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И.А.Каримов 

АЛҒЫ СӨЗ
Г.идирдиц жазыўы менен шерек әсир ел ағасы болып, халқымньщ 

.К1.г(мг|1111 игқардым. Туўылған жер топырағы, ҳэр бир мүйеши, миллий 
м п и п л тсги ш щ  нэзик қашырымлары, ҳәр елатыныц жетискенликлери, 
............... . жүрегимде сақланған.

Қа|К1К11лпақстан  үлкем ни н ҳэр қы йлы  тараўлары н дағы  
мл1иқалаларды шешиўге бас-қас болганым себенли, экономика, социал 
|урмыс, илим ҳэм мэдениятымыздын раўажланыў жолларына қанық 
иилдым, мудамы мийнет зэбердеслеринин, илимпазлардыц, дөретиўши 
IVлгала[)дын өмир жолы менен танысын баратутын едим. Биринши 
11.'1ск ге ХШ1ЫҚ мәнин жеке мэптен устин қоятуғын, пэкизе, қолынан ис 
кслегугыи азаматларды көзимнен таса етнедим. О лардын 
иси.чологиялық нортретин тек кадрлар бөлиминдеги жеке ис қағазлары
Ч.и! эгирапымдағы усынылған мағлыўматлар арқалы ғана билип 
Қ()11масган, бәлки өзим бақлап, дурыс түсиниўге ҳәрекет еттим. Себеби, 
кад,рларды тацлаўда алжасыўға ҳеш кимниц ҳақысы жоқ, кишигирим 
к,,ггсимц ози елдин тәғдиринде аўыр ақыбетлерге алып келиўи мүмкин.

( )мир -  тьшымсыз илгерилеп баратырған ийиримли ағысқа мегзейди. 
Жоқары интеллектли, жүреги таза инсанлар ғана бул илимий- 
гехмикалық прогрессти туўры бағытта биймэлел басқарыўы мүмкип. 
Ха.мқым1.1здьщ тарийхьшда Тақыятас гидроузели қандай эҳмийеттеги 
кур1,1лыс болса, университет те тан соннан эҳмийети кем емес қурылыс 
\эм  жарагыў объекти болған еди. Себеби, илим -  сана шамшырағы. 
Длиысыншы жыллардан баслап тьшышыма қоймаған университет 
апи.|ў арманы мени көплеген жақсы инсанлар менен досластырды, 
ксўлимде билим иззетин жэне де муқыятлады.

Халықта, жақыньщды жаттай сыйла дегеп нақыл бар. Ҳэр бир 
яалықгьщ пиүткил дүньяға танылыўы өзинен шыққан уллы тулғаларьша 
()а1'|ланыслы. Елимиздин эжайьш перзентлериниц талантьш, мийнет- 
,11срин дүньяға ҳаўаза етип ен жайдырыў былай турсьш, өзимизде де 
қалыс баҳалан, мүнэсип сезлерди айтыўда жигерсизлик көрсетип 
жүрмиз.

Кишигирим мағлыўмат табыў ушьга қанша излениў керек. Тарийхый 
глгдирлср, оларды жүзеге келтирғен жағдайлар ҳаққында нмкэни 
П(1,11гаии1а анық билген заманласларынан сорап, епке келсе жаздырып, 
а||дыил1>|қгы гиклеў зэрүр. Қай дэўирде де, ҳәр бир тараў ҳақкындағы



51с;|ил1,1 мағлыўмат аманат, ертеқги эўлад оларды «ат шаптырып» изле. 
'габа алмайды.

Соплықтан да бизиц менен заманлас, елди раўажландырған, илимд! 
илгсрилегкен, мәнэўиятын жактыландырған тулғалар ҳақкынд, 
'юлығырақ жазып, келешек әўладка таныс етким келеди. Инсандь 
кэдирлеў, жақсылыьсларын еслеў, ол-да мурат. «Өткенди сыйлаған бар 
болар, тирини сыйлаған бий болар» деғен халқымыз.

«Ел хызметинде» атлы китабымда Пиржан Сейтов, Мәтек« 
Жуманазаров, Наўрыз Жапақов, Ибрайым Юсупов ҳәм тағы басқа ех 
азаматлары ҳакқында ойларымды билдирген едим. Баспасәзде көрнеклг 
алымларымыз Нэжим Дэўқараев, Қаллы Айымбетов, эжайьш талант 
Тилеўберген Жумамуратов ҳаккындағы естеликлеримди жэрияладым.

«Аллаҳ өмир берсе, басқа да идеяларым бар»,- деп жазған едим 
сонда. Үлкемиздеги салмақлы илимий орай хызметине шолыў жасап 
илим ҳаққындағы пикирлеримди ортақласыў нийети «Илимли елге нур 
жаўар» атлы мақаламды жүзеге келтирди.

Жазыўларымда тийкарлы дереклерге, тек өзим гүўа болған 
фактлерге, или.мпазлардьщ өз колжазбасындағы анық ҳүжжетлерге 
тийкарландым ҳэм бул мағлыўматлар пайдалы болса, кеўиллерге козғаў 
салса қуўанышлыман.

Адамньщ емири жүдэ тез етеди екен. Мен, Әл-Ҳақтьщ мэрҳаматы 
менен сексен торт жасқа келип, мьщ айдьщ жүзин көрген қариялар 
қатарына қосылдым. Календарьға қарасам, көп заманлар отип 
кеткендей, ал ўакыяларды, адамларды еслесем, тап жақындағыдай бэри 
есимде, бэри ысық'.

Қэдирданлардьщ ҳэммеси сай-сай больш кеўил сарайымда жайнап 
тур. Биреўлерине жасы үлкен болдым, биреўлерине —  жасы киши 
Олардьщ ҳэр бири, тэғдири имкэниятларына муўапық, бул дүньяны 
гүллендириўге үлсс косып, ҳадал хызмет еп'и. Енди ол инсанлардьщ 
көбиси, жасаған дэўирлери де кем-кемнен отмишке айланьш баратыр. 
Бирақ, келешек өтмишке тийкарланады.
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ИИИМЛИ ЕЛГЕ НУР ЖАУАР

|<Л|и,1111,1 иәмпп, илими ;к)р, билимли ел болмайды хор»,-деп Бердақ 
ПцГтмик щ талм қ пепсн илимди нэсиятлаған. Билимге талпыныў, әлем 
( ы|И1ир|,1111,1ц ма1ы'!ыи излеў, табыў ҳэм оны прогресе мэпине ж ар аты ў - 
ИИ1'||11 саипсыт.т, эжайып қәсийетлериниц бири. Омар Ҳайям; 
"қииыйқш дэлийллсрге тийкарланғап илим -  қутқарыўшы ҳәм мэцги 
Гкиыскл српс триўти»,-деген  екен.

Қирақалиақсгаи Республикасындағы фундаментал илим изертлеўди 
му,9|41ы1дик'гыр1.|ў+а қаратылған салмақлы илимий орай -  Өзбекстан 
Пмимлср акадсмиясынын Қарақалпакстан бөлими, бүгинги күни 
ри^Уижиаиыи, голысып, дүнья жүзилик илимий орталықта үлкен абырой 
ии таи , иии.гт.ш агырғанлығы мақтанышлы.

0)|(')с'ггс. илим жолы -  тар жол, тайғақ кешиў, машақатлы. 
Ч(11ии.1М1.г1 илим менен П1уғылланыўды «ийне менен кудық қазғандай» 
иси (шйкарга айтпаған. Бизин илимимиздин бүгинги күнге шекемги 
грискси бай тэж ирийбесинде -  халқы м ы зды қ даны ш пан 
иср 1си I псрипиц пидәкерлик мийнетлери, уйқысыз түнлери, машақатлы 
иипсдициялардын басынан кеширген қақаман суўықлары ҳэм 
1иыжм,1|)гаи ыссылары, биз билген ҳэм билмеген, акыр-ақыбетинде 
саиамаг.пыгым жойтқызған, ҳэтте, өмирден алып кеткен азаплары бар. 
Лл. олардыц машақатлы изленис нэтийжелери, илимий мийраслары -  
Пи\ас1,п байлық, тасқа қаланған нағыс, акыл шырағы болып, ел мэпине 
жираи. 1сслс1.иекти жақтыландырып бара береди.

I ! I -жылы сол ўақыттағы пайтахтымыз Төрткүлде халқымыздын 
ти1 и|)маланшы эсирдеги илимге талпынысыпыц жацаша көриниси, 
1арийхым1.1зды, мэдениятымызды, үлкемиздиц экономикасын, тэбийғый 
рссурслар|.1н ҳэр тэреплеме үйрениўди гөзлеген, жаца илпм 
га|'аў.11а|)ыпыц жүзеге келиўине тийкар болган-дэслепки Комплексли 
и;и1м изсртлеў институты дүзилген.

1438-жылы Қарақалпақстан халық билимлендириў комиссариаты 
ж ат .т ап  Тарийҳ, тил ҳэм әдебият бойынша илим изертлеў секторы 
шо.иксмлсстирилген, оны дэслеп жергиликли зиялыларымыздан 
Қ.ЛГи.шбетов басқарған. 1939-жылы институт Қарақалпақстан халық 
номпссариаты жанындағы Тил ҳэм эдебият илим изертлеў институты 
Гюлыи а1иг.шып, оны баскарыўшы директор лаўазымына Н.Дэўқараев 
ослгилсшен. 1942-жылы урыска байланыслы институт ўақытша 
жаўылып, 1944-жылы Тил, эдебият ҳэм тарийх институты болып 
қайгадап ашылғанда, Н.Дэўқараев директор лаўазымына қайта 
киЧыилаиады.

1Ч47-ж 1,шы Ти л , эдебият ҳэм тарийх илим-изертлеў институты 
Очбсксгап Илимлер академиясы қурамына кирип, Қарақадшақ 
нсоиомика ҳэм мәденият илим-изертлеў институтына айландырылган.
11исг1ггутга химия, биология, геология ҳэм ихтиология тараўлары 
сисгсмалы түрде изертлене баслайды . 1957- 1958-жыллары



ресиубликамыздағы илимий орай -  Комплексли илим-изертлеў 
институты болып жацаланып, институтты Р.Қосбергенов баскарды.

Қарақалпақстанда дэслепки иргели илим изертлеўлер тарийх, 
этнография, фольклористика, карақалпак тил билими, эдебияттаныў 
тараўлары бойынша алып барылды.

Тарийх. Пүткил дүнья халықлары өзлигин таныў хэм ез ҳаўазы менен 
тарийхын тиклеп, тарийхый қэдириятларын прогресс тийкары 
сыпатында багдарлаўға талпынады.

1933-жылы Қарақалпакстан тарийхын үйрениў, изертлеў бойынша 
топар дүзилип, ҳүжжетлер жыйнаў белгиленди. Қарақа^шакстан 
территориясындагы эййемги дэўир тарийхый объектлеринде 
С.П.Толстов ҳәм Т.А.Жданколар басқарган Хорезм археологиялық ҳэм 
этнографиялық экспедициялары қазба жумысларын альш барып, коп 
экспонатлар таўьш, изертлеў жуўмагында 1-11 томлық китаплар 
шығарды. Атақлы тарийхшы П.П.Иванов 1934-1941-жыллары 
Шығыстаныў институтыньщ илимий хызметкери больш ислеген 
ўақтьшда халқымыздыц мэдений мийрасы, улыўма тарийхы ҳэм 
этногенези бойынша бай мағлыўматлар топлап, тийкарлы билимлердиц 
қэлиплесиўине жэрдемин тийгизди. А.Н.Самойловтыц қарақаппақлар 
тарийхы хэм этногенезине байланыслы материаллары баспасозде китап 
больш жарық көрди.

Институт хызметкерлери профессор С.П.Толстов ҳәм Я.Досумов 
халқымыздьщ еткен дэўиринен пухаралар урысьша дейинги дэўирди 
қамтыған тарийхын жаза баслағаны ҳаққьшда сол дэўирдеги газета 
материалында мағлыўмат берилген еди.

Жаслығьшда усы салмақлы изертлеў жумысларьша белсене 
қатнасқан С.Камалов, Р.Қосбергенов, У.Шәлекенов, В.Н.Ягодинлер 
үлкемизде тарийх илиминиқ тийкарьш салды, қарақалпақ халкьшьщ 
тарийхьш жазыўда салмақлы үлес қосты.

Әдебият. Бизиц қалай мақтаньш айтсақ та жарасатуғьш ири 
көлемдеги фольклорлық мийрасымыздьщ тиклениўи —  негизинен 
институт жэмээтиниц дэслепки дәўирлердеги экспедициялық 
изертлеўлериниц жемиси. Бизде «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге», «Ер 
Ш ора», «М эспатш а» сыяқлы дэстанларды ц жүзден аслам 
вариантларьшьщ айырым колжазбалары бар. Бердақтьщ бизиц 
заманымызға қолжазба түринде жетип келген «Шежире»синиц жазба 
нусқасыныц өзи де халқымыздыц саўатлы, мэдениятлы, жазба эдебияты 
қэлиплескен халық екенлигин керсетеди.

■Халық мийрасьш жыйнаў иси ацсат кешпеди. Бул— қаншадан-қанша 
илим пидайыларыньщ мацлай тери менен неше жыллар бойы тьшымсыз 
мийнетлериниц жемиси. Олар елимиздиц барлық жеринде халық 
талантларынан дэстанларды, ертек, қосықларды жазьш алды, изертледи. 
Бул эдиўли иске Ш.Хожаниязов, С.Мэўленов, Ә.Шамуратов, 
Қ.Айымбетов, Н.Дэўқараев, Н.Жапақов, А.Бегимов, А.Кэримов,



1)1)11мии 1И11. <) I рполагои, Қ.Мақсетов, Н.Камалов, Ә.Алымов, 
I 1и111Ч уиитч!, М.11|Г):шатдинов, Қ.Мэмбетназаров, Р.Хожамбергенов, 
1|11ти1|<1т. Ж.Хотииячов ҳэм тағы басқа жүдэ көп халқымыздын 

(И|1ИИ| ул м.пларм қагиасты. Қаракалпақ фольклорын жазып алған ҳэр 
н|1 ии1'|(11 НШ1К1.1 упи.п! жүда үлкен хызмет етип, үлкен саўапқа қалған.

......................... .. Ж1.1ллардын басларында Н.Жапақовтық басламасы
( И1Ч1 11 Д.^Укпрасн атындағы Тарийх, тил ҳәм эдебият институты 
щиичииниу (1)о,1и.клорыгнзЩ дэслепки XX томлығын баснадан шығарыў 
,и1МИ'1 ии күи мргибине қойды. Орайлык Азияда бириншилерден үлғи 
И1И.1И, Қирақалпақстан ҳүкиметинин тиккелей ғамхорлығы 
гмиилач'иидс 1977- 1990-жыллары бул китаплар «Қарақалпақстан» 
!|| и т  1.ИГДИ жа|м.ис кәрди.

ж1.1Л.1трға келгенде, фольклордын көп томлығын шығарыў 
||1'1И1мт‘1.т усы дэўирде институт директоры С.Баҳадырова 
||1ит'11.1|1Л1.|. Оиын басшылығында институт жэмээти 1995-2005- 
гиитрда Озбскстан Игшмлер академиясыньщ, Өзбекстан Министрлер 
|||||И1Г1И жаиындағы шшм ҳэм техника комитетинин гранты 
И1кпр|.и1да (|)ольклорымыздын түп нусқасын тиклеп, 100 томлығын 

т  иига (аярлап болды.
Ьуи (пи'|баҳа миллий ғэзийнемизди баспадан шығарыў исинде 

,п|)лк11,1И1ақс1ап ҳүкиметинин ҳэр тэреплеме қоллап-қуўатлаўы менен, 
ИСюксгаи И^шмлер академиясыньщ Қарақалпақстан бөлими баслығы, 
к(1иимика илимлериниц докторы Н.Қ.Аимбетов айрықша белсендилик 
|рс(.чги. Пэгийжеде 100 томлықтьщ дэслепки жемислери жарық 

ирДИ.
[■үгииги күни фольклорлық мийрасымыз дүнья илимине араласты. 

Қмриис қьг1» дэстаны Анкарада, «Едиге» дэстаны инғлис тилинде 
ч'Л1.сиик'идс баспадап шықты.

Гип бшшмм. Қ арақалпақстан К омплексли илим-изертлеў 
И1’ги гу Г1.1ИЫН шөлкемлескен дэўиринде -  областьлық халық 
и1и1млсидириў бөлиминин илимий-терминологиялық секциясы, 
риИ.ш.ис ү^исе таныў музейи, областьлық архивтиц тарийх бөлими ҳэм 

[ты  басқа бөлимшелер оған қараслы болған. Сонлықтан да, архив 
И1н'1риалларына нэзер салсақ, 1930-жылы С.Е.Малов басшылығьшдағы 
мп(1.110гия,11ық-лингвистикалық экспедиция қурамында билимлендириў 
‘ириў|.1 ўәкили Н.А.Баекаков, «Мийнеткеш қарақалпак» газетасыньщ 
Н')1ак1()ры Т.Сафиев, жазыўшы М.Дэрибаев, Илим-изертлеў 
м и ги |у гы и ы ц  директоры  А .П .Т етю ш ов, музей директоры  
I II. I орчинская, этнограф А.Х.Дэвлет, илимпазлар Қ.Айымбетов,
> 1'рга;и1сн, О.Қосекеев, К.Убайдуллаевлар жэмленгенлигин оқыймыз. 
у.1р К1.|й;пл тараў ўэкиллери тартылғап салмақлы экспедиция -  институт
1.1МЛПГИИИЦ миллеттиц тийкарғы қэдирияты болған тил билимип 
11срглсў жумысына үлкен мәни бергенлигин билдиреди,

Иисгигуг излениўшилери тэрепинен, ҳэзирги замап қарақалпақ



гилиииц морфологиялық қурамы дэслепки мэрте кец анализг 
'гаргылды. Қарақалпак тилинин алфавитин, терминологиясы; 
жстилистириў, орфографиялық сезликти дүзип, баспаға таярла; 
мэселелери де усы жыллары эмелге асырылды. Бул дэўирде орынланға! 
эҳмийетли ўазыйпалардыц жэне бири —  көлеми отыз мын сөздс! 
ибарат болған қарақалпақша-русша сөзликти дүзиў қолға алынған еди 
Оны дүзиўде, сөзлерди топлап, тематикалык жэмлеўде К.Убайдуллаев 
Д .Н асыровлар, А .Қ ы ды рбаев, Р .Есем уратова, М .Қәлендеров 
А.Турабаев ҳэм т.б. үлеслери бар. Қаракалпақша-русша сөзлик 1958- 
жылы Москвада, Н.А.Баскаковтыц алгы сөз ушын жазылғаи 
грамматикалық очерки менен, «Шет ел ҳэм де миллий сөзликлердин 
мэмлекетлик баспасы»нда жарық көрди.

Усы китаптыц ҳэм де 1967-жылы «Русша-қарақалпақша сезлик»тин 
баспадан шығыўы, дүньялық тил билими қурамыныц эҳмийетли бөлеги
-  каракалпақ әдебий тилиниц изертлениўине имкэният бериўпш үлкен 
табыслар болып табылады.

Буннан басқа, қаракалпақ тилиниц диалектологиялық атласы ҳэм 
түсиндирме созлиги жаратылып, сонғылығында усы тийкарда төрт 
томлық «Қарақалпақ тилинин түсиндирме сезлиги» баспадан 
шығарылды.

Жоқарыда шолыў жасаған дэўир изленислери нэтийжесинде 
Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалнақстан филиалы 1959- 
жылы дүзилип, вз жумысын баслады.

Беруний бабамыз: «Билим тараўлары көп, оған ҳәр бир келеси 
дэўирдин адамзатьшын ақылы үзликсиз мүрэжэт етсе, бул билим 
тараўлары оннан да көбейеди. Билим тараўларьшьщ артыўы -  
адамлардын илимге талпьшыўьша, илим ўэкиллерине ҳүрметине 
байланыслы» деп, келешекке үлкен ўазыйпа жүклеген екен.

Илимдсги эййемги дәўирден киятырған мийрас орта эсирде де даўам 
етти , бул дэўи рлерге  илим м аш қаласы  изертлениўиниц 
дифференцияланбаўы, белинбегеюшги тэн еди. Буньщ мэниси сонда, 
тэбийғый-илимий билимлер өз ишине философиялық пикирлеў 
элементлерин қамтыды, философия теркининде физика тараўына дерек 
талқыдаўлар ҳэм гуманитар билимлердиц элементлери болды .

Мине, үлкемизде фундаменталь илим изертлеў ислериниц ирге тасы 
қаланғанынан берги нэтийжелер -  илим тараўларьшьщ раўажланған 
сайьш дифференциялаиыў нызамларьша муўапық алға илгерилеп, бир 
қэнигеликтиц езинде күннен-күнге жаца тараўлар анықланьш, жана 
басқышларға кетерилип бара беретуғыньша гүўа боламыз.

Өзбекстап Илимлер академиясыньщ Қарақалпақстан филиальшьщ 
дүзилиўинде үлкемиздиц зэбердес перзентлери менен бирге, 
туўысқанлық мүнэсибеттеги досларымыздьщ, әсиресе, Өзбекстан 
Илимлер Академиясьшьщ сол ўақыттағы президенти, геолог, академик 
Х.М .Абдуллаев, белгили алым Т.Н.Қарьшиязов, И.Муминов,



N (\1 Му *нффп|кт, ( II.( 'кдродубцсв ҳэм басқалардыц мийнетлери бар.
•Ии11ИйМ'11<111 иураммпда 1966-жылға келип мәкеменин өзинде бар 

(1иги1|'1ии|1и»|||(1|1ы 11С11Г111НДС, Комнлексли тэбийий илимлер илимий 
ИН1 ии\'1м  (1111Ы11ЫП, (»л жсрдс М.Тэжетдинов, Р.Тилеўов, Ж.Саманов, 
'I Лпинрои, I* 14м)м(т, Л .1>ахиенлар директор лаўазымында иследи.

.|.|.111ы (|||111иал қурамындағы жаяадан ашылған Тарийх, тил ҳэм 
ч|м(111и( и т п п у п .т  Озбекстан Илимлер академиясыныц хабаршы 
(I |ц( ы )1 М.Д(»сум()11, соцынан, 1963-жылдан Қ.Мақсетов, 1985-жылдан 
I 1'»(1ми. 1'ЖК жыидан Д.Иасыров, 1990-жылдан С.Баҳадырова баеқарды. 
| | ’,и Уйк,111(111111.1 2007-жылдан баслап, ҳэзирги ўақытта А.Альниязов
1И ) > И | 1М И Н  I I I .

1и/(> Ж1.11И.1 (|)1италда илим-изертлеў институты статусына ийе 
-I 11М111111У орийы» атылып, оны Ш.Қаниязов, оннан соц И.Сулайманов, 
И ЛимОкчопиир (')асқарды.

*1(01'|а'И|11 Плпмлср академиясы Қаракалпақстан филиалын, дәслеп, 
|'Л '^ тыидпн М.К.Иурмухамедов, 1961-жылдан С.Камалов, 1996- 
.м.шдни Ч.Лодпрои, 1997-жылдан Т.Б.Ещановлар басқарды. 2004- 
.(((.|||ди(| (ки.'Л1т, оул -^стафетаны Нағмет Аимбетов даўамлаи келмекте.

< »|0»‘нч’'1аи И.11имлер академиясы Қарақалпақстан филиалы өз 
111||||1и1.1 даўамыида дүнья жүзилик илимий прогресске үлкен үлес 
((т ‘(.т. раўажлаиыи барды. Филиал жумыеларыныц тийкарғы бағыты -  
(|*0ии1 (»1111.111,идшрыиан пайдаланыўдыц илимий тийкарларын жаратыў 
м1М дс Омиўдэрьянын қуярлығы ҳэм Арат тецизи түслигиндеги 
оидирпсиик кү т  ги раўажландырыў, сондай-ақ филология, көркем өнер, 
|||111111С()(|>1И1 мэсслслерин үйрениўден ибарат болды. Усы тийкарда хатық 
'.0 /(41111.11 ы т.щ  дерлик барлык тараўларын қамтыған, сондай-ақ, 
.((|>ми11г1 (И1К илимлерге байланыслы қатар фундаменталь изертлеў 
)(>ум1.|с1|(>ры жүргизилди.

