемей бираз отырды.
-  Усы СӨЗИН.ЦИ рас айтьш отырсыц ба? -  деди ол ағамнан козин 

алмай. Мениц жүрегим суўлап кетти. «Рас айтып турсац ба?» деп 
қуўаньш отыр ма дедим ишимнен. Апам да усыны ойласа керек, гүр- 
синип артына қарады. Үйдиц ишине бир түрли жагымсыз муздай са- 
мал келип ошақтьщ басыпьщ берекетин қашырып жиберди. Жецгем 
кетсе не болады деймен. Егер кетсе, үйдиц барлық сэни кетип, бул 
тири адамлар жасап атырған үй мазарға айналатуғьш сияқлы. Буны 
еситип қызы Гүлайым анасыньщ арқасьшан түйгишлей баслады.

-  Кетпейсец, кетсец өзин кете бер, мен экемди таслап кетпеймен, -  
деди.

-  Усы сөзди айтыўға қалай тилиц барды? Мен усьшдай жағдайға 
түскенимде сен мени таслап кетер ме едиц? Мениц ар-намысымды 
аяққа баспа! Бул сөзиц уят, ҳеш ким еситпесин! -  деди ол сол қарага- 
нын жаздырмай. Апам да, мен де жалт етип жецгемниц бетине қара- 
дық. Жецгемнин мына сөзлеринен апамныц жүзи жайнап қоя берди. 
Дүньяға қайта келгендей куўаныштан кезлери.мизде от ушқьшлары 
жарқылдап кетти. Үйдиц ишине периште киргендей болды. Гүлайым 
экесин барып қушақлап «мен кетпеймен, аға, мен сеии таслап ҳеи^

.212..ё :



жаққа кетпеймен» деп бетлеринен сүйип алды. Апам орнынан турып 
жецгемниц ман,лайынан сүйди. Ағам сол отырысын бузбастан женге- 
ме қарап тек күлди де;

-  Әй, зақғардық қызы, айтатуғын сөзине қара! -  деди.
Онық үйге келгели биринши күлиўи еди, оныц қабағыньщ яса- 

зылғанына, күлгенине жүрегимиз жарылып қуўандық. Женгем- 
ди ушығадай қэдирлеп қай жерге отырғызарымызды билмей, апам 
екеўимиз асты-үстине түсиў менен болдық.

Ағам торт дөцгелекли арба менен жүретуғын болды. Еки аяқ, бир 
қолдан айрылган, ол аздай басыныц бир жағыныц сүйегин оқ қагып 
кеткен. Сол жери удайы лоқылдап туратуғын еди. Дэслеп үйренисе 
алмай жүрди. Көпке дейин ш орш ьт оянатуғьш. Ағам қарап отыр- 
майтутын болды, арбасын айдап, атыздан шықпайды. Бир қолы ме- 
нен жүрип атыздыц ишинде бир нэрселерди егип жүргени. Аўылдыц 
адамдарьшан бурын пияз шығарады, гешир, картошка егеди.

Аўылда ғаррылардаи басқа еркек адам қалмады. Аўылдыц қызла- 
рьгаыц бәриниц де урысқа кеткен бир жигити бар эйтеўир. Фронтта 
жигити жоқ қыз жоқ. Жигитлерине күтемиз, деп ўэде берип хош- 
ласқанлары да бар, ал хат арқалы танысып, фронтга оқ астында жүр- 
ген жигитлерди күтемен деп жүргенлери де бар. Мениц де жигитим 
бар, мен де күтемен деп ўәде бергенмен.

Атызда жумыс ислеп атырған колхозшьшарға газета экелдим. Га- 
зетаныц ишин ашьш өзим кермеген едим. Қызлардыц бэри газетаны 
бириниц қольшан бири тартып алып сүўретти көрди.

-  Қэне, -  мен газетаныц жокарғы бетинде '1урған үш летчикке кө- 
зим түскенде жүрегим силкинип кетти. Летчиклердиц ишинде кезле- 
ри қысық томпақ жигиттен көзимди ала алмадым; Атаўбай!

Сүўреттиц астьшда «қарақалпақжигити Атаўбай душпанньщ еки 
пунктине топылыс жасап, жецис пенен қайтты» деп жазылған екен. 
Усы Атаўбай «күтемен» деп ўэде берген жигитим еди. «Рахмет, саған 
Атаўбай» деп жүрегим альш-ушьш қуўаныман келип. Маған усыдан 
артық қуўаньш! жоқ сияқлы. Мен сени сүйегим сипсе болғанша кү- 
гемен, аман есен келсец, төбеме көтеремен, деймен ишимнен. Оныц 
менен тек бир рет сөйлесип үлгерип қалғанман. Ол былай болған.

...«Аўылға Атаўбай каникулға келипти» деген хабарды еситиў-
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лен кызлар қ>'ўжыц.г1асып қоя бердик. Бир аўылдын қызы болып усы 
журпан озып Ташкентге универсигетте оқьи1 агырған жигитке сыр- 
1ынан ашықпыз. Оқь[ў, жоқары қалаларда институтқа түсиў, бэри- 
мизге эрман. Сонда да Атаўбайдын аты қызлар арасында айрықша 
\үрмет пенен тилге алынатуғын. Ақыллы, сын-сымбаты келискен бул 
жигитти аўыл болып ҳүрметлейт)тын, онын келешегин ойлап журт- 
тьиг бэри оган жақсылық тилейтугын еди.

Атаўбай баягы аўылдагы қара бала емес, агарып, шырайлаиып 
кетипти. Кийимлери, жүрис-турысы, бэри езгерген. Окыў, оиьи^ үсти- 
не дүньяға белгили қала Ташкентте оқыў оны өзгертип жиберген. 
Қызлар оныц келгенин еситип бэримиз көргимиз келди, жақын- 
нан сейлескимиз келди. Сөйтип Атаўбайдын келгенине байлаиыслы 
аўылдыц қыз-жигитлери гештек еттик.

«Гештек» -  бул жаслардьщ отырыспасы. Жигит-қызлар гейде бир 
бири менен ойнап- кү-лисиў ушьш өзлери үйлеринен түрли тамақ бо- 
лагуғын қәрежетлерди экелип отырыспа етеди, қосық айтады, эцги- 
мелеседи, түрли ойынларды ойнайды.

Гештекте жигитлер бир тэрепте, қызлар екинши тэрепте отыра- 
ды. Алды меи чай ишиў болады. Жигитлер өзлеринин қэлеп жүрген 
қызына чай береди. Қыз орнынан турып жигиттин кесесин альш, 
артқа жүрип өз орнына отырыўы керек. Бул қарақалпақлардьщ ески 
дэстү'рлеринин бири.

Атаўбай гештекке келди. Ол маган чай берди. Қуўанып кетгим. 
Қызлар мени қызғана қарасьш қояды. Әсте орнымнан турдым да, жай 
салтанат пенен жүрип барып, кесени алдым, артым менеи жүрип ор- 
ныма отырдым.

-  Сеннен айырмады көзлерин, -  деди жанымда отырған Сэнем 
маған сыбырлап. Мен оннан сайын қысындым. Отырыспа тэўир қы- 
зып түинин жартысы болғанда үйлерге тарқастық, Үйге қарай бара- 
туғын табан соқпақ пенен жуўырып баратырғанымда биреў артымнан 
шөплерди қалай болса солай жапыра басып, жолсыз изимнен жуўы- 
рды.

-  Айсулыў, тоқтай т>'рьщ, -  деген таныс даўыс еситилди. Не қы- 
ларымды билмеймен. Үйде жигит ағаларым бар, үйдиц жаныида түи- 
де жигит пенен қалай сөйлесип турайьш.

-  Не керек сизге?-дедим  бирден. Ол колымды услады, қолымды 
таргып алдым.
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-  Сизге аЙ1’ар сөзим бар, -  деди.
-  Айта бериц, тыцлап турман...
- Мен сизди, мен сизди... унатаман. Көптен бери..., -  деди.
Жигит сөзиниқ ен тийкарғысын айтыўга жүрексине алмады.
-С и зи н  менен жақыннан сөйлесиўдин рети болмай жүр еди. Мен

кебинесе оқыўдаман. Бирақ, кай жақта жүрсем де, сиз..
Сөзиниц изин айта алмай албырай баслады.

-  Кергенсизлиқ ислесем, кеширерсиз, -  деди.
-  Қызық екенсиз, -  дедим ҳеш нәрсеге түсинбегендей.
-  Неге қызық, -  деп күлди. -  Жақсы көриў қызық па?
Ол айтатугын сөзин айтты. Жаныма жақынлап келди, қолымды 

қаггы қысты. Күш пенен қолымды және тартып алдым. Екеўимиз де 
бир-биримизге жақынласқанымызға албырақлап, қалтырап кеттик.

-  Маған 'гурмысқа шығық...
-  Менин оқығым келеди, -  дедим, ҳеш кимге айтпаған сырымды 

айттым. Ол қуўанып кетги...
-  Оқығанын жақсы. Ташкентке алып кетип оқытаман. Екеўмиз 

бирге оқыймыз.
-  Мен Ташкенттиқ оқыўына жарай ма екенмен?-дедим.
-  Неге жарамайсац, жарайсақ? Мен жарадым ғой.
Ол мени кушақлап баўырына басты да. «әрманымсаи сен» деди 

сыбырланып. Бир аўыз сездин күшине шыдай алмай, үрккен кийик- 
тей атлыға алға қарай жуўырдым. Жигит не ислерин билмей қалды. 
Кү'1'илмегенде қушағында турған қыздыц шапшьт қушағынан атлыға 
шығып кеткенине ҳайран. Изимнен әри-бери жуўырып, жете алмады. 
Оған «ҚШ1» деп қолымды бы^надым.

«Ертен кеште усы жерде күтемен»... -  деди.
Жуўап берместен үйге кирип кеттим.
Түни менен ертеннин болыўын асыға күттим. Түў, қарашы, еле 

тан атады, түс болады, түстен кейин, соннан сон кеш болады... Барай- 
ын ба, жигит шақырғаннан ушырасыўға барған уят емес пе? Не қыл- 
сам екен? Бармасам, оқыўга кетип қалады, ушырасқым келеди. Бар- 
сам, жигит таба алмай өлейин деп жүрген қыз екен демей ме? Усылай 
еки ой мен айқасып танды зтқыздым. Бирақ екеўимиз де ертец бизди 
яе күтип турғанын билмедик....
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Кеўилим элўан қубылып үйге сыймадым, басымдағы орамалым- 
ды бетимди күн алмасын деп төменирек тартгым да, далаға шықтым. 
Бүгин күндегидей қызларға қосылып шомылыўға барғым келмеди. 
Кеўлимде өзгеше сезим, өзгеше толқын, толқып өзимди қай жаққа 
қоярымды билмеймен.... Енди мектеп пенен хошласыўымызга са- 
наўлы күнлер ғана қалды. Соцғы имтиханды тапсырганымызға бираз 
болды. Аттестатты күтип жүрмиз.

Атаўбай менен ушырасқалы бери өзимди жерде емес, аспанда 
ушып жүргендей сеземен. Ташкент, Ташкент көшелери, университе- 
ти көз алдыма келеди. Врач болыў эрманым. Атаўбай менен бирге 
қол усласып Ташкентте жүргеним көз алдыма келеди. Күндегиден 
басқаша ойлар, бир күнниц арасында езимше ересек болып кеткен 
сияқлыман...

Азанда ерте турдым да гүнжи гүллерин териўге кеттим. Аппак 
гүнжи гүллери самалға желбиреген жипектей суўдырласып кеўилиме 
үн қосқандай. Гүнжи гүллерин биримлеп алдым да, етегиме салдым, 
гүнжи гүллерин езип бас жуўмақшыман. Бул кеште жигитим менен 
ушырасыўға таярлық. Гүнжи гүлине жуўылған шаштан гүлдиц жу- 
пар жагымды ийиси анқып турады. Гүнжи гүли және шашты өсире- 
ди. Аўылдын, қызларьшын бэри гүнжи гүллегенде гүлге шашымызды 
жу'ўатугын эдетимиз.

-  Айқыз! -  деп шақырған жеқгемнин ашшы даўысы жүрегимдп 
суўлатып жиберди.

-Н е?!!
Үй жаққа карасам, бир қоныр атлы киси аўылдыц арасында атын 

патырлатып шаўып қыйқыў салып жүрген екен. Адамлар үйлеринен 
далага шығып лал болып, гурған жеринде қозғалмастан қатып қалған. 
Жүрегим жаманлық хабарды сезе қойды, үй жаққа қарап шыбындай 
уштым.

Жецгем мени қушақпап жылап коя берди.
-У ры с басланыпты! -деди .
Мен түсинбедим.
-  Қандай урыс?
Жолдыд ортасында лал болып турып қалдым. Етегимдеги гүн- 

лш гүллери жерге саў етип төгилди. Оны самал үрлеп жолдағы топы- 
раққа барып былғасты.
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-Урыс!!!
Қ>'лағымньщ иши гуўлеп элем «урыс» деп жар сальп! атырған- 

дай. Неге екенин билмеймен, Атаўбайдық үйине қарай жуўырып кет- 
кенимди сезбей қалдым. Ойым, Атаўбай урысқа кетип қалатуғындай, 
оньщ менен хошласып қалайын деймен.

-  Айсулыў, -  деген Атаўбайдьщ даўысынан иркилдим. Ол маған 
киятырған екен.

-  Еситтиц бе? Жаман хабар келди. Ҳэзир жолға шыгаман. Сизди 
кериў ушын киятыр едим. Ташкентке кетемен. Мени излеп атырған 
шығар. Оқыўға бараман да, өз арзам менен фронтқа кетемен... Ол би- 
разға дейин тығыльш, үндемей қалды.

-  Кеше дурыслап сөйлесе алмадық. Мен сизди...
Ол және тығылып, сөзин жутып айта алмады. Сизге бир нэрсе ай- 

тып кетейин деп келдим... Сиз жүрегимниқ төринде бэрқулла жасай- 
сыз, мектепти 1шткериўиқди күтип, усы сөзди айта алмай жүр едим... 
Сиз менин адсаған эрманымсыз, көптен усы сөзди айтыўдын рети 
келмеди, -  деди жэне толғанып. -  Бул урыс, түрли жағдай болыўы 
мүмкин, мени күт, деп айтпақшыман. Мен келемен, эйтеўир сизге же~ 
темен. Сүйгеним болып күт, жесирим болып күт, жолдасым болып 
күт, басқа хеш ким күтпесе де, тек сен күт!

Урыс ойламаган жерден басланды. Соньщ ушын эрманларым си- 
зиц менен қалады, мени күт, елди, деген хабар келсе де, күт, көкире- 
гимде жаным турса, мен жетемен. Басқаша болмайды... -  деди.

Мьша сезлерин еситкенде жер-жэҳэнге сыймай ке^тим. Бар даўы- 
сым менен «күтемен!» деп бақырғым келди. Оньщ қолларын қатты 
қысьш, бетимди жуўған көз жасларыма буўлыға «күтемен» дедим.

Екеўмиз де алдымызда не күтип турғаньш билмедик.
Ол туўысқан карындасындай баўырына басьш, шашымды ийпс- 

келеди. Бизлер усылай қушакдасьш, бир биримизден ажыраса алмай 
бираз турдық.

Аўылдьпд қызлары «фронттағы эскерге» деп жазьш бет орамальп^ 
нагыслап фронтқа жибериў дэстүр болды. Жүн шулық, қолгап тоқый- 
мыз. Атыздьщ басьшда қолымыз саўа болса, тоқыўға отырамыз. 
Фронттан қызларға .хат келеди, қызлар хат жазады. Сөйтип бир-би- 
реўге мэдет берим, душпанды жениўге руўхландырар едик.
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Түски дем алыста гүл тоқып, қосық айтысып отыр едик, қуўа- 
нышы қойнына сыймай баслық келди.