)1((>иомика тараўында Қарақалпакстандағы жер-суў, мийпет ҳэм 
Г)Ц1И.11( рссу|1сларынан рационал пайдаланыў имкэниятлары мэселелери 
(ю Иыиит гийкарлар жаратылды. Қэлиилесип атырған санаатлық 
р(|||(1И11а|1д,|.и( '.жономикасьш ҳэм оларды байланыстырыўшы түйинлерин 
(1(»(.ск 1(111 шйкарлады, халықтыц муғдары, жер-суўдан пайдаланыў ҳэм 
ми1И1С( рссурсларьшыц узақ мүддетли прогнозлары дүзилди.

Лрил гсцизи фаунасы -  ҳайўанатлар элемин реконструкциялаў, 
1К()( н,11(,(11 баратырғап ҳайўанат түрлерин сақлаў илажлары, Арал тецизи 
Гтиықтылық кэнинин ҳэзирғи замапдағы паразитарлық жағдайлары 
и 11‘рг.11сиди, Омиўдэрья ҳәм Арал тецизи гидрорежиминиц өзгериўшец 
ии'»^»» гыида Арал сүўени өндирисин жацалаўдыц илимий тийкарлары 
(|(»Г1Ыии1а изсрглеўлер альш барылды.

■ '.■^Оийп.и! илимлер тараўьшда 1971- 1975-жыллары и^шмий 
шсрглсўдиц улыўма мэмлекетлик жойбары бойынша Қарақалпақстан 
осимпмклсриииц 355 түриниц алкалоидлық дэрсжесин изертлеўге 
приапгаи жумыслар орынланды. Пеганин алыўдыц жаца дереклери



таоылды.
Қарақалпак физиклери ярымөткизгишлердеги жактылықтыц ерки! 

электронлар менен көпфотонлы өз-ара тэсирлениўин теориялы( 
изертлеўдиц жаца усылын жаратты. Үлкемизде дәслепки мэрте үлкей 
интенсивликлер тараўында еркин электронлардын бир, еки, үш фотонлы 
синириў коэффициентлери ушын ана^штикалық форхмулалар алынды, 
Үлкемизде дэслепки мэрте атом реакторларыида жумыс орынланып, ҳэр 
кыйлы материаллардыц механикалык ҳәм электрофизикалы1< 
кэсийетлериие нейтронлардын тэсири пайдаланылды. I

Г еологлар Қаракалпакстан территориясында бентонит ылайлар 
перспективасын, олардыц пайда болыў көлемин анықлады, прогно' 
карталарын дүзип, үлкемизде пор ҳәм палеогенниц фосфоритли 
қатламыныц таралыў нызамлылықларын изертледи.

Өзбекстан Илимлер академиясыныц Қарақалпақстан филиалынын 
«Хабаршысы» журналыиыц биринши саны 1960-жылы 26-ноябрьде 
шыкты, ҳэзирге шекем системалы түрде шығып тур.

Ғәрезсизлик жылларында Қарақалпақстан илими жанабасқышқа 
көтерилди. 1991-жылы Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстап' 
филиалындағы Н.Дэўқараев атындағы Тарийх, тил ҳэм эдебият 
институты -  «Тарийх, археология ҳэм этнография институты» хәм 
«Н.Дэўқараев атындағы Тил ҳэм эдебият институты» болып қайта 
шөлкемлести ҳам бурынғы бир институттыц орнына еки илимий орай 
пайда болды. Бул илимпазларымызға тарийх ҳэм филология тараўларын
03 алдына терец изсртлеўге үлкен мүмкиншилик жаратты. Тарийх, 
археология ҳэм этнография институты жанынан диссертация жаклаў 
бойынша Қэнийгелестирилген Кецес ашылды.

1992-жылы Өзбекстан Илимлер академиясыныц улыўма мэжилиси 
Академияныц Қаракалпақстан филиалын бөлимге айландырыў ҳэм оны 
«Өзбекстан Илимлер академиясыныц Қарақалпақстан бөлими» деп 
атаў туўралы қарар қабыл етти. Бул - илимий мэкемениц статусын, 
ҳуқықын, мүмкиншиликлерин жокарылатыў деген соз.

1994-жылы Тэбият илимлериниц бирлескен институты екиге 
бәлинип; 1. Ботаника, биология, ихтиология, паразитология 
лабораториялары тийкарында «Биоэкология институты»; 2. Физика- 
техника, химия ҳэм геология лабораториялары тийкарында «Тэбият 
илимлериниц бирлескен институты» дүзилди. Институтты 1994-жылдан 
Е.Жақсымов, 1998-жылдан Қ.Исмаилов басқарған болса, 1999-жылдан 
ҳэзирге шекем Е.Сейтмуратов басқарып келмекте.

Ҳэзирги күнде Өзбекстан Илимлер академиясыныц Қарақалпакстан 
бөлими— курамында: Биоэкология институты, Тэбият илимлерин 
комплексли изертлеў институты, Н.Дэўқараев атындағы тил ҳәм әдебият 
институты, Тарийх, археология ҳэм этнография институты, Арал 
бойыныц социал экономикасын изертлеў институты, Ботаника бағы, 
Қолжазбалар фонды бар - үлкен илим орайына айналды.
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1<үМ1т и  сумле ипимиичларымыч Қарақалпақстан аймағындағы бай 
(П(|||И||И |1й1'У|н-|111р/1,и11 илшйжели пайдаланыў үстинде кен көлемли 
ц 1<( II \ и*ум1,и'1тр|.т аш .т бармақта. Тәбият ресурсларын излеп табыў 

|)11|(|||||И1 упомпи 1т|'1лалап1>1ў, Үстирт кенислигиндеги нефть ҳәм газ 
1ич|гтс11111 дурыс бағдарлаў бойыша усыныслар

I | ||)(||| н,1К( Ч1(м11клс|) бирге ислесип, үлкемиз аймағында төгин 
. (И1И1Я |(||Цдг»||(1пы ў|1( болатуғын минераллардыц, гинс шийкизатынын 
.((.чи н»ии1'(1иры Гшр екеплигин анықлады. Жергиликли материаллар 
<(К( ((|и,и(ци (И-МСП1 ал1.1ў усыллары лаборатория шэраятында сыналын, 
ичирш ии уч 1,1111.1.11ды. Имаратлардыц фундаменти ушын қолайлы, дузға 
1Ы1И1М1И.1 (|(ү||Д11м с т  блог1:,1нын тэжирийбе үлгиси завод шэраятында 
(..(пи |(||.(1 1.11011.1 қам с1.111ақтан өткерилди.

11(((р( (.1'1((и'пт иидс \эм  Аралдыц қурғаған майданларында мал 
|.|р\'|((т.( .'(1.1* 1.111 раўажландырыўдыи қолайлы мүмкиншиликлерин

1И ||||Н р 1Ш11ЛЫ.
|(|(((ит((И ( Ч.ДМ социолог илимназларымыз Судочье көли ҳэм Түслик 

(1111(1 (рни ((иикскюры бойынша өз усынысларын берди.
Д|и.ри1(п1 иирдыц кеп жыллық мийнетлери нэтийжесинде тарийхый 

.|((((ми«11ч(ир кшылды, ески қалалар тарийхына анықлықлар киргизилди. 
^кИУк 1(,н1ШС1.11м.1ц 2500 жыллық, Хожели қаласыиыц 2400 жыллық 
.|р(1И'.(.1(1 П(г1мц алымларымыздыц қатнасыўында анықланды ҳэм бул 
.•((((инрлыц (оиинсй санелерин белгилеўге тийкар болды.

I »(1ичи'1пи Илимлер академиясьшыц Қарақалпақстан бөлими сырт 
'1'Н’ри' д,с ксциси танылды. Австралия, АҚШ, Германия, Корея 
'гчкуПиикисы, '1'үркия, Франция, Қытай, Янония, Ҳиндстан, Россия,
' |»(й(и (М11, 1'ү|1кмснстан мәмлекетлери менен илимий бирге ислесиўлер 
(инкн и,||]1ы1|,ды. Тарийх, археология ҳэм этнография институтьшьщ 
(рммпни кпры 1995-жьтлдан баслап Австралияныц Сидней университети 
I 4(1' (^^риициялы кэсиплеслери менен бирге илимий изертлеў 
|.',мыс11((р(.1и алып барып, Түслик Арал бойларьшдағы эййемги 
111((((111(( (кцкииыц ири орайларьш табыўға еристи, тарийхшы ҳэм этнолог 
I и,(М1|((р(,1мы ! Франция, Германия, Россия, Қазақстан алымлары менен 
(крк' илпмт'! изертлеўлер жүргизип атыр. Мэселен, Францияныц 

I •рйНш.ш Л (ияиыц изертлеў институты «Азия дэптерлери» журналыньш 
-'(((),' )М.|,1И1.1 X санын Қарақалпақстанға арнап, бизиц алымларымыздыц 
[ммкткитрыи жэриялады. Биоэкология институтьшыц алымлары 
|1('рмкиии11ы кэсиплеслсри менен Арал машқалалары бойьшша бирге 
|((1 1(14 1111 агыр.

I ил қэм эдебият институтьшьвд хызметкерлери фраициялы 
к.н (шпсслсри менен бирге республикамыз бойлаи фольклорлық 
киисциИии толкемлестирди ҳэм оньщ жуўмақлары бойынша 2008- 
(кыиы карақилиақ фольклоры сэўлеленген «Бабалар лапызы» 
1т(М1и1,т.ца1ы аудио-видеодиск Париж қаласьшда шығарылды.
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Буннан тысқары, бөлимдеги даўыс жазыў студиясында сақлаў] 
турган карақалпак бақсы ҳәм жыраўларынан жазып алынп 
аткарыўшылық үлгилери Франциянық Өзбекстандагы елшиханасы ҳ; 
Францияныц Орайлык Азияны изертлеў институты (1ҒЕА( 
жэрдеминде алып келинген заманагей үскенесинде тазаланы 
заманагөй лазер дисклерине көширилди.

1997-жылы қаракалпақ хаггық дэстаны «Қырык кыз» ҳэм түркь 
халықлар фольклорын изертлеў мэселелери», 2000-жылы «Әййемг 
Хорезм цивилизациясы жэҳэн мэденияты контекстинде» ҳэ 
«Авесто»ныц 2700 жыллыгына арналган халык аралық конференцияла 
Қарақалпақстанныц бай илимий, эдебий ҳәм мэдений мийрасларын ке 
дунья жэмийетшилигине танытгы.

Филиал тарийхында илим тараўлары бойынша агақл! 
қэнигелердин бир неше дүркини, дүнья жүзилик илим элеминде ап 
белгили алымлар жетилисип шықты. Қарақалпақ фундаментал 
илиминиц сағасында турган, қәлиплестирген, буннан былай д 
раўажланыўьша үлес қосқан -  Н.Дэўқараев, Қ.Айымбетов, О.Кожурон 
К.Убайдуллаев, С.Османов, И.Сағыйтов, Ш.Хожаниязов, С.Мәўленов 
Я.Досумов, Р.Қосбергенов, Ж.Орынбаев, Н.Жапақов, С.Камалон 
Қ.Мақсеюв, М.Нурмуҳаммедов, Ч.Абдиров, Т.Ещанов, Д.Наеыров 
И.Қосымбетов, И.Сулайманов, Е.Дэўенов, Р.Реймов, Е.Жақсымоц 
Т.Алланазаров, Қ.Әметов, З.Насруллаева, С.Қабулов, Ж.Нарымбетов 
П .Тәж имуратов, Г .Е сем уратов, С .Н ийетуллаев, С .А ллаяров 
А .П и р н азар о в , А .Б е к и м б ет о в , У .Қ ал н и я зо в , Ә .Қ ощ ан ов  
К.Худайбергеновлардыц исмлери ҳеш ўақытта умытылмайды 
Үлкемиздиц илимин раўажландырыўда үлкен үлес қосқан А.А.Соколов 
Е.Малов, С.П.Толстов, П.П.Иванов, Т.А.Жданко, А.С.Морозова
А .А .Гнеденко, Н .А .Баскаков, Е .Э .Бертельс, Б .В .А ндрианов 
З.С.Кедрина, А.Л.Мелков киби илим пидайыларыныц мийнетлерин] 
халқымыз мудамы хүрмет пенен еслейди.

Ҳэзирги күнде бул жерде Мэмлекетлик ҳәм хальщ аралық 
сыйлықлардьщ лауреатлары, дүнья илиминде аты шыққан илимпазлар 
Ҳ.Ҳамидов, А .Бахиев, Қ .Байниязов, М .Дэўлетов, Р.Тилеўов, 
Е.Сейтмуратов, В.Ягодин, С.Баҳадырова, Р.Ееемуратова, Ж.Саманов, 
Е.Өтениязов, Н.Аимбстов, С.Бэўетдинов, А.Оразбаев, И.Жолдасова, 
Л.Константинова, Б.Жоллыбеков, Ғ.Хожаниязов, И.Аимбетов ҳэм т.б., 
белгили илимпазларымыз раўажланыўды илимий тийкарлаў ислерине 
зэбердес мийнетлери меиен үлес қосьш киятыр.

Сондай-ақ, докторлық диссертациялар үстинде ислеп, халық аралық, 
илимий форумларда баянатлары менен қатнасып, грантлар жецип альш, 
дүнья илимине аяқ қосьш жүрген Б.Нарымбетов, М.Қарлыбаев, 
Ж.Бердиев, А.Жумашев, П.Нуржанов, А.Камалов, Л.Сарыбаев, 
К.Бектемиров, М.Мэмбетова, С.Нуржанов, З.Бекбергенова ҳэм т.б. 
илимимиздиқ жас буўыньщ хызметин де атап етиў орьшлы.
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!•) 4 11,(11)11111 отмиш қигир акадсмиклер плеядасы жүзеге келип, 
'1и||(нимп Пиш.т М I (урмуқамсдои, 1979-жылы С.Камалов, 1989-жылы 
‘I ЖЫ111.1 Г.1',1цаиов ҳэм А.Дэўлетов, 2000-жылы
I 1(.11!|рПи1П1, Қ.Қимидов, Л .Бахиевлар Ө збекстан И лимлер 

.»1. I (ПММИМ.1ИИ ЧИМ.И1К1.И1 агча болып сай.ланыў ҳүрметине миясар болды.
( .Камалов, Л.Бахиевқа «Ел-журт ҳүрмети» ордени, 

ы рнпм иы  ичым I ..Хожаииязовқа елимиздиц ен жоқары сыйлығы -
11.". (1 11(11 !■ ичнрмти,! агагы берилди.

I*. I |сИ1И111ИМ1.11Д1.П1 жоқары билимлендириў тараўы профессор- 
й.(,|и,|1|||н.11(г1р|.1т,|ц да илимге қосқан үлеслери гиреўли ҳәм олардыц 
.1)1 П1(р(|1(11и ((иимий тэгдирлеринде бул муқаддес дэргайдыц орны 

|(((р1.Н'ИК(
1|||||мим1Г1ди(| матақаглы  жолларын және де қыйынластырып 

(|Л("рк( Г|(111(.(У((( қорскет еткен қандай қубылысларды, ҳәдийселерди 
- • мум(и1п'’

1и||1и11ти/ц'11. бул илимий институт өз жумысын жүдә қыйын 
11(111(((|/(н, (111.1 (1.тп11.1 жь(ллардан сезилген аўыр шараятта баслады. 
1и(иК1(1((( суйсииўи мүмкин болган халқымыздыч әсирлер бойы 
.(.(.((И11((и11 миллий мийрасы жоққа шыгарылды. Мэселен, бир 
ииимки(иирымы! ({(ольклорлық шығармалар, яки авторлық деретпе 
.((ииииис 1Г1ЛС1ИИ1, таўып, жазып альш жэриялаўды, ен жайдырыўды 
((Иииси, 11()’1гика^п.1қ шеберлик сырларын анлатып китапша шығарса, 
■(»ум|<11 и.п ийжелерин баспасөзде жэрияласа, ол ақыр-ақыбетинде 
М(И(||И1И и у|и аидай айыплаўларға гирипдар болды.

I иимшдии 'Г£.шантлы улларьшыц басьша түскен трагедиялық 
иУчидт.щ 'гийкарларын өткен әсирдиц отызыншы жылларынан 
Г(((1 и и т .т . 1940-195 0-жылларда даўам еткен тоталитар дүзимниц 
(иимнии ии майданындағы ҳүжиминиц мақсетлеринен излеў керек. ВКП 
(П) ()(ти 111.1қ Комитети эдебият ҳэм көркем өнер мэселелери бойынша 
кшир карарларды қабыллан, оларда елдиц дөретиўши зиялыларыныц 
|1(И(((|И1И1ги 03 шығармаларында «идеясызлықты пропогандалағаны», 
..,пи-1И(«г \зм  көркем өнерди сиясаттан ажыратып таслаўға 
у^и.ткипи.пъ!», «көркем дөретиўшиликти партиялық принциплерден 
(иит.иутсгырғаны» ушын айыпланды. Бул процесстен мэмлекеттеги 
Ч1'111 (')ир рссиублика халықлары шетте қатмады. «Миллетшиллкке қарсы 
I үрсс» исрдеси астында мэдений мийрасларға ҳүжим ҳэўиж алды, 
идимиар жазықсыздан . жазықсыз қуўдаланды. Тоталитар совет 
момисксти 03 қурамына киретуғын барлық миллет ҳэм миллий 
рсспубликалардыц экономикалы қ ҳэм мэдений тецсизлигин 
ситш сп.фыў бойьшша қатар ислерди эмелге асырған больш де, 
.тыгыида бул халықларға қарсы, оларды кемситиў, аўқам қурамында 
млжбүрт'! услап турыў, исенбеўшилик, женсиз қадағалаў сиясатын қоса 
И 111.111 ()ард|>|.

1952-жылы 21-25-февральда қуўдалаў ҳәм жазықсыз айыплаўлардыц
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шыны болғын партиянын X пленумы болды. Пленумда республиканы 
дөретиўши ҳэм илимпаз зиялыларынын биразын «өз шығармаларынд 
жол койған үлкен сиясий идеологиялық қэтелери» ҳэм «бул қэтелерд 
дүзсткиси келмегени ушын» деген айыплаўлар менен жазаларға дуўша 
етти, партиядан шығарды, лаўазымларынан босатты, жуўапкершиликк 
тартты, қамады. Бул ҳүжимнен қонсылас республикалардын, Өзбекстан 
Қарақалпакстан знялылары да аман қалған жоқ. Көрнекли алымарымы:
Н.Дәўқараев, Қ.Айымбетов, К.Убайдуллаев ҳәм тағы басқала] 
«өзлеринин сиясий билим дэрежесин көтериў үстинде ислемейтуғы! 
хызметкерлер» ден, партия органларынын бюро .мэжилислеринде) 
пленумларда ҳәм партия шөлкемлеринин конференцияларында қатаь; 
сынға алына баслады. Оларды қуўдалаў, эсиресе, 1952-жылдьщ март 
айында Қарақалпақстан областьлық партия комитетинин Өзбекстан КП 
(б) Орайлық комитети X пленумыньп! жуўмақларьша арналған партия 
активи жыйналысынан ҳәм де усы мэселеге арналған Нөкис қалалык 
партия ко.митетинин VI пленумынан кейин жэне де күшейди. Бул 
жыйьшларда обласгьлық партия комитетинин секретары Л.Махмудов 
ҳэм Нөкис қалалық партия комитетинин секретары Рыжков баянат 
жасады. Жыйналыстағы ҳэм оннан соқғы сөзлердин рэмэўизиндс;
Н.Дәўқараев, И.Сағыйтов, Қ.Айымбетовлар «халыққа қарсы зыянлы» 
«Алпамыс», «Қоблан» «Мэспатша» дәстанларын, К.Убайдуллаев,! 
Б.Исмайылов, С.Ахметовлар «Қорқыт ата» китабын ҳәм та^ы басқа 
«феодаллық» шығармаларды үгит-нэсиятлаған», Н.Дәўқараев ҳэм 
И.Сағыйтовлар «Бердак шайырды «идеалластырьш, .миллетшилик 
характердеги қэтеге жол қойған», «ҳэзирги совет әдебиятын 
үйренбестен ескн дэўир әдебиятьш үйрениўге қунығьш, миллий 
ш еклениўш иликке жол қойған» илим пазлар А .Қ ы д ы р б аев ' 
«сабақлыкларында үлкен идеологиялық кэтелер жиберген» деген 
жөнсиз айьшлаўлар тийкарьшда жэбирленди.

Қуўдалаўлардьщ жағы.мсыз, зыянлы ызғырығы соз шеберлерин де 
қағыгты. А.Бегимов, Т.Нэжимов, Б.Қайыпназаров Ж.Аймурзаев, 
Т.Жумамуратов, И.Юсупов, Ж.Сейтназаровлардын ҳэр бирине бир 
«ярлык»тан тағылып, «идеологиялық қэтелерге жол қойған», «күшли 
совет техникасын бурмалаған», «Уллы Ўатандарлық урыс ўақыяларын 
бурмалаған», «буржуазиялық миллетшиллик характердеги шығарма 
жазған» деген сыяқлы дэлилсиз «ақ кез» жалалар жабылды.

Бул жағдайларда халқьшыз мийрасьш сақлап калыў ҳэм оларды 
дурыс баҳалаўда қыйыннан қыйыстырылған жоллардан тайсалмай өтиў 
илимпазларымызға ансат болмаған.

Екинши тосқынлық соннан ибарат, «карақалпақлар саўаты кем 
халық, тек 0,2% халқы ғана саўатқа ийе» деген тезис илимназлар алдьша 
тийкарғы корсетпе сьшатьшда қойылды. Олардьщ кеўил санасы сайран 
турып, усындай тэртипте жумыс альш барыўьша туўра келди. Бул 
қэўпеки гэптин сүйенген тийкарларьша ой жуўыртайық.
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Ч ачтм ни »; мнчим, Қарицалиақсгаида жақын өтмишимизде төрт 
1' М1 ‘уиим Iурди:

I Л((.(М 1>уи /качмў ҳүким сүрсен жылларда көп адамяар
инм »(• ►11*фт' пным, саўш атқаи . Халықтьщ тийкарғы бөлеги 

Ф|Н(,(У1.И1 Гипиги, Лраб гилиидеги дүиьяжүзилик мэнэўий 
I* 4ци.*||||(1 (((1М1'И 1и(и,а'қап.

' И.фкрмимниии! (|ри('| а^и||а1)и'1индеги жазыў. Бул халық тилинде 
Н1». * ;!|||(, Гпптм (араўыида «ески қарақалпақ жазыўы» деп те
ч>| и,1 |(рмП(ии,д1и ы с(.1яқлы таолдид, танвин белгилери арқасында

1П1Мг|| ииы|и4(и(,(и (урмисгаи, сөз қалай айтылеа сол турысында 
и)| Пр)(1 м»и ии1И.(.1(11,/ц.(. Ьул алфавит пенен 1924-жылы «Еркип 

1(1В1 ц М1|И. ‘ (И11М(И'(,1 ҳэм «;арақа:п1ақша сабақлықлар шықты. 1926- 
(мы 1.и(.уд1' (и(ч-|и(:ис(( биринши тюркологиялық съездден кейин 
.('.Н|Ц.М1|И.1;|И1111И 1тс(<,а (үркий тиллес республикалар сыяқлы латьш 
ф.и.иимИ! (км^ (мииа а.11Ы((а баслады. Бул жазыў Қарақалпақстапда 
*М -.11.(((1м ц('11(И( (и11(каи(.1лды.
1 )|(И(.И1 1(1(1 и.(У(.(, 1928- 1929-жыллардан латын жазыўы басланып, 

(И'1.(У «и 1(((1кар(.( ус(.( жазыўда жэрияланып, барлық мектеплерде 
) 1,1(1 и1М.(у|.т,ла сабақ оқытылған. Қарақалпақстанда жазыў ислери 
.1 йифиим 114' I 1930-жыллары толық өтип болды.

I |У |!1 )(и.(11,да(( баслаи басқа да түркий тиллес республикалар менен 
(|* ишмрам қ111)ақалпақ жазыўы да рус графикасьша тийкарланған 
(||тн11па' (кс бас^(ад(.(. Бул алфавиттиц 35 ҳәриптен ибарат биринши 
|р((1И((1.| ж(.(Л1.( 18-июльде Қарақалпақстан ҳүкимети тэрепинен
1 1(,||((.1имм1И,(1(, 1957-жылға шекем әзгериссиз қолланылды. Ал, 1957- 
.(К1.1 ,'Н ||и-(|ра.1((,да алфавитке және бир қанша өзгерислер киргизилип, 

ими )1ир1ткп.( гастыйықланды ҳэм бул алфавиттен ҳэзирги ўақытқа 
. (1)м) (()((1да,ка(((,(и келемиз.

I ((р)(йк1.(й п|)()(1ссс ушын қысқа дэўирде жазыўда сонша өзгерислер 
!у( |1гри((, жацаиш жазыўларды еле мецгермегенлер, арабшада терец 
М1(ИЛ(К1'тси.кср саўатсыз есапланған. «Ликбез», яғный, «саўатсызлықты 
1И1)(Н'(ыр(.(ў» төлкемлестирилип, адамлар жана алфавитте оқыўға 

()ри,(к,к(.(.
I )г) с'( ((п атырғапымыз, араб жазыўы дэўири де халқымыздьщ 

ии'ккгк(уалл1>1қ жетилискенлигиниқ бержақтағы мысаллары. 
1»')И'(И1!дс, ми^(лий прогрессимиздиц тийкары терец тарийхтан келип 
сшги ,К'лассик шайырларьшыз Жийен жыраў, Күнхожа, Әжинияз, 

и'р,ц)1К,. Омар, Отеш, Сарыбай шайырлардьщ ҳасыл дөретпелери, 
)ирд(.1и а(пч)рларыньщ ана сүти менен енген тыянақлы миллий руўхый 

))И(и1р.кар( а ийе екенлигин көрсетеди.
1чки ,к,пўирдсги дүнья жүзлик энциклопедист алымлардыц илимий 

риипгглмры ол ўақыттыц өзинде окыў қолланбалары хызметин де 
((у))р(.(и, о((((аи илимге талпынған ҳэр бир инсан өз бетинше үйрениў 

(мк.и(ия глар(.и1 тапқан, бизиц бабаларымыз да бул дүньялық
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билимлердсн хабардар болған. Олардьщ дөретпелеринде к 
инсаннын этикалық, эстетикалық талғамлары жоқары, тэлим-тэрби! 
илимий изленислердин тийкарғы тенденциялары сэўлеленген. Бс 
бабамыз;

«Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым,
Дилўарларды излер едим», - дейди.

Демек, халкымыз қай жерде даналық болса, хабардар болған, ил: 
қуштарлык пенен талпынған. Илимий, эдебий орталық болмаған ж 
бундай көркем свз усталары жетилисип шықпаған болар еди.

Елимизде ески билим мэсканлары -  мешит, медреселердин 
болғанлығын илимий мағлыўматлар тастыйықлайды. Б у л . жөнр 
тарийхшы М.Қарлыбаевтыц X IX  эсир х,эм XX эсирдиц бась 
Қарақачпақстандағы медреселерди изертлеген мийнети қуўатл! 
турарлық. Әсиресе, Х1Х-ХХ эсирлерде тарийхымызда илим, били 
талньп1ыў, жоқары билим беретуғын үлкен медреселерде, орта би. 
беретуғын мешитлерде оқыўға умтылыўшылық мысалларьш коп 
келтириў мүмкин. Халқымыз арасынан Хийўа ҳэм Бух 
медреселеринде, Араб мәмлекетлериндеги жоқары илим орайлары 
тэлим алғанлар болған. Олар сол еллердеги оқыў орынларьш питке] 
келип, Әмиўдэрья бойы ҳэм Арал жағаларында халык арасына 
таратқан.

Менин өзимнин билиўимше, Арқа зонада орта оқыў орны бол 
торт медресе бар еди; Ийшан қалада (Кегейли), Қарақум ийша 
(Шейхаман), Айымбет ийшанда (Шымбай), Дэўқарада (Тахтакопир).

Бул жерлерде оқығанлар пүткил Қуранды шығьш, Ахун атағьша 
болған. Ахун деген атақ ҳәзирги доцент деген илимий атақка тец келе] 
Ҳэр бир аўылда езинин моллалары больш, олар халкьи^ 
перзентлсрине билим берген. Халық арасында жасы үлкенге сэл1 
берсе, олардьш айтатуғьш ец эдиўли миннетдаршылық тилеги: «Мо^1 
бол, балам!» дейди. Бул «илимли бол», деген тилек сол дэўирден қалғЯ

Мэселен, мениц өзим алты-жети жасларымда аўылдағы Нағи 
ийшан аты менен аталатуғын мешитке қатнайтуғьш едим. Бул мешит 
200 ге жақын телетинге муқабаланған үлкен, аўыр китапларды көр 
едик. Ҳэзирети Нағым ийшан инқилабтан бурын, Мэкке-Мадинапы  ̂
мәрте зияратлаған, ислам динине садық улама болғап екен.

Бул мешит-медреселерде негизинен Қуран үйретилген боЛ1 
Қуранда дүньялық илимниц барлық тараўлары да жәмленген. Сон1 
менен бирге, бул орынларда адамзат даналығьш өз ишине қамтығ 
руўхый мийраслар да үйретилген.

Институт 03 жумысьш баслаған дэўирде Кецес ҳүкиметиниц жз 
бир ец унамсыз, халықтыц жүрек хүжданына қарсы иси - халық 
динсизлендириўға, иймансызландырыўға каратылған ҳэрекети болд 
Бул дүзим ҳэкимшилигиниц дәслебинен-ақ, ГПУ, оныц агентле
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I ,(1 Лир уИип, М1'ит I иср./п' 11ПГ1И11, араб жазыўындағы қунлы 
. ;-1 III. I )|,|м)|1И.!" 1|гм лы Гтап и,1м.1п, ор'1'еўдеп баслады.

‘ • м1' |11И1 и-п миап ал1.1и, «балам улама болсын, саў-
Ои^тмш! И(1,1п.1п оссии», дегеи мақсетте бесиктеги 

-•^“1 дт 11.И111 .1М а с 1ыпа қоя гуғын еди. «Белсендилер», ҳ э п е
■ Пц.мии *П1каи илресгепиц дастығыныц астындағы

/и» *У1 Ы11 1ИП.П1 к'С'1кеп. Всшалығымда, консы «Майшы»
- - 1 . 1  ||«*11'м III еи I' асгыиа ер-турманы саз жақсы ат минип, ел

I (•уми 1 ПУи' хибар жегкизер еди. Қоцсы миллетлер баҳалы
- •) (».»(1 ».1р1.т  стспап қалған. Бизиц арамыздағы усындай

=11 чммықп.! галаи, жасырғанларын таўып, өз қолы
М!1ин :;;И|11,1И Пири'и. Қуг)ап \ом де басқа да ҳэр қыйлы дүньялық 

*ЙМ1||'ИИ'И (ип|Г)а\а китапларын, жоқарыда аты аталған 
;)г:«1;(|*;Ь1рм 1.п.И11мм праСипа алфавитте жазылған дөретпелерин 

_ •11ИИ.М1 түўиап жылағанын көрдик. Соцғылығында Қабыл 
: ГМ тми.И! М '|111. Дегсп менеи усындай адамлардын кееиринен

^̂ ■1!И.|М»,Н и)1М||| мшмас жәбир шекти, эдебиятымыз, тарийхымыз 
•• 1‘.‘? .|р|)И| I (ИПм м т 1рлс.лирымы,здыц көбиси тэғдир сүргинлеринде 

'ЬИГй/УИ;! Кун .иү,д.1 уикси окиниш!
I ' 1р II ми 1.'(и 1(11 қуда1п а шүкир деймиз, ҳеш ким халықтыц ақыл- 

;|нн* |.м(г(|И (|| миПрасI ы путкиллей жоқ етип жибере алмайды. Бул халық 
.ио-чи.и(.|, шриИн. (ил, мэденият, илим, билим, сиясий-философиялық 
1 1 1 МИ1.!Н;)( И1ич\|,1идт 1.1 жэмленген ез алдына энциклопедия -  руўҳый 

и1(щ, ,|\ |,мдпи муы и а отип, бизиц дэўиримизге жетип келген. 
м И1М/1Н рнУожлачдырыў жолында Өзбекстан Илимлер 
ии иии иы  1<а1И1қал(1ақстан бөлиминин алдында турған 

«И.ИН11С1И11 ('тр 1«пз жасан турған еки дәрья аралығы, Әмиў ҳэм Сыр 
(Й'(И|И,( исидсп И.11ИМ ҳэм билим тийкарлары жэмленген орынлар. 
((И.н ((|((1ми қлм мэдениятыньщ сағасьшда турған «Авесто» 

1(|||((1(рмт 1.(1м.|ц дсрсгп үш эсирге шамалае ўақыт бурьш Әмиўдэрья 
Я:((Г'|ир1,(((1( қслпп гакалғанлығы, бизиц тарийхымыздыц бийбаҳа 
(..;«(1ирим I (•ксплпгип билдиреди. Қ арақалнақстан альш лары  

Ч|(й1|1И(1И ии1, Ж.Ьазарбаев, М .Тилеўмуратовлар бул эййемги 
|(((1((мр^(тм.1 уМрспиўге үлес қосьш, ондағы сэўлеленген фактлер, турмыс 
(И|(М(((, иИырым үрп-эдетлери, мәнэўий элем ҳаққындағы 
;им(1мр)(( кмр.дыц слегс шекем үлкемиздиц аўыл-қалаларында ҳэм 
кк((((.(ММ1 улшяглагада кецнен сақланьш киятырғанлығьш дәлиллеп
1.|||н'рии'ииш 11 1<;уўаиышлы. Соныц менен бирге бул мэселениц ҳэр 
1Ч1(И1((.( ни(с(( 1'.11срдс еле де терецирек изертленетуғьш тәреплери көп 
*с»мт(1 иис ппимий орайымыздыц итибарьш қаратқым келеди.

п |и 1(’М1 и изсртлеўлсри дүньяны тацландырған Мамун Академиясы 
Л|иш 1 м||( Г)м()амыз жайлаған мэкан этираплары, Хорезм ойпатлығына 
(1гр*>|. 1им II 1ч‘ўи,11ди мақтаныш сезимлерине бөлейди. Орта әсирдиц 
М(М1(.11111й1и ми даиыишаны, Қарақалпақстанныц тарийхый .Кят (ҳэзирги
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Ьеруний) жеринде туўылып-ескен бабамыз Мухаммед эл Беруний 
Лкадемияда изертлеў жумысларын алып барған, өз дәўири илими 
түрли тараўларында баҳалы жаналықларды ашқан. Оныц дүнья ж 
илимлеринде ен исенимли ҳэм эҳмийетли дереклер сыпаты 
баҳаланатуғын ҳэр қыйлы тараўлар бойынша бир жүз алпыстан ас. 
мийнетлери бар. Оларды үйрениўге дүньяжүзлик көле» 
қызығыўшылык артьш, езбекстанлы алымлар терен изленислер ах 
бармақта. Уламанық кеп томлық мийрасы езбек ҳэм рус тиллери! 
Өзбекстан Илимлер академиясы тэрепинен баспадан шығарылды.

Бул унамлы фактлерге неге биз итибарлы қарап, өз илим 
изленислеримиз бенен мүнэсибет билдирмеймиз? Бул жақалықлар, 
неге карақалпақ китапханларына жеткермеймиз? Жерлес бабамызд! 
баҳалы мийрасьш үйрениўге неге салмақлы үлес қоспаймыз?

Өзбекстст Илимлер академиясы Қарацалпақстан бөлимин. 
дыққатын және бир мәселеге қаратпақшыман.

Илимпазларымыз халқымыздьщ ҳақыйқый тарийхын тиклеў ушь 
салмақлы изертлеўлер алып барып, тьшымсыз мийнет етип кияты 
басқа да ҳэр қыйлы тараў қэнигелери патриотлық сезимлери мен« 
қарақалпақ халқьшьщ келип шығыў тарийхьш үйрениўге үлес қоспақт 
Лекин, солай болса да, бурьшғы мийнетлеримде де тэкирарлаған сди» 
бизин тарийхымыздын шешилмеген түйинлери кеп. Жуўапкершилиг 
аўыр, лекин шэртли мэселе -  миллетимиз тарийхьшьщ ерте дэўирлерг 
тақалатуғьш шынлығы толық тикленбей атыр.

Белгили илимпаз Л.Н.Гумилев езинин «Әййемги тюрклер» деге! 
китабьш, «Инсаният тарийхьшьщ изертлениўи оғыры тегис емес» де1 
баслайды. Ол китаптьщ «Әййемги тюрклер тарийхы» деген бабынд! 
мынадай пикирлерди билдиреди: «Ҳэр бир халықтьщ тарийхы ө! 
тамырлары теренде болыўьша қарамастан, барлық дэўирдин д< 
тарийхшыларында сэне белгилеўди (олардьщ пикиринше) халықты: 
пайда болыўын билдириўши сэиеден баслаўға талпьшыў бар. Сола 
етип, римлилер шэртли сэнеге - Римниц тийкарына ийс болды, арабла 
жүдэ ҳақыйқат сэне -  Муҳаммедтиц Меккеден Мэдийнаға келиўинен, 
рус жылнамашылары 862-жылды белгилеп, оған рус тарийхьшьщ 
«басланыў»ын туўрылады, француз шежирешилери «баслаў»ды 
Хлодвиг Меровингке байланыстырды, ал, тарийхшылар Огостен Тьерри 
басламасы бойынша бул сэнени 843-жыл -  Уллы Карл империясы 
шақабына байланыстырады. Әййемги тюрклер (тюркютлер) ушьш бул 
сэне 545-жыл больш есапланды»'.

П рофессор, гузлар ҳэм печенеглер ҳаққьшда жазғанда,
В.К.Тревердиц: «Бизиц эрамызға шекем VI эсирде Арал-Каспий 
жағалаўларьщда массагетлер, шамасы, оньщ бир белеги саклар 
(мас+сака+та=үлкен саклар ордасы, штабы) пайда болған»^ деген

Тумилёв Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. с.4. 26. 
-------- ^  ^ .Та
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• |||ПМ(1, Гиппм 1|тм1.11Г!1 шсксм VI эсирде Касмий, Арал 
1 ‘ ■■ м иецир, 0111.1Ц (М1р Г)(.»лс1 и саклар (үлкен саклар

Пом)им М ш м тп  11.М.Бичуриннин «сарматлар» 
. ..- .л и  )м 1И11МММ «хумлар» ҳаққындағы мийнетине сүйенип, 

И!!!и|..)1 |М1м Ги|н‘Д1г «...1>и'зиц эрамызға шекемги екинши 
|)|| 5! I и; 11(м. (й)|)мм л\111 алаўлар^^шда сарматлар жасаған. Ал,
■ гг . . нмммм тм|чм1!(1- Оулар, 156-жылларда хунлар батысқа

111 ).,||)(М1 ..........................  аланлар басқарған қэўимлер
! , ) ) ) ) . ) ( ).)г итири сы  болды. Хунлар Арал этирапы 
. )(н. г. |.)())|)1> и1(ч1и̂ ()(Д1.1. Олар 1:)олга-Ураллық еки дэрья арш1ығын 

.= =1 I )! | .()) III) .|.! |1(Ц' у| рлар мсиен биригип, гуннлардық жана халқьш 
;!'! (.1 ^1)и ' 11|мм|кчч()р, соцп.)льнында, бул халық ҳаққында 
)) м (1»(!))|(о|1 |.11(||)м(и‘М |уал1 амл).1ғым айтады.

'и-.) *|((1||))1 ( (г, и то р . «абар» (авар, обрлар) деген халықты да, 
I ■' »■!))(((•/(|()| ((|И1 Г|)1Ги)(.‘1.| дсм гастыйықлайды;

п>>(1(11(|(.111 ((Пиркор ж\ д.') сски этностыц VI эсирде дацқы жайылған 
:**̂ 11| |1)и( ц р м о  икм) болған. Ойлаў мүмкин, тап солар Батыс 

и!|((((1-.|()(( VI |И1 гимолш! қоўимлерин қыйратып, оларды арқада, Обь,
11.) " |м  I ммггП му')лықлары бойлап қорғаныўға мэжбүрлеген... 
и|.(|. 1()1|)))1|))|1|.| мл|11 болғанлығына исениў мүмкин, себеби олар 
им м о) (.1)1)'м.1|)1.111гап мукринлар, яки мукрлар (қытайша -  .мохэ), Узақ

II. 1)1(1 (и ||.ми11.1 11мм.11)1ам Х.ОМ батырлығы, тайсалмаслығы менен бир 
|: (М) м-(|))1 1|))мк 1ара1қан этнос. ...Абарлардыц эўладлары белгили: 

|)и|. Ч М .11М()лсрдс озиниц «черные клобуки» деген атьш сақлаған 
.( |||.| П))(1 Г||||1г1 м V ))|мсмги Русь арасьша түсип қалған карақалпақлар»'*.

I 1̂ !ММ1|1Г 1амам 1>алхаш пенен Арал ортасында Кангюй, яки Канг 
>|! () :,1.1М11гкг1 жа11.иасқам, олардьщ кепшилигин абарлар қураған. Бул 
I) ! м11(|«‘1( 41(111,мсиы. бирақ шамасы, мэдениятлы ҳэм бийғәрез мэмлекет 
1Г)1И1( 1 Им.1м хилқы 'гүрки(е «канг-эр» - кангюс ерлери, деп аталды, 
)()(ми VIII .к'мрде оларды грекше «пацзынак» ямаса, русша 
1.М !М.1‘,'М((и|1(1)дам бм316 таныс «печенеглер» деп атаған»^.

\(ч) (()М11К Ж .1>азарбаев, шайыр С.Ибрагимовлар Л.Гумилев 
.м.|.(,м)М((. (1111.111 гюрклер тарийхына байланыслы пикирлерине баспасөз 
(|)1И1М.1 )(1ИК11|)!1сларын билдирген, демек, бул мэселе жэмийетшиликти 
(|( ))1(К и,1|)1.1п гурыпгы.

|1|нм|кчг()1) Л .11.[’умилёв Россияда үлкен абыройға ийе. Татар халқы 
И1ИМ м(лас1.1мыц мыц жыллық юбилейинде Қазан университети 
||1М.М1Д|| ()111.111 козиниц тирисиндб үлкен естелигин қойды. Бул ҳүрмет- 
) )г I 1 ммкарсы ! емес. Илимпаз өмири даўамында ушырасқан ҳэр қандай
1.||||.м11м1.1:м.1қлар1 а қарамастан илим изертлеў 'жумысларын тоқтатпаған.

I ''мииСи II I ыгячслетие вокруг Каспия. М., 2002. с.304.
I (1111)11 .’-*)Ь('|.
( 11И11Н 10̂  ЧО()-бб.
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1>айкч1л колипин шығыс жағында, Қытай шегерасында он сегиз « 
сүр| инде жүрген ўақытларында да эййемги тюрклер тарийхы мс| 
1муи,1лланыўын даўам еттирген. 1993-2007-жыллар аралып 
« /1,ревиие тюрки», «Тысячелетие вокруг Каспия», «История нар< 
хунну» деген атамадағьг үш китабын баспадан шығарған. Оны 11( 
қэўимлериниқ тэғдири айрықша қызықтырған.

Л.Гумилёвтыц мийнетлери бизиц ертеректеги тарийхымызга нус 
береди. Демек, бул мағлыўматларды кецирек ^'йрениўимиз дәркар. Би| 
соны да айтыў керек, мен тек бир мысалды келтирип атырман, басқа 
изертлеўшилердин тарийхымыз тамырларын ацлаўымызға себеп болғац 
излеиислери көп ҳэм оларды нәзерден қалдырмаў дэркар.

1998-жылы Кипрда шығатуғын «Орман» хэптелик газетасынық 
неше санларында Исмайыл Бозкурттыц Қарақалпақстан х,аққы1 
бизиц дэстанларымыз, жеримиз, тарийхый естеликлеримиз ҳаққы( 
мақалалары шыкты. Тү’ркия илимпазы Жейхун Ведат Уйғур тэрепи 
Анкарада «Қарақалпақ эдебияты» монографиясы шықты.

Түрки тиллес, соныц ишинде қарақалпак халқы фольклорын өз 
тинше үйренип изертлеген Германиялы а^тым К.Райхл миллий мийрас 
мызды дүньяға танытты*.

Бундай мийнетлердин шет елли илимпазлар тэрепинен жазылы 
әлбетте, бай тарийхымыздьщ дүнья дыққатында екенлигин билдире, 
Дүнья жүзилик тарийхта ата-бабаларымызға тийисли бир сөз болса 
итибарлы қарап, миллетимиз тарийхын жаратыўға жэрдем беретуг 
барлық илимий дереклерди қэдирлеп, ол мийнет авторларына шекс 
миннетдаршылық билдирген ҳалда, өз тарийхымызды өзимиз ирте, 
изертлеп, тиклеўимиз кереклигин жүрегимиз бенен сезинейик.

Ҳэзирден-ақ, ўақытты күтип отырмай, Өзбекстан Илимл 
академиясыньщ Қарақалпақстан бөлими, өз илимпазларын олард 
уқыбына карай, билимлилигин есапқа алып, ҳэр дэўир бойынша: қыт 
қыпшақ, Арал, Каспий бойлары, Украина далаларындағы қарақагшақл. 
деген мэселелерди майдалап, бөлшеклеп жуўапкерли тийис. 
илимпазларға системалы үйрениўди тапсырыў ҳәм бул ис 
тэртиплестириўи тийис.

Алымлардын мийнетлеринде бизиц дерегимизди қытайлар мено 
байланысгырыўшы да мысаллар көрсетилген;

«Тюрклердиц ханы Жангар Киминь-хан шегарасын қорғаў менс 
бирге, 03 халқыньщ қытайларға усаўы ушын барлық илэжларды кер  ̂
еди. Ол тюрклерди қытайша кийиниўге, имаратлар қурыўға, бийда 
жетистириўге мэжбүрлер еди. Оньщ ози қытайлылар арнап сал1 
берген Кинхо ҳәм Динсян шэҳэршелеринде жасады, бирақ 0Н1.1 
пухаралары кийиз отаўларда жасаўды мақул керди»^.