-  Қызлар, келицлер, -  деди қуўаныштан алып ушқан кекирегин 
баса алмай. Шолақ қолын аттын ерине тиреп турып аттан зордан түс- 
ти. Бизлер жабырласа оны қоршап алып еситкенше асығып турмыз.

Ол қойын қалтасынан газетаны шығарды. Енди онын не айт- 
пақшы екенлиги бэримизге түсиникли болды. Бизиқ солдатлар бир 
аўылдан фашистлерди қуўып шығарса, усылай қуўанар едик.

-  Мынац қарач, Атаўбайдын сүўрети шығыпты, -  деди бизлерге 
газетаны берип.

Атаўбайдьщ атын еситкенде қызлардыц бэри газетаға карай қо- 
лын созды. Мен де қызлардыц қолынан газетаны алыўга асықтым.

Атаўбай сөзинен шықты. Ол урыста тек ғана ерлик көрсетти. Ол 
маған «күт мени, меннен хабар келмесе де, күг, қара қағаз келсе де, 
күт, ҳеш ким күтпесе де, күт» деген сезлери кулағымньш түбинде ай- 
тылып турғандай. Сүўретти қолым менен сыйпалап қызлардыц көзин 
алып, оны баўырыма бастым. «Күтемен, өмиримше күтемен, басым 
жерге кирип, сүйегим сипсе болганша, шашларым аппақ болғанша, 
тозып кемпир болганша күтемен, өмиримди сени күтиў менен еткизе- 
мен» деймен толганып. -  Неге усы сөзлерди өзине айтпадым?

К^лагыма қызлардыи Атаўбайды еле мақтаған сөзлери келеди.
-  Қызлар Әбди атамды қуўантып келейин, -  деп аўылга қарай 

шыбьшдай уштым. Әбди ата атызында жумыс ислеп атыр екен.
-  Қызым, аманлық па?
-  Аманлық, ата! Мынаў Атаўбайдьщ сүўрети, газетада шыққан, 

соны көрсетейин деп келдим, -  дедим. Ол жуўырып келип газетаға 
үцилди.

-  Көзим илмейди, қара қызым, азып кетпеп пе? -  деди. Күлдим.
-  Азбаған, -  дедим қызарып.
-  Мениқ балам сымбатлы ғой, солай емес пе? -  деди.
-  Балацыз өзиқизге элле қандай, -  дедим күлип.
-  Неге олай дейсец? Мениц баламдай жигит жоқ, мениц балама 

тен, келетуғын қыз да жоқ...
Ғаррыньщ сезине ишек-силем қатып күлдим. Газетада жазылған 

сезлерге қосьщқырап өзимниц сезлерим менен Атаўбайды мақтам 
оқып бердим. Ғаррыньщ жүзи гүлдей жайнап, кезлеринен нур шаша 
баслады. Жетпистен асқан ғаррьшьщ бетиндеги жыйрықлары жа-



зылып, қуўсырылып турган еки ийни жазылып, жигирма жасқа жа- 
сарып кетги.

Сол күни Атаўбайдыч сүўретин баўырыма басып уйықлап ке- 
типпен. Түс көрдим. Түсимде Атаўбай терезени қағып, мени сыртқа 
шақырады. Жуўырып далага шықтым. Атаўбай гилен қызыл гүллер- 
диц арасында турган екен. Маған бир қушақ гүлди береди. «Усы дү- 
ньяныц барлық гүлин саган сыйға беремен» деп күледи. «Басым жо- 
лын,а қурбан» деймен. Гүлин алмақшы болып, алға умтыламан, бирақ 
гүллер қолыма тиймейди. Атаўбай бирден гүллердиц арасына синип, 
жоқ болып кетти. Мен айналып оны излеймен, «Атаўбай» деп шақы- 
раман. Үйди айналып, зыр жуўырып излеймен, таба алмайман. Сөй- 
тип оянып кеттим. Түсимнен қорқып кетгим. «Түс -түлкинин, богы» 
дейди деп жақсылыққа жорыдым...

* * ♦

Әбди атанын, қуўанышы қойнына сыймай үйге же^гип келди.
-  Қызым, -  деди асығып-үсигнп, -  кеиюги мениц жыйнап жибер- 

геи посылкамды солдатлар алыпты, бизиц аўылдын адамларьша рах- 
мет айтып атырған дейди, мынац қарай гой, жақа ғана баслық бала 
бизиц үйге берип кетиггги, оқы мына хатты, солдатлардыц жазган 
.\аг ы екеи.

Ол маған шекпенинин қалтасынан үш мүйешли хатты алып усын-
ды.

«Ҳүрметли Әбди ата! Сизин жиберген азық-аўқатларынызды ал- 
дық. Рахмет! Сиз бул саўғацыз бенен руўхымызды көтердиниз, сиз 
,\эзир фронтга он фашистти өлтирдим, деп есаплай берин- Себе- 
би сизин посылканыз келген күни бизин штабқа он немец офицери 
тутқынға алып келинди. Әлбетте, бунда сизиц үлесициз бар. Сизин 
мәртлигицизди биз барлық ўаҳытта қэдирлеймиз. Окоптан сэлем, 
Сталинград.»

Әбди ата хатгы оқып болғанша демин ишинен алып қозғалмастан 
тьиишп отырды.

-  Кудайга шүкир, мен де урысқа үлесимди қосыппан. Тезирек фа- 
плистлерди жецип, балларым келсе екен деймен!

Ол жай қозғалып, төсекке жайласып отырды. Әбди атаныц эбден 
картайғань[ жэне болдырып соцғы күши ғана кальн], каўсап турғаны 
ҳэрекетинен сезилип гурды.
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Мен оны Атаўбайдыц әкеси болғаны ушын ишимнен жақсы 
көрип, өз экемдей ҳүрмет ететуғын едим. Апам онын жүрис-турысы- 
на қарап турып басын шайқады.

-  Кишкене дем алып отырсацшы, чай-пай ишин,, соцынан-ақ ба- 
рарсыз, -  деди апам оныц менен отырып чай ишкиси келип.

-  Усы күнлери отырып берекетим жоқ, бир жерде бир чайник чай 
иигип отыра алмашуғын болып кеттим. Бурын дәрья тасса, тобығы- 
ма келментуғын еди, енди бир жерде отырсам, жумыс тоқтап қалып, 
фронтқа жэрдем нашарлап қалғандай көринеди, жуўырып кеткеним- 
ди билмей қаламан. Адамларға мен сорап барсам, бермейтуғын затын 
береди, бир солдатқа жэрдем берсем, өзимниц балама жэрдем берғе- 
ним ғой, сыйырым буўаз болып тур, туўғанын күтин ч^рман, туўған 
соқ оны да фронтқа -  солдатларға жиберемен.

Әбди атаныц сөзи барлығымызды толғандырьн! жиберди.
-  Мен атымды фронтқа берсем болар еди, аўылдьщ арасында 

ешек пенен жүргенде не, күнине қалаға бир барып хат экелсем болға- 
ны ғой, маған ешек те болады, — дедим.

-  Қасқырдан ешек сени алып қаша алмайды ғой, балам.Туни ме- 
нен районнан келесещ, -  деди апам.

-  Әне, қызым, таптырмайт}'ғын ақьш, урысқа ат қандай керек. Қә- 
некей, сенин атыц менен қосыла беретуғын жэне жиғирма ат болса, 
атларды «Бозатаў» аўыльшьщ адамларынаи деп апарып тапсырсан, 
жақсы болар еди.

Аўылдьщ адамлары фронт ушьш жаньш аяйтуғын түри жоқ. Кү- 
нине лсарап отырған жалғыз атларын берди. Аўылдан жигирма бес 
атты жыйнап военкоматқа апарьш бердим.

Урыстьщ екинши жылында да суўық ерте түсти. Атыздағы егин- 
лер писпей қалды. Қаўын мен қабақлар сол тенкейиўи менен суўық 
урьш кетти. Жүўери жаца дәнге отырған ўақтында солайы менен қа- 
льш қойды. Суўық урса да, адамлар жыйнап алып атыр. Суўық урып, 
суў больш кеткен қабақларды писирип жейди. Аўылдьпд адамлары- 
ньщ салысы суўға кеткендей, ийни түсип, түрлеринде реқ қалма- 
ды. Ойьш-күлки деген умытыльш кетти. Ец болмаса, қалтада дэнин 
болған да жақсы екен, енди ол да болматуғы н болды. Журт ашы- 
рқай баслады. Не болса да, атыздағы пахтаны жыйнап алыўға отыр-
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дық. Аппақ болып ашыла^уғын паеталар қореги менеи қалган. Ьнди 
биз күни бойы қорек терип, түни менен соны қолымыз бенен пахта 
қылып, азанда колхозга тапсыратугын болдық. Бурын атыздагы адам- 
лардыц дем алмай жумыс ислеўин бақлайтугын болсам, енди түни 
менен үйлерге кирип, пахта тазалап отырғанын барлайтын болдым. 
Аўылдыц адамларынын терезелерин қагып шыгаман. Аўылды бир 
қайтара араласам, күии г̂ ленен шаршап жүрген адамлар екинши ара- 
лағанымда бэри уйықлап қалады. Уйқыда, күлкиде, тамақта ар жоқ, 
деген рас екен. Азаида пахта тапсырыў керек, қайтадан жацагы адам- 
ларды оятып шыгаман. Өзим қап1аи уйықлайман, билмеймен. Сөйт ип 
жүрип бир ыцгайлы жер болса, кыйсая кетемен...

Нэбийралардьщ үйи аўылдыц ен шетинде еди. Нэбийра меннен 
бираз үлкен, аўылдын қызларьи^ын ишинде ец о^ырайсызы еди. Киш- 
кенесинде көп аўырып, бойы да өспей қалган. Өзинищ кемшилигин 
билип, қызларға да онша қосыла бермейтугьт еди. Нэбийралардыц 
^ерезесинен үцилдим. Ол ошақ басыида пахтаны газалап отыр екеи, 
Соған қуўанып үндемей кеттим. Екинши келгёнимде Нэбийра сол 
отырысында отыр. Гүмаиландым, Үйинен ишке кирсем, ошақ басыиа 
суў қабаққа орамалдь; жаўып, адам сияқлы етип отыргызып, озлери 
уйықлап атыр екен.

-  Эй, оцбағанлар, уялмайсьгзлар ма? Ертен тарезиге не бересиз- 
лер?-дедим  қатты бақырып, Қабақгы есик жаққа ылақтырьш жибер- 
дим. Қабақ жарылды да қалды., қабақтьщ ишиндеги суў үйдиқ төсек- 
дерине төгилип, көл етги.

-  Эй, бий\ая, көк бет! Сен бе аспанды тиреп тур^ан! -  деди Нэ- 
бийра сөзден қалыспай. Ашыў менен қолымдагы қамшы менен тар- 
тып жибергеним, Нэбийра қьш1қырып жиберди. Апасы өрре түргелип, 
меииц менен айкаса кетти. Нэбийранын апасы аўзына келген жаман 
сөзлердн айгып гарғап атыр. Тидшм байланды да қалды. Қулағым да 
еситпейди. Жэне бир зат ислеместем бурын бул жерден кетейин де- 
дим. Адамлардын бетине қарай алмадам, далага қар^ай лытғьш.

Олардьщ үйинин алдьпщағы үлюен жолга жеткеиимде, түн ты- 
нышлыгьш қақ жарған ашшы даўыс еситилди. Изиме қарасам, Нэ- 
бийра оттьщ арасьщда шыбьшдай ушьш баратыр екен. Көйлегинин 
етегинде гүўлеп жанган от, жуўырған сайын күшейе түседи...

221



-  Услац! Услаи! -  деп қышқырды апасы. Изинеи жуўырған адам- 
лардыц биреўи де оны услай алмады, Адамларға қосыла мен де жуўы- 
рдым. Ол қалаға қарай тартылған «орыс жолға» түсип қустай ушып 
кете берди. Биз бэримиз жыйналып онын изинен жете алмадық. От 
көйлегин болып шашына тийгенде, аяғын бир нэрсе қағып жығыл- 
ды. Мен бара қыздын үстиие қуладым. Отты топырақ пенен уўқапап 
сөидирип атырман. Адамлардьщ бэри оны топыраққа көмип таслады. 
Қыз есинен танып қалды. Түни менеи аўылдын адамлары жынналып 
оны кпйиздиц устине салып калаға, аўырыўханаға апып бардық.

Нэбийраныц анасы маған алып топылды.
-  Бахть! қара болғайсан, қызымды сен күйцирдин, -  дедн аргым- 

нан. Бирге киятырған адамдардын, жаны шығып кепи.
-  Неге олай дейсен? Айсулыўда ие жазық бар, бул колхоздыц 

тапсырмасын орынлайды, -  деди ортадан биреў.
-  Усы қыз қызымнын басына жетти. Буньщ берген азабына шы- 

дай алмай қызым тез пахта тазалайман деп печьтин үстинде гурған 
шырага қолы тийип кетти. Керосии көйлегиие қуйылды, соннаи от 
лап етип алысып кетти.

Адамлардыц созинен соц Нэбийраныц апасы ғаргағаиын қойды.
Ертениие бийтаптьи» изинен барсам, бет-аўзын тан ьт таслапты, 

тек муриы, көзи ғана көршчеди. Врам меии кориўдеи:
-  Мэ. мыиа орамалды сағаи бер,- деди. Врач нагыс ойг>1лғаи ора- 

малды мағаи берди. Ашьш қарасам, Атаўбайдьп^ агы ойылып жа- 
зылған, шетин моншақ пенен тоқыган орамал екен.

-  Сеииц атынды көп айтады, кирип шыға ғой, -  деди врач.
-  Денсаўлығы қалай?
~ Үмит аз .. деди врач.
Шоршып кеттим. Тез палатага қарай жуўырдым.
Палатаға кирсем, уйықлап жатыр екен. Тубереткада отырдым. 

Ол сандырақлай баслады. Сөзиниц бэри « Агаўбай» болды. Ақ-тац бо- 
лып қалдым. Қайсы Атаўбай? Жэие бул ашық болғаи Атаўбай бар ма 
екен дей.мен. Бет орамал қайсы Атаўбайга арналган? Арасыида мениқ 
де атымды қосты. Сол ўақьгтта оиьп! аўзьп1;1.а мении Атаўбайым еке- 
иии түсиидим.■

Бул калай болды? Неге оныц агын айтьи; а гыр, ҳеш нәрсегс гү- 
сиибеймеи, басым мен-зеи болып кетги. Ертеши:е барганымда ол с»"и- 
ие ке.п еи екен.
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-  11эбийра калайсан? Тэўирмисещ?
Ол көзин меннен айырмады.
-- Врачтан сора, тэўир боламан ба?.. Жасағым келеди, тэўир бо- 

лып аўылға қайтқым келеди, жецисти көргим келеди. Өлгим келмей- 
ди, әрманыма жетким келеди, -  деди.

Не деримди билмедим.
-- Жоқ жердег ини айтпа, еле жасайсан, бирге гой тойлаймыз, -  де- 

дим. Басқа аўзыма сез түснеди. Тилимнин ушында «Атаўбайыц ким?» 
деген сораў тур. Бирақ бере алмадым. Егер ол ҳәзир «Атаўбайдан ме- 
нин ушын кеш» деген де, кештим деп айтып та салар едим. Себеби 
онын мына жатысына қатты жаным ашыды. Онын өзи сез баслады:

-  Айсулыў, мени кешир, билемен, бэрии билемен. Атаўбай сени 
унатады, ал мен оны кишкене бала болып ойнап жүрген гезимнен 
жақсы көремен. Бирақ ол билмейди. Билмей-ақ қойсын, ол қьгз сүйе- 
туғыи жигит. Тек мен емес, аўылдын қызларынын бэринин жүрегин- 
де Ата5'бай. Жүрекке буйрык бере алмайсан, ол бәримиздин ишимнз- 
ден тек сени танлады, -  деди.

Соншама бирге ойнап есип, бирге жүрген Нэбийранын ишинде 
мына қупыя сырдын жатқаныиа тан қалдым.

-  Мен усыш 1аи тэўир болып кетсем, сагаи айтқан сырым болсыи, 
озицнен басқа адам билмесин. Ал жасай алмасам онда Атаўбайдыц 
өзиие айтарсан, ол аман-есеи келсе, -  деди.

Жүрегим дүрсилдеп үсти-үстине ура баслады. Нэбийранын кро- 
ватыньщ жанына отырдым, корпесин қатты услап жылап жибердим...

-К еш ир мени, Нэбийра, кешир мени...
М ьта еки дүньяньщ ортасьшда жатырган қызга басқа не аигар 

едим? О дүньяньщ есигинин алдьшда турган адам не сораса, соны 
бергин келеди екен...

-  Неге кеширим сорайсац? -  деди.
Қызлардын сүйгеи жигитиие ец болмаса кеўлин билдире алмай- 

тугынына күйинип кеттим.
-  Неге оган айтпадьи!? -  дедим.
-  Оны калан айтаман? Қыздьщ жигитке сөз айтқаиьЕН еситтиц бе? 

Ол болмагаи. Бул қыздьи( намысына тиймей ме? 0зи  умтылып ту'р- 
маса, пайдасы не,.? Бул меиин биринши намазшам гүлиндей ец таза, 
'гуцғыш муқаббатым, ол мениц менен бирге мэцгиге кетеди, -  деди.

Нэбийраиы гьгмсырық минезли, ишиидегисин ҳеш кимге айтпай-
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гугыи қыз деп ойлашуғын едим. Өз сырларын ҳэзир маған жайып 
салганына. оньщ ишинде усындай эжайып муҳаббаттыц барлығьи^а 
гац қалдым. Ҳэр бир қыздын усындай айта алмай жүрген сыры бар, 
оны биреўге ақсат ғана айта алмайды, жасыра,цы. Басқа ўақытта Нэ- 
бийра усы сөзлерин айтқанында «бийкар сүйесец, ол мениц жиғи- 
гим» деп айтар едим. Ал, ҳәзир оныд мына жатқанында аяғанымнан 
дүньядағы барлық нэрсени Нэбийраға экелип бериўге таяр едим.

-  Нэбийра, -  дедим, -  Атаўбайға хат жазаман. Сени айтаман, -  
дедим.

-Ж оқ, жоқ, олай ислесен, қапа боламан. Жаца айттым ғой, -  деди.
Оныц сөзлери кем-кем мени қыса баслады, өзимди биреўдин 

муҳаббатына қол салған жийеркенишли адамдай сездим.
-  Неге кеширим сорайсац? -  деди. -  Герезеден қарап жиберши, -  

деди сөзди басқа жаққа бурып. Терезедек далаға қарадым.
-  Күн қандай?
-  Қэдимги гүздин ызғырықлы сонғы суўық күни.
-  Гереғлердин жапырақпары сарғайып түсип атыр ма?
-  Аўа, эсиресе ериктин жапырақлары сап-сары алтындай болып 

гөселип атыр.
-  Тырналар қайтты ма?
-  Қайтқанына бираз болган жоқ па?
- Тырналардын қайтып баратыр! анын жақсы керемен. Бир сызық 

пенен сызып қойғандай болып дизилип баратарганын айтса...
Ол көзин жумды.
-  Рахмет, сениц жумысьщ көп, қайта бер, аўылдьщ терегинен 

баслап барлығына меннен сэлем айт, -  деди көзи жаўдырап. Козиие 
көнгейленип жас келди. Ол көзиндеги жасты көрсе1 киси келмей, кө- 
зин жумды.

Ертенине аўьфыўханага барсам, врач эйел мени кериўден түри 
өзгерип кетти.

-  Қанша ҳәрекет еткенимиз бенен болмады... Жана ғана,.. -  деди.
Ма11)'шйыма биреў тас пен ургандай болды, басым зецип бираз

қозғалмастан турдым...
Иэбийраньщ өлимин үйине айтыўдан аўыры болмады. Анасы 

мени көриўден байбайды байбайға қосып жылай баслады. Усылай 
адамлардын үйине тек өлим хабарьи! жеткизиўшиге айналып кепим. 
Ада.млар мени көрсе, қудайым бизин үйге қарай жүрмегей дегендей 
илажсыз терис қарайтугын болды.
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Бүгин аўылымыз бенен Мырзабайдыц ийтиниц улыганынан уй- 
қылай алмадық.

Мырзабайлардыч жайы аўылдыц шетиндеги шоқ гүжимнин 
астында. Усы гүжимди адамлар Мырзабайдыц экесиниқ әкеси еккен 
деп айтысады, ким ексе де, гүжим бир эсирдиц гүжими емес, еки-үш 
эсирдиц жүзин көргенин гүжимниц аспан менен тецлескен бойынан 
билесец. Гүжимлердиц жуўанлығы бир кишигирим қара үйдей бар. 
Оныц шақаларына балалар аткеншек қурып ойнайтугын еди. Гүжим- 
ниц тум-тусқа таралган шақаларына керпеше төсеп жата бересец. 
Гүншмниц шақаларына қ}’рқылтайлар да уя салып, салбыратьш қой- 
ыпты. Оныц жазда қоцыр салқын самалды шақырып туфган қойыў 
саяман келецкесинде жатсац, жаныц жай табады. Гүжимниц астында 
кишкене салмада удайы суў агып турады. Гүжимниц астына Мыр- 
забай агалар қара үйин тигеди. Қара үйде олар гүздиц соцгы айла- 
рына шекем болатуғын еди, қыс түскеннен оны қайта жығып, үйдиц 
уўықлары менен үзиклерин, шацырагын склад жайыныц ишине апа- 
рып қояды. Бузып ҳэлекке қалмаганда не қылады, бэҳэрде бэри бир 
тигеди ғой, деп ойлайтуғын едим. Қара үйди қайтадаи тигиў оларга 
үлкен салтанат еди. Аўылдыц ҳаялларын жьп^нап, үйдиц үзиклерин, 
уўықларын тазалап, қайтадан тигеди. Шацырақты көтериўге ҳаял- 
лар еркеклерди шақырады. Шацырақ пенен есик1 и еркеклер, ергене- 
клерди еркеклер қурады, басқасын ҳаяллар ислейди. Ҳаяллар ушын 
қара үйди тигиў үлкен байрам, олар өсек сөздиц базарын қыздырьш 
қалай тиккенин билмей де қалады. Ҳэзийра апа ол күни үлкен бир 
гүйе таўь!кты қазанында қайнатады. Мырзабай ағаныц үш қызы да 
бизлерден үлкенлеў еди, олардыц барлығын кутлы жерине қондырды. 
Балаларын ергип үш қыз қыдырьт келип т>рады.

Хожабай Ҳэзийра апаныц сүт қуртқаны, ал кеггим дегенде туўғаи 
баласы. Ол екеўиниц жаны өзлеринде емес, усы жалғыз баласы Хо- 
жабайда сияқлы. Күнине неше рет Хожабайлайды, бир қудай биледи, 
екеўиниц аўзынан Хожабай түспейди. Келиссе де, келиспесе де, еки 
аўыз создиц бири Хожабай. Аўылдыц адамлары ермеклеп Мырзабай 
аганыц атыи «Хожабай» деп жүрди.

Мырзабай аға аўылдьщ ец қурғьш хожальиъшыц бири еди. Үш 
қыздан соц көрғен жалғыз перзенти Хожабай фронтқа кеткеннен Мыр- 
забай менен Ҳәзийра бириниц изинен бири қайтыс болды.



Хожабайга Мырзабай аға қаладан ийт экелип берген еди... «Оры- 
сы ийт» деп берди, бир танысым, деди. Орь!сы ийти өсип, орысы 
емес, қарақалпақы қэдимги бөрибасар болып шықты. Хожабай ийт 
десе жанын береди, сол ийтти сақлагалы аўылдыц балалары Хожа- 
байдыч үйине барыўды қойды. Себеби ийти үйине адам киргизбейди. 
Үйинич тусынан етип баратырганга үрмей қалмайды. «Жеген наньщ- 
ды ҳадаллап жеп атырсан, маладес» деп қояды керген адамлар.

Урысқа Хожабай алынганда олар халық пенен қатар бизиц бала- 
мыз да ел қорғап жүр, деп мақтанатугын еди, Күтпегенде Хожабай- 
дан хат келмей қалды. Мырзабай менен Ҳәзийра буны көтере алмады, 
биринен сон бири қайтыс болды, Олар елген соц ийти есикти қорып 
қала берди. 1\ызлары эри-бери ийтти алып кетпекши болып еди, ийт 
олардын изине ермеди. Ҳеш кимнии, үйине бармайды, үйге адам кир- 
! избейди, есиктин, алдында жатады да қояды. Аўылдьщ адамлары 
ийтти обалсынып, тамақ әкелип куяды. Күнде ийт усылай жата бе- 
ретуғын еди, бүгин түни менен аўзы тынбастан аспанға қарап улып 
шықты.

-  Мына ийтке бәле көринеме, қутырайын деп тур.
-  Атып таслаў керек.
-  Ийт ататугынларга хабар бериў керек.
-  Қутырса адамды да, мажды да қабады, қалқаны қутыра береди,

-  деген сөзлерди еситип қорқып кеттим. Не ислеримди билмеймен. 
Не болса да, аўылдьщ аманлығына мен жуўап беремен. Районга карай 
уштым. Кимге жолыгыў керек, билмеймен де. Ле болса да военко- 
матқа барайын дедим.

-  Не жумыс пенен келдициз?
-  Аўылда биреўдиқ ийти қутырмақшы, соны не қьшарымызды 

билмей атырмыз.
-  Кимниц ийти?
-  Ол үйдин ийелери өлип кетти. Мырзабай дегенниц ийти, бала- 

сы фронтта, -  дедим.
Военкомаггьщ хызметкеринин, түри сурланып, қабагы қарыс 

жаўылып, тунжырап қоя берди. Оныц бетине қайтып қарай алмай, 
дийўалға сүйендим.

-  Ол ийт қутырған емес. Бүгин баласы Хожабайдан «қара кағаз» 
келди. Кимге береримизди билмей отыр едим. Ийт соны билил улыган,

Не ислеримди билмей албырап қалдым.



-  «Қара кағазды» маган бере бериқ.
-  Оны кимге бересиз?
-  Бэри бир ол үйдиц азасын көтеретугын меи ғой, -  дедим.
«Қара қағаз» бенен аўылға жеткенше асығып киятырман.
Бөрибасар есиктиц алдында жатыр екен. Ол маған бир қарады да

басын жерге қойып жата берди. Күнде үйиниц алдынан мени өткиз- 
бей үрет>'ғын ийт маған үрмеди, я қуйрығын сыйпанлатып алдымнан 
шықпады, үидеместен жата берди. Ийттиц бетине қарайтугын бетим 
жоқ. Барып ийтги қушакдап, жылап жибердим. Ол да мениц қайғым- 
ды түсингендей, тапжылмастан жата барди. Көзине қарасам, ийггин, 
көзлерииен аққан жаслар жол жол болып жүнлерине қатып қалған 
екен. Ертенине ийт ушты-күйди жоқ болып шықты.

Аўьш адамлары жыйналып Хожабайга қуран оқыдық.

Бүгин аўылдан дэн жыйнаўға киристим. Дән тапсырыў планы- 
мыз толмай қалды. Адамлардын қапшығыидагы барьш алып тапсыр- 
масам болмайды. Тапсырма сол.

-  Ҳинжигү'л женге!
Есигин қақсам, есик ашылып кетти. Ҳинжигүл күйеўи меиен еки 

қәйнисинен «қара қагаз» алып, «қара» жамылып отырған .ҳаяллардын 
бири.

Ҳинжигүл женгейдин үш жасар баласы ешкинин жанынан 
шықпады. Мен оған:

-  Апац қайда? -  деп шақырдым.
Баланын менин менен жумысы жоқ, енкейип ешкини қушақлаўы 

менен т>'ра берди.
-  Не қылып атырсан?
Баланын жанына бардым. Бала ешкинин емшегин емип турған 

екен. Тан қалдым. Бундайды көрмеген екенбиз. Аржағынан Ҳинжи- 
гүлдин даўысын еситгим.

-  Ешкини саўатугын менде күш жоқ, соны баламды емизип ала- 
ман, -  деди Ҳинжигүл женгей.

-  Өйпбей, таппаЙ1уғыныныз жоқ, сирэ адам ойлап таба алмас!
-  Меи де емемен. Адам баласы шөп жесен, ишимиз исип кетеди, 

асқазанымыз синире алмайды. Қудайға шүкир, мына мал шөпти жей 
береди ғой. Онын жсген шөби сүт болады, ал меиин нәрсе тамағым- 
нан етпег ен сон емшегимде нэрсе жоқ. Я дастурханда нан жоқ.
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-  Мен дэн жыйнап жүрмен, -  дедим мицгирлеп.
-  Дәннен еки кесе жуўерини ендиги жылға тлқымға алып қойып- 

пан, соны аласан ба? -  деди.
Ол басы калтанлап жүрип сандықтын төрине тығып қойған шү- 

беректи әкелип мениц алдыма атып урды.
Жуўери түйилғен шүберекгги алып қапшыққа салдым. Ҳинжигүл- 

динтүринде түр жоқ, еки көзи қапшықта. Берерин бергени менен иши 
ала-ғула қайнап атыр. Ол қайтадан қапшыққа асылды.

-  Фронттағы солдагларға жыйнап атырмап, -  дедим.
-  Түсинип турман ғой, бирақ... бере алмайман.
-  Сениқ мине ешкиц бар, ал фронттагы жигитлерде ҳеш нэрсе 

жоқ.
-  Мен 1уқымға.. сол болмаса бэҳәрде не егемиз? -  деди.
Туқымды еситкенимде жүрегим дир етти. Туқым жалгаспаса не

болады? Жер байғус бэҳэрде маған таслаған бир түйир дәнивди гүз- 
де мын түйир етип беремен, ал бәҳэрде маган дән тасламаса, гүзде 
мын есиктин алдына барып, нан сорап, дийўанашылық етесен, дейди 
екен. Қапшықтағы жүўерини қайта шығардым. Ашып, еки қосыўы- 
сын алып оған бердим. Ол қолымнан жүўерини жулып алды да, үйине 
кирил кетти.

Жаца аўылдьщ ишине киргеним, Әбди гарры меии корип өки- 
рип қоя берди. Биразға дейин аўызы кемсенлеп, тилге келе алмай оты- 
рды. Оны қалай жубатарымды билмей, албырақлай басладым.

-  К^1зым, қурып қалдым.
-  Не болды? -  дедим ақ сақаллы ғаррынын жылаганына жаны.м 

шығып.
-  Келиним кетип қалды. Кемпирди ертерек қудай алды, енди кү- 

ним не болады?..
Әбди ғаррынын үлкен баласы ҳаялы менен он жыл ^урмыс қ>р- 

са да, балалы болмаған сон, олар сонғы жыллары бир бирине кеўили 
болмай жүргенин аўылдын адамлары айтып отыратутын еди. Адам- 
лар Әбди ғаррьшын баласын басқаға үйлендирип, өнип-өсиўин ай- 
тьш та жүрген. Арыўхан түбинде күйеўинин солай ислейт^тьшын 
билетуғын еди. Онын үстине Әбди ғарры үлкен баласы урысқа кетиў 
бойына «қара қагаз» алды. Енди келиннин жолы ашық. Бирақ, ҳэзир 
ол энгимени айтыўдын ўакыгы емес. Мен сақалы көкирегин жапкан
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ғаррыньщ жылап отырғанын керип, жүрегим езилип кеттн. Секирип 
ешеғиме миндим де, Арыўхаиныц изинен қудым.

Арыўхан бир өзи емес екен. Жасы алпысларға келген биреўдин 
артына мингесип алған. Ешегим аттық изинен жете коймады. Олар- 
дьщ изинен «тоқтан» деп бақырдым. Токтады. Бийтаныс киси мени 
көрип албырап қалды.