Курбанбаев Ә. Германиялы алым. 20 сеитябрь. 2001. №111 (17548). Қаракштац 
фольклорын изертлеўши. //Совет Қарақалпақстан.
Гумилёв Л. Древние тюрки. М., 1993, с.165.
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|.»и М!И иыумш иирд!'! л;|, ол жақларға барып, өзлеримиз 
. м| 1)м11ими( упи.т Қыг;и'| тилин, оныц иероглифин билиў 

-,1 I им 1м.ти1.Д11 рус гилин билетуғын қэниге жүдә көп. 
. —  '‘'ч»ыи 1ч ,1И1Й х,үкимеги күн-түни еутка даўамында рус 

I . )),))) |1Ч|(Ч |у,лп>1С1,т анггы, ол ҳәзир иске киристи.
.1 )нрм11чымы'1Л1.1 изертлеў ушын Тегеранға, Каирға,

II . роурии). ( >рсиГ)ур) қа барып, олардыц музей, китап 
; цц .)) т)и'|1иўимиз лазым. «Быламықты май келтирер», 
. >1) ).лр1Ч)ч'1 III, калрларды талап етеди. Мен «барлық исти 

, ■ .)) 11)1111' исырыў ксрек» деп айтып атырғаным жоқ. Ҳэр 
; 1иы 1.^т1 ьар. 1’сснубликамыз экономикалық жақтаи еле 
)(' .))), имюиияглар кецейеди. Негизинде ертели-кеш ез

■ ... ,..,) )111||,)|1 1'1И11, сргс дәўирден ҳэзирги күнге шекем жазып 
,,.,)|.)(11 иплм сгиўимиз шәрт-ғой. Оны тек Илимлер 

ц-мИ)),))) Қмриқалиақоан бөлими системалы иске асырыўы

-II )м|..)(Ь1ы Г'ир күндс жазыў қыйын ҳэм мүмкин де емес. Оны 
.инти , ач-аздан үйренип, алдынғы мэлим болған, 

, ■)) и)рт'1хқа соцгы табылған бөлеклерин қосып барсақ, ай 
».-(.) .ч<р. 1а|)ийхымыз аяғын тик басып, өткен машақатлы 
.111 ■ *|.|»1)С11111, қэзирги күнимизге шүкир деп, оқыўшылар
.. ......... . к,аўс1.|рып турады деймен. Әлбетте, Президентимиз
.| имии 11Йгқаи|,1ндай, ҳакыйқый тарийхты тиклеўи.миз, 
и ( .)),), ммиисгимизди эне сол тарийх пенен қуралландырыўымыз

I . . 1)).|(1)смиялық белимимиздиц алдында кеп шешилиўи тийис
• I ц ш м п к  р бар. Ьуны шешиў жүдэ қыйын, ҳэтте мүмкин еместей 

: ; •••! |(М 1.'.111)1И1 иикир менен биз келиспеймиз.
•!-|||.М|1И Илимлер академиясыныц Қарақалпақстан белиминде

- г . I),) ))||))м гараўлары бар. Оларда да шешими таўылмаған 
1 |гри 1.1И1. ( )ларға да тийисли нэзер таслаўымыз керек.

И )им<))| риУажландырыў ушын ен дэслеп илимий кадрлар керек.
I )М'|)))))1ИИ. иогенциал деретиўшиликке шын ҳүрмет болған жерде 
. ..ц,) |.уМ11))И жағымлы шараят көп ғана факторларға байланыслы.

I 'М(М, 1|||(! кслип соны айтамыз, бизиц илимпазларымыз жүдэ мэрт, 
. имом, «ницалықлар табыўға ынтығады. Исте ушырасатуғын 

!*пи1)М11,|11).|)(,т1рдыц себебин емес, оларды шешиў жолларын тынбай 
||М :‘1МЧМ) |Ч '|1СК. Илимди раўажландырыўды итибарсыз калдырған 

■М11* 11)М) м  псшеги болмайтуғыны ким-кимге де түсиникли.
1.И))., )|)манагей илимпаздыц максимал нэтийжени гезлеген 

|))и 1.1 жацалық жаратыў ҳэм билимлерин ен жайдырып, 
ч(И1((У((||.1'и.)қ ислеринде үлғи болыўында, илимий интаны 

мии()и)')ир||угс үлес қосыўында, илим жолында пидайылығында 
1|)ИМ04И1



И Л И М  ҲӘМ А ҚЫ Л  Ш Ы РА ҒЫ , ЕЛ И М И ЗД И Ц  СА УЛ А ТЫ  ЕД
Ердиц сэни -  ел менен. Елдиқ де көрки -  ер азаматлары. Ҳэр 61 

халыктьщ тәғдири тарийхында жанын пидэ еткен, ел-журты да олард! 
исмин уллы хызметлери ушын жүрегиниц төринде сақлап келп 
перзентлери болады. Усындай теберик инсанлардыц бири —  көрнек, 
алым, жазыўшы, драматург, педагог, шебер шөлкемлестириўши Нэж1 
Дәўкараев еди.

Нэжим Дәўқараевтыц өмири ҳэм дөретиўшилиги кецнен изертлени! 
ол ҳаққында баспасезде жәрияланған, ел аўзында айтылып жүр 
эдиўли естеликлер көп. Заманласлары, шэкиртлери бул тулған! 
адамгершиликли ислерге қозғаў салған көп ғана пайытларын толы1 
тасьт  айтып, шегине жеткере а.чмайды, илимий мийнетлерин орын 
баҳалайды. Ал, жарқын естеликлердин жүзеге шықпай көкей, 
жүргенлери қанша, айтылғанларьшьщ еле айтылмаған жақлары қанша?|

Н.Дэўқараевтьщ омирбаяны, илимий ҳэм мийнет жолы ҳаққында! 
ҳәр қыйлы дереклердеги мағлыўматлардьщ бир-бирине сэйк1 
келмейтуғын жерлери де бар. Буньщ себеби неде, жазыў ўақтында қэ' 
жиберилген бе, ямаса шьшьшда солай деп есаплаған ба екен, ен дурыс: 
қайсы бири, бул инсанньщ жүректи езип жиберерлик тэғдири ҳэм 
ҳеш кимге алмаспастай тэқири берген бахытыньщ бийноқыясы 
қэйткенде айқьшластырамыз? Бул сораў да Нэжим Дәўқараевтыц қэди 
қымбатын билдиреди, оньщ мийрасьш үйрениў бойьшша ўазыйпал 
жүклейди.

Мениц қолымда илимпаздьщ 1934- 1951-жылларда Төрткүлд! 
Нөкисте, Москвада өзи жазған, бири толық, бири қысқаша, бир неик 
өмирбаян текстлери бар.

«Мен, Нәжим Дэўқараев, 1905-жылы Қонырат районьшда туўылдым, 
Миллетим қарақалпақ. Социаллық шығысым бай улы. Әкем Сағаддин 
1914- 1915-жыллары пахта тазалаў заводына ийе болды. Завод 1916' 
жылы Қоцыратқа топылыста бузыльш кетти. Заводта қанша. исшиле, 
бар еди, билмедим, кишкене едим. Әкем саўда ҳэм аўыл хожалығы 
жумысларында иследи, соц туўысқанлары менен биргеликте аўыл 
хожалығы менен шуғылланды. Әкем 1928-жылы «кулак» сьшатын, 
аўыл хожалығы салығьша тартылып, оны телей алмағаны ушын 
жылға сотланып кетти. 1931-жылы түрмеде элемнен өтти», - деп жазған 
еди илимпаз.

Мениц де еситиўим, алымньщ экеси Сағаддин Дэўқараев бардамлы, 
көлемли жери, мал-мүлки болған адам. Ол сатыў ушьш алып келген 
затларыныц бир бөлегин аш-эптадаларға, жетим-жесирлерге бийпул, 
қайыр-сақаўат ушьш береди екен. Әсиресе, «ақ қапшық» деп аталғаи 
жылы ол елге ун экелип тарқатып, адамларды ашаршылықтан сақлап, 
саўабий ис қалдырғанлардан усайды. «Кулак»ларды класс ретиндс 
сапластырыў сиясаты жүргизилгенде, 1928-жылы ол үлкен салыққи
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1 I им>|.. „I ,1Ь1‘М1тц қ;|раму1ымда болдым ҳэм аўыллық
/|»Ч1 .1ЧП11Д1.1 алым, - 1924-жылы жоллама менен 

, , .й! (.)ии ли^Псрилдпм, Қазақ халық билимлендириў 
(йи(и||,и. |.у|Н1,та кприи, 1925-жылдыц октябрине шекем

, И1М II жаста. Усы жасында қарама-
■ .( «1 (•»,111ыи1м1.|||ык,нарды жецип, елден жүдэ узақта билим 

1 ғ I ■И4и!и «илы ты  қагардағы студентлерден болған. Бул
III чкмииигошыц 19 жасында Россияныц алыстағы 

.* I ( ,.(1р(1ии1(г1.тыц Холмогор деген жеринеи Москваға келии, 
и.м1ымгы'« мийнсти арқалы уллы илимиаз болып 

унм.и! Д1’11 есаиласа болады.
II I - я,  : ин,1 ИИ1.11МИ! I ачиз исмли нураний педағог 1975-жылы

■' II'
■ ■ I I '' ' I лыициры Орсибургга қарақалпақтан Нэжим деген бала 

I . . ((И1ИМИМ.1 гди. Оиын бет элпети, арадан елиў жыл ўақыт
• Ч‘'|И11Г||»11, (Ч1С ссимде. Кейин ол үлкен алым болды деп 

. |*м .|.Ы1||.1 ( >рсибург губерниясыныц Россия қурамына 
. .... ( .||1||ии,11ми.1 Қичақсганныц пайтахты ҳэзирги Қызыл-Орда 
, .,м-. 1.11М 10,”  ̂ ЖЫ11Ы Ллма-Лтаға) көшти. Нэжим сол 1925-жылы 

I ,, ,41,1, иинй тумысқа шақырылыи кетти».
I * 1*.|||| (ц. иПрь, 1‘>26-жыл март аралығында Қоцырат округлик 

(| .1И11И1ИИ пииимде иисиектор болып иследим, - деп жазады 
. И1И |М2(>-жылы аи р ел ь '1926-жыл июль аралығында
, •(•и! иО|1т11.лық судында практикант сьшатында иследим.
• ишиПркцси 1930-жылдыц октябрине шекем Алма-Атада

• ||!,И1 Оштмисидирмў инсгитутында оқыдым. 
и..^(!1г И1,1 шинсргсииммен соц, Қазақ халық билимлендириў
..........  .1ГМ1М Қогиитй иедгехникумына қазақ тили ҳәм әдебиятынан

.. <((и.(М(,1|. * ум м сьта жиберди, бул жерде 1932-жылдыц сентябрине 
ғ ( ()г1(мд(1м, Оииаи соц Уральск қаласына педогогикалық

- .... ||||1(м р111|.;(мм, бунда 1934-жылға шекем еки жыл даўамьшда
., II. I
I .( I) .ииитг ии! жш дайыида отызьшшы жыллардыц биринши 

..||1!г*.| (иишиИ исдогогикалық оқыў орны шөлкемлестириле 
!«|((:1 Уп.ики (1айлам1.1слы Қазақстан Билимлендириў Халық 
н г к р и .1(1.111« ка1 жазылып, Н.Дэўқараевтьщ Қарақалпақстанға 

|чги (,1 |,(1рц|1п,т.1 (СКММ1ИИ морте зэрурликтен алдырылыўы). Ол 1934-
I (г! ■.1|| ки1 иийсарында елине келип, педагогикалық ҳэм
I ий.иштий тумысиарыи даўам еткен.
II I «1 ицрцгки.т (шрдс айрықша таланты себепли жолы айдьшласып, 

и и и п п р ы  1(гисй1см, бирссс қай жерде жүрсе де «бай баласы» деп
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куўдаланғап, жэне таланты себепли елге керек больш, тынымс) 
изленген екен.

* * *

Мениц Нәжим Дэўқараев пенен жақыннан танысыўыма, ош 
эпиўайы инсан сыпатындағы ағла пазыйлетлерин серлеўи! 
халқымыздын белгили шайыры Жолмырза Аймурзаев себепши болды,'

Ядымда, 1946-жылы гүз күнлериниқ биринде «балалап атырға! 
жумыслар менен бэнт больш, аўқатланыўды да умытып кетипп« 
Институттын асханасьша барсам, жаўылып қалған. Енди не болса 
қаладағы ресторанға барьш бир тойьш қайтайын, деп жаяўлан жол 
шықтым.

Киятырсам, ҳэзирги бас почтаньщ тусында (еле жайы сальшған Ж1 
еди) Жолмырза ағаны ушыраттым. Ол кисини жақсы билетуғьш еди 
Ҳэптеде еки-үш мәрте пединститутка келип, волейбол ойнайды.

Мени көриўден:
- Қәллибек, кайда шықтьщ? - деп сорады.
- Аға, несин айтасыз, жумыс баса-баслаў больш, аўқатланыў/, 

умытьш кетиппен, енди ресторанға барып, бир жарылмақшыман! 
дедим.

Жолмырза Аймурзаев кеўили дэрьядай, демократияшыл адам ед 
«Табылған жолдас»ты жаздырғысы келмеди.

- Мен де сол жерден шықтым,-деди ресторанды нускап. Азмаз кейц 
бар екен.

- Ал, онда жэне барамыз, сени аўқатландыраман! - деп кеўилленди.
Маған не турыс, ере бсрдим. Жолмырза Аймурзаев тьшбай сөйлс

баратыр.
- Мен бү1'ин китабыма ККГИзден алпыс бес мьщ сом ақша алдьи 

Жазда кийиўге туфли алдым, - деп пальтосьшьщ алдын ашьш жибери! 
қойын қалталарын көрсетти. Еки тэрептеги қалталардьщ ҳэр биринд 
бир туфлидин «басы қылтыяды». Туфлилер жақсы еке! 
Жазыўшылардын ишинде соцғы модада сьшьш дүзеп жүриўг 
қызығатуғын Жолмырза Аймурзаев еди.

Ески мийманхананьщ төменинде, бир этажлы жайда жайласқа 
ресторанға жетип келдик. Жолмырза Аймурзаев көп аўқатлард! 
буйырды. «Жарльшьщ бир тойғаны шала байығаны» деп, биз де тойыг 
алдык. Шайырдьщ күлкили сөзлери менен ўақыт тез откендей сыяқлы.

Енди «есан-китап»ласарға келгенде, Жолмырза Аймурзаев:
-  Бир хабар бар, соған ҳэзир екеўимиз барамыз,— деп айтьш салды 

— бүгин Ташкенттен кандидатлық диссертациясьш .жақлап Нэжи^ 
келипти, бирге барьш қутлықлаймыз. ‘

-  Ҳэ, аға, мен жасы кишимен, уят болар, бармай-яқ қояйьш, - дессм 
Жолмырза Аймурзаев бираз кейиди.

— Енди, сен адамлар менен таныса бер. Ол турмыста керек болады,
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■. *.* 111П.1ММЫП уИим тяр агл аў  ибратлы ис. Нэжим
.1 ^Иннк Пп|1|,1\’ уии,т 0а1арл1.|қ ал1.|ўымыз керек. Сондай 
.. нН:  ̂ 1Н1<11 ', |1м нии (щ ры ўт болмайды!
.. »П1 Н1Ц 1М 1иУ|.т, ицрсўип коиьяк, шампан дегендей
- I м м ттн  111И-, копссрналар, колбаса, май, икра,

■. М“ииг.)( I ‘и т .т  мсиси Жолмырза ағанық гонорары да

.1 4и .«1<и иуп .ты  сәл генселе көтерип, еплеп Нэжим
, м 1(1*41111». Ьарсақ, адамлар еле жыйналмаған.
■ г ,,, ,  |.,(1|иИ11и жсцгсйге гапсырдық. Мен затларды 

' . + «рНИчИИС И1М.
I II . (и||И1(И1||1, |и '1111сгп келискеи салдамаллы инсан екен.

I . . , 1 . пцр мкИтпгди Гючеи таслады. Еринин қуўанышына
II «И н р К Ч И И  1.И М 1М С1СрСДМ.

• 1 уП 1М.1НҚМ 'Г'олд|,|. Көбисин таныйман: Қаллы
. н Ц. ),М1Н|,(|| ! ‘иг1.1Йгои, 1'спжсбай Убайдуллаев, Орынбек

. I - Ч( '.||р
'■ .. (.итииии!' жыймалгам жсрде ғаў-ғаў көбирек болады, ал 

.|| ‘ II ИИ1ИМ1И11. 1П'Р ()ас11.1 қыздырып, тилте жан ендиреди, ол 
... . .  •. I |йММ1‘ 11 .1ЖПМ ага х,аққьшда көп жақсы сөзлерди айтып

‘ I I ■ ^ИШИИ |11(,|р
1 41. 1.111,1 мшмм ,;и.| соз бсрилди. Мен бундай еалмақлы мерекеде 

I . 1 .|)и4(П1Ий 1абыс тиле(1, оныц хызмети, үлкемиз илими
■ ■ 1 * 1 .((.1И.111 1М1’Г>с|).)1мгммди жумсап, ылайьвды сөз айтқан болдым.

г в„|1|. )1М1 1.(11 дырмаЙ1.1м дсп хогиаметлеп атыр, биреўлери «қай
,|чи |.и|тм IIIы||, )1Со.11мырза Аймурзаев мийрими тасьш, «менин 

■*. •• |ли ИИ1ЫГI|.||1Ы11 агыр.
" (  .|..1!.1.|,И1(им1 дама мм.ма!!», созге қулақ түре-гүре дегендей, бул 

иц 1-.1Ц 111Й11.1 сизлсрдм 'гынладым. Айырьш пикирлер өмиримше
■ 1. п .й1(И1 Н111.(мда қа.пд|.1. Осиресе, Нэжим Дәўқараевтын Әжинияз, 
I 1 .1 Мнй 1ммк;у,11ым1, т  қосықларьшан, қазақша «Қыз Жибек»

- ( и' |||)и .1м, га(а(>М1а «Қара орман» күйин жырлағанларын адам 
11(1 .. .(уМММ! смсс.

I Г111|1 күтм  сәўбеги қырық күнлик азық дегендей адамлар 
■I! |.уии 11 Длўқараснты дастурханы ашық, есиги мийманнан

»(.|М(Миии1 сиқый шацарақ басгиысы, хошҳаўаз инеан сьшатьшда 
1И(:1 11((М

I I  .'1111|,̂ й|пнч11ыц гуўысқам нниси Үснат мениц достым еди, жаслар 
и.> .(циш' .Н'К1*(1т '1 сморг бвлиминиц баслығы больш иследи, оныц

(... мии'!.' мнитмасымда жумыс бабында районларды талай айландық, 
:|(1 пнши Пи(1( 1‘ 11.Д.1ўкарасвтыц үйине сәлемге барьш турдық.

(( ‘1 н '1ч1(1Н1-(1Гым устаз:(ык пэзийлетлерин ҳүрмет пенен еслеймен. 
М 1‘( 17-,((1.1111111(11.1 Қарақ;:шпақ мэмлекетлик бирлескен педогогикалық
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ҳәм муғаллимлер институтыньщ тарийх-филология факультети 
оқығанымда лекцияларын, илимий-теориялық конференциялард 
баянатларын қунығып тыцлағанман. Узак мэнзиллерди гөзлеп Қ1 
қомлаған қыран қустай саўлатлы ҳэм айбатлы, терец били! 
мийирман устаз қарақалпақ фольклоры ҳэм классикалық эдебияпы 
лекцияларьш үлкен йош пенен оқыйтуғын еди. Шайырлар, 
дөретиўшигинен сөйлегенде, көркем сөздин ширесин тамызьш, ял 
мысаллар келтирип, ҳэттеки косықларьш хош ҳаўазы .менен нал 
салып айтьш та жибереди. Жуўапқершиликке қатац, припцин 
илимпаздын көркем эстетикасы тан каларлық еди.

Студентлик дәўирде мен жақсы оқьш, мәмлекетлик стипеи, 
алыўға миясар болдым. 1946-жылдьщ январьшан институт жас 
шөлкеминин хаткери, сон областьлық жаслар шөлкеминин бюро ағз1 
больш тайьшландым.

Муғаллимлер институтын питкергеннен сон, оқыўды даўам е' 
нийетим бар еди. Бирақ, сол ўақытлардағы жаслар шөлкеми 
бириннш хаткери Мырзек Қэлимбетов қоярда-қоймай, Пир: 
Сейитовтық қабыллаўына апарып, мени Қарақалпақстанда жас, 
шөлкеминиқ кадрлар бойынша хаткер жумысына бекитти. И 
журип, кейинирек, 1955-жылы пединституттьщ тарийх факульте 
экстренно қызыл диплом менен питкердим.

Мине усы себеплерден, институтта жэмийетлик жумысла 
қатнасканымнан, ҳэр қыйлы мэселелерде деканат, ректо{ 
мекемелерге тез-тез кирип турар едим. Солай етип, елдиц белп 
азаматлары, илимпазлары менен таныс болдым.

1947- 1949-жыллары үлкемизде жас кадрлар бойьшша жуўап: 
больш, 1949-1951 -жьшлары Қарақалпақстан жаслар шөлкемин басқар 
жүргенимде, Н.Дэўқараев Өзбекстан Илимлер академиясьш 
Қарақалпакстандағы Экономика ҳэм мэденият институтын 
директоры еди. Ол жылларда елдеги ҳэр қыйлы тараў хызметкерле 
орынланып атырған жумыслардьщ есабьш баспасөзде жэриялай, 
Бизлер газета материалларьш жаслар арасында оқьш, пикирлесем 
Үлкемиздин илимий өмирин мудамы бақладым, десем де болады.

Я с *  *

Нәжим Дэўқараев қайсы тараўда болса да, дәслепки қэде| 
шөлкемлестириўден басланған. Әсиресе, оньщ илимди шөлкемлестир 
ҳэм раўажландырыўдағы хызмети айрықша.

1936-жыллары ол Қарақалпақстан комплексли илим-изертл 
институтьгаьщ илимий экспедицияларына белсене қатнасьш, эдеби 
тил билими бойьшша бай материаллар жыйнады.

Қарақалпақстан билимлендириў халық комиссариатыньщ қасындаг 
Тил ҳэм эдебият илим изертлеў секторы қайта шөлкемлестирилген, 
секторды баскарьш, оны қайтадан институтқа айландырыўда
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, ' I и 1*.иц фыпы И111 ииу) 1\а|К1калиақс1аи Ьилимлендириў 
И1)| 1.1ММ1М 1.1 « I ил члм одсбияг илим-изертлеў 

.11 |1ИН1'И.М1, 1И1М1 имрскго]! Полды. 1942-жылы урыс 
, 1.Я пи1||МММ.11111.1 ти1М1у'1 жумысы ўақытша тоқтап, 

I • ' 'I ■ ‘ И1М ' кимс! ммиц кас1>м|дағы «Тил, эдебият ҳэм
-(ит.и! кмйшдаи аип.шгат.шда, Н.Дэўқараев 

м (ми 1мМ(||| |11|||.и11|1М1ды қом омирииин ақырына шекем
■ .г I ,»|.1,(и |11-л;м1 ^'^.‘̂ -жылы Қарақалпакстанда илим- 

, . .|(у(||,||1 (км дмр||а|ч.м1 бе^и илеп берген Өзбекстан
, миа! 1,|(И|((( (шммммт ссссияс1^и1 гаярлаўда, Тил, эдебият
I , « и ! !  ((((рпи-у имс1итутыиыи Өзбекстан Илимлер

I.; [(мм(.(((м кмрмп, Қарак.сшмақ экономика ҳэм мэденият 
I им1 ((((у(ы (Ю1М.И1 кайта дүзилиўинде, 1959-жылы 

м |1 ,||,м1(имиич.1 Қарақа^ишқстан филиалына тийкар 
М|||1Ч(и(1 ж о и ели слер  б о й ы н ш а  с ек то р л ар  

I II (I 1Мй( *.1м.1,ч басм^ысы сы паты нда айрыкша
. I щч((

I I I  ,(((.мк(И1 шриИхыида биринши болып 1946-жылы
( ,-»(|1|М1С1 (I к,арпкалиақ әдебияты» атлы кандидатлық 

.|1|,ц((|( I>м1мар|.да Москвада қарақалпак әдебияты
..... .( * |(|. к-ри (роИытиа докторлық диссертациясын жақлады.