-  Арыўхан, атавды зар жылатьш ксткенин уят емес пе?
-  Неси уят, ец болмаса, соқыр кызым болғанда соны ермек етип 

отыратутын едим. Енди не деп отыраман. Қэйниме басымды байласа, 
отырар едим, атам оны тилине баспайды, кимнин жолына қарап оты- 
раман? -  деди. Қәйниси Атаўбай еди. Сүйгенимди жэне бир ҳаялға 
бериўге қайыл емес едим.

-  Басқа энгименин бэри урыстан сон айтылады. Ҳэзир биз тек 
ғана урыста жецисти ойлаймыз. Ҳэзир Әбди атаны таслап кете ал- 
майсан.

-Кетемен! Неге кетпеймен? Ерким өзимде. Кетемен! -  деди ере- 
гисип.

-  Елдин басына қыйын күн гуўып турган ўақытта калай тек өзин- 
ди ойлайсан? Ҳэзир байға тиймейсен- кетпейсен- Көрмейсен бе, ҳеш 
ким той да бермейди, кетпейди де, қыдырмайды да. Бэримиз дем ал- 
мастан тек женисти ойлаймыз. Сен фронтсвиктин жесирисен. Урыс 
питкенше үйинде отырасац!

-  Ақылынды басьща жақ! Буньщ ерки өзинде! -  деди оны алып 
қашьш баратырган киси.

Не деримди билмей, бара Арыўханға асьшдым. Оны аттан аўда- 
рьш алдым. Қолынан түйиншигин ж^^лып алдым да, шекесине салып 
жибердим. Күйеў болмақшы кисини ийтерип жибердим, ол жерге 
домаланып қулап еди, бара үстине минип алып тамағынан қысьш 
буўьшдыра баслаппан.

-  Ўай, өлди.м! -  деген даўыстан өзиме келдим. «Күйеў» орньн^ан 
тура сала атына асылды...

Оны көрип Арыўхан өкирип сала берди. Оньщ жылағаны жүре- 
гимди езип жиберди.

-Жыла.машы... мен қызып кетипнен...
-  Мегш қудайдыц урьш қойганы аз ба? -  деди жылап.
-  Ҳаялым өлип, алты балам қалды. Соларға ана болсын деп эке- 

гип баратыр едим. Жагдайьщ аўыр екен, хош бол, қошшым, енди сени 
экете алмайман! — деди де бийтаныс киси атыныи басын жолға салды.
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^  Жоқ, алып кетиц мени!
Арыўхан аттық изинен жуўырды, бирақ ол киси тоқтамады. 

Арыўхан жолдын ортасында отыра қалды.
Не ислеримди билмей, Арыўханды қ>шақлап орнынан тургыз- 

дым. «Кешир» дедим, сени жолдан қалдырдым...
Ол үндеместен түйиншигин қольша алып үйине қарай кетти.

* ♦ *

Колхоздыц кецсесине барсам, колхоздық баслығы Бекнияз аға 
кецсениц ишинде тецселип жүр екен. Түри қутырган түйеге усайды.

-  Не болды? Аманлық па?
-  Суўық хабар келди бүгин. Атаўбай, Әбдинид баласы пленге тү- 

сипти!
Жүрегим суўлап кетти.
Бекнияз аганын шолақ қолынан услап:
-  Мүмкин емес! Мүмкин емес! Өтирик!!! -  дедим бар даўысым 

менен бақырьш.
-  Өтирик болса жақсы болар еди, бирақ, тилекке қарсы, бул рас,

-  деди үмитсиз көзлерин жерге қадап.
Мен басқа ҳеш кимге қарамадым, сыртқа шыктым. Далада қатгы 

боран борап, қар жаўып турган екен. Түни менен жаяўдан жаяў ра- 
йонлық эскерий комитетке келдим.

-  Атаўбай Әбдиевтиц хабарын билгим келеди, сол рас па? -  де- 
дим эскерий комиссариаттағы гезекши жигитке.

-  Рас, ол бизиц бэримиздид жүзимизди төмен қаратты. Пленге тү- 
сип те қоймаган, ар жаққа өтип кеткен, деген хабар бар. Бизиц халқы- 
мыздыц бетине күйе жақты.Оцбаған, ҳарамы...

Ол тислерин қышырлатып тисленип жэне гүбирленди.
Аягымныц дицкеси қурып жерге отырдым. Барлық денемди 

услап турған бир нэрсе үзилип кеткендей болды, барлық денем саў- 
сап, ыдырап, дал-дал болып шашыльш кеткен сияқлы өзиме.

-  Сизиц кимициз еди?
Үндей алмадым. Тезирек ол жёрден кетиўге асықтым.
«Пленник» больш тири жүргенинен немистин қолында өлгениц 

мыи есе абыройлы еди! Сени шашым сипсе болганша, басым қара 
жерге киргенше күтетуғын едим. Енди не деп күтемен?! Кимди кү- 
темен? Саткыилығынды жүрегиме жаббар етип түйемен бе, Атаўбай, 
бул не қылғаныц???
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Көзимниц алды тыньгп, мийим айналып кетти.
«Сатқын» дегеи сөз буншама суўық еқен. Ол созге қарсы тура 

ал.мадым. Оны еситип турып «жоқ, мен сатқын болмадым» дегенде 
де, ол адамды бурынғыдай қабыл етиў қыйын екен. Усы бир аўыз 
сөз адамныц етин титиркендирнп, аспан мен жерди аўдарып жибере- 
туғын сияқлы. Солай болды. Неге? Атаўбай исенимли еди ғой, неге 
Атаўбайга емес, усы сөзге исендик. Билмеймен, усы бир аўыз сөздиц 
суўықлығы жүрегимди қан жуттырды, мен езимдеги Атаўбайға деген 
муҳаббатымнын қайда кеткенин билмей қалдым. Ол «мени өлди десе 
де, күт» деди, ал «мени сатылып ке^ти десе де, күт, мен сатылмайман, 
ол хабар бийкар болады, сен күт» деп айтпапты. Онын атыи айтқанда 
жүрегимде гэўҳардай удайы нур шашып турған сезимлер демде өшти. 
«Таўды тасты жел бузады, адамзаггы сөз бузады» деген рас екен. Бир 
аўыз сез өмиримди аўдарып таслады. Сүйғен жүрегим енди бир түр- 
ли жийиркенишли, жек кориўшилик сезими менен қыйналды. Оны 
сүЙ1'ениме өкиндим... Буннан соц Атаўбай деген а'1ты адамлар суўық 
гүрде еске а-^шгуғын болды. Илажы болса, бул атты айт!<ысы келмей- 
туғын болды.

Әбди ғарры буннан сон төсек тартып жатып қалдь!. Ол баласьь 
ныи қуўанышы менен жүрген екеи. Көп узамай қайтыс болды. Арыў- 
.\ан геркинине кетип қалды. Солай етип, Атаўбайдыц да есигине шеқ- 
гел көмилди.

* * *
Фронтған тек ғана «қара қағаз» келип ту’р. Аўылдыц ҳаялларь! 

қыздаи кере улды кеп туўған ба деймен, себеби қызы жоқ үйлер бар, 
ал улы жоқ үйдии өзи жоқ екен... Урыска еки, үш баласы кетпеген үй 
жоқ. Неше бала кетсе, сонша «қара қағаз» келген үйлер бар. Балала- 
рыньщ қайғь!сьн1 көтере алмай байғус ата-аналар да елип атыр, көп 
үйлердиц түвдиги ашьшмай, есигиие шеқгел де көмилди...

«Қара қағаз» келиўи менен аўылдыц иши қаранғыланып кете- 
туғын еди. Бир-биримиздиц бетимизге қарамаймыз, қарасақ, қайғы- 
дан түнерип турған көз/ди керип, кезден жас ағады...

Ста^>инғрад фронты бизиқ аўылдын барлығыньщ қазанында 
үш-тө|)ттен қан қайнатть!. Және «қара қағаз», жәие «қарақағаз»...

«Қара қағазды» кергенимде жүрегим суўлап кетеди. Енди және 
кимди жылатаман, қудайьш-ай, деп қоя бердим. Конве|этти ашып, 
онда .жазь!лған сөзлерди оқығанымдт к гим тилким-тилким болып

231 0'»



тоқсанға бөлингендей болды. Жерге отыра қалдым. Адамлар еки қол- 
тығымнан көтерип турғызды.

-  Жан ағам-ай, жан ағам-ай, сен де кеттиқ бе, -  деймен сыбыр - 
ланып даўысымды шығарып, еқ болмаса, бир ишимдеги дебдиўимди 
шығарып жылайын деймеи, даўысымды шығарыўга күшим жоқ. Ба- 
сымды ол жаққа, бул жаққа былғап сыбырланаман, кезимнен ҳеш жас 
шықпайды.

-  Қызым бүйтип нашар болма, сени биз жылағанды жубатады 
десек,.. - д е п  биреў сөзинин сонын айта алмай жутып жиберди.

-  Қалай шыдарман, бул менин ағам, -  дедим сыбырланып.
-  Ойбой, жақында гана соқғы фронтқа кеткен балалардыц ишин- 

деги ен жасы, ана бир қара бала екен гой, фронқа жибериц деп ма- 
замызды алып еди.. Бала болғанда қандай, мениц балам болса екен 
дейсен, -  деди жанағы адам.

-  Қэне қызым, ешегице мин, -  олар мени сүйеп ешектиц жанына 
экелди. Зэцгиге аяғымда сала алмадым. Олар қолтықлаўы менен кө- 
терип ешекке отыргызды. Ердин үстинде отыргандай да күшим жок 
еди. Арман-берман аўып, отыра алмадым.

-  Бул қызды биреўимиз үйине апарып салмасақ, ези бара алмас,
-  деди турганлардан бир ғарры. Сойтти де ол ердиц артьп^а минди.

-  Апама билдирмей-ақ қойыц, -  дедим артымда отырған кисиге, 
апам мына хабарды көтере алмас... Содгы ўақы па апам өзинен ези 
балаларын жоқлап, зарланьш отыратуғынды шыгарды. Буны еситсе 
билмеймен не болатугыньш, -  дедим.

Аўылға араласқанымда жүрегим бурынгыдан бетер қыса басла- 
ды, өзимди қанша беккем услап отырайын десем де болмады, көзим- 
инц алды тынып, жер көрмей кетти. Апам далада қораньщ т\'бинде 
менин келиўимди күтип жолыма қарап отыр екен. Жуўырып алдым- 
нан шықты.

-  Не больш қалды, жаным? -  деди үрейи ушып.
-  Қалада тальш қалдым, -  дедим оны бир нәрседен сезигаенбе- 

син деп, усылай дегеним менен көзимнен жаслар қалай болса солай 
төгилип кетти.

-  Сонда неге жылайсац? -  деди.
-  Апа, қызыц шаршаған, күни менен колхоздын, жумысы, жэне 

аштан аш жол жүрген, -  деди мени экелген гарры. Айтқанымды 
тьщлап болған жағдайды билдиргиси келмеди.

-  Берекет табьщ, -  апам онь( шығарып сальш.
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Жен,гем менен ағам бетиме қарап, не болса да жақсы жағдай емес 
екенлигин тусинисти. Жеқгем салған көрпешеге жатқан гезимде қой- 
ын қалтамдағы «қара қағаз» жерге түсип кетти.

Үйге кирип келген апам оған бирден кези түсиўден жуўырып 
келди де, жалма-жан конвергги қолына алып майда-майда етип жыр- 
тып таслады.

-  Мен балаларымды фашисттиц өлтириўи ушын туўмағаи едим, 
қайда сол фашист деген ийт, көрсет көзиме, көрсет!

Ол бар күши менен мени жулқьш жиберди. Жецгемниц үрейи 
ушып апамиыц еки қолына асылды. Ол ийтерип жиберип далага 
жуўырды. Қолына үлкен таяқты алып, қалага баратутын «орыс жолға» 
шығьш сөйлениўи менен жуўырып кегги. Қайғьшық да шеги, шегара- 
сы болады екен, сол шегарадан шығып кетсе, адам баласы оны көгере 
алмайды екен.

-  Апаааа!!!
-  Бар күшимди салып изинен бақырдым. Ол ҳеш кимнин бақыр- 

ған даўысын еситетуғын түри жоқ, қолындағы таяғы менеи ҳэзир фа- 
шист көзине көринсе өлтире қоя'туғьшдай. Бир-еки адым атьш едим, 
аяғым уйьш басылмады, жерге қуладым. Көзимди ашып қарасам, 
аўырыўханада жатқан екенм,ен.

-  Бүгин шығарьн-1, -  дедим врачқа, ~ фронтқа кетемеи.
-  Шығарамыз, -  деди врач менид көзиме сынап қарап,
-  Деним саў, -  дедим врачқа.
-  Шаршағансац, бир күн жатьш тур, жиберемен.
-  Жоқ, жата алмайман, тэўирмен, мени шығарын;.
Врач не ислерин билмей албырақлай баслады.

* * *
Аўырыўханадан шығьш, үйге қарай шыбындай уштым. Қат- 

ты-қатты адымымдь! атаман, атқан адымым артыма қарай кетеди, жол 
өнбейди, жалғыз-ақ ойлай-^уғьш ойым, анамды бир көрип, ертенине 
фронтқа кетиў. Аяғымда дицке жоқ, бир тураман, азғантай жүрип 
отырьш демимди аламан, қалтырақлап зордан киятьгрман.

Аўыл иши тым-тырыс. Майда балалар аналарына ерип атызға 
кеткен, сылт еткен жанныд даўысы еситилмейди. Еснктиц алдын- 
да жыйналыўсыз жатырған нэрсе-қаралардь! көргенимде жүрегим 
суўлап кетги. «Апам қайда, елип қалмады ма екен?», Даладағы кяра 
үйдиц есиги сырттан илиў;ш екен, тартьш жибергеним, нштен апам- 
нын даўысы шьио^ы.
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-  Мырзамурат, балам есикти аш, есикти аш, мени камап тасла- 
цы ғой, балам, Айтмурат, я сен бе келген, Баймурат, Султамура!, аш 
есикти, -  деген апамныц даўысы еситилди. Есикти кушақлап, еқиреп 
жыладым.

-  Анажаным, қандай жагдайға түскенсед, баўырманым, жаным 
анам, енди сени не қыламан, қалай еткенде қайғывды жеқиллетемен, 
калай қыламан? -  деймен ишимдеги дэртлеримди қара үйдин; есиг ине 
айтып.

-  Апа, бул мен, қызыц, -  деди.м таныр ма екен деп.
Ол танымады, атымды тилине де баспады.
Анам менен есиктиц сыртынан усылай сейлесип турсам, даладап 

агтьщ дүрсилдиси еситилди.
-  Бул сен бе, бармысан? -  деген колхоз баслыгы Бекнияз ағанын 

даўысы еситилди. Оны көриўден алдына қарай жуўырдым.
-  Сени ал ьт  қайтайын деп барып едим. Апац күйиктен усылай 

болып тур, басылып, жақсы болып кетеди.
-  Меи фронтқа кетемен...
-  Фронтта жүргенин, жоқ па? Сен фронттасақ... Мына қара, мына 

.хатгы оқы. Москвадан келген. Оқы, ол конверэти маған берди.
«Ҳүрметли Айсулыў! Сизиц жиберген буўдайыцызды, жыллы 

носкийицизди алдық, бизлер оны эке-шешесиз қалган жетим бала- 
ларга бердик. Бир қалта буўдайды еки ҳэпте тамақ еттик. Егер ол бол- 
мағанда бизлердиц тири қалыўымыз қыйын еди. Сизге, мыц миллиом 
рахмет. Ҳүрмет пенен, Иванов И.И.» деп жазылыпты.

-  Енди фронтқа қандай жэрдем берип атырганьнады түсиндиц бе?
-  деди.

-  Бэри бир фашист пенен бетпе-бет ушыраспай тыныш таба ал~ 
майман. Мени қайтара алмайсыз, -  дедим ежетленип.

-  Аўылда фронтқа енди кетет>'ғын жигит жоқ, атызда жумыс ис- 
лететуғын адам қалмады. Мен тек эйтеўир атқа мингеним болмаса, 
бүгин бе, ертед бе, қулайман. Мурныма удайь[ фронттағы адам қаны- 
ныц ийиси келеди де турады. Менин өмирим санаўлы... Сонда мына 
аўылды кимге таслап кетесец?

Бекнияз аганьщ сөзине жуўап бере алмадым.
Апам өзине келип есин жыйнай баслады.

* * *
Урысгьщ себебинен колхоздьщ барлық адамлардьщ каны аз, жүй- 

кеси на1иарлап кетти, олардыц не саў, не жинли екенлигип билмей-
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сец, еки дуньяньщ оргасында калды. Көзлери шүнирейип, тислери 
ақшыйып, еки жагы қуўсырылып кеткен. Адамға уқсамайды, түрле- 
ри сондай қорқынышлы болып кепти. Фашистлердин коицлагерииде 
жүрген адамлардан кем емес, барлығыиыц түрлери қараўытып кет- 
ти. Үйлеримизде турған бир кило да дэн жоқ, бэрии фронтқа жибер- 
генбиз. Адамлар мал сияқлы қолына илинген шөплерди де аўзьн^а 
басады, бурынгы малдын терисинеи тигилген тонларын, етиклерди 
қайиатып жеўге қарады. Урысқа еиди жасларын үлкейтип берип жас 
оспирим балалар кете баслады. Төрт жьшдан бери бала да туўылма- 
ды. Келеи^екти жалғас гыралугын еркектиц туқымларынаи усы соцгы 
ер балалар кетсе, аўылдыц адамларыныц да жубы үзш^еди, ҳаяллар- 
ды туўдыртат>ғын еркек 1Л'қымь! қалмады. Аўылдан кеткен токсан 
жигиттен келген тирисм меииц эжагам менен бир қолсыз бригадир. 
Балаларыныц қайгысьт көтере алмай копшилик ата-аналар бул дү- 
иья менен хошласты. .Лта-аиалардыц өлими фронггаи келген «қара 
қағаз»дан кем болмады.

Колхоздыц кецсесиниц алдыиа ен^егимди байлап атыр едим, те- 
леграм ағашқа илиўли турған, үлкеи қалпақлы радиодаи Левитанньи! 
қатал даўысы еситилди. Барлық адам қыймылдамастан демин иши- 
нен алып тыцлап тур.

-  Тыцлацызлар, тыцлацызлар! -  деди кайта-қайта. Аяғымньщ 
динкеси қурып кетги. « Гыцлацьгзлар» деп урыс басланған күии ай- 
гылып еди.

-- Бүгин фашистик Германия үстииен жециске еристик! Бүтин 
жецис! -д е д и  қуўаиьшииэ! толқьи! меиеи.

-Ж енис!!!
Бар күшим мен кьииқырыи жиберди.м. Фронттан қолсыз қайткаи 

колхоз баслығы менен аяқсыз бухгал гери ж)'ўырыўы менен сыртка 
шықты. Басларьищағы малақайларь!н альш аспанға ылақтырды. Олар 
бир бирин қун1акласып жылайды, жылап турып күледи. Бэримиздиц 
көзимизде жас, езнўимизде күлки, көз жасымызды тыя алмай агыр- 
мыз...

Пара.хат өмир, каншелли қымбат екеисец!
Буны тил менен жеткизе алмаймаи. Енди «қара қағаздан» ку- 

тылгаиь!ма қуўанды\:. Мен туфгаиларды қушақлап бетлерш1ен сүйии 
‘!!Ь!қтым. Ҳэтге ешегимниц де бечинеи сүйнппен.

-  Жецис! Сеннц ушын қан1Ба адамлар өмирин қыйды, каиша 
жн! иглерлиа сүйеги оггыц астында қш1ды, биз бар.чық күшимпч.т.
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барлыгымызды сениц ушын курбан епик! -  деймен даўысымныц ба- 
рынша. -  Усы сөзди еситетуғын күнлер бар екен ғой!

Мен және турған биреўди қ>'шақлап бетинен сүйдим. Қарасам, 
кушақлаған адамым шолақ қолы менен басымнан сыйпайды. Мен та- 
нымайтуғын басқа колхоздын еркегин қушақлап тур екенмен.

-  Ойбуў, мына хабарды аўылга жеткизейин.
Ешегимнин жанына келдим, бирақ ешекке мине алмадым. Аягым- 

ды көтерейин деймен, күшим жоқ... Биреў ақсақ балдағын тарсылда- 
тып келип аягымнан кетерди.

-  Байбай, күшиц жоқ гой.
-  Жсқ болса, жоқ болсын, жецсек болды! -  деймен не сейлеге- 

нимди де билмей.
Зордан ерге отырдым. Енди аўылга жетиўим қыйын болды, еше- 

ги қургыр жүре қоймайды. Әри-бери ураман келип, ол жарытьга жүре 
қоймайды. Маган аўылға жететугын жол бир өмирге татыды. Үй- 
ме-үй кирип сүйинши сорайын деймен. Қарасам, аўылдагы үйлердин 
көбисинин есигине шецгел комилген еди. Адам кирип-шығып турга- 
ны бирли-ярым гана. Далада тири жан керинбейди, Сонда да:

-  Эй адамлар, эй халайық, биз жениппиз, жецис! Женис! -  деп 
дабыл қага аўылга кирдим...

Атызда жуммс ислеп атырган ҳаяллардын бэри ке антып турга- 
ныма түсинбестеи жумысын қойып лал бопып қалды.

-  Женис!
-Ж енис?!!
Олар атызды таслай сапа маган қарай жуўырысты.
-  «Женис» деген сезди айтқан аўзьщнан айнанайын, қайта айт- 

шы! Женис, ақыры, ақыры женднк пе? Ақыры күткен күнимиз сен 
келдин бе?

Атыздагы барлық ҳаяллар менен кемпир-гаррылар мени жабыр- 
ласа қуша!<лап алды. Барлығынын кезинде қуўаныш жасы! Қуўанга- 
нынан не ислерин билмей, тек бир-бири менен қушақласа береди. 
Адамлардьщ даўысын еситип эжагам арбасын айдап, есиктин алдыи- 
да жол1.1ма айдай қарап отыр екен.

-  Әжага, женис!
Бара сала эжагамды қушақдап алдым. Ол қуўанғанынан қай- 

та-қайта манлайымнан сүйди.
-  Акыры женилдин бе? -  деди ашыў менен.
-  Апа, женис! Женге, женис!
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Апам менен женгем келе қушақлап атыр. Биз бэримиз дүнья^а 
жақа келген сияклы, барлық қайғымызды умытып, қуўаныштын қу- 
шағында жер-жэҳэнге сыймай турмыз,бир күлемиз, бир жылаймыз..

Жедис қуўанышы бэримиздин есимизди алып, сол күни қолы- 
мыз иске бармады, бэримиздиц еки көзимиз жолда, жецис болыўдан 
кеткенлер киятыргандай. Келген «қара қагазға» исенбеймиз. Бирақ, 
бэриниц де жүрегинде қорқыныш бар. Фронтқа кеткенлер менин, 
эжагамдай болып келеди деген... Не деген менен, қандай болса да 
тири келгенин күтеди. Бәримиз кешеги қайғымызды умытып кет- 
кен сияқлымыз. Бирақ, журт қанша толып-тасып қуўанса да, мениц 
қуўанышым жарты еди, басқалардай толық қуўана алмадым. Жеци- 
сти сатқынныц қалынлығы болып күтип алғаным... жэне адамларды 
қыйнағаным...

Жүрегимгшц теринде бир аўыр тас турғандай. Урыс басланып 
аўьшда бас көтерген ер туқымы қалмаган соц мен аўылымызға бри- 
гадир болдым. Душпанды тезирек жецсек деген мақсет пенен аўыл 
адамдарына тьшышлық бермей, атыздыц жумысына айдадым, уры- 
стым, соқтьш, урдым, еркеклер1ие сөгетугын болдым, қараптан қаран 
турып усындай қатал, реҳимсиз адамға айнальш кеттим. Усьшардыц 
бэрин тгк гана тезирек жецсек деп иследим. Ўақыт меннен соны та- 
лап етти. Енди жецис. Ал, ҳәзир сол ислегенлеримди аўылласларым 
кеширмейтугын силқлы. Олар маған суўық қарағанын қоя алмады. 
Кеўил бир атым насыбайдан қалады, бир атым насыбайдан қалған 
кеўилди алтын менен альш болмайды, деген рас екеи.

-  Меии кеширегөриц, жасы үлкен, жасы ш ш и, кеўилицизге кеп 
тийдим, кешириц мени. Кешир меии, Арыўхаи! Сени жолдан қалдыр- 
ганым ушын кешир... Нэбийраныц, Әбди ғаррыныц руўхы, кешкре- 
гериц... Адамлар, сизлер де кешириц мени...

Кез жасыма буўлыға аўылласларымнан кеширим сорадым.
-  Неге кеширим сорайсац? Қыйын ўақытга бир аўылды басқар- 

дыц. Сениц арқанда жаман атымыз шықпады, бэркулла мақтаў есит- 
тик. Вэри сениц арканла. Қашқан, не урлық қылган, не бузықлық 
ислеген адам болмады. Бәримиз сениц «эй» деген даўысыц менен 
жасадық. Қайтама саган рахмег, қыз бала болып турып, бэримизди 
бир шкбық пенен айдап, бир адамныц баласындай қылып басқардыц. 
Бизлерге бир жецнен қол, биз жагадан бас шығарггыц. Қайтама саған 
рйхмет, қызым, -  деди аўылдыц жасы үлкенлери.

Усы сезге терим жайыльш, кеўлим көтерилгени менен өзиме
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келе алмадым. Бэри бир мени көргенде аўыл адамларынын көзиндеги 
қатал нур кетпеди. Олар мени көрсе тек «қара қагаз» экелип ту^рған 
эзирейлидей көретуғын еди, сол суўықлық кезлеринде қалып қойды. 
Олардыц көзлерин көрмейтуғын узақларға кетсем бе екен, деп ойла- 
натуғын едим.

Урыстан сон өзимди таный алмай қалдым. Еркеклердей болып 
сөгингенимди қоя алмадым, қызға уқсаған минезим қалмапты. Қыз 
сияқлы айнаға қарап, шашларымды тарагым келмейди, бэрқулла 
урысқым келеди де турады. Соидай гурпайы, жексурын минезимди 
таслай алмадым. Қыздыц сэни, қыздыц салтанаты элле қашан ушып 
кеткен сияқлы, қыз сыйқым жоқ, кийген кийимлериме де қарамайман, 
узынлы-келтели етип қолыма илингенин кийип жүре беремен. Ержет- 
кен қызларда болатуғын етек кирим де келмей қалды. Емшеклерим 
семип жоқ болып кеткени қашшан! Сонда енди ким болғаным, еркек 
геширдей, тек собырайған бойым бар. Ҳаял болып бала туўа алар ма 
екенмен? Озимнин қандай адамға айналғанымды түсинбеймен. Бу- 
рыиғы күйиме түсе аларма екенмен? Буны кимге айтаман? Урыстан 
соқғы емир усылай өте берди.

Аўылдын балалары бирден шуўлап қоя берди:
-С олдат киятыр! -д е п  олар аўылды басына кетерип жолға қарай 

шыбьпщай ушып жуўырысты.
Жүрегим узақтан Атаўбайды күтер еди. Бирақ оиы ойлаўға 

жүрексине алмайман.
«Солдат киятыр!».
Аўыл адамларына усыннан қуўанышлы сөз жоқ. Еситкен адам 

жүреклерн жарылысып жолға қарай ж}'ўырысты. Оньшыз да бэри- 
миздин көзимиз жолда еди. Тири жан кеткеиин келеди, деп күтеди. 
Өлгенин көзин менен кормесен, солай болады екен. Аўылдын ғарры- 
сы менен жасы, бэри сүрниге жолға шықтық. Бэримиздин жүрегимиз- 
де бир ой, кеткен жақынымыз келетуғын сияқлы.

Жолда шинелин аркалаған бир аягын жерге тиреп балдақ пенен 
киятырған солдат көринди.

-  Бир аягы бар!!! -  деп менин ағамды көрген ба.,1 алар солдаттын 
бир аяғынын болғанына қуўанып бақырып жиберди.

-  Аяғы бар! Аяғы бар, урра!!! Бир қолы бар! -  деп ҳэмме солдат- 
тын бир аягьнчын, бир қолыныц болганына куўанысты.
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-  Бул ким екен?
Солдатқа бэримиз кушағьшызды аша жуўырыстық, бирақ оны 

бир де бир адам танымады. Таиымасақ та, езлеримиздии баўырымы- 
здай керип қушақпай сала бетинен сүйип атырмыз.

-  Апа, -  Ол мениц апамды усылай қ>'шақлап алды, -  мен Дэўлет- 
тиц баласыман ғой.

-  Дэўлеггиц? Шырағым келдиц бе? -  Апам оны қайта қушақла- 
ды. Дэўлет апамнын дайы апасы еди, ол Әмиўдәрьянын арғы жағы 
Шоманай жаққа туфмысқа шығып, жолдын узақлығьшан олар менен 
онша араласа алмаған еди. Апам дайы апасынық узаққа түскенине 
жаны ашьш, гейде жақын жерде болғанда барып келер едим деп оты- 
ратуғынын талай еситкенмен. Дэўлет апа усы баласын ертип бизиц 
үйге менен кишкене ўақтымда келгени ядымда, оннан сон Дэўлет 
апам баласы урысқа кеткенде аўырьш қайтыс болды. Күйеўи де қай- 
тыс болды. Апамлар ағам менен барып келген. Олардын изинен ме- 
нид әкем де қайтыс болды. Усы баласы фрошта жургенде бир рет апа- 
ма хат та жазған. Агаларымнын күйиги менен оны бизлер ядымыздан 
шығарып жиберген екенбиз.

-  Шырағым, туўысқанымныц көзи, мени излеп келген баўырым- 
нан айналайьш, -  ден оны аймалап, мандайынан қайта-қайта сүйди.

Сол күни аўьшдыц адамлары, ғаррысы-жасы, тири бенде қал- 
мастан бизин үйге келип тақ атқанша отырысты. Үйинен шыққаннан 
баслап усы аўылға келгенине дейин не ислеп, не қойғаныи бэрин тү- 
сигин қалдырмастан Бегжаннан сорап атыр. Аўылдьщ адамлары сол- 
дагтын, жанынан шыққысы келмейди. Бегаан тап өзлериниц фронтқа 
кеткен адамларьш көргендей келип, пэленшени көрмедиц бе, деп 
сорайды. Усылай олар тацныц алдына дейин отырысты. Күни менен 
колхоздьп^ аўыр жумысьшда шаршап жүрген адамлар отырған же- 
ринде кезлери илинип кетипти. Беғжан да сөйлеп отырып уйықлап 
қалған. Бир ўақытта;

-  Огонь! -  деген даўыстан шоршып ояндық. Бегжан бир қольша 
балдағьш, екинши қольша балтаны ала сала далаға қарай ж}'ўырды. 
Бизлер де қолларымызға илинген нэрсени ала изинен жуўырыстық. 
Фашистлер келип қалған сияқлы..

-  Вперед! Огопь! Ложись! Огонь! -  деп өзи үйдиқ мушына бара 
жасырынды. Адамлар оныц айтқаньш тынлап, тап фашист келе қалды 
деп ойлап, бэри жерге жата қалды. Қольшдағы балтаны маған қарай 
ылақтырьш жиберди. Мен қаймығьш кеттим, балта маған тиймеди. 
Балта тийгенде мениц де аяғымды ала т\'сер еди.