I ,■•((( |(. »11,(1 1(.и( (М111ип(11и бөлими қарақалпақ фольклорын
- ,а.1 (I! |М((|1‘.и ' ирмалгаи. Ву(чда дәслепки мэрте қарақалпақ 

(М .(.|М(||.||.11. жақгаи классификацияланды, Н.Дәўқараев 
. . II 1.1.(((((, дауГмит.ш жүдэ қәстерлеп, оқыў ҳэм тэжирийбеден 

((1)(((м(((( •'!( м.итмс жарагып, кишкене ертеклер менен нақыл- 
, |.,| |.,(( I (|1(|,и(, им1ка.1м.1қ дәсганларды қамтыған бай фольклорлық 

|.»1 миыи ((1(и̂ (м11 ,1ЧМ11Йс 11111 дүиьяғатанытты.
I ..((1 |ч|М((.1и 1т((дм ()(1лыўы ҳэм таратылыўы мәеелесине көркемлик 
, - II 1.1(11.1 и курмл(,1сы, рифмасы ҳаққындағы, «Қоблан», 
■« ■!:.: .| |.1р(.(қ Қ1.13» дәстанлары ҳаққындағы тарийхый 

(■((|||||мм гүИ стси аишшзлерин оқығаныцда сулыў поэзия 
,1,11 ( ((|.мм (^мрт пц.
* ... (1И1(1 (|||ми ц.ктаилары бойьшша баҳалы мағлыўматлары оньщ 

. >ч  ' (,(  ̂1и..‘|( ((,1111110 болганлыгын билдиреди. Мәселен, «Алпамыс»
. (мнк I 'I 1(( (имиык басқа да бир қатар халыклары арасына кецнен 

|| и и III (1М|' М. д.а кси достанныц қаракалпақша варианты жүзеге 
((гк '11111.1(1(1, пул длсгаи бе;(гили шайыр ҳэм жыраў Жийемурат 
|. ( .(..(н.чммимм игкси эсирдиц сексенинши жылларьшда жазып

\..... . 1.у(( ниритигыц биринши бөлими Әбубакир Ахмеджанович
,, и I 1|11>|иим и и.ирнқалпақ ҳэм рус тиллеринде биринши рет 1902- 

((1(1 ((1(1 (1(|||(М1 1111.11 ирылды. Китаптьщ сөз басьшда Диваев бул 
111И ОмиУд.1р|.м болиминиц бурынғы баслығы генерал-майор
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К.И.Разгоновтьщ тапсырыўы бойынша Ж.Бекмухаммедов тэрепи: 
жазып алынған ҳәм баспаға таярланғанлығын атап өтеди. Оныц китаи 
жазған жуўмақлаў сези бар: «Алма бас үйрек ойнап жүрген- балаш 
колында жаксы, бектин қамарына илиўли турса, ҳасыл пышақ ғэўҳ 
сабында жақсы. Ҳэр ким анасынан жекке болса да, өзинин туўылС 
елинде жаксы. «Алпамыс»ты жазыўды тапсырды маған, себсм 
Жийемураттын тилинде жақсы».

«Алпамыс»тыц Ю супбек Ш айхулисламов тэренинен Қа1 
каласында қазақ тилинде шығарылған варианты да мэлим. ...Өзб 
тилинде «Алпамыс»тын бир неше вариантлары бар. Сонын ишии 
Фазыл Юлдашевтиц сөзинен жазып алынғаны 1939-жылы өзб 
тилинде Ташкент қаласында баспадан шығарылды. Буннан басқа, ерт 
түринде қара сөз бенен баянланған «Алпамыш пэм Бархын Хлыу» дег 
башқуртша варианты ҳэм «Алып-Манаш» деген ойратша вариантла| 
бар».

Диссертацияда қосықлар, нақыл-мақаллардыц ҳэр бири де бир не| 
типке бөлип үйренилген. Бунда жэмленген «Батыр — ел ырысь 
«Ердиц сьшшысы — ели», «Ерди намыс елтирер», «Ердиц сэни 
менен, жердин сәни суў менен» деғен сыяқлы қатарларды оқы 
алымныц өзи де тап усындай халық нақыл-мақалларьша сай азам 
больш жасап өткенлигин ойлайман.

Жумысты дэслепки мэртебе «Жийен Тағай улыныц мектеби. Он 
хызмети қарақалпақлар Сырдэрьяныц теменги жағында татыў боль 
жасаған ўақытта, XVII эсирге сэйкес келеди» деп баслап, усылайын!: 
Соппаслы С ьты ра жыраў, Муўса бақсы, Сүйеў баксылар ҳаққьшда К( 
мағлыўматлар берилген.

Диссертацияныц екинши бөлими ХҮШ-ХХ әсир аралығьшда! 
эдебиятымыздын тарийхый раўажланыўын изертлеўге арналған. С 
XIX эсирде жасаған қарақалпақ шайырлары Күнхожа, Бердақ, Әжини 
Өтеш ҳэм тағы басқалардыц деретиўшилигин дерлик толь 
ж эмлестирип, системалы  сы патламасы н дүзди, қарақалп; 
эдебиятыньщ буннан кейинги изертлениўиниц жол басшысы болды.

Жумыста алым қай бир мэселени изертлегенде де, қулашты ке 
сермеп, езиниц ҳэр тэреплеме билимине тийкарланғанлығы керинед! 
1740- 1741-жылғы ўақыялар баянланған «Ф ирдаусииль-икбал 
қолжазба-ларынан, Мухаммед Қазыньщ «Надирнама» мийнетлери киб 
баҳалы мағлыўматлардан келтирген, аты элемге белгил 
Б.Я.Владимирцев, С.А.Кози, В.М.Жирмунский, Н.Семенов ҳэм та 
басқа илимпазлардьщ мийнетлерин тийкарлы үйренген. Әлбетте, алы: 
әдебият тарийхын изертлегенде, тарийхый концепцияларға сүйенед» 
бул эдебият жүзеге келгендеги социал-экономикалық жағдайла| 
миллеттиц генезиси, географиялық жайласыўы, топономик тарийхына! 
келип шығып анализлейди. Сол ўақытлары усы дурыс бағытты:
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: :̂ м 1 (.« • 11 *->;(1Ми|(Ч11И'р (шидм.
•(н -! Г' ,н1,а ии: нн , 111.111 ммимиИ )1и1Мо.111ГИДС додаланып атырғанда, 

I! !1!** |и> (и. м.и)1|Ц- И1!1*ч1, ('1111 медп11С'т'|'у'гқа муғаллим болып 
,11|. . ,.ц (|,Н1 пм|1И мйуи ^дс(и1Я1'х,аққыида ма, ямаса тарийх

гЁ!.!!!, и11  ̂ } иг- I^( икП*''ПИ1 *>, ,/(сп (лиднбаг сальн! шықты. Оныц
I иГ,(1Ч1. ' I .(М:и"ми!1|г)|" дс Сюпд.ы. Қ.ЛЙ1.1мбетов, И.Сағыйтов,
I I 1-1  ( и1 .. II '|<'ч>м|1й1'й1М колпаутылар да аз болмады, жумыс 

IIГ : I,., ( ."ИИ! «Ичиьурои «Совстская Каракалпакия»
, ; ■ - , .■., I ,■.. ■ ■|1|,| Ппимш, рус, қарақалиақ тиллерин жақсы бнлген 
,1 I : , ,. : ; ,1ми|1м 11 уьукпраепгы қоллайман деп, сэл болмаса
- I 1,1! ,  ̂ . . . ! . 1|М,(И1.111 юитИыи дсгсм сди.
11 * I! -4 1 111(11 И1))||ык жумысын М осквада Илимлер 

■, ,,,, |11|,и(,|1 1кимУ имсгмгу'гында жақлаған ўақтында,
: 1,1 1 (1(гы)г1(11 жIIкт111ы11 атырған биринши докторлық 

, 1,111(1 V 11,11 ЫМ1.Г1ДЫ |'үрип» отырған едик. Бул жерде
, ( 1 , 1 | ,цц(И‘ ниСкчтм ксгксм» деген айыплаў изинен қалмаған.

I ,, :,■*;. |-:и 1(1*11.1̂1111.11111)1 а|1ас1,1нда Шығыстаныў институты 
шрмИчты ( ',11. Голстов, шығыс секторыньщ баслығы 

,1 I . 1( (|(И)1М)11 И1(. К.Чслмпский, Н.А.Баскаков, Б.Заходер,
■ 11| | | т 11|, П ( ‘упимюв, М.Әўезов киби алымлар бар еди. 

(II,1,,., 1(11 11.1,1(1,) |()11((),|ц 1.)рс11имде болған. Өсиресе, Мухтар Әўезов 
.П[ .| ,1И(ИИ 1((м,1.111с 11|)ммцимиал позицияда қатац турып, эдил 

Ч1Н.Ц11 ••г|.(й|( ..11.1Л1Ш /^''ўҚЧ^^бвтын қарақалпақ эдебиятын 
111)|(|Цч |()1К1||1м кслиўден озге жолы жоқ еди» деп илимий

• ■ : и( ,»••*иИ1!*Ч), ы||||11ма Г>ул жумыс қарақалпақ халқыньщ тарийхын 
\111ч скгшмммп аигқанында, эўеле қарсы болған бирли- 

^1-!:,- ( > |1) м) )1)||)1]||,1 да қуўаглаўшылар тэрепине өткенин еситип
, ' -(н йНИН).!) ))1)1.1МД11,

,!(1)|)()(й 1‘П .| 1936-ж ы ллары  Б и лим лен ди риў  Х алы қ 
н(1()»|),)||1|н ИМ1 |))укгор-мстодист болып ислеген жыллары, 

1 ; п р.'(( У1!)1.1м 11)(тк„11ықлар дүзиў исин басқарып, өзи де автор 
ии! г м*|1(*'И(' юггмасқаи, 1940-жылға шекем тил билимине 

:»Н )я('*4( I)),) ф.чи (ипмидш 1.1 сабақлықты баспадан шығарған, сондай-ақ,
■ ■глнИ :|п(1и('ии'|1им,дсги (ил тарийхына, терминлерге байланыслы 
 ̂ )1).|)!) мгксм 1П11 бм,11имипе айтарлықтай үлес қосқан.

I я|,(1«и(||)| уи'1.|Г1ма.11а)1дыц ҳәммесиниц де нэтийжеси болды, 
■)*ц.|()И1)(= )||)1м11ч. 11111 ,\лм здебият илиминиц пайда болыўына, өсиў ҳэм 
иУ»!(и1(111ыУыми, 11ИИ1 млгсрилеўине қосылған үлкен табыслар болып 
т)>1И1М1|).(

I ,1(1-И( и иипк. г  г а м 'г а р и й х ы н д а ғ ы  и л и м и й  о р а й д ы ц  
■II.,)),,(1|)(#1:!(())иУи(мсм ,\ом баслығы, қарақалпақ эдебияты тарийхын 
,.«)||)и.1(1, 0)11.11 ыўды жолға қойьш, тил илимин, басқа барлық 
.*|1,11'(т|||1).т ксц м'1С]тглениўине жол салып берген дәслепки алым —
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Нэжим Дэўқараевты Қарақалпақстан илиминич тийкарын салыўш 
тарийх, эдебият, мэденият тараўларыныц жол көрсетиўши жулды 
десек қэте болмайды.

* * ♦
Пэжим Дэўқараевтыч жеке ис қағазы, емирбаяны «шым-шытыры 

бир сэнеде бир неше лаўазымларды атқарып келген. Дэўир нени 1а; 
етсе, халқы ушын не ислеў керек болса, сол «фронтқа» таслаш' 
Себеби, ол ез дэўириниц ен көрнекли жуўапкершиликли, билим 
адамы болды.

Ол 83 өмирбаянында былай жазады: « 1939-жылы апрель айы1 
(басқа лаўазымларына қоса - Қ.К.) Қарақалпақстан жазыўшыларыны! 
съезди мени Қарақалпақстан Жазыўшылар Аўқамы басқармасын 
жуўаплы хаткери етип сайлады. Ал, Өзбекстан жазыўшыларыныц 
съездинде Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы басқармасынын ағзасы ет 
белгилендим».

Менин қолымда жэне бир мағлыўмат— Нәжим Дэўқараен 
Қарақа;шақстан Жазыўшылар Аўқамынын басқарма председатели ет 
белгилеў ҳаққындағы 17-июнь 1946-жылғы қарары жазылған, мери 
қолы қойылған мәлимлеме нусқасы бар. Демек, усы жылд 
республикамыздьщ жазыўшылар союзын да басқарған ҳэм 
тынымсыз мийнет етип, дөретиўшилик пенен шуғылланып келди. Он 
дэслепки шығармасы «Көп күнлердиц биреўи» гүррици Алма-Атг 
«Жана мектеп» журналыныц 1929-жылғы № 1-12 саньшда жэрияланға!

Ол бир қанша прозалық, поэзиялық шығармалар деретти. «К 
билмейди А йш аны » поэмасы 1935- 1936-ж ыллары «Қыз 
Қарақалпақстан» газетасьшда, А.Сейтковскийдин аўдармасыи 
«Советская Каракалпакия», «Литературная газета» басылымларын; 
«Работница» журналында жэрияланды. «Агроном», «Партизанла 
повестьлерин, «Интернатта» шығармаларын жазды. Дөретиўшил! 
мийнетлери өз алдьша китап больш баспадан шығарылды.

Сол дэўирдин талабына байланыслы «Сүўенли» канал 
қазыўшыларына Н.Дэўқараев, М.Дэрибаев, Н.Жапақовлар биргелик 
халық атьшан жазған шақырық қосығы, оннан соц Н.Дэўқараевть 
П.П.Иванов ҳаққындағы жазған естелиги ез дэўириндё эдеби 
процессимизде жаца қубылыс больш, бул көп қырлы талантть I 
публицистикалык уқыбын да керсетти.

Н.Дэўқараев кадрларды есапқа алыў жеке қағазында: «Азербайжа 
түркмен тиллерин еплеп, қазақ, өзбек, татар, орыс тиллерип жақс 
билемен» деп жазған екен. Ол Казақстанда экспедицияларға шығьш, бу 
елдиц салт-дэстүрлерин, тилиниц ҳәр қыйлы диалектлерин жақс| 
үйренген. Қазақ алымы Мухтар Әўезов оған:

- Нағыз қазақ диалектологи, - деп баҳа берген.
Тилди билиў бир басқа, бул тилдиц диалектлеринде қэнигелерщ
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, ,1 *  м|; I гпмий Г||1П|) п п тп  дс ус1>и1наи кем билмеген.
* ти и и у п .и и .щ  докгорантурасында оқып,

, ■, I 14Н1’И1-Ы11 и)ч.и 1и1итдс 1аб|.1с̂ и>1 жақлаған, жазыў- 
I .♦ -,( 1и (̂(|и111.т питЬыиа Пола, рус'гилинде.

.( ( и .... ,((((л(ц ..кипигаи қызы», «П иковая дама»
, ,, ( (.1! |.,(.1 лчмг», «'Гу'| қьи1», «Гүз» қосықларын,

1 .. I : II ( ;|(.(,|иы1>. I ГКрылонтк^щ «Ғарға менен түлки» 
114 11(т<и| «Имт.ка», «Каштанка» гүррицлерин, 

, . . 1.|:((()( *и1|ч, И.М.1 аритиииц «Сүйиў» гүррицин, 
. I • I ( 1'1-мт кудирыи жориялады. аўдар.маларын дүзген 

.,.•!(.!»< (иамншиип.г Л.Шарафуддиновтыц «Наўайынын 
, , ;1  ми|(|(11У1ии1т1 и» илимий жумысын қарақалпакшачап,

!1{ |(И(1 (((|.|(ир,)и.1, Хапық сртеклеринен «Тоғыз тоцқылдақ, 
|! 1(И(|||( м»ч11-и дийқан» ертеклерин қайта иследи. 1942- 

1 - ■ ;.,|(н. (ғм1р/и.1 Гшсқпрыи жүргенинде, К.Симоновтық «Рус 
, й'!]|(|(ыи «МаИсараиыц ҳийлеси» шығармаларын

I. I й ИЛ') жыл.иары Халық Комиссарлар совети
. ■ |(1-!11(и1 п т  1и1рмасыиыи, баслығы лаўазымында ислеген. 
, , - ^‘‘(((((К м т и н ч р л т и , телевидение ҳэм радио еситтириў 

: )(.г(((((|1 Писиасоз жумысларын бирлестирген басқарма 
I I ."  мймиснсгпик геагрыныц директоры лаўазымын да 

-, (ч-1)11.1'м ипсрдиц раўажланыўына тиккелей басшылық

■м: |(»1 1((иы қақармаиларыныц қайтпас қара батырлығы, 
 ̂ “ -•,(м(1,1и,1 11 Длўқа|1асвг1.1ц кеўил сезимлерине айрықша тэсир
- ! 1(11|(,1(1.11111 411 1‘)!8- 1939-жыллары «Алпамыс» драмасын 

, I к 11((мми УчК'Ч'И1да а1'ы шуўлы абыройға ийе болды,
-т :!!(( ;!'>(,III И1(1|м1тр|.1и,/и( гамашагөйлерин тапты. Әсиресе, урыс 

. ... *•• (()(|.1и И( (1И1ИМ1Г1М, иагриотизм сезимлерин оятып, жециске
:... 4!.1(1((1.1

I .н|( ^11|м Пук 1п,(.441111,1 момлекетлик театр Тахтакөпир районына 
р |(и 1(1(1,(кди киргеи сдим. Халық, әсиресе жас балалар, 

■: ..,( |»(ит'1ск1Й'|» деи, Тайшыхан сыяқлы жаў тәрепти 
::1гг!.-• :-()') »|(’И. 1и1111т|и.1мы ч козлерине жас алын, шын ықласлары 

(.1,(1(((()(||н1и111трыиа гүўаман. Пьесаныц тийкарғы идеясы - 
(|,1(|,(Ч11111И.|111.1Қ, слдиц аўызбиршилиги мәселелери қай заманда 

и1(1ш((11 ( ‘иииықгаи да жэмийетшилик спектакльди унамлы

* * *
I ' I 1̂ -1,̂  1).и|111И1ры Қ арақалпақстан  М инистрлер Совети 

: 11111.111 Пи1и1м1к'и,,ч11риў, илим, денсаўлықты сақлаў, социаллық 
ч(|(|11.1( м.щгчтм 1 ис.11сри бойынша орьшбасары болып ислеген



ж ы ллары м да, Н .Д эў қар аев ты  ж ақ сы р ақ  таны ды м . И 
перспективалары, илимий дәрежелер, орайлардын академия 
раўажланыўы мэселелери бойынша тез-тез ушырасып турдық.

Мен көбинесе кадр таярлаў мәселеси менен шуғылланар едим. 
жыллары республикамызда жоқары мағлыўматлы инженер-мех:п| 
инженер-қурылысшы, шыпакер, архитектор сыяқлы қэнигелер жоқ 
қасында. Илимпазлар бармақ бүгип санағандай. Халықтын раўажлш 
тийкары — терен билим. Жасларды Москва, Ташкент, Алма-Ата, К 
ҳэм тағы басқа үлкен шэхэрлерге оқыўға жиберип, ҳзр тэрепл 
қоллап-қуўатлап, ақшалай жәрдем көрсетип турыў жолға қойылды.

Қарақалпақстан Министрлер Кецесинин сол дэўирдеги баслц 
Наўрыз ЖапақоБ ақыллы, алдын ойлайтуғын адам еди. Жасл;1|1 
билимлендириўге кец жол ашып берди. Онын буйрығы боЙ1: 
Министрлер Кенесинде оқыўға баратуғын балаларға жәрдемлс! 
фонды дүзилди. Фондтын бийлиги езинде. Өзи жоқта маған жүкл 
тапсырып кетеди. Өзи ислеп атырған еки институттын қайсы бири 
болса да, жаслардын интэсынан Н.Дәўқараев хабардар. Бизлер кнл 
қай жерге оқыўға жибериўди, кимге айма-ай қанша ғәрежет жибс| 
турыўды онын менен ойласып иследик.

Рзамбет Қосбергенов, Сабыр Камалов, Досжанбай Насыров, Ўа 
Шалекенов ҳэм тағы басқа онлаған, жүзлеген адамларға бэрқу, 
жэрдем берип турдық. Жумыс бабында Н.Дәўқараев бенен ушырас 
оннан кенес сорап, көп нэрселерди үйренгениме қуўанаман. Ои 
ҳақыйқат Ўатан патриоты екенлигине көзим жетти. Жас эўл!1 
ғамхорлық жарқын келешек негизи екенлигин жақсы түсинетуғын еди

«Илим ҳэм жэмийет» журналында С.Камалов өзинин илим 
жолларын еслеп: « 1948-жылдын январында Н.Дэўқараев өзш 
басшылығындағы Өзбекстан Илимлер академиясынын Қарақалпақс 
экономика ҳэм мэденият институтына мирэт етти. Мен, оқыўым, 
тамамлағаннан кейин сизин қараўынызға бараман, деп ед|
Н.Дэўқараев, «жоқ, тап ертен барасан, оқып жүрип ислей бересс 
деди» - деп жазады.

Сабыр Камаповтын жаслығынан итибарға илингени онын «энай 
студент болмағанын көрсетеди, алымнын серли нэзери анаў-мыщ 
адамда тоқтай бермес. Екинши жағынан, елимизде «энайы» емес жасл| 
жүдэ көп болған, Н.Дэўқараев ондай талантлыларды үзликсиз таўм 
оларды илимге, жазыўшылыққа, шайырлыққа бағдарлап, морал! 
материаллық жэрдемлер көрсеткенинин талай дэлийли бар.

Ол Қарақалпақстан Жазыўшылар Аўқамы басқармасы басл); 
ўазыйпасында турғанында Аббаз Дабылов, Садық Нурымбетов ҳэм I 
соз шеберлерин Қарақалпақстанньщ сол ўакыттағы орайы Төргк 
қаласына алдырып, дөретиўшилик күшти жәмлеген. Ел аўзында опы 
жупынылаў жүрген аўылласларына «қаладан келген киси усап бар» Д!
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|1Н>1*И) 11\и|)тЛ’ кпгпомыи тсш ип берип жиберген фактлери дс 
(!и .1Й1ГМ кппм мИшайды, олбетте.

I +МН1 II /|,<укмрас11 б сп ем  Гене Үргениш қаласында 
Ц|1М1 М4Н1Ы11 1к11м11ммк1им̂ қ раўажланыўы мэселесине арналған 
Ми< I г 1ГИ1 Пир^ктксм ссссиясына қатнасқанымыздан үлкен 

й) ||,|1 и ,1 ми м м1м1м11;г)лардын Н.Дэўқараев пенен айрықша иззет-
........... ...  м т н  кгм игрм м , микирлескенлерин көрип, оныц халық

1М<* '14 |)ИиП|ми.1 м()1.1)10Й1.1 бэлент екенлиғине ишимнен жүдә 
И11'̂ ))м;> |(11Ы1.|,||м Кг11мм— ала озим де үлкен энжүманларға бирге 

и » ).)1 ‘1ми1.1К11а))дыц илимий жэмээти Н.Дэўқараевты жоқары 
цН., I •нии.мьт 1Г1ДММ. Ол Н.С.Малов, С.П.Толстов, Е.Э.Бертельс, 
ИЧИ.1Н II Л 1.мск:м<ои, Т.А .Ж данко, И .Султан, Г.Гулам,

11 )ц.)'1н И О У пои 0.1ЯКЛЫ кернекли алымлар менен дослық
41|)1|) ) ( II,. I и,(

И|М‘и яиишичнм думьяга белғили үлкен алымлардьщ, жергиликли 
)). . ) 11ИММ11|м))|.мм.|ц илимий атмосферасында қэлиплести.

II* »((‘1 1.71.11(1)11 I I I  1.1Ц хызмеглери ҳүкимет тэрепинен баҳаланды. Ол 
. <))Ь( .миИмгт смцген муғаллим» ҳүрметли атағын, «Мийнет 

1Ч1И1 • 1.М' 11)|дгмм11, «Мийнетте батырлығы ушын» медалын алды.
1.))1 г .............. .. ҳүкиметлериниц ҳүрмет жарлықлары менен

1ИЙ 1И( I•*..)),( п  |()гкс кшмыц, Қаракалпақстанныц депутаты болып 
11̂ 1И1( |). I'иыи 1ПМ1ММЙ сусты Қазақстан; Москва аудиторияларында 
[^1» :..) м)(.)|и1|и))ы11да, озиниц излениў жумысларьш апробациялап,
I 1̂ к11 1й |1|)1)1мм уммкш1ь қарақалпақ фольклорыныц эҳмийетин 

( ,|)им111;1)11.|мда да жоқары дэрежели илимий күштиц 
) 1,1111 I <• I I ) )  /кмг;м1 ;инан еди.