Ол артына қайырыла берип қолындағы балдағы менен менн бас 
демей, көз демей ура баслады, ҳәр урғаныида кезимниц алдынан 
жарқылдап от шығады.Тышқан тесиги мыц тенге болды, қай жаққа 
қашарымды билмеймен.

-  Атацныц қызын,.. дурак, шешенди,.., бул меи, фашист емес, 
мен! -  деп даўысымнын барынша боқланып бақырдым.

Ол селк етип өзине келди. Бетин басып жерге отыра қалды.
-  Мен контуженныйман! Мен адамшылықтан шығысқан адам- 

ман. Усылай биреўди өлтирип қойыўым да мүмкин. Буннан менин 
өлгеним жақсы еди, -  деди. Менич таяқ тиймеген, кегермеген жерим 
қалмапты. Басым мец-зец. Көзимниц алды көгерип кетипти. Аўзым 
толы қан түкирдим. Буны керип Бегжан эбден састы.

~ Кешир мени...мен контуженный...
Урыстан «контуженный» болып қайтқан аз емес. Бул сөз бизге 

таныс. Фронтта болмасақ та, бизиц ҳэр биримиз «контуженный» де- 
ген аўырыўға тап болған едик. Қанқызба емес, адамныц ези жоқ. Бу- 
рьшғыдай дэрья тасса, тобығьша келмей жүрғен кец минези бар адам 
калмады. Адамлардыц бэри еси аўан, қанқызба болып кетти, адам си- 
яқлы не түри, не минези қалмады.

-  Қойьщ, бизиц сеннен артық жеримиз жоқ! -  деп адамлар оны 
жубатып атыр. Усылай деген менен адамлардыц қол аяғы қалтырап, 
көпке дейин өзине келе алмай ац-тац больш отырып қалды. Ҳэмме- 
ниц ойы түпсиз туцғыйықта, ендиги солдат қандай болып келеди? 
Адамлар бир-бирине қарамастаи сүмирейисип үйлерине тарқады.

Ертецине Бегжан үйине қайтпақшы болды, оны апам алдьша 
шақырып алып:

-  Қарағь[м, Бегжан, жағдайыццы түсинип турман. Сени енди езим 
үйлендирип жиберемен. Ыссыца, суўығыца қарайтуғын, тамағыцды 
писирип, кирицди жуўатугын шүберек баслы жанывда болмаса, бол- 
майды, Қэне, кешеден бери аўылдыц қызларьш көрдиц, қайсы қыз 
кеўилице унады? Айт маған, саған тиймеген қызды өзим керейин, 
Қэлеген қызынды альш беремен, сеидей душпанды жецип келген жи- 
гитке қызлар садақа! -дед и ,

-  Апа, қайдағы қыз, маған қыз тийе^уғын ба еди? -  деди,
Солай да Бегжанға апамныц сөзи унады, күлип қоя берди,
-  Биз өмирди жалғастырыўымыз керек,
-  Омир меннен қайтадан жалғасат\ғьш болса, ол қандай өмир 

болады? Мыиаў сықылым. Не он еки мүшем саў емес, не басым,
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ақыл-ойым дурыс емес, бәри бузылған. Адамшыль^гынан айрылган,- 
тек адамға уқсагаи мақ^туқпан. Кешегини көрдиц гой. Мени адам деп 
есаплаўға бола ма? Ендиги адамзат өмирии жалғастыра аламан ба? 
Қудайдын, берген барлық барлыгым б^^зылған. Меннен қандай дурыс 
бала т>'ўылады?

Апам үндемей бираз отырды.
-  Қудайдыц жаратқан биз бенделеримиз, Аллатала бизди өссин, 

өнсин, бахытлы болып жасасын, део бизге керекли барлық нэрсеми 
жаратып қойыпты. Аллатала адамлар бир-бирин өлтирсин деп уры- 
стыч қуралын, мылтықты, оқгы, пушкини, бомбаны жаратқан емес. 
Буныц бэрин адамлар ойлап тапқан. Бизин тиришилигимизди фаиш- 
стлер гоқтатып тасламаўы керек. Биз адамбыз ғой ақыры. Мына бнр 
қора қызлар бала емизип ана болмап дүньядан өте ме? Жерге ингалап 
түскен нэрестениқ даўысын енди биз еситпеймиз бе? Буларга үйлене- 
тугьш жигиттин өзи жоқ.

~ 0 л  айтқаньщдурыс қой, бирақ... мен барлықадамшьшығымнак 
айрылған адамман... М енжигит емеспен....

-  Қой, басқа гэпти! Үйленесец! Қопе айт, бүгин бир қызды келин 
етип т\'сирип, ертец измне ертип жиберемен, -  деди.

”  Апа, мединститу пга оқыйман *ой, соны гшткерип алайын. Ҳч- 
зир үйленбей турайыншы, апа, -  деди ол жерди сызьга.

-  Қой, қой, тоқгат сөзди! Оқыў бир жаққа қашпайды, ҳаяльщ ме- 
иен оқый бересеч. Урыста жьшаўдан бери кетпедик, енди той тойлап 
га көрейик. Той ядымыздан шығып кетти. Жоқпаўдан аўзымыз боса- 
мады. Фашистлердин берген қайғысы менен жасаўға болмайды. Биз 
жылаў ушын, қара жамьшып жоқлаў айтыў ушьш дүньяга келмедик 
ғой. Қэне, бир той қылайық , той,цы сагыньш кеттик. Адамга уса.май 
кеттик. Енди бир адам больп! жасайықшы, бурынғы күйимизге гүсей- 
ик. Болды, үйленбей кетпейсен. Саган тиймеген қызды көрейин, қай 
қызды қэлейсец?

Апамнық сөзинин, де жаны бар еди, урыс басланғалы той бериў, 
қыз узатыў дегенди умытып кеттик. Қара мийнет пенен жылаўдан 
басқасын бил.меймиз. Адам екенимизди де умытқан сияқлымыз.

-  Сонша қьгзлар кслди, биреўине көз салмадьщ ба?
Байг\'с үйленсе ҳаялыи өлтирип қоядь; гой, буган қорықпай ким 

тийеди, деймеи ишимнен.
-  Усьп^шама үлкеп аўылдан кеўлице уиаган бир қыз болмады мз?
Ол бул сезге қызарып кетти...
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-  Бир қыздыц атын айтшьс! Атын билмесен, ана жерде отырған 
қьг? деп керсет!

Ол қайсы қыздьщ атын билсин, келген қызларға көзинин қырын 
да са;'1мады. Оннан нан писпейтуғынын билген сон, апам бир майдан 
ойланып отырып қалды.

-  Болмаса, мениц мь:на қызымды қәлейсен бе? -  деди түйеден 
постын таслагандай етнп. Мен селк етип апамньщ бетине қарадым. 
Атаўбай женинде еситкен суўық хабардан сон хожалық болыўды 
умытып кеткен едим. Апамнын айтқаны төбеме муздай суў қуйган- 
дай болды.

-  Апа, койшы! Апа, мен. мени қыз деме,.. -  дедим тығьшып. Ол 
менин айтқаныма түсинбей бетиме адырайып қарады. Апама көп нэр- 
сени айтқым келеди, бирақ ол тьщлағысы келмеди.

-  Апа, меи.. меи...
Апам мени сейлетпеди. «Апа, мени ерге бергенше, мениц 

руўхымды емлетип ал, алды менен мени ҳаял, қыз етип альщ, мен бу- 
рьшгы қэлпиме түсип алайьш» демекшимен, бирақ қалай айтарымды 
билмеймен.

-  Сендей шүйке бас кыз усы жигитке садақа. Енди буны сизлер- 
дей кызлар күтпесе, ким күтеди. Басьщ қара жерге киргенше, усы жи- 
гитти күтесец. Жолын кирпигиқ менен сьшырасан, оты менен кире- 
сен. күли менен шыгасан. Болды. басқа сөзди қой. Қэне қолларынды 
жайын- ак пәтиямды берейин, -  деди.

Қудайдан жер жарыльш, мен кириўимди тиледим.
-  Ҳэзир ' ’ухаббат айтатугын ўақыт па? Ҳэзир тек жасаўды ойлай- 

тугын ўақыт. Жасаўдьщ қанша қымбат екенлигин көрдицизлер. Бул 
ким ушын аяғын, қолын берди, менин, сенин душпанга қул болмаўы- 
мыз ушын. Усы жигитке тиймесен, оны басьщ қара жерге киргенше 
күтпесен, берген ақ сүтиме рийза емеспен!

Бирақ апамньщ айтқанлары дурыс еди. Мен илажсыз орнымнан 
түргелип, қолымды жайдым...

Бизлерге аўылдьщ жасы үлкенлерин жыйнап, апам және пэтия 
алып берди. Арадан бир-еки күн өткен сон Бегжаи екеўмиз оньш 
й>ыльша келдик.

Бегжанньщ аўылыиын адамлары үлкен етип той жасамаса да, ке- 
(пншекти шымылдыққа киргизио, бетин ашайық, деп ойласты.

Мени шымылдықка киргизип, жаиыма үш-терт кьпды косьит 
!-;о|'1ды. Бегжан бир аягы1-8 жерге тиреп, балдагы менен тарсылдап
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тынбай кирип шығып жүр. Балдағынын тарсылдағанына қарағанда 
кеўили көтериқки, қуўаныштан езин қоярға жер таппайды. Мен енди- 
ғи өмирди қалай өткизеримди көз алдыма келтире алмайман. Түпсиз 
туцғыйыққа түскен сияқпыман. Жаралы жигитш аяйман. Анамнық 
айтқан «буны ким күтеди, сизлер ушын аяғьш, қолын берди, еиди 
буны қүтиў сизлерге парыз» деген сөзи қулағымнан кетпейди.

Усылай отырсам, сырттан келген қызлардыц биреўи қалтама хат 
салып кетти. Мен тан қалдым. Кимниқ хаты? Конвертти аштым. Хат- 
та жалғыз бир аўыз сөз жазылған екен. «Мен келдим» дегеи. Атаўбай 
келген! Демек, ол тири! Демек, ол сатқын емес екен! Бәринен бетер 
оныц сатқын болмай ел алдында басын көтерип жүре алатүғынына 
күтә қуўандым. Ол өз намысьш сақлап қалғанына, абыройы менен 
келгенине қуўанышымнын шеги жоқ еди.

Орнымнан атылып турдым да, шымылдыққа асылдым. Шымыл- 
дықты ашып сыргқа шықпақшыман. Бйрақ шыга шшадым. Бетимди 
басып, ециреп жылап жибердим. Жаралы жаўынгерди таслап калай 
кетемеи? Ониан сон қалай журттыц бетине қалай қарайман? Ориым- 
иан бир турдым, бир отырдым, не ислеримди билмей толғаиаман, 
толғатаман.

Жанымдагы қызлар мени айнальш, ҳеш кимге көз жасымды 
кәрсетпестен, қайтадан шымылдықтыц төрине, орныма отырғызды. 
Олардьщ ҳеш қайсысы менин неге жылап отырғанымды сорамады, 
оларға айтпасам да, барлығы түсиникли еди. Көзлерин сүзип, қыз- 
ларды сүйгенинен айырып, жүрегине қан жуттырган урысқа нэлет 
айтып, ишлеринен г\ ниренисип суўық демин алады. Қудайым-ай, бул 
не? Енди не қыламан? Айтынларшы, адамлар, енди не қыламан?

«Мен сенин садық муҳаббатыннын ийеси бола алмадым. Сен 
ўэденнен шығып, жеттин- Мен басқа шымылдыққа киргенде жет- 
тин- Бизлердин қосылыўымыз тэғдийримизге жазылмаған екен. Хош, 
бахытлы болғайсан» деймен ишимнен.

Атаўбайды буннан соц фронтқа кетипти деп еситтим.
Мен қүйеўимди жетелеп оқыўға кеттим. Екеўмиз де оқьш врач 

болдық. Бекжаннын хожалықлы болғанына куўанышынын шеги жоқ 
еди. Ол өзине келип, кан қызбалығын қойды. Биразға дейин бала кө- 
термедим. Ана бола алмайтуғын шығарман деп қапа болатуғьш едим. 
Ана больш, бала емизиў ҳаялдын бахыты екен. Мен усы бахыттан 
бийнесип болдым ба деп едим, болмаған екенмен, мен көтердим... 
Ғ)ир қызлы болдық.
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Бирақ Бекжанньщ «Өмир меннен кайтадан жалғасатуғын болса, 
ол кандай өмир бо^шды» деп айтқаны ырас екен. Қызымды туўған соц 
врач мени алдына шақырды. Ол бир нэрсени айта алмай бираз оты- 
рды. Мен оныц бир сөзди айта аймай қыйналып отырғанынан шор- 
шынайын дедим.

-  Қызымнын дени саў ма? -  дедим.
-  Саў, бирақ кишкене кемислиғи бар, -  деди. Көзи... көрмейди...
-  Мейли, тири болса болар.
-  Тек көзи емес, еки қолы... қысқа...
Не деримди билмедим. «Қызымды көрейин» дедим. Алдыма 

жорғекке оралған қызымды альш келди. Көздин орнында тыртык бар, 
тыртықтьщ арасынан кирпиклери ғана көринеди, еки қолы шыга- 
нақтан баслап жоқ, домалақ бир зат сияқлы. Қызымды көрип, жылап 
баўырыма бастым. Жаным, саған әзимниц мүшелеримди берсем алар 
ма едиц, көзсиз қалай жер басьш жүресец, қолсыз қааай күн көресен--. 
Бурынғы қайғым аз ба еди, кудай-аў, мынаў не қылғаныц....тек жы- 
лайман. Бүйтип ана болғаны қурысын, мыиандай перзентти дүньяға 
неғе экелдим?! Буны бул дүньяға қалай таслап кетемен?..

Дүньяда нэренжан бала туўғаннан анаға қыйыны жоқ екен. Бул 
қайғыньщ шеғи жоқ еди. Қолдан келетутын нэрсе емес. Барлығы қу- 
дайдын қольщда. Қудайға иалып, зар-зар жыладым. Илажым канша, 
көндим. Бегжан қызын көрғенде, қан-қара болып түтенип кетги.

-  Меннен дени саў адам ту'ўылады деп пе едиц? Себеби бул мий- 
римсиз урысты көрғен адамньщ перзекти, адам өлтирген адамньщ 
перзенти, печьке балаларды салып өртеғенди көрғен адамнын пер- 
зенти, адамды ашлыққа таслап, қуў сүйек қыльш өлтирғеиди көрген 
адамнын, перзенти, адамньщ терисинен сумка ислегенди көрген адам- 
ньщ перзенти, соларды көрген адамньщ пүткил барлыгы, адамшылық 
жан дүньясы бузылмай ма? Усы кергенлерим жүрегимде, басымда, 
ядымда тур гой, ол мениц балама берилмей ме? Баягыда ата-бабала- 
рымыз адам өлтиргенди көрсе «қаны бузылған» деп жанына жақьп1- 
ламайтуғьщ еди, ал мен қанша фашистлерди өлтирдим. Сондай адам- 
нан дурыслы адам туўылады деп ойлайсан ба? -  деди ол қалты- рап.
-  Ендиги өмирде биз денемизге, руўхымьгзға сальщған жарадан қуты- 
ла алмаймыз, биз әўладымызды, адамзаттьп^ келешегин буздық, адам 
деген атымызға жазылмас дақ салдық. Қудай бизди кол аяғымызды 
пүтин етип жаралты. Ада.м болып жасаўга барлық имканмят берди 
Ал, адамлар ше, оларға барлық а< Ашкезлик пеие!!. пир!!ниг!
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байлығьш бири тартып алыў ушын тыиымсыз урысым келедн. Адам- 
зат бинэ болғалы лынымсыз қан лөгиспе... Қашан адам ҳақыйқый 
адам болып жасайды. Адамзатқа кереги усы ма еди?- деди.

Бекжанныц даўысы дирилдеп, денеси қалтырап кетти. Ол май- 
ып қыздыц экеси болғанына қатты күйинип, не ислерин билмейди. 
Туўылған нэрестениқ не гунасы бар, ол алдында ту рган ашшы емир- 
ден бийхабар..

Қандай болса да мьша қыз менин перзентим. Көзимниц тирисин- 
де оиы аўзыма тислеп жүрсем де багарман. Бирақ биз мэнги емеспиз 
ғой, биз өлсек оны ким бағады? Сол ядыма түскенде не болганым- 
ды билмеймен. Ишимдеги усы дэртлеримди Аллатағала ғана айтып 
«Аллажаным, адамларга инсап бериқ, урыстьщ аты ешсин, урыстыра 
кермен!» деп жалынып ҳәр танды атқызатуғын едим.

Арадан жыллар егги. Таў таў мен гезлеспесе де, адам адам меи 
гезлеседи деген рас екеи. Жер қаншама кец болса да, адам баласына 
ол соишелли тар екен.

Сум тэгдийр мени сүйген жигигим мснен жэне ушырастырды. 
Бирак мына жагдайда енди уип.|расыўдын ие керегн бар еди? Мүге- 
дек күйеўим менеи майып қызым маган аз ба еди? Рейимсиз тэгди- 
йир-ай, қатал тэғдийир-ай, деймен.

Ежеўмиз де тилге келе алмай биразга дейин жылап отырдық. 
Сонынан ол мени жататуғын белмесине алып барды. Үлкен бир че- 
моданды ашты. Чемода^шыц иши толган орденлер еди. Атаўбайдьщ 
самолетына оқ тийип, тоғайга түскен. Ол самолет жанып кеткен, ал 
ол батпақлықта қаль(п иеше күи бойы қайын агашыпьп! тамырына 
асылып жасапты. Сол ўақьпта опы дүшпан қолына түскеи деген ха- 
бар тарап кетипти. Ол ақланып, магап жетиўге асықкан. Ол жағда- 
йымды керген сон, екинши рет ези соранып Япон урысына кетипти. 
Сол урыста ол усындай болып жараланьиггы. Оньщ Уатан алдындагы 
хызмети жоқары бахаланған. Бул бершнен орденлери екен. Ол кара- 
пайым адам больщ жасаў ушын дүньяга келген емес пе? Адамныц 
адам больт дүньядан жасап өтиўи не деген қымбат? Оған кереги 
туўылган жери, халқы, ҳаялы, он жагы менен сол жагында отырган 
ул-қызлары, басқа ҳеш иэрсе керек емес еди.

Урыс оны усы бахьггынан, барлық адамшылық ҳуқыкынанай- 
ырды. Онын бул ҳуқьи<;ларьп1ан айырыўға кимнин ҳақысы бар еди'^!

Меи оны таслап кете алмадым.
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Бегжанға қоцыраў еттим. Ол жетип келди. Атаўбайды көрип, 

әбден албырады, жаны ашып, қалай жәрдем берерин билмей «алып 
кетейик» деди...

Түсинбеген адамга бизин жагдайымыз адам инангысыз.
Атаўбай -  сүйген жигитим. Бегжан -  өмирлик жолдасым. Би- 

рақ екеўмиз де басқаша ислей алмадық. Оны алып кеттик. Бегжан 
екеўмиз оньщ денсаўлыгыиа қарадық. Онын кетемен дегенине қара- 
мастан, жибермедик. Екеўмиз ойласып, Бегжаннын агайинлеринен 
турмысқа шықпай отырып қалған қыз таптық. Қызды Атаўбайга тур- 
мысқа шығьЕўға көндирдик. Екеўин қосып, Атаўбайды бурынғы әке- 
сииин жайына апарып той бердик. Адамныц бахытлы болыўы ушьш 
кеп нәрсенин кереги жоқ екен. Атаўбайдын бахытыньщ шеги жоқ еди.

Аўьшдьщ адамдарьшьщ бәри қолында барын экелип, қулап 
қалған үйди тикледи. Қорасын малга толтырды. Дастурханын нанға, 
үйин дүньяға толтырды. Ел елшилигин етги. Аўылдьщ адамларын 
керип бир жасап қавды. Мен оньщ менен тынбадым. Балалар үйииен 
егиз бир ул, бир қыз эпердим. Атларын Юсуп жэне Злийха қойдық. 
Екеўи ата-ана болып қалды. Усыдан сон барып менин жүрегимнин 
жарты жағы толды. Дүньядағы ец күшли бахыт бул сеииц жэрде- 
мине мүтэж адамға жақсылық етип, оны бахытлы етиў. Жыйған дү- 
нья, ақша, алтын, бриллиантлар бундай бахытгы саған бере алмайды, 
олар саған тек тэшўиш, машақагган басқа не береди? Себеби олардын 
жаны жоқ ғой, олар сойлей алмайды...

Урыстан соцғы емир, ол қандай болсын! Қыйральш қарабақа- 
насы шыққан үйлер, ийесиз Қсшьга, шенгел кемилген есиклер, нерви 
бузылған адамлар, түни менен бақырьш шығатуғын мүгедеклер, жа- 
тырда жатып урыстьщ азабьшан қыйналған перзентлер,.. Бул гез- 
зал дүньяны қарабақанасы шыққан қыйралған дүньяға айналдырыў 
кимге керек еди? Бул жийеркенишли онбағанлықты адамзат келешек- 
ке қалай алып кетеди?

Маған тынышлық жоқ, түни менен күйеўим менен инвалид қы- 
зыма тынышландыратуғын укол сальп! шьиаман. Қа^ты шаршадым. 
Далаға шықтым. Узақган шыранын жақтысы көринеди. Бул Атаўбай- 
дьщ шырағы, еки баласы оянып, оларға сүт берип атыр деймен ишим- 
нен. Илайым, оньщ балаларыньщ дени саў болғай.
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ҚАРАӨЗЕККЕ Қ А Й Т Б А Ғ А Н Ы Ц  
Ж А ҚСЫ  БО Л ГА Н  ЕК ЕН ...

Елдеги жаиалыклар, сонғы хабарлар мелен оқыўтылық әдети- 
миз бойынша танысыў ушын «Еркин Қаракалпакстан» газетасынык 
нэўбеттеги санын кезден кеширип отырсам, «Мениц ушын Мысыр 
шәҳэрисец, Қараозек!» деген тема астьп1дагы көлемли мақала дыққа- 
тымды тартты. Шынын айтыўымыз керек, айырым ўақыглары газега 
мақалаларын ким жазғанына қарап та оқыймыз. Жоқарыдагы макала- 
нын авторы филология илимлериниц докторы, профессор, Қарақал- 
пақстан Республикасына мийнети синген или.м гайраткери, Беруний 
атьгндағы мэ.млекетлик сыйлықтық ийеси Сарыгүл Баҳадырова екен. 
Оида автордын туўылған жерине, елине, онын мийнеткеш ҳэм кара- 
пайым адамларына, билим берген баўырман мектебине умытылмас 
устазларына ҳүрмет ҳәм сүйиспеншилик сезимлери ширели тил ме- 
неи берилген. Автор тулымшагы са^гбыраган кишкене оқыўшы қы- 
здан дүньянын илим жэмийетшилигине мэлим болгап ({^илология 
или.млерииин докторы, профессор дэрежесиие шекемги араль[қтагы 
озипин емир жолы ҳақкында соз етеди. Д̂ -̂ з гартып дүньяньп! көп ел- 
лерине барса да, көздин жаўын алатугын не бир сулыў орыиларды, 
қалаларды көрсе де, онын жүрегинин торинде ту-ўылган жери Қарае- 
зек ҳэм караөзекшилер лура^уғыкьш автор мақтаныш пенеи айтады. 
Қараөзекти «менин Мысыр шэҳэрим» деп мақтаныш етеди (Еслетпе: 
күтэ ерте заманлардан бери Мысыр шэҳэри Шыгыс хальиу^арында 
молшылықтын, абаданшылықтын, қут-берекеттин тымсалы болган. 
«Ҳэр кимнин өз үйи -  Мысыр Н1э.\эри» деген қарақалпақ .халық мақа- 
ль! усыннан қалгаи). Қулласы, макаланы оқысан, ашык минезли. 
кен пейил, нан-дузлы миймандос қараөзекшилерге ықласьп| оянып, 
ҳүрметин артады, олар аркалы халқымыздын миллий характери бе- 
риледи. Мақалаиын күши де, хызмети де усындай сезнмлерди оятз 
алыўында деп баҳаласа болады. Бирақ мақаланьп| айырым орынла- 
рында өткенге өкиниў, тэғдирге налыў сияқлы түскинлик сезимлери 
де барма деи қзлдым. Төмендеги үзиндиден бундай кейипти ацпаўга 
боладьк «Инстип'тты питкергеи сон илимнин айдь!н гузарына түсип 
кетти. Сол 1 үзарда еле киятырман. Мен Қараөзекке қайта оралмага- 
ныма, өзи,\ипт гуўылган ү.1!кеме барып мугаллим болып, жерлесле- 
риме бнл!!мимди бере алмаганыма өкннемен, элбегге. Өкинишим 
!С('11... Ка[.к)^(екке бармагат.^м менеи не артть!рдым?»
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Бул катарларды оқып отырып ойланып қалдым, Қараөзекке қай- 
тқан жагдайда ол айрықша не арттырыўы мүмкин? Қыялпаразлыг< 
етип, С арыгүлд ин ту ўьшган жерине қатқан жагдаШ^агы тэгднри туўра- 
лы онлая көрдим, Мейлк, Сарыгүл инстшутты питкерип, 17 ўылған 
жерине қайтты дейик. Мектепте жақсы муғаллим болып ислейди. Су- 
лыў муға.гпим қыз бенен бас қосып сапалы өмир сүриў ушын оған 
қардар жигитлер болар. Турмысқа шығады, т\'скен елине де, есигине 
де жарасатуғын арзыўлы келин болады. Үйли-жайлы, дэскели болып, 
үлкен хожалықтық ийеси болар. Жасы үлкейип, ҳүрмети артып, ке- 
линлер менен кейўаныларды үйирип жүретуғын кәтқ\да абысын бо- 
лар. Хызмет мүддети питип, ҳүрметли де.малысқа да шыгар, хэзирги 
ўақытта кеь! тарқалған «кемлир отырыспақлардыц» бас қаҳарманы 
болар. Сарыгүлдид Қараэзекке қайтқан жағдайдағы тэғдиринид бун- 
нан басқа вариан^ларын .мен көз алдыма келтире алмадым ҳэм онын 
екиниши ор.ьшль! ма деген сорауга жуўап изледим.Оныд не артты- 
рғанын айтыў ушьш ел ислеген жумысларды, ел алдындағы хызмет- 
лерин таллап, илим тэрезисике тартып, олардын ҳа1-;ыйқый нырқын 
шығарыўымыз, жэмийетке келтирген пайдасын аныклаўмыз керек.

Сарыгүл Ба.\адырова 0единстит>тты питкерип, илимге араласқан 
өткен әсир 70-жылларды!1 басывда қарақалпақ эдебияттаныў ш и- 
ми көркем эдебий шьиармаларды бурынгы фактологиялық таллаў 
басқышынан ©тип, енди оларды тесриялык таллаў усьшына кириеип 
атырған ўақь!ты еди. Қарака/тақ классикалық эдебиятыныц, фолькло- 
рынын, жыйналыў, басып шығарыў жагдайлары, ҳэзирги эдебияпъщ 
раўажланыў цзрежеси, бундай тсориялық жантасыўды көтереауғыи 
еди. Әдебияг илиамине бул дәўирде Камал Қудайбергенов, Жақабай 
Нарымбетов, Кг--;ал Мэмбетов, Қонь^сбай Камалов, Қь!рыкбай Бай- 
ниязов, Әдилбай Қожықбаев, Зоя Насруллаева сияқлы талантлы жада 
толқын кирип келди. Олар қарақалпақ лирикасы, қарақалпақ класси- 
калық эдебиятыньщ көркем-эстетикалык дереклери, қарақа^^пақ ро- 
маны, қарақалпақ повести, қарақалпақ х.алық шайырларыньщ дөре- 
тиўшылык стили сияқлы қызықлы мэселелерди теориялық аспекгге 
изертледи, кандидатлық диссертациялар жақлап, эдеўир табыспарға 
еристи. Мине, усындай шьшланған илимий-эдебий орталыққа, та- 
лаитлы илимпазлар юпарына кирип, олар мснен тец қздем таслап, 
табысларға ерисиў ушын тек көзсиз тэўекелшилик, романтикалық 
әрманлар, жаксы нийеглердин болыўы еле жеткиликсиз еди. Бунын 
ушын кен көле.мдеги әдебиятларды, теориялық билимлерди ийелеў
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илимий ойлаў, илимий изсртлеў кенлнкпелерин меқгериў талаи ети- 
лип, ец баслысы, мийиет қыйь!ншылықяарына!1, ҳәр қыйлы тосқын- 
лыюшрдаи қайтпайтуғын қайсар характер керек еди. Мине, усықэсий- 
етлер Сарыгудгде жэмл^нген еди.

Сарыгүл озиииц илим жольн! қарақалпақ гүррицлерин изертлеў- 
Д8Н баслады. Олардыд здебий жанр сыпатында пайда болыў, қэлип- 
лесиў, раўажланыў тарийхын үйрениў, сол жыллардағы қарақалпақ 
одебияттаныўынын эҳмийетли ўазыйпаларанынан еди, Жас илимпаз 
бул ўазыйпаны өз мойнына алды ҳэм академик М.К.Нурмуҳамедов- 
тыц илимий басшылығында оны инабат пенен орынлап, 1970-жылы 
Ташкентте Тил эдебият кнститутыныц Қәнийгелестирилген Илимий 
кецесияде қарақалпақ г\'рри^шери мэселеси бойынша кандидатлық 
диссертациясын жақлап шықты.

Уллм ойшыл ҳэм сыншы В.Г.Белинскийдиц пикири бойынша 
роман халықтыц коркем-эстетикалық, философиялық ой-пикирле- 
ринин, улыўма онын руўхый дүньяс1.1иыц рауажла1п>|ў дэрежесин 
белгнлейтуғын факторлардыц бири. Усы пикирдиц бир көриписи ре- 
тинде эт:сен эсирдид 70-80 жылла{)ындағы қарақалпак эдебиягында 
роман жйнрынын күшли раўаўкла1гғанын атап өтсек болады. Изерт- 
леўшилердиқ мағлыўматына қарағанда, тек ғана 80-жыллардыц өзин- 
де 50 роман, 70ке шамалас повестьлер двреген. Әлбетте, олардыц бар- 
лығы жоқары сападағы шығарматар емес. Бирақ, сапанын да саннан 
шығатутынык есапқа алсақ, усы жылларда пайда болған Т.Қайып- 
бергеновтыц «Қарақгшпзқ дэстаны» ромаи-трилогиясы, Ш.Сейитов- 
тыд «Халқабад», роман 'гетралогиясы, С.Баҳадыроанын «Тәғдийр», 
К.Мәмбетовтыц «Посқан ел» роман-дилогиясы, усы автордыц «Ҳүж- 
дан», А.Садықовтьщ «Гас та гүллейди», «Бостансыз бүлбил», О.Әб" 
дирахмановты15 «Босаға» романлары эдебий сын, яки илимий ана- 
личдин қатац тзлапларына жуўап бере алатугьш и^ыгармалар болды. 
Роман^шрдыц бундай раўамашньгўы ез нэўбетинде илимий таллаўлар- 
ды талап С1ти. Ил1г*!яазларда.н М.Нурмухамедов, Ж.Нарымбетов, 
З.Насруллаева, Ә.Қожықбаев, Т.Қурба!1баева, Қ.Султаиовлардыц қа- 
рақалпақ романларыньщ түрли .мэселелери менен шуғылланыўы усы 
жағдайлардан келип шықты.Усындай уқыплы к.әнийге^!ерден роман 
туўралы не гоп аўысып қалады? Бмрақ, Сарыгүл өзи ушын жаца или- 
мий бағдаг*' болган қарақалпақ романьш мзертлеўге қол урды ҳэм ол 
туўралы бурын айтылмағая жана пикирлер айтаалды, Қарақалпақ ро- 
маныныц миллий көрке.м сагалары, яғный эпостан ромзнға шекемги
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июлюциясы, онда миллий характердид жаратылыўы, улыўма инса- 
тлйлық идеялардын бернлиўи, баяилаў усьи^ларьи, жазь^ўшылық ше- 
берлик, тағы баскада мэселелер онын «Ромаи қэм дэўир» (1978) мо- 
нографиясында сэўлеленди. Бул мийнгт роман туўралы изертлеўлср 
арасында көрнекли орын ийеледи ҳәм илимий процессте итибарлы 
жаналыр^ болды.