 ̂ I .||('1М111,1М ммллсгимиз бахтына усьшдай эжайып перзентлерди 
»г1) •.) )11М|1Н кгу)1мм1г! голып, шүкиршилик етемиз. Бул унамлы 
|,й и  .). •1.))1мыи х,.)ммссимс гүўа болған за.манласлары «медальдын
................ )1ИШ1.. Г)уи ммсапныц ацсат кешпеген тэғдирине де да гүўа

1 )(.(
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Ердиц сыншысы-ели. Нэжим Дэўқараевтыц илимий табысларм! 
халык куўанды. «Қызыл Қарақалпақстан» газетасынын 1951-жылы 2 
февраль 38 (5486)-санында И.Сағыйтовтын «Қарақалпақтын бирини 
илим докторы» деген үлкен мақаласы жэрияланды. Илимпаздын қа) 
жэмийетшилиги менен ушырасыўлары өткерилди.

Тилекке қарсы, арадан бир жыл өтип, алымды жэне де тэғдирд! 
аўыр сынақлары күтип турғаны белгили болды. Бул тоталитар дүзимш 
үлкемиздиц талантлы перзентлерин, илимпазларын, жазыўт 
шайырларын жөнсиз қуўдалаўларына байланыслы еди. Әсирс 
илимий жөнелисте белгили салмаққа ийе, бизин мацлай питкен үлк( 
алымымыз, илимий институттын директоры Н.Дэўқараевты қуўдал 
барлығынан асып түсти. Жаслығындагы «байдыц эўлады» дег( 
«белги» бас кетерип , баяғы да, 1938-ж ы ллары  шығарг* 
сабақлықларына Қ.Әўезов ҳэм И.Фазыловлардыц шығармаларн 
киргизгенлиги ушын «айыплы» болды.

«Советская Каракалпакия» газетасыныц 1952-жыл 2-март 44(53бО 
санында И.Ефимовтыц «Идеологиялық бузықлықтан ибарат брошюр 
деген мақаласы жәрияланып, Н.Дэўқараевтыц 1951-жылы рус тилии; 
баспадан шыққан «Бердақ шайыр» атлы китабы қатац сынға алынад 
Мақата авторы алымды «Бердақтыц айырым панисламизм руўҳында? 
шығармаларьш жоқары баҳалап, буржуазиялық-миллетшиликти үгц 
нэсиятлады» деп гүналайды.

1952-жьидьщ март айыныц орталарьшда Қаракалпакстан областьль 
партия комитетиниц Өзбекстан КП(б) орайлық комитетинин 
пленумыныц жуўмақларьша арналған партия белсендилерин! 
жыйналысы ҳэм усы мэселеге арналган Нөкис қалалық парт 
комитетиниц VI пленумы ҳэм де тағы баска, ызғырық самалд, 
ысқырьш турған кыстаўлы мэжилислер өткерилди.

Март айьшда өткерилген республика партия белсендиле( 
мэжилисинде Қарақалпақстанныц экономика, социаллық турмыс, или| 
билимлендириў, мэденият, әдебият мэселелериниц ҳэммесин қат| 
талқылаў мэселеси қойылды. Мэжилистен алдын Минисрлер Кеце( 
Баслығьшыц орьшбасары болған маған, илимий институт ҳаққьш; 
шығьш сөйлеў тезиси усынылды. Бунда Н.Дэўқараевтыц үстина 
көбирек «гүзе сынған» екен. Әсиресе оныц «сиясый наданлығын) 
«айыбын мойнына алмайгуғын менменлигин» түсиндирип, «Берда 
шайыр» брошюрасын, сондай-ақ, Дәўқараев «қэте мақтаған» Бердақты 
«п ан ислам и стлик характердеги »  ш ы ғарм алары н бийкарла 
тапсырылды.

Мен ҳайран қалдым: Нәжим Дэўқараев Бердақ дөретиўшилигини 
дэслепки изертлеўшиси, Бердақтаныў .мәселеси оныц 1939-жыл! 
«Қарақалпақстан эдебияты ҳэм искусствосы» журнальшыц №5 санынд 
жэриялаған «Бердақтыц қосықлары» деген макаласы менен басланадь 
Өзи қарақалпақ эдебиятын «суўдай ишип алған» изертлеўш! 
республикамыздағы бирден-бир илимий орайды басқарьш отырға
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• I [ 1,1111.1 ч,1мм1-д1‘н 10 |к  П.Дэўқараев жақсы биледи
, , ■ » 1.(1,к |,1М Ои111и1|итў—х1\л1.1К'гы бийкарлаў емес пе?!

(1 ♦иы||м,1Л1111.1 ппсча магсриаллары жэрияланғаннан 
I ' , I ■ М1* и у т ы р т  1.111, брошюрасы, газетадағы

■ ■I Пи)1 исии рс 1 иикир алыскан едим. Сонда оныч 
' и 1( 1,1, 1ии,и1,11п.м1111.и 1.1, 1'уманизми, демократ шайыр 

мм.) иикирпгцмпии дурыс екелигине анық көзим

, I и.и 1.1МД11 пцпаў Қ1.1ЙЫИ смес кемшиликлер бар, оны 
' 1'И|11М (11111 гаярлайжақиан, бирақ «буржуазиялық 

Ф,и мкиМ” ^мгчпси, «1>срдак — революцияшыл-демократ 
(;,Э> I чи !1и ,1|и |101|иии1ямм.1л» деген сөзди алып таслайман, 

X. 1.МИ1И1Н к.нс пикирим жоқ», - дегсн еди.
"Г г г : и| 1 ни1.1 1 и и 1.1 Жа 11.1ў |11ылар аўқамыныц баслығы Әмет 

4;им 1»н1 имим, Жчммырза Аймурзаев, Т.Сейтмуратовтыц 
- .и .  ымии ( 1111лс,/м1- П.Дэўқараев ҳаққында айтылып 

♦('1И)Ип.1И" (1М|нг11.т ,  козабаға ма, атап отти. Себеби,
* и* .....................11.)»нмм Доўкарасвқа индемени» жокарыдағы
« 1И1)1ИИ11«- ирмIикплат.ш, мәжилислерде қайта-қайта сез 

м)м 1.ПМ.И1 лур сди. Ллымды қуўдалаў дереги узақта
- .им М 1М111'ксгли1< кэўипсизлик комитети араласып
• I (иИии)!!! жсл11Э)1риклер болмаса, ел азаматларынын

11 цч ((ими.оуи гар жол, тайғақ кешиўден қалай шығыў
II I I и|1и«'1и 1.1 қол.1и1м-куўатлаў имкэниятларын излестирер

I и ки^мм.тық мозициямда тураман, Н.Дэўқараев 
.| .4 1, т 1й 11илу])1.1с созди айтпайман», деп кеўлиме түйдим.

I • .!.■ м.мшим С01111СЙИК. Мэсслен, буннан кеп жыллар бурын
■ и» (к ||111ин1И1111)11.1қ иламына киргизилген жаксы баслама,
■ II.и цугик! 1 0 1 ЛИК1 И М осквада баспадан шығарыў 

I ии( и1 1,1)1 Мсм (|ул созликтиц қолжазбасы менен таныспан.
. л <|1|<м, |.и]1мум л\М1.Я гмл билиминде унамлы ҳэдийсе болады,
■ >(>МЪ(11 иитммц и !с]тглсниўине кец имкэният жаратылады 

*(.(М(,| )ии]ч.м(, ко]1ди)< оннан басқа да бир қаншаилимий
I 'н — *!и1 имиим И11.1г|.|ў1.1ма жәрдем кереклигин айттым.

> -п. ии л(см (111)11011 ксмшиликлер соннан ибарат, - дедим.
■ ■ ич •((киИ о1!ми( пи едим.

1 1|,( (М1чкс]111 ,\акмм()втық мийнет тәртибин бузғаны, оған 
■I. ч и |,о]1мк1 сии, Пул қаққында қалалық партия шөлкеминин

I ' *•(((((,( чи((11|.1м,)1а1 (.1 маглыўматты да айтып өттим.
, !ии м. 1и )н‘1(. ( | 1,и ўак,1.1ггагы областьлық партия комитетиниц 

,<• ' | | г ц ч 1 ( пма]пт га қуўдалаўдағы «үлкен обьект»—
I .'..(иИ! и((.м1и оммш алып-топылмады. Бас Туркмен каналы
■ >иг» П1(1и1И(11.1сл1.1 илммиазлар алдында турған ўазыйпаларға,
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тарийх, эдебият, мэденият мәселелерине тоқтады. Бирақ, айырым ги' 
м атери аллары н сы нға алы п, «И .С ағы й тов , Қ .А йы мбс! 
Н.Дэўкараевлар гейпара жумысларында идеологиялық қэтс  ̂
жибсрген» деп бир мэрте айтып өтти де, Н.Дэўқараевты баеқа «тил| 
баспады». Бирақ, И.Сағыйтовтыц мийнеглерин, «Айдос бий, Ерна; 
қолдаўлы, Едиге, Қоблан, Алнамыс сыяқлы феодализм ўэкиллс] 
идеалластырды, азатлық ушын гүресиўши етин көрсетги» деп 
ўақыттағы жәнсиз айыпларға тийкарланын сынға алыцқырады. Па| 
белсендилеринин республикалық мэжилиси тексти жаллан' 
стенографистлер тэрепинен иләжи болғанша «қапылтынқыр! 
«Советская Карақалпакия» газетасында жэриялады.

Н.Дәўқараевты бэләматлаған мақалалар үсти-үстине қардай бора 
«Советская Каракалпакия», «Правда Востока» газеталарында, «Звс 
Востока» журналында Н.Наренов, А.Камалов, Д.Соничев, И.Ефим!
О.Фецина, А .Савицкийлердин мақалаларында; «Дэўкараевп 
мийнетлеринде идеологиялық бурмалаўшылық бар, Бердақт 
« Х о р езм » , «Ш еж ире»  ш ы ғар м ал ар ы н ы н  п ан и слам и стл  
буржуазиялық-миллетшилик характери ҳаққында ҳеш нэрсе айтпап 
«Большая Советская энциклопедия» ушын Н.Дэўкараевтыц дүч1 
Қарақалпақстан ҳаққындағы очерки жарамайды» деген сыяқлы айыпл 
кем-кемнен артып барады. Атқан ҳэр бир адымынан кемшилик изленЛ 
Институтты ревизия етип, Н.Дэўқаревты «Мэмлекет қазнасына «, 
сатған», қарақалпак тили ҳэм эдебияты кафедрасын жеке мэни| 
пайдаланған, жас оқытыўшыларға қысым жасап атырған»ға шығар^ 
Бирли— ярым студентлердин халық душпанынан сабақ алмаймыз» дсг 
шаўқымын шөлкемлестирди. Бул «жоқ етиў комнаниясына» ҳэр к| 
өзинше үлес қосып, Н.Дэўқараевтын хызметин де, езин де тарийхг. 
өшириўге ат салысқан дэўирлер еди.

Областьлық ҳэм Нокис қалалық партия комитетлери бул мазмундз! 
газета материалларын Н.Дэўқараев басқарған илимий институттыц ҳ( 
ол кафедра баслығы болып ислен атырған оқыў орныныц парп 
шөлкеминде додалаўды, Н.Дэўқараевты өз «кэтелерин» .мойынла' 
мэжбүрлеўди талап етти.

Бирақ, Н.Дэўқараевтыц илимий концепцияларынын дурыслып 
түсинетуғын кэсиплеслери, заманласлары бул мэселени додал! 
ҳақкындағы көрсетнени орынламады. Областьлық ҳэм Нөкис қалал! 
партия комитетлери бул мекемелердиц партия шелкемлери}!, 
Дэўқараев жениндеги қаралаўшы корсетпелерди орынлатыў] 
қаратылған «шелкемлестириў жумысларьш» жүргизди. Мысалы, Нек1 
партия комитети бю ро мэж илисинде Ө збекстан Илимле! 
академиясыныц Қарақалпақстан экономика ҳэм мэденият институтыны! 
партия шелкеминиц жумысьга қарап, оны «қанаатландырарсыз» дс| 
тапты. Н.Дэўқараев туўралы газета материалларьш додалаўг 
байланыслы керсетпелерди орынламай келгени ушьш бул шөлкемни! 
хаткери Қ.Айымбетовты орньшан босатты. Партия шөлкемини!
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. 141111 Монахов таярланды.
' ' 11 1М.ИГД1.1Ц 8-январында Өзбекстан Илимдер академиясынын 

» I ш тим ш п экономика ҳэм мэденият институтынын басланғыш 
( м(и ттна-минин улыўма мэжилиси болды. Бул жыйналыста қалалық
I 1ИМ 1ЧРМИ1С1ИНИН ўәкили ретинде Зарская қатнасты. Күн тәртибиндс, 
•|мни 11К1ПКСМНИН институттық айрым илимий хызметкерлериниц ҳэм

' , ..М1.И лс бетер, и н сти тут д иректоры  Н .Д эўқараевты н
• 1И1|и.тдагы үлкен идеологиялық бурмалаў ҳаққындағы

■ ;!!||11(||н Каракалпакия», «Қызыл Қаракалпақстан», «Правда 
И Iичсгаларында жэрияланған мақалалар ҳаққында» деген бир

1(1! 1У||цм. Мэселе бойынша Ҳакимов баянат жасады.
II 'I |\'|ч1раси мэжилис күн тэртибинде қаралып атырған мэселелерди
• 1ММГИ111И а д ам л ар д ы н  - ж а зы ў ш ы л а р д ы н , и н с ти ту т
11,1', ||и.|1|ирынын қатнасыўында додалаўды өтиниш етти. Себеби,

1ИНИ1КС қатнасқан партия ш елкеми ағзалары арасында
• I 11и)|||рп|иаи басқа биреўи де қарақалпақ тилин, я эдебиятын

■1и1Иуи.т, республикамызға жанадан келген, аўыл хожалығы
I •' ммр1.1иыи адамлары еди.

Ди |̂'11расн баянатшы Ҳакимовтын кандидатурасына наразылық 
. |ир.и1 ( сбсби, ол 7-класс саўаты бар, қаракалпақ тили ҳэм 
иши.т (тлмейтуғын, хожалық бөлимин басқарыўшы (завхоз) болып 

»1!(мм сди. Онын үстине ол тэртипсизлиги себепли институттан 
•'!-*р|.|1И'М11 қәм директорға «тисин қайрап» жүрген адам екенлигинен 

|тр'1’ия комитети де, мэжилис қатнасыўшылары да хабардар 
и мм, 1ч>ии1илик даўыс пенен баянатшыны тастыйықлады.

Ҳаки.мовгын баянаты мэселени бурмалаған, принципиал
• 1ИЙИ у|мқ, 1СК Нэжим Дэўқараевтын өз «айыбын» мойынлаўды талап 

'и т  М1 рсссиядан ибарат болды.
II И ^^кмраси Ҳакимовтыц сөзин итибарға алыўды өзине ылайық

I (й! лс. жэмээтги сыйлағанынан шығып сөйлеп, өзинин Өзбекстан 
-( 1̂! и,и( коми1стинин илимий бөлимине жазған хатынын копиясын

сгииирди. Хатта алым өзиниц жумысларында көрсетилген
■ .|И.1М ксмитликлерди мойынлайтуғынын, бирақ оларды қайтадан 
, .И1 ии.и1.|ў| а да имкэният берилмей, қысқыға алынып атырғанлығы
• 1ИИ'И'ми Iқаи.
И.(ри1м млжилиси Н.Дэўқараевқа бир ай ишинде жумысларын қайта

• г 'И )И1.и 1.|ў|'а, иэтийжелерин баспасезде жэриялаўға мүддет берди.
,|1млми оир ай өтип, 19-февральда илимий институттын келеси 

!М'1И(И (иксрилди. Күн тэртибинде 1-мэселе: 1952-жылғы 
.'(инмиыи илат^ын орынланыўы. Баянатшы А.Савицкий. Екинши 

ни пуииаи алдынғы партия мэжилиси қарарларыныц орынланыўы.
< лвтиии.! III гсйтард.

II 1,1У(и1рмс11 биринши мэселе бойынша наразылығын билдирди.
‘ ' |»и, ЧМ1-И институт директоры болатурып, баянат пенен ганыс

' •пми \ .ш  дс тематикалық планымды қол қойып партия шөлкемине
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усынған жоқ едим» деди. Мэжилис оньщ пикири менен есапласм! 
биринши мәселе күн тәртибинен алып тасланды. Я

Екинши мэселе бойынша, өз гезегинде алым партия мәжилиси* 
ислеген жумыслары ҳаққьшда информация бергенинде, Савицк! 
жулып алғандай етип, қатац түрде бул оны қанықтырмайтуғьшлығ1.| 
Дэўқараевты партияда қалдырыўға болмайтуғынын билдйрди. 1>; 
усынысты қуўатлаўшылар - Савицкий, Штейнгард, Кондр| 
(Штейнгардтьщ ҳаялы), Монахов, Ҳакимов, Сағыйтов, Шалуновлар ед 
Бес адам оны партиядан шығарыўға қарсы болды. Қ. Айымбетов 
басқа бир қатар илимпазлар Н.Дэўқараевтьщ илимий концепциясын!) 
дурыслығын айтып «шырласа» да, қуўдалаўшылар буны түсинги! 
келмеди. Даўысқа қойғанда олар кепшиликти қурады. Мэжил
Н.Дэўкараевтьщ «буржуазиялық-миллетшилик кәтелери ҳәм езии; 
қэтелерин дүзетиўди қэлемегени ушын» деген айып пенен оь 
партиядан шығарыўды усыныс етти.

Мен буларды анық билетуғьш себебим, достым Уснат екеўим
Н.Дэўқараевтан тез-тез хабар алып турдық. Н.Дэўқараев ҳеш ким 
жалынбады, ҳеш кимнен қорықпады, ҳакыйқатлықтьщ қар 
табатуғынына исенди. Республика басшысы Арзы Махмудов! 
Москваға, Орайлық Комитет секретары М.Д.Сусловқа түсиник бери 
бул жағымсыз атмосфераны сай-сай етип, анық баянлап берди.

Ол ўақытта партиядан шығарыў ҳаққындағы басланғыш шәлкемш 
қарары районлық, қалалық партия комитетлериниц бюроларын, 
бекитилетуғьш еди, ал партиядан шығарылатуғьш адам партиянь 
орайлық, областьлық, қалалық, районлық комитетлериниц ағзала] 
болса, оларды партиядан шығарыў ҳаққындағы мэселе тийисли парт 
комитетлериниц пленумларьшда шеишлетуғьш еди. Усы тәрп 
бойынша Н.Дэўкараевты партиядан шығарыў ҳақкындағы мәселе Нөк 
қалалык партия комитетиниц бюросьшда додаланды. Мен ол ўақыт 
Некис қалалық партия комитетиниц бюро ағзасы ҳэм Некис қалаль 
аткарыў комитетиниц баслығы едим. Мен ушьш басланғыш парт 
шөлкеминиц Н.Дэўқараевты партиядан шығарыў ҳаққындағы шеши^ 
күтилмеген ўақыя болды.

Мен бюро мэжилисинде:
Басланғыш партия шөлкеминиц «Н.Дэўқараев партиядв 

өширилсин» деген қарарына қосылмайман, қарарды бийкарлаў кере 
көрсетил1'ен «қэтелер» оньщ илимий мийнетлеринде жоқ, алымд 
тьшбай айьшлап жүрген нэментай сыншылардьщ бул алымнь 
мийнетлерине «тиси бата алмайды», оларды күшлеп отырғ; 
мэслэҳәтшилери бар, Н.Дэўқараев мацлайымызға питкен улл 
алымымыз, оны айырым адамлардьщ талаўына жол қоймаўымыз кере 
А.Савицкий усаған «критикан»лар сырттан келип, Нэжим Дэўқараевты 
орьшбасары больш еки жыл ислегени болмаса, оньщ илими 
мийнетлерин де, Бердақтьщ дөретпелерин де билмейди, - дедим 
Бердақ шайырды тек Нэжим Дэўқараев ғана емес, атақлы алымла
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II 1| 1)11 11111, 11.А.Баскаков, Қырғызстан академиги К.К.Юдахин, 
|.= шм мкмдемиги В.Ю.Захидовлар «ҳақыйкатлық жыршысы» деп 
•( Пц1С11 оерген. Бердақтын қараланып отырған «Шежире»синде 

М1М жыллар ел аралап, халықтын тарийхын жазған. «Ақмақ 
-1М1' л.н |;1т,1нда қылышынан қан тамып турған патшаны қорықпай 

мп111КПМ1, (111ЫЦ эдилсизлигин, «Бул дүнья дүнья болғалы патша әдил 
иим гмгс» деп ашықтан-ашық жазған шайыр тарийхта кемнен-кем 
.ирнгмУм мүмкин. «Салық» қосығьшда жэмийет тенсизлигин, 
|(йи.1м социаллық жағдайьш, хан басқарыўыньщ жөнсиз салыққа

, ............. адурыс сиясатьшыц қандай ақыретлерге экелип атырғанын,
I .1111.11 III,1дам быйыл жаман, қалай-қалай болды заман» деп жазған 

шайырымызды халыққа танытыўда Нэжим Дэўқараевтьщ 
I М1 1.11МС1И бар», —  деген никирди айттым.

Ь ммгм кейин шығьш сейлеген Әмет Шамуратов та мениц сөзимди 
'(миидм ҳэм басланғыш партия шөлкеминин Н.Дэўқараевты

........ шығарыў ҳаққындағы қарарьш бийкар етиўди усынды.
I М1ММ 1,1111 мартия шөлкеминин карары даўыска қойылды. Төрт бюро 
. |ц||,1 ; ).1)]амуратов-қалалық, партия комитетинин 2-секретары ҳэм 
й1|((| ипасы, Сабыр Өтениязов-қалалық партия комитетинин 3- 
..)(*■ (мр|,1, Исмайыл Султанов қалалық партия комитетиниц бюро 

. 1(1( (.1 \лм мсн, Дэўқараевты қоллап-қуўатлаў позициясында турдық.
<(11|(рт(1ядан шығарылсьш» дегенлер де төртеў: Рыжков -  Нөкис 

•а.(|||((.1К партия комитетинин 1-секретары, З.И.Митина -  қалалық 
■‘И|(|||И комитетипиц 2-секретары, Локтичев -  бөлим баслығы, Рузметов 

К.ирақалпақстан Мәмлекетлик қэўипсизлиги комитети (КГБ) 
■■(н1Д(ч'лптелиниқ орынбасары.

|1(ор() ағзаларьшьщ ҳэммеси шығып сейлегеннен соц, мэселе 
'.[^(,1(қа қойылды. Нэтийжеде төрт адам Дэўқараевтьщ партиядан 

1)((.м»|р(,(лыўы усыныс етилген басланғыш партия шөлкеминин қарарын 
Км11(ч(рлаўға даўыс берди, төрт адам Дэўқараевқа қарсы болды. 
Ц|(1 (.(скардьщ тец болғанынан қарар қабыл етилмей, мэселе ашық 
(«кмкм. ( 'олайьшша тарқастық.

К.кпалық партия комитети қурамындағы пикирлер тартысы 
1м.(.|.м(дагы мэлимлеме областьлык партия комитетине жетип қелди. 

||ум1(;м'( жағдайдан тынышсызланған партия комиттетиниц 1-секретары 
Ар(ы Махмудов ҳэм оньщ орынбасары обкомньщ 2-хаткери
I М.| )^(сйников тез арада бюро мэжилисин өткерди. Буған қалальн<; 
((кртя комитетиниц барлық бюро ағзалары, институттыц (гартия 
(((оиксминиц барлық ағзалары, Н.Дэўқараев, А.Савицкий, Ҳакимов ҳәм 
Ож қк.кар қатнасты.

( Хжомньщ бурынғы бюро ағзасы Н.Жапақов Москвага жоқар(.1 
(()(|1М1я мектебине оқыўға кеткен еди. Ол киси үлкен эдсбия(К((,(, 
' 1,|ўқараевтьщ ҳэмме мийнетлери менен жақсы таныс. Мс(( 11аўр(.о 
»Ккиақов болғанда жақсы болар еди,- деп ишимнен ойла1н.м( о((.(рд(,(м,
II К.1Ж қанша, жағдай усындай болды.
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Арзы Махмудов бюро мэжилисин ашып, сөзди Рыжковқа бсц, 
партия шөлкеминин хаткери Ҳакимов (институттыц завхозы) шьи 
сөйлеп, ҳэмме «кара бултларды» жаўдырып, Н.Дэўқарасвты партиил 
ошириўди сорады. Бул күни де Н.Дэўқараевты жүдэ қаралап сейле 
А.Савицкий болды.

Мен алдьшғы жецислеримизден руўҳланып, Н.Дэўқараенц 
мийнетлерин көбирек үйренип, қағазға түсирип, жақсы таярлап 
келген еди.м, қолы.мда Бердақтық шығармалары да бар еди. М| 
олардан мысаллар келтирип, Бердақтық демократ шайыр екенли! 
ҳакқьшдағы Дэўқараевтыц аргументли режелерин халық баҳш|| 
атырғанлығын, енди неге олардьщ ҳэммеси «буржуазиял 
миллетшиниц сөзи» болып қалғанына ҳайран екенимди айттым. Жү, 
кеп сәйлеп жиберген усайман, Арзы Махмудов бир рет сөзимди бөл 
көрген, мен инерция менен кетип, жуўығарада тоқтай алмағанман.

Бюрода басқа да, Н.Дэўқараевты жақлап сөйлеўшилер кеп болд 
Нэтийжеде областьлық партия комитети тэрепинен де қарар қаб 
етилмей, мэселени еле де үйрениў ушын қалдырылды. Мэселе жэ1 
ашық қалды.

Сол ўақытлары Обкомныц бюро ағзалары; Арзы Махмудов 
секретарь, Г.М.Олейников 2-секретарь, Мэтеке Жуманазаров 
Президиум председатели, Жолымбет Сейтниязов Министрлер Кецс  ̂
Председатели, Өтеген Сапаров үгит-нэсиятлаў, шөлкемлестирц 
секторы секретары, Рыжқов Нөкис қалалық партия комитетиниц 
секретары, Кириленко -  Министрлер Кецеси Председателиниц 
орынбасары, Илюхин санаат тараўы бойынша Обкомныц секретары ед1

Н.Дәўқаравты қуўдалаў үлкен резонанс алды. Бирақ, халық өзини 
перзентин табанлылық пенен қорғады. Ол ҳаққындағы мэселе қачалы 
партия комитетиниц бюро мэжилисинде додаланған ўақтын, 
жигирмадан аслам адам айнаныц алдына келип, тилеклеслик билдири 
турғаны республиқалық Қәўипсизлик органы тэрепинен есапқа альшға! 
Қарақалпақ зиялылары езлеринин лаўазымларынан, ҳэттеқи, емири! 
жойылтыў мүмкинлигинен де қорықпай ҳақыйқатлық ушын гүрести.

Кеп узамай Н.Дәўқараевты қоллап сөйлеген «жүўенсизликлерими; 
ушын, эсиресе, Әмет Шамуратов екеўимизди ҳәр қыйлы сылтаўла] 
менен қуўдалаў басланды. Мени Некис қалалық партия кемитетини 
бюро ағзалығынан ҳәм ислеп турған лаўазымымнан босатты, 1953-жыл 
26-мартта Қалалық советке денутатлар сайлаўьшда депутатлы 
усьшылмай калдым. Ә.Шамуратовтыц сол мэжилистец соц мазас 
болмады, кеп узамай ол қайтыс болды.

1953-жылдыц екинши ярымьшан баслап, тийкарсыз репрессияп 
уш ы рағанларды  ақлаў басланды . Н .Д эўқараевты ц илими 
концепцияларьшыц дурыслығы дэлийлленди. Енди, принципсиз, жал, 
мақалаларды жэриялаған газета редақциялары критикаланды 
Дэўқараевты қуўдалағалардыц биразы елден қашьш кеткен есабы.

Бизлердиц де пиқирлеримиз дурысқа шығьш, эдилсиз тағылған гүнә
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и (игииндм, обкомньщ өзи шақырып алып, республикада басшы 
»М1К1 киммуиал хожалық министри етип таярлады.

I 11(11111 кмИланса да, түбинде халық өзипиц уллы перзентинин атақ- 
1(111.111, халықтын эсирлерден киятырған руўҳый мийрасларын

I . III кимды. 11эжим Дәўқараев партия қатарынан да шығарылған жоқ, 
1Ч111М Илимлер академиясыныц Қарақагпшқстан экономика ҳэм 

. 1И1М1 ипим изертлеў институтынын директоры лаўазымынан да 
ПМ11И1И жоқ, Қарақалпақ Мэмлекетлик Бирлескен педогогикалық 

I .(уишлимлер институтыныц кафедра баслығы лаўазымынан да, 
» IИ1 ммипқстан Жоқарғы Совети депутатлығынан да шақырып альгаған

• Ьут.щ бэри халқымыздын үлкен мэртлигинен, аўызбиршилигинен 
, Пгрсди.
||М|тк, окинишлиси-жөнсиз қуўдалаўлар жазығы жок, ҳадалый 
.1И, кмрақалпақ илиминиц үлкен тулғасы Н.Дэўқараев ушын үлкен 

|.и|,| иолгап еди. «От бэлесинен, суў бэлесинен, жала бэлесинен 
|(|||>. ДС1СИПИЦ мэниси сол дә, наҳақлыққа шыдамай, төсек тартып

* - 'ми ии.мғап еди, қайтьш түргелген жоқ. 1953-жьшдьщ 20-июлинен 21-
• ис 11|ср ч ақца халқын аўыр жоғалтыўға гирипдар етип, емирден ерте

I 1И

(И (ютлсринде оны «миллетшил», «ескиликтиц қалдықларьш, зиянлы 
иКртиарды коргаўшы» деп айьгалаған мақалаларды жәриялаған 
1 -.||И1(11р, ол қайтыс болғанында үлкен ҳүрмет көрсетилген 
|1|Н11Ю1'ларды да жэриялаўға мэжбүр болды.
1ом ўақытта Қарақалпақстанньщ жоқарғы нызам шығарыўшы 

||.)1((|.( болып есапланатуғын Жоқары Кецес Президиумы да, буннан бес 
‘II Пур|.(п М.Дәўқараевты партиядан шығарыў ҳаққындағы қарар қабыл 

|;=1и (шституттыц басланғыш партия шөлкеми де, ол көп жыл баслық 
.|||(((| Жазыўшылар аўқамы, оньщ эдебият тараўындағы дослары да 

■|(||(МИ1.|Ц сл ийгилиги ушын ислеген хызметлерин атап, терец қайғырыў 
им(си (^сўиллерин билдирди.

1'*''4-жылы сентябрь айыньщ ортасьшда Нөкисте қарақалпақ тили 
(и( ,1дсбияты мэселелерине арналған илимий конференцияньщ 

ниир(1М((ўи үлкен ўақыя болды. Конференцияға үлкен алымлар, 
||1(|(11мо(ия илимлериниц докторы Н.А.Баскаков, ол ўақытлары 
I (Шсксган Илимлер академиясьшьщ хабаршы ағзасы, профессор 
! I К )дахин сыяқлы үлкен атымлар қатнасты. Шығьш сөйлеўшилер 
И Ц.^Укараевтыц мийнетлерин жоқары баҳалап сейледи.

II I кНаскаковтьщ «эдебияттаныў илиминиц тийкарғы мэселелерин 
(II (гУдс откен жылы өмирден кеткен, қарақалпақ халық дөретиўшилиги

<.%( рсколюцияға шекемги қарақатпақ эдебияты ҳаққында докторлық 
.шксрма^щя жазған алым Н.Дэўкараев салмақлы үлес қосты», - деп 
«Пмрлаганы дыққатқа ылайық.

1'»59-жылы Қарақалпақстан республикасы Министрлер Советиниц 
П)(1 М1.И (,(, 1963-1984-жыллары Областьлық партия комитетиниц 
Й((р(((и((и секретары лаўазымларьгада ислеген ўақтымда Н.Дэўқарасвтыц
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гиреўли хызметлерин баҳалаў ислеринде қатнасып, бас-қас болғаным| 
қуўанышлыман. 1965-жылы Өзбекстан Илимлер академияс|| 
Қарақалпақстан филиалыныц Тарийх, тил ҳэм эдебият институтын| 
алымнын исми берилди, 1966-жылы оныц 60 жыллығы кенно| 
белгиленди. Бул илэжлардық ҳэммеси де илимий интеллигенцияньщ! 
республика басшылығы менен ойласығында әмелге асырылды.'

Әдебиятымыздыц тарийхы бойынша жәмәәтлик мийнетлерд!
Н.Дэўқараевтыц дөретиўшилигине арнаўлы орынлар берилдИ| 
Алымныц шэкиртлери Қ.Байниязов, Г.Есемуратов, Ә.Пахратдино# 
А.Каримов, С.Ахметов, С.Баҳадырова, К.Худайбергенов ҳэм тағ( 
баскалар Нэжим Дэўқараевтын илимий доретиўшилик жолын изертлсп 
китапларын баспаға таярлаў, баҳалаў бойынша ийгиликли хызметлерд! 
орынлады.

Бирақ илимпаздын тилеклес досты, жазыўшы А.Бегимов оны) 
көркем шығармаларын баспаға таярлаўда көп мийнет етип, леки( 
китаптыц шыққанын көре алмай элемнен өткенлиги өкинишли болды.

Халқымыздыц руўҳый өмиринде орын тутқан, оныц илиминиц 
эдебиятыныц, көркем өнериниц, билимлендириўиниц раўажланыўынд 
хызмет еткен, халықтыц руўхый мийрасын қорғаў ушын аянбай гүрескс! 
адамларды бэрҳама улығлаўымыз, олардыц баслаўшылық, бириншили 
ролин атап көрсетип, өз орнына қойып барыўымыз керек. Н.Дэўқарас! 
эне усындай уллы адамлардыц бири еди.

Нэжим Дәўкараевка естелик қойылса, оныц жумыс ислеге! 
жерлерине мемориал тахта орнатылса, оқыў орынларында алымныц! 
атындағы стипендия белгиленсе, ҳэзирги илим тараўында Н.Дэўкараев| 
атындағы мэмлекетлик сыйлық шәлкемлестирилсе, алымныц өзин 
«Уллы хызмети ушын» ордени берилсе жақсы болар еди, деп эрм 
етемен. Оныц емири ҳэм дөретиўшилиги романлардыц, повестьлердиц 
поэмалардыц, драмалардыц темасы болыўға арзыйды.

Кеўил сарайымдағы қэдирданларым арасында усындай халықтын 
перзенти болғаным ушын көкирегимди мақтаныш сезимлерино 
толтырып, өмирге, елге хызмет етиў мэртебеси бийиклигин нэсиятлап 
эжайып инсан, қарақалпақтыц биринши алымы Нэжим Дэўқараевтын 
тулғасы саўлат төгип тур.
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Ч Л 11.1Қ ДАНАЛЫҒЫН ҚӘСТЕРЛЕП ӨТКЕН АЛЫМ

11> ииаи’ толы өмир. Елимиздиц белгили тулгаларынық бири - 
I ,»11,1 Лй1.1мбетовтыц өмири ҳәм дөретиўшилигин бақатаған 

.( !1|||||1мр оиы «энциклопедист алым», «жанлы тарийх», «қарақалпақ 
! дарғасы», «ерликке толы өмир ийеси» деп атайды.

-.•Пи, 1>ул инсаннын көп хызметлери ишинде, эсиресе, халқымыздын 
| , 1|('р|.т жыйнаўдағы орны гиреўли.

• (и.ги.ипиы жыллардан баслап қарақалпақ халқынын этнографиясын 
I ф|ип.клорын жыйнаў жумыслары бойынша А.Л.Мелков, С.Е.Малов, 
 ̂ I 'икчлов, С.П.Толстов, П.П.Ивановлардын Қарақалпақстанда 

.ичмиссгирилген илимий экспедицияларында дилмаш ҳэм жол
- )|11̂ 11п.1 жумысларын алып барган инсан, ол ўақытларда жаца 

I ||ииу|| педагогикалык техникумын питкерген өспирим Қаллы 
1̂),1М1)сгов еди.
1\|И1Л1.1 Айымбетов 1929-жылы Санкт-Петербургтен келген 

иимрмфия экспедициясы менен Қоцыратқа келип Аяпберген 
|||)(!1.1|1Д|.|Ц қосықларын жазып алады. Ерполат жыраўдан «Едиге» 
. ■■ 111111.111 төрт күн даўамында жазып алып, экспедиция баслығына 
.|м ,111. Дэстан почта арқалы Ленинградқа жибериледи. Ол ўакытлары
■ (мршдсй техникалық имканиятлар жоқ. Өзинде дэстаннық қол 

+ |||Г111С1.1 қалмағанлықтан, 1934-жылы институтты тамамлап, 
I (фпқалмақстан комплексли илим изертлеў институтында ислеп жүрген
III. п.шда Шымбайға барып, Ерполат жыраўдан «Едиге» дэстанын 
мпиип мэртебе жазып алады. Бул қол жазбаны 1935-жылы араб 

^(Иыумпан латыншаға аўдарып, Москвадағы «Керкем эдебиятлар» 
Ит ппсмнда шығарады, арабша вариантын өзинде сақлап қояды. 1934-
..... . Огиз жыраўдан «Алпамыс» дэстанын, 1939-жылы Төре жыраўдан
I М Н1кггша» дәстанын жазып алады.

Жазып алы нған «Е диге»  д эстан ы н а  А .Н .С ам о й л о ви ч , 
М Жирмунскийлер жоқары баҳа береди, бул ғэзийнелер түркий 
(ииықлардыц фольклоршыларынын да итибарын тартады.

•Халқымыздыц мийрасларын жыйнаў жумыслары жүдэ аўыр ҳэм 
(..•Усгсрли жағдайларда алып барғанлықларын да атап өтиўимиз керек. 
(||| (аманларда елде халықты тонаўшылар, қарақшылар көбейип, 
11(1 псдиция ағзаларынын өмирине мудамы қэўип саясын салып турған.
< >1|лр қақаман суўықларда, жазийрама ыссыларда атлы, ешекли, жаяў ел 
,|рп11ап халық дүрданаларын жыйнаған.

11лимпазлардын айтыўынша, этнографиялық практикаға келген 
рпсспялы студентлер Баскаков, Иванов, Давлетлер Шымбайдыц 
Пшарынан матева етик, дуўқат шапан, селкилдек шегирмелер алып 
кипип алады екен. Бэлки, бул ел арасында елеспесиз кериниў ушын 
ип.и ар, бэлки жергиликли халыққа ҳүрмет шығар. Бирақ, бул сақлық та 
1ДП. Оларды «ғайры дин» деп жеқкериўшилер де ушырасыўьша
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қарамастан, Нэжим Дэўқараев, Қаллы Айымбетов усаған азамаглир 
прогресс ушын ҳэр қандай қәтерлерден тайсалмады.

Қарақалнақстан Тарийх ҳэм үлке таныў музейи де усы дэупр 
экспедициясы материаллары негизинде дүзилди. Музейдин бириншй 
баслығы Қаллы Айымбетов болды. 2

Қ.Байниязов Қаллы Айымбетов ҳаққында жазғанда, «Ерликке толм, 
емир» деп баҳалағанынын усындай лийкини бар. Алма-Лц^ 
педагогикалық институтында оқыған қарақалпақтыд үш азамап,! 
Нэжим Дэўқараев, Асан Бегимов, Қаллы Айымбетовлар өз ара руўхмй] 
жақын адамлар болған. Олардын үшеўи де Орайлық Азиядағы үлкен! 
устазлардан тэлим алған.

Қаллы Айымбетов биргеликте қарақатпақ эдебиятынын иргесиЦ 
қалаған заманласын былай еслейди;

«Ол 1928-жылы Төрткүлде областлық судтын секретары болыц 
ислеп турған жерипеп Алма-Атаға оқыўға жиберилген екен. Ол гездв' 
Турксиб темир жолы Алма-Атаға жетпеген екен. Пичпеқ (Фруиц 
арқалы) торт денгелекли арба менен Алма-Атаға барып, ондап. 
муғаллимлер (кино) институтына кирген екен. 1930-жылы институ 
Алма-Атадан Урал қаласына коширилип, аўыл хожалығы институтыни 
айландырылған. Сол жылы муғаллимлер институтын питкерер алдынд! 
турған Нэжим, байдын балалары қатарында оқыўдан шығарылған ҳэм 
Алма-Атада қазақ әдебиятынан сабақ бере баслаған. Оннан кейин 
Қостанай, Урал қаласына барып, орта оқыў орынларына сабақ берген 
Ол «байдын эўлады» деген сөзлер бойынша, Қаракалпақстанға келиўго 
тартынған.

Мен сол 1930- 1932-жыллары Асан Бегимов пенен бирге Алма-Атад8 
қазақ институтында оқып жүргенимде Асан, Нәжим бир-бири менен хат 
алысын турды. Өйткени, булардыц екеўи де қоцыратлы еди. Асан 
арқалы Нэжим менен сыртган таныс едим.

1934-жылы Төрткүл каласындағы комплексли илим-изертлеў 
институтында тюрколог профессор Анатолий Алексеевичтиц 
басшылығында миллет мэденияты секторында ислеп турған 
дэўиримде ...июнь айыныц бир ыссы күпи, түсте ...үстинде сары 
көйлеги бар, сол ўақыггағы мода бойынша белине шашақлы белбеў 
буўған, жуқа жүзли, арықтан келген сары жигит кирип келди. Столдыц 
қасына келип сэлемлести де:

-Дэўқараев деген мен, Қазақстаннан келдим,-деди. Аман-түўел 
сорасып болып, қаракалпақ халық билимлендириў комиссариатына 
бардық. Ол дэслеп комиссариатта оқыў китапларын дүзетиў ислерин 
басқарыўшы болып, оннан кейин муғаллимлер институтында 
қарақалпақ тили ҳэм эдебиятынан сабақ бере баслады. Ол жыллары 
институтта қарақалпақ эдебияты бойынша сабақ беретуғын 
муғаллимлер жоқ еди. |

Нэжим Дэўқараев пенен жақыннап таныс болып, эдебият, тил,
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1Н (1-МИИ1 моселелеринде бирге ислесе басладық. Жазыўшылардьщ имлэ 
и и  1М'1 К1)1и|)сренцияларында екеўимиз де тийкаршы баянатшылардық 
гм»|.м г»1Р1|д|,|қ. Қарақалпақ тили ҳэм эдебияты институтында екеўимиз де 

шр Г)олд|.1Қ».
Ьуи ски 1'улға, дәсленки танысқанынан баслап тил, эдебият, мэденият 

||.| | | ммрммда бирге ислескен, қарақалпақ әдебияты илиминин иргесин 
»я |Ц| |1(М1 1'кеўи де еқ қыйын ҳэм ақсап атырған тараўларға жиберилген 
|.я|цим1рда11 болған.

Дэўқараевтық этирапына жэмленген Қаллы Айымбетов,
I . к |,('(111И Убайдуллаев, Асан Бегимов, Орынбек Кожуровлар сыяқлы 
,и И(|,1М1.1 чдми̂  нидайы инсанлары қарақалпак эдебияттаныўы илимий 
II» I (('(11111 гикледи. Бул илимий мектенке Нәжим Дэўқараев басшылық 
гим Оиар қарақалпақ халқынын бай фольклорлық материалларьш 
.|.М|и1н-11, аўызеки дөретпелеринин бийбаха байлығы болған 
(..(мштрды, халық қосықларьш, ертеклерди, нақыл-мақалларды 
. М(И'мм1 а гүсирген ҳэм оларды классификациялап, баспадан шығарыўға
.|.(К 111

Г^мрмқалпақ халқьшын сөз шеберлеринин шығармалары бойьшша кец 
М.1М.МЛС изертлеў жумыслары альш барылған. Илимий жуўмақлар 
м,(Ц(.11и11а Бердақ, Әжинияз, Өтеш, Омар, Аяпберген сыяқлы 
1и.||||.|р.кардын тулғасы баҳаланды, олардын дөретиўшилик жолы ҳэм 
(мытрмалары бойьшша тунғыш қарақалпақ эдебияты сабақлығы

(МИДИ.
1и11скке қарсы, миллий әдебиятымыздын бир топар душпанлары 

.(.(кмпИ жэмәэттин басшысы, қарақалпақтыц биринши алымы Нэжим 
иунираевгын изине жаланаяқланьт тусти. Оған «буржуазиялық 

ММ('||11()1 ияны нэсиятлаўшы» деген сиясий айып қойылды. Бул 
, , \ цмпаўлардьщ бэринде де, Нэжим Дэўкараевтьщ концепциясьш 
(\( (1111111 қуўатлаўшылзр, халықтьщ эсирлерден киятырған руўҳый 
чмИрасларьш табанлылық пенен қорғаўшылар арасьшда салмақлы орьга 
I '(1ПИ.1 Лйымбетовқа тийисли болды.

1уүўдалаў ҳэм жазықсыз айьшлаўлар Қаллы Айымбетовтьщ өзин де 
((мчксм етпеди. Институттьщ тил ҳәм әдебият секторын басқарыўшы 
ииыИпасьшда турғанында, оны «халыққа қарсы «Алпамыс» дэстаньш» 
(ир|(1қаилықта, қарақалпақ халық нақыл-мақаллары деп биймэни 
((ирсслсрди жыйнағанлықта айыплайды. Олар «Алпамыс ҳэм Едиге ҳеш 
.1(14.111 а халық батыры бола алмайды», деген пикирлерин газета 
Пм1лсринде жэриялап, Қаллы Айымбетовты буржуазиялық идеянық 
((1)1 кя |^(аўшысы ҳэм тарқатыўшысы деп айьшлайды'.

И .Дэўқараев жөниндеги мақалада да сөз болған еди, сол жыллары 
Иокис (салалық партия комитети бюро мэжилисинде Өзбекстан Илимлер 
|Мч|,дсмиясьшьщ Қарақалпақстан экономика ҳэм мэденият институтьшьщ 
((мршя шөлкеминин жумысы қаральш, «қанаатландырарсыз» деп

(тстская Каракалпакия. 1952. № 64 (5784).
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табылды. Бул шөлкемнин хаткери Қаллы Айымбетовты Дэўқарич 
туўралы газета материалларын додалаў ҳаққындағы көрсетпелсрд( 
орынламай келгени ушын орнынан босатты. Кеп узамай оны инсти1у|ч 
тын тил ҳэм эдебият белиминиқ баслығы лаўазымынан босатты.

Буннан кейин ол қарақалпақ педагогикалық институтыиыК 
қарақалпақ эдебияты кафедрасынық баслығы лаўазымына етеди. ЬуЦ 
жерде де оны тынышына қоймай, ҳэр қыйлы ҳүжимлвр 
шелкемлестириледи.

Лекин, шүкир деймиз, айланып келгенде, ҳэр қашан ҳақыйқатлы! 
қанша машақат, гейде жоғалтыўлар менен болса да, жүзеге шығадн, 
Суўға салса да, отқа жақса да, халықтын руўҳый ғэзийнесин тарийхтиЦ 
ошириў мүмкин емес, сол ўақытлары орынсыз қараланған, өртелю( 
мийраслар қайта тикленди. И)шмпазларымыздыц мийнетлери, исмЦ 
кэдирленип елдин мақтанышына айланды.