Қарақалпак романларын изертлеў барысында илимпазды айрыҳ- 
ша қызықтырган мэселе олардьщ миллий көркемлик сағалары бо-пды. 
Бул мэселе Ж.Нарымбетовтьщ, Ә.Қожықбаевтьщ ҳэм басқалардыц 
ммйнетлеринде тийкаргы мэселеге қосымша ретинде айтылған болса, 
С.Баҳадырова оиы өз алдына изертлеп, жаца илимий бағ,царга айна,'ь 
дырды. Ол 80-жыллардагы изертлеўлерииде .\ш1ық деретиўшилиги- 
нен индивидуаль (дара) дөретиўшиликке шекемги процессги, халық 
прозасы ҳэм ҳэзирги прозадағы баянлаў усылларьшыц генетикалық 
байланысларын, романда сюжет, тип ҳэм индивидуаль характер жа- 
ратыўда фольюторлық усыллардьщ хызметин, шығармаларды кец 
та^шаў арқалы керсетип берди. Нэтийжеде карақалпақ романыньщ 
эволюциялык жолы, жанрлық өзгешеликлери, образлар дүньясы, ба- 
>11;лаў с1 и 1̂й жэне де кенирек ҳэм терецирек ашылды.

С.Баҳадырованьщ изерглеў стилине тән ҳэм жас изертлеўши- 
лер үлги алыўы тийис бир озгешелкк бар. Ол қарақалпақ романла- 
рын Орайлық Азияньщ көрнекли жазыўшьшары М.Айбек, М.Әўезов, 
Ә.Нурпейисов, Ш.Айтматов ҳэм басқаларды.н ро.манлары менен ҳэр 
тэреплеме салыстырып изертлейди .ҳэ.м оларды бурьшғь! Аўқам эде- 
бия1таныў илими кончекстинде ана^шзлгйди. Бундай усыл ой-өри- 
стин терещшгин, жоқары қәнийгеликти, кеп мийнетти талап етеди. 
С.Баҳадыроваиьщ бундай табанлы изертлеўлери онын докторлык 
диссертащ^ясьша (1985) ҳзм кунлы фундаментал моисграфиясына 
тийкар болды. Оньщ роман ту ўраты мийнетлери ҳэзирги эдебиятта- 
ныўға қосылған салмақ.'1ы үлеси бо<щы.

Прозадағы фольклорлық дэст\’рлерди, элементлерди изертлеў 
менен узақ жьшлар шугылланыў С.Баҳадь^ровамы биротала фольклор 
изертлеўшисине айналдырып жиберди десек, қэтелеспеген боламьп. 
Буны онын 80-жыллардын ақыры ҳәм ғэрезсизлик жьшларындагы 
илимий хызмети анық корсетедн. Или.мпаздын 1992-жьшы шыққан 
«Кигаби дедем Ғҳорқыт, «Қоблан», «Едиге» ҳэм ҳэзирги әдебияг 
ҳаққында ойлар» деге^! изерглеў ҳэм одебий сын мақалалары к т а -  
бы фольклортаныўда ҳэм эдебиятаныўда .чакыйкый '/ка1(ал1>1к болды

@  250 р



Жоқарыда аталған шыгармалар түркий халықлардыц эжайып көр- 
кем сөз естеликлери болып табылады ҳэм олардыц кеплеген түркий 
халықларда, соныц ишинде қарақалпақ халқында миллий вариант- 
лары бар. Оларды көрнекли тюрколог алымлар В.М.Жирмунский, 
А.Н.Кононов, Н.Дәўқараев, Х.Короглы, Ә.Қоқыратбаев, И.Сагыйтов, 
Қ.Мақсетовлар ҳэр қыйлы жылларда изертледи. Қулласы, бул есче- 
ликлер туўралы изертлеўлер баршылық. Бирақ, С.Баҳадырова бул 
естеликлер туўралы бурын айтылмаған, яки аз айтылған тэреплерин 
қозгап, олар туўралы илимде жача пикирлер айтты, қарақалпақ фольк- 
лортаныўында жақа илимий бағдар ашты, қэнийгелерде айрықша қы- 
зығыўшылық оятты.

Үлкен алымныц хызмети шығарған мийнетлериниц тек саны яма- 
са көлеми менен өлшенип қоймастан, оныц илимде жақа жол салыўы, 
жана бағдарлар керсетиўи, итибарлы шэкиртлер тэрбиялаўы менен 
де бахаланады. Шэкиртлер демекши, С.Баҳадырова илимди тек айы- 
рым жеке талан1лар күши менен раўажландырыў мүмкин емесли! ин, 
ҳэзирги жэмээтлик күш салыўлар мемеи осетугьтып жақсы билди. 
Сонлықтан ол уқьшлы шэкиртлер тацлап, оларга илимий басшылық 
етип, өзинин терен илимий идея;гарын ислечти .ҳэм эмелге асырды. 
Жуўмагында аль!мныц илимий идеялары ҳэм нийетлери ол тэрбиялап 
шыгарған 6 изерглеўшинин кандидатлық диссертациясында сәўле- 
ленди.

Жалықпай мийнет еткп, илимий жумыслар жазыў кеп изерт- 
леўшилердиц қолынан келеди, бирақ, олардыц мэтийжелерин «ба- 
зарға» шығарьш, республикағы, рег ионға, дүнья жүзине мэлим етиў, 
ганытыў, мойынлагыў ҳэр бир қэ1шйгеииц қолынан келе бермейди. 
С.Баҳадырова өз мийнетлери арқалы қарақалпақ фольклорын ҳэм 
эдебиятьи^ дүньяға танытқан илимпазлардан. Ол Москва, Қазан, Уфа, 
Стамбул, Лнкара, Измир, Кунья, Кипр, Боии, Лшхабад, Элиста ҳэм 
басқа да қалаларда өткерилген 20 аслам халықаралық илимий кои- 
ференцияларда, конгресслерде, симпозиумларда қарақалигақ эдебия- 
ты ҳэм фольклоры мэселелери бойыиша илимий баянаглар иследи, 
өзиндей белгили илимиазлар менен сэўбетлес болды, дискуссияларга 
түсти. Қарақалпақ эдебияты ҳэм фольклорын шет еллер;қ‘ гаиы гыў 
бойынша ол устазлары М.Нурмухамедов, И.Сағыйтов, Қ.Мақсетов- 
лар менен тец турады десек, асырып айтқан болмаймыз.

С.Баҳадырова қарақа^ишқ эдебияты ҳэм фольклорын дүньяга 1 а- 
нытыўда тек өзиииц жеке м"м"стлери менен ғана емес, ал бул жумы-
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сты шөлкемлестириў уқыбы бойынша да ажыралып т>'рады. (Онын 
илимди шөлкемлестириў хызмети ҳэм уқыбы узақ жыллар даўамын- 
да Н.Дәўқараев атындагы тил ҳәм әдебият институтыньщ директоры 
лаўазымында ислегенинде жақсы көринди. 1990-2007-жыллар). Көп- 
шиликтин есинде болса керек, 1997-жылы сентябрь айында Нөкис қа- 
ласында қарақалпақ халқынын дүньяға белгили «Қырық қыз» дэстаны 
бойынша халық аралық конференция үлкен той, байрам дәрежесинде 
етти. Дүньяга танылгаи или.мпазлар қатнасатутын той-конференци- 
яны өткериўди Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенеси ҳэм 
Министрлер Кецеси материаллық ҳэм руў-хый жақтан қоллап-қуўат- 
лады. Конференцияны өткериўде баслама кетерген ҳэм оны шелкем- 
лестириўшилердин бири Сарыгүл Баҳадырова болды. Усындай халық 
аралық конференциялар оныц шөлкемлестириў ҳәм басшьшығы ме- 
нен Некис қаласында «Алпамыс» ҳэм «Едиге» дэстанлары бойынша 
да еткерилди. Ғәрезсизлик дэўири халық деретиўшилигинин алтын 
мийрасын дүньяга танытыўда үлкен мүмкиншиликлер жаратып бер- 
ди... Ҳэзирги ўақытта изли-изинен баспадан шыгып атырган қарақал- 
пақ фольклорынын ЮО томлық бай гәзийнесин халыққа инам етиўди 
ойластырган ҳэм шелкемлестирген ец белсендилердиц бири С.Баҳа- 
дырова болып табылады.

Қарақалпақ эдебиятында .\әм әдебияттаныўында қызықлы бир 
жагдай бар. Бул жагдай бир қа^ар жазыўшылар менен шайырлардыц, 
эдебият изертлеўшилериниц керке.м дөретиўшилик пенен де ҳэм 
изертлеў жумысы менен де теннен шугылланыўында керинеди. Бир 
қатар повестьлер менен көплеген гүррицлер ҳэм «Тэгдийр» романын 
жазган С.Баҳадырованы жазыўшы сыпатьшда да үлкен талантқа ийе 
екенлигинен дэрек береди.

Деген менен, С.Баҳадырованыц баслы ҳэм салмақлы хызмети 
керкем әдебиятты, фольклорды изертлеў тараўында керинеди. Жоқа- 
рыда айтылганыидай халь^қтыц керкем-эстетикалық раўажлаиыў 
дэрежеси роман менеи белгилеиет>'гын болса, оныц улыўма руўхый 
дүньясыныц раўажланыў жагдайы романды, улыўма эдебиятты, кер- 
кем өиерди изертлеў жагдайы менен белгиленеди. С.Ба,ҳадырова қа- 
рақалпақ эдебияты ҳэм фольклоры мәселелери ҳаққында 400ге жақын 
атамада илимий мақалалар, очерклер, монографиялар, кандидатлық, 
докторлық диссертациялар жазьш, қарақа^шақ эдебияттаныў илимин 
жэне бир басқьш! жоқары кетерди, карақалпақ эдебияты ҳэм халық
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дөретиўшилигин қоцсылас халықларға, Европа еллерине танытты.
Қаҳарманымыздын «Қараөзекке бармағаным менен не арттыр- 

дым?» деген өкинишине онын хызметинин усы мақаладағы қысқаша 
сыпатламасы жуўап бола алатуғын шығар деп ойлайман. Бул ийгили- 
кли ислерди ол өзинин суйикли мэканы «Мысыр шәҳэри» Қараөзек- 
ке кетпей қуда инэм еткен бир өмирин, талантын, қалыўсыз жумсап, 
илим пидайысы бола алганлыктан ғана эмелге асыра алды. Нэтий- 
жеде қарақалпақ илими қанша баҳалы мийнетлер меиеи, қарақалпақ 
эдебияты бир неше әўлад китап оқыўшылардын кеўилииен шыға- 
туғыи жоқары қөркемликтеги роман ҳэм повестьлер менен толықгы. 
Елдин абыройын көтеретуғын бундай үлкен ислерди Сарыгүл Қа- 
раозекке қайтып ошақ басы машақалаларыныц қурсаўында қалғанда 
сирә дә ислей алмас еди. Быйыл жетпистин асқарына шығып атырған 
кәсиплесимизге күш-қ>'ўат тилеген ҳалда, «Қараөзекке қайтпағанын 
жақсы болған екен, Сарьи үл!» дегимиз келеди,

Қурбянбай Жлримбегов,
Фичологин шпшлергтиц докторы, 

профсссор, Қарацтпсщстап Республикасыиа 
мийнети сицген гичгш гайраткери.

«Еркин Қарацаппацстан» газетасы.
1-ноябръ, 2014-жы.ч. №132 (19594)
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ГҮЛ ПИТКЕЙ ҲӘР ҚӘДЕМИЦЕ!

Қаракалпақ халқын жэҳән билсин деп, 
Дэстанлары мэнги өмир сүрсин деп, 
Көкирегин алып-ушып дүрсилдеп,
Мудам мэртлик сапта турдьщ, Сарыгүл.

Жаслайыцнан шын берилип илимге, 
Қанық болдыц тиянақлы билимге, 
Жыйырма алты жаста күндей күлимлеп, 
Алымлар бағына кирдин, Сарыгүл.

«Қырық кыз» ҳэм «Едиге» дәстанын алып, 
Халықтыд мийрасы деп нэзериц сальш, 
Оларды изертлеп күн-түн толганып, 
Усладьщ сандықтын гилтин, Сарыгүл.

Илимпазлар келип түрли жақлардан, 
Нөкисте гүл терди шэмен бағлардан,
Сен жасаган илимий баянатлардан, 
Мил^шй дэстаиларды кердик, Сарыгүл.

Халқьша ҳадалый хызмет еткенниқ, 
Хызмет етип мақсетине жеткеннин,
Бири болып қатарьшда кеплердин, 
Таныттьщ дүньяға елди, Сарыгүл.

К^тлы болсьш алпыс бэҳэр жасьщыз,
Алла жүрим берип жүзден асьщыз,
Саў больш дэрьядай тольш тасьщыз, 
Қутлықлаў нәўбети келди, Сарыгүл.

Бэрҳама талабьщ келисип баргай,
Питпеген эрманлар тез бэржай болғай, 
Әўладларға а^ггын мийрас боп қалғай,
Жүз томлық дэстаньщ енди, Сарыгүл.
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Алпыс бэҳәрден де еле асарсац, 
Қатарыднам еле басып озарсац,
Еле де көп қысса, ромаи жазарсан, 
Толық имканият б^п сеиде, Сарыгүл.

Аль!м болып елге хызмет иследин, 
Кеўилиц пэк болған соц аттан түспедин. 
Халқьпшь! мақтаныш етип еследин,
Сен руўхьш байлықсан елге Сарьп-үл.

Профессор больш кәп устазлық еттиц, 
Жасларды билимге-илимге үйреттин, 
Илнмий кадрларға багдар керсетгин, 
Тарий.ч, дэстан болдын белли Сарыгүл.

Гүл питкей х?р қэдемине л илегим, 
Жалынланып -1ург'ай мудам жүрегин, 
'Гэрезиде тасты басып бир озин,
Орнын болсып мудам тордс Сарыгүл.

Е. А.11ласүгиров, 
20. 02. 2004. Иокис
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Сарыгүл Баҳадырова
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Масъул муҳаррир Тамара Машарипова
Рассам Уйғуи Солихов
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С.Баҳадырова -  филөлогия илимлеринин докторы, ирофеесор, 
жазыўшы, Қаракалпақстанға мийнети синген илим ғайраткери.

1966-жылы Қарақалпак мэмлекетлик пединститутынын тарийх-фи- 
лология факультетин питкерген, сон Өзбекистан Илимлер Акаде- 
миясыньщ Карака;лпақстан филиалыньщ (ҳэзирги бөлиминин) 
Н.Дэўқараев атындағы тарийх, тил ҳэм эдебият инстнтутында лаборант, 
киши, үлкен илимий хызметкер, сектор баслығы, инстнтут директоры 
лаўазымларьгада иследи. 1970-жылы кандидатлык, 1987-жылы док- 
торлык диссертациясын жақлады.

Абу Райхан Беруний атындағы илим хэм техника тараўы бойынша 
Өзбекистан Мэмлекетлик (1984), Н.Рерих атындағы халык аралық (2004) 
сыйлықлардьщ лауреаты, 400ге жакын илимий жумыслар менен 20дан 
аслам роман, повесть, гүрринлердин авторы.