* ♦ *
Қаллы Айымбетов Алма-Атада оқыған жыллардағы устазлары СэкеЦ 

Сейфуллин, Мухтар Әўезов, профессор Шанжар Асфендияров, академи| 
Тарле ҳаққында, 1926-жылларда Қарақалпақстанға илим изертлс)! 
жумыслары менен келген Н.А.Баскаков, П.П.Ивановлар ҳаққында, 193Я* 
жылы Қарақалпақстан ҳүкиметиниц тапсырмасы менен Москвада|'(|| 
«Учпедгиз»ге қарақалпақ мектеплери ушьш оқыў китапларын баспада! 
шығарыўға редактор етип жиберилген жыллардағы дийдар несип еткс* 
академик А.Н.Самойлович, сол ўақыттағы Россия билимлендири|| 
к о м и с са р ы  Б у б н о в , Н азы р  Т ө р е қ у л о в л а р  ҳ а қ қ ы н д а ғ || 
мағлыўматларынын ҳэммеси де, өзи қалай көрген, қалайынша сөйлескв| 
болса, солайынша, қосымтасыз, берттириўсиз, болған ўакыяларғш 
байланыслы эпиўайы тилде жазылған. Оларды оқыған сайын окығы[| 
келеди, илимди қыйынластырмаў ҳаққындағы ҳэдис нэсиятларына саЙ 
жазған екен, деп ойлайсан.

Илимпаздын «Санкт-Петербург университетиниц профессорМ 
Милеоранский 1903-жылы өзиниц шэкирти Беляевты карақалпақлар| 
арасына жиберип, аўыз эдебиятларын жыйнағаны туўралы хабар еткен, 
ал булар солардыц изи менен қарақалпақ халқыныц этнографиясыН 
үйрениўге жазғы практикаға келген студентлер екен» деген сыяқл: 
мағлыўматлары-этнографияны үйрениў бойынша таптырмас дере| 
екени сөзсиз.

Қаллы Айымбетов нақыл-мақаллар терминин дүзиў ушын эдебий^ 
мэдений, географиялық, этнографиялық, тарийхый мағлыўматларды 
таўып, ҳэммесине халықтыц даналық сандығынан халықтыц өмирине,* 
жаратылыс сырларына, тэбият қубылысларына байланыслы айқын* 
түсиниклериниц мэнисин ашып береди.

Оныц ези жазып қалдырған, басынан кешкен емир жолы, халқынық 
мэденияты тарийхы ҳаққьшдағы «Өткен күнлерден елеслер» атлы ме- 
муары ец баҳалы мағлыўмат больш табылады. Естелик китап]
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111М11Н1ДМЦ өмирин үйрениўшилерге, қала Г)с|к.с, ............................ .. ..и
.111, 111101 рафиясын, географиясын, эдебияи.ш қ>ш ц .и и и .п м ,. 

•|1| исўшилсрге таптырмас мийрас екени сөзсиз.
■чтк.ммыздын тарийхындағы белгили ўақыялар, билимк- пиин.ии 

. и им тдс илимий изертлеўдиц басланыўы, елимизднц кпрт кии 
нкишры — Аяпберген Муўсаев, Ерполат жыраў, Тере Жмриў. <»ии 

•мцшу. ( '.Мажитов, Айтбай Матьякубов, Қаражан баксы, Аббач 1И1||1|.1|1, 
'.■мпримаи Өтеповлар ҳаққында, үлкен жэмийетлик ғайрагксрлср 
.|||мн|) Досназаров, Қасым Әўезов, Нэжим Дэўқараев, Мәгскс 

I (чнишаров ҳәм тағы басқалар ҳаққындағы баҳалы мағлыўматлар 
|1И1М1-И. Қаллы аға: «..өйткени мен билген нэрселердин көпшилиги 

д|111и> материалларында болмаўы мүмкин. Мениқ бул естелигим бизиц
• лцнИхтыларымыз ушын да қосымша материал болыўы мүмкин», -  деп 
♦мими сди.

(‘̂ ‘̂ К-жылы 20-мартта республикамызда Қаллы Айымбетовтын елиў 
*|,||||||.|қ юбилейи өткерилди, оған «Қарақалпақстанға мийнети сицген 
ммим гайраткери» ҳүрметли атағы берилди. Илимпаздын илимий- 
||11|1Г1иўтилик жолы ҳаққында шэкиртлеринен бири Ибрайым Юсупов 
•1мни111 жасаған еди.

1<^үчлықлаўларда сөзге шыққан Тилеўберген Жумамуратов, баянаттаи 
(й1 ирпсиип, Қаллы Айымбетовтыц мэденият тараўындағы билимдан 
г.'1111И1 ин, соныц менен бирге, дәўир талабына муўапық көп 

||||1йу.иардын да маманы болганын билдирген қосық қатарларын тегип 
. яишн сдй:

Мэденият фронтында атланыс,
Гүжиўден-ақ, сениц атыц кеп таныс,
—  Тарыс болса, сорап көриц Қәллиден,
Деп те жүрдик етип журтқа мақтаныш.

Халық сезими бирден толық оянбай,
Душпан тырнақ салып турды шаяндай,
Тап соныцдай аласапыран күнде де.
Жас басыцнан ғайрат еттиц аянбай!

Жэмленгенде халық ғэзийне нусқасы,
Болдыц дэслеп изертлеўдиц устасы. 
Прозаик,*аўдармашы, қритик,
Жас билимдан досларымныц устазы.

Институт босағасы билимниц,
Сен сүйикли муғаллими елимниц,
Өмирицниц салтанатын керсетти,
Доклады Ибрайым иницниц.

Шайырдыц айтқанындай, Қаллы Айымбетовтыц емирбаянында жүдә
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көп нэтийжели хызмет түрлери бар. 1927- 1930-жыллары Төр1ку/| 
педтехникумында оқып жургенинде, күн тэртиби жэмийетлик жумысли|1 
менен ҳэдден тыс толы болған екен. «Тач нуры» труппасынын суфлСрм, 
жаслар шөлкеминиц бюро ағзасы, «драм кружок»тын баслығы, «Қьпыц 
муғаллим» қолжазба журналынын хаткери. Буннан басқа усы жумыслир 
менен бир қатарда балалар үйинде тэрбияшы, сиясий ағартыў 
бөлиминде саўатсызлықты сапластырыў бойынша инспектор. 
практикант, «Еркин Қарақалпақ» газетасынық жуўаплы хатксрн 
жумысларында ислеп, республика басшыларынын көзине гүо! 
баслайды. Оған қаракалпақ тилиндеги сабақлықларды дүзиў жумысы 
исенип тапсырылады.

Сабақлықларды дүзиў жумысларын жоқарыдағы айтылшн 
ўазыйпалар менен бир ўақыгга алып барады. Тынымсыз мийнет етиўдии 
нэтийжесинде «Әлипбе», «Есап», «Тил сабақтығы», «Егеделер саўагы» 
оқыўлықларын дүзиўге қатнасады ҳэм Төрткүл қаласында баспадаи 
шығарады.

*  ♦  *

Қаллы Айымбетов халық даналығын қэстерлеген адам еди. Ол оми 
кәмалға келген қарақалпақ аўылларынын сүўретин, кэсип-кэрин, салт- 
дэстүрлерин, ырымларын өзи г-^ўа болған ўақыялар мысалларындй 
жазып кеткен. Қандай қубылысқа байланыслы айтылатуғынына шексм 
түсиндирип берген. Оныц жазғанлары келешек эўладтын өз халқыныц 
тилин, үрп-эдетин, миллийлигин, өзлигин умытпаўы ушын жаи, 
күйдириўдей көринеди.

«Қарақалпақларда салыны тазалап гүриш алыўшы кэсипги! 
«киркиреши» дейди, - деп жазады ол гейпара архаизм сөзлердиц 
мәнисин түсиндирип, -Киркиреши еки адам болады, олардын салы 
тартатуғын дигирманыныц бир жағы тас, бир жағы ағаат болады, булар 
еркек адамлар болады, булар киркиресин арқасына салып арқалаи 
аўылма-аўыл жүрип салы тазалайды, олардын тартқан салысы толық 
таза гүриш болмайды, қалған жағын үй ийеси-ҳаяллар келиге түйеди, 
оннан кейин таза гүриш болады. Киркирешилер туўралы «Кетер 
киркирецди» деген мақал елеге шекем сақланған».

хМине, усындай көплеген эсбаплардық, оған байланыслы пайда 
болған мақалалардыц тэрийпин жаслар билмеўи мүмкин.

Қаллы Айымбетовтын жыйнаған фольклорлық материалларында 
халық даналығыныц үлкен дэлийли бар. Мысалы, жыл мэўсимлериниц, 
айларыныц ҳэммесиниц мағанасын түсиндирген:

«Жаўзада жаўдай егис» мақалы соннан дөреген, жаўза-май айында 
жер қызып, тапқа келеди, ҳэмме дийқанлар «қапта қалғанша тапта 
қалсын» деп жерге туқым себиў мапазын қыздырып жибереди. Жаўзада 
жаўдай егис деп усыған байланыслы айтылады».

«Үркерли айдыц бэри қыс». Шарўалардыц есабында үркер жулдыз 
(шоқ жулдыз) батпай, жаз болмайды, дейди. Күн ысыған менен ҳаўа
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.и'(1иуи мүмкин, яки түн аяз болады. Мине, сонлықтан да аспанда 
коринсе, ол күнге исенбе, узаққа сапар шықсан, жыллы кийим 

<(.|м жүриў ксрек, деген мәнисте бул мақал қолланылады».
и( 'үмбилс туўса, суў суўыр».
Ьуи мақала дийқан ҳэм шарўалардыц тэжирийбесинен пайда болган.

> ,мГ)и,11с (август) айы туўғаннан кейин салқын түсип, суўлар суўый 
.■1/|й11д1.1.

иГумбиле'гуўды сымпыйып,
Лт семирди кунтыйып». Бул терме сүмбиле айынын ишинде ҳаўа 

.('МЧ.И1 гартып, атларга тыным бермейтуғын сона, шыбын-ширкейлер 
*т1|1и.и1, жылқылар тыныш отлап, тез семиреди, деген мәниске ийе.

"( ,)ўир болмай, тэўир болмас».
Ьуи мақал жыл мэўсимлери туўралы сөйленеди. Бэҳэр айынын бири 

.,'И1) деи аталады. Ол апрель айына туўра келеди. Сэўир айында күн 
*|.|1м.1тады, сэўир самалы деп аталған жыллы самал еседи. Узаққа 
ии.пиап қыстыц шыгып, жаздын келиўип күткен, жер айдап, егин 

;»1иУд|| кэсип қылган, малларын коклетип, мал өсириўди нийет еткен 
||И||Қ1И1, шарўалар күннин жылыганына сүйсингепде усылай сейлеген».

Хплық турмысынын ҳэр қыйлы тараўларын алға илгерилетип, елдиц 
•иомомикасын кетериў, аўыл хожалығын раўажландырыўда, гүзде жер 
у|)имин, бэҳәрде егис мапазын баслаўда, басқа да жумысларда дийхан
1.1, тпрўа да, усындай халық даналығынан пайдаланады.

(»1 хызмет барысымда мен бул түсиниклерди нәзеримнен
I |ИИ1.1рмадым, сонлықтан да Қаллы Айымбетовтын жазған мийнетлери 
|.рУ|М1ме жақьга болды.

+ * ♦
Қаллы Айымбетовтыц өмир жолына нэзер салсақ, ол 1908-жылы 

(Пымбай районындагы Турым көпирдин арқа-батые тэрепинде 
.(иИтасқан Аралбай аўылында дүньяға келген екен. Ырымшыл дана 
(й1м(ымыздьщ дэстүрине бола, исми менен туўылған нэрестеге бий 
Гм)11сым деген жақсы нийетте, Қаллыбий деп ат қойған.

1.олажақ алымнық балалық жыллары жүдэ аўыр жағдайларда өтеди. 
1н'с жасында экеден жетим қалады. Атшоқай жылы, тырыспай жылы, ақ 
ктп1м.|қжылы, мэрдикар жылы қыйыншылықларьш басынан кеширеди.

«Лтшоқай жылы. Еле емис-емис есимде, егин егиўге суў болмады. Ел 
||М1 .1м гада болады, алағат заман басланды. Сол заманнын бир жылы 
«ипмоқай, қызыл тары "жылы» больш атанды. Адамлар егин егиўге
III ычларға, жапларға тамшы суў келмей, қыс азықсыз қалды. Қыс қатты 
1ЧМ1ДИ. Қолларына бел, кетпен альга көлдеги жекенниқ тамырын 
{111 мюқайьш) қазып алып жей баслайды. Атшоқай жан сақлады» -  дейди
1)11 халықтарийхьш аўыльшдағы ўақыялар арқалы баянлап.

1>ул кыйыншылықларды өткендеги адамлардьщ бэри де биледи, 
Пирақ олар жаслар ушьга ертектей, ертек болып қалғай.

Жас еспирим не бир қыйьшшылықларды көрип, жаўгершилик

49



заманныц жабайылықларына гүўа болса да, анасынық, жиқщ 
адамлардыц тил жетпес мийирманшылығына бөленип, сезимгалим 
азамат болып ержеткен.

« 1923-жылы март айында анам қайтыс болғанда, мениқ өмиримщ 
умытылмас бир күн ядымда қалды, - деп еслейди илимпаз. -Бурын инам 
мениқ ушын бэрқулла гүлше писирип, сандықтын үстиндеги жүкшц 
арасына тығып қоятуғын еди. Аш болғанымда мудамы сол жердош 
гүлшени алып жейтуғын едим. Бир күни далада ойнап жүрип, иш 
болдым. Үйге жуўырып келип, сандықтық үстиндеги жүктиқ арасмЩ 
қолымды суқсам, гүлше жоқ екен. Сол ўақытта анамнық жоқлыгын 
сезип, муқайып турып, далаға шығып кеттим.

Анам өлгеннен кейин үйдеги затларды жыйнастырып, затлардм 
аршаларға салып атырғанымда мениқ көзиме бир қасық пенен тостанш 
ысық керинди. Анам менин ушын бир ағаш устасына кишкене сул!.!)) 
қасық, бир тостаған жондырған еди. Сол қасық пенен тостағанымлМ 
аршаға салып кетпей-ақ, өзим менен алып кете берсем қәйтеди, дсЦ 
бираз ойланып турдым да, тағы бир келгенде алып кетермендағы дсц 
аршаға салып қулп урдым. Үйдиқ есигин беккем бекитип, қоқсыларгв 
«бизиқ үйден хабар алып турық» деп Шымбай қаласына пияда жол 
тарттым».

Қаллы Айымбетов жасаған ўақытлары Шымбай хийўалылир, 
түркменлер, оральскийлер, қазақлар, татарлар ҳәм тағы басқа жақлардан 
келгенлерге толы, кеп тарийхый ўақыялар жүз берген, жақалыкларц 
бай атақды шэҳэр еди. Ҳэтте Қарақалпақстаннық пайтахтын қуры)) 
ўақтында «Шымбай бас қала болсын» деген усыныслар да болғаны рас.

Мине, усы Шымбайда илимпаздық балалық дэўири кешти. Баслаўыш 
билимди усында алды. Сол жыллары Шымбайға көшип келген тагар 
саўдагерлери «Қыз-Жипек», «Алпамыс», «Қоблан» ҳэм тағы да басқв 
дэстанларды сатып, таратып жүрген. Көп балалар қатарында ол да усм 
китапларды оқыйды.

Илимназдық эдебиятқа қызығыўшылығы келешекте фольклоршы 
алым больш жетилисиўине, бақсы ҳәм жыраўлардын атқарған қосық ҳэм 
дэстанлары үлкен тэсир жасағанлығы ҳаққындағы айтылып жүргеп 
пикирлер дурыс. Бирақ, солай болса да, Қаллы Айымбетовтьщ халық 
даналығын қэстерлеўиниқ дерегин онық анасьшан алған сезимталлы 
тэрбиясынан деп баҳалар едим. Илимпаз, тап солай деп айтнаған болса 
да, китабындағы анасьш тэрийлеп жазған сөзлери усы пикирге алып 
келеди; «Үйде анам менен екеў ғанамыз емир сүретуғын едик. Мен 
даладан ойнап келгенимде анам тағы да далаға ылағьш кетпесин деп 
ойлай ма, ол жағьш билмедим, эйтеўир ол маған ертеклер айтьш 
беретуғьш еди. Сол анамньщ айтқан ертеклеринен мениқ усы ўақытқа 
дейик умытпай ядымда қалғаны мьша ертек еди: «Бурьшғы еткен 
заманда бир залым патша болып, ол ез патшалығьшдағы байы елип 
жесир қалған бир ҳаялға аўыр жаза бериў ушын ҳаялдьщ аяқ-қольш

50



ииИимм қойып, оньщ көз алдында онық жас баласын шырқыратып отқа
............ . Ьаласыныц шырқыраған даўысын еситип, өз баласыныц отқа
куИип атырғанын көрип ҳаял турған жеринде өз-өзинен суў болын, 
•») ы м, жоқ болып кетипти...».

()|| сртекти айтып болып, реҳими келгендей түр билдирип, маған 
и»|1И11 қойғаны еле есимде, еле көз алдымда елеслейди. Бул ертектин 
иннми үлкен тэсир еткени еле есимнен шықпапты».

Қмллы Айымбетовтық бул тэрийплеўлери орыс актёры, жазыўшы
II 111ук1минниц анасы ҳаккындағы сезимлерге бай гурринлерине усайды.

+ * ♦
К,аллы Айымбетовтын машақатлы емир жолында, онын ҳэр қандай 

ииц.мЧда да, ецсесин түсирмейтуғын оптимистлиги менен ушырма 
«ЧИ1М1 галантына бола кеўилли мэўритлери көп болған.

1.ул инсан менен дэслепки рет қалай ушырасқаным ядымда 
|.1|||м;тты. Лекин, онын менен танысқанымда, көзлери үлкен, қаслары 
йо1и.|ў қара, мацлайы жазық, жақсы екен, деген ой салатуғын, орта 
Пиилыдан келген, тез сөйлейтугын адам екенлигине итибар бергеним 

ммде. Ҳақ кеўилли, туўры сөзли, кишипейил ҳэм бийҳазар инсан еди.
1л арасында жүрип аўызеки халық деретпелерин үйрениў, айтып 

*ү|)1|ў «хоббийи» еди. Айырым анекдотлардағы ўақыяларға өзинин де 
шккелей қатнасы бар. Буны байқаған өзбек фольклоршылары Қаллы 
А1и.1м6етов «емирдеги Насреддин» десе, ал драматург Сапар 
Хожимиязов, айырым заманласлары оны «Өз дэўириниц Өмирбеги» деп 
IIIIIIам екен.

«Омирбек» демекши, обкомньщ биринши хаткери болып ислеп 
|ургаи ўақтымда Қаллы Айымбетовты жумыс бабында кенсеге 
ишқмр^аным бар. Белгиленген ўақытта Қаллы аға узьшына тасланған 
I илсм-жолда туўрылап келе берди. Туфлийи ылайға батқан. Аманлық- 
т  млик сорасьш болғанымыздан соц:

Қаллы аға, аяғьщыздағы батпағыцызды таслап келсециз болады ғой, 
шмсиде аяқ кийим щёткалары бар еди,- десем, ол:

-Иним-эй, бул мениц батпағым емес, «исполқом»ньщ батпағы. Үйден 
шыкқанымда туфлийим тап-таза еди, айьш жолларда,-деп басқыға 
иПлаидырьга жиберди.

Ьу̂ т анекдот халық арасында ҳэр қыйлы мазмунларда таралған. 
( )йлап қарасам, ол ел көрген, жер көрген, қэдди-қэўметти азада тутыўды 
)И11қсы түсинетуғын адам" еди. Минезинде комик белгилер, жүрегинде 
[уўрылықтан тайсалмаслық болғанлықтан усьшдай ҳэзил менен қулақ- 
и;и 1.1С етейин деп, машқала кәтерип келген усайды-аў.

Жэне бир ўақыя Қаллы Айымбетов та бар, бир қатар қарақалпақ 
лмгитлери жоқары шэҳэрлердиц биринде ресторанға барады. Эстрада 
мргистлери шет елдиц музыкаларьш жацғыртьш атыр екен. Арасында, 
рссгоран мийманлары оларға пул усыньш, нама буйырьш атқан. Бир 
Упқытлары Қаллы аға да орньшан турьш, ҳэр басқан адьшьш салмақлап,

51



артистлердин жанына келип оларға 25 рубльди услатады. Артистлср 
сүйсинип:

-Қандай музыканы шалайық? -  деп сораса, Қаллы Айымбетов;
-Жигитлер, бизлер аўқатланып кеткенше ҳешқандай музыканы 

шалмай турағойсацыз. Мениц үлкен заказым усы, - деп қайтып орнынп 
отырады.

Жолдасларынық «қандай нама буйырып келдид» деген сораўына, ол:
-Дыцғырлынын үнин өширип қайттым,-деп жуўап берген екен.
Ал ол, саз-сәўбетги, ҳасыл намаларды қэдирлейтуғын талғампш 

инсан еди.
...Бир күни Нөкистин орайлық көшелериниқ биринде Қаллы 

Айымбетов киятырса, алдынан, биреўи оқ, екиншиси шеп аяғынаи 
аксақлап жүретуғын еки жорасы аяцлап келе береди. Олар ушырасым, 
аманлық-есенлик сорасқаннан соқ, Қаллы Айымбетов:

-«Скобкадай ашылып-жаўылып киятырған кимлер екен», деп узақтан 
өзиме-әзи саўал берип киятыр едим, сизлер екенсизлер ғой,-деп тецеўди 
дэл таўып ҳэзиллескен екен.

Қаллы Айымбетов тәрепинен тэбийғый дөретилген жанлы 
анекдотлардыч баспасөзде жэрияланғанлары да, жэрияланбай айтылып 
жүретуғынлары да көп. Анекдот қаҳарманлары-заманласлары, тарийхш 
бар инсанлар. Маған оныц бир анекдоты жүдэ унайтуғын еди:

Халқымыздық көрнекли тулғасы Аллаяр Досназаровтық экеси 
адамлардық: «Балақ үлкен баслық, обком болды. Енди ол онша жердс 
жүре бермейди, аэропланда аспанда ушып жүреди, жумыслары менеи 
тез-тезден Москваға қатнайды»- дегенин еситип қуўаныпты.

Бир күни ол аўылдыц ғаррылары менен ҳәзлесип отырғанында, ушым 
баратырған самолеттиц гүрилдисин еситип, орнынан ушып турып:

-Баллар-ай, тез шығып қарайгөриц, үйди таба алмай жүрген бизиц 
Аллаяржан болмасын!-деп ҳаўлыққан екен.

Қаллы Айымбетов, кепшилик арасында жағымсыз сөзди, мэлел 
келтириўи мүмкин болған гэпти, жүйели сезлери менен жигин 
билдирмей басқа жаққа аўдарып жибериў шеберлиги де бар еди.

«Бир қулыпсыз алтын аршадан, Ҳэзил сөзди шашып еттиц», - деп 
Ибрайым Юсуповтыц айтқанындай, ол шешенлик тымсалы болып есте 
қалды.

* ♦ *
Миллий драматургиямыздыц сағасында Қаллы Айымбетовтыц да 

исми бар. 1926-жылы Қасым Әўезов «Тилек жолында» деген пьеса 
жазады. Пьеса 1916-жылы Шымбайда болған котерилис ҳаққында еди. 
Пьесаны сахналастырыў техникумдағы драмкружок басқарыўшысы 
Айымбетовқа тапсырылады.

Еле толық қэлиплеспеген театр өнери жумыс ислеў имараты 
тикленбеген, тамаша шыраныц жақтысында болса да дэслепки мэрте 
конференция делегатларына қойылған пьеса жақсы қарсы альшған.
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I' Ииит-и усы драмкружок «Тад нуры» труппасы деп атапа баслады. Бул 
1'111 муры» труппасын миллий драматургиямыздыц тийкаршыларынық 

мәдениятымыздыц ҳақыйқый жанкүйери Әбдираман Өтепов 
".»1 қирды. Сейфулғабит Мэжитов, Әбдираман Өтепов сыяқлы пидайы 
имимилар кергенлерин өз бетинше үйренип, миллий театрымызды

Қпрақалпақ миллий театрыныц екинши басқышыныц раўажланыў 
. '.'ири откен эсирдиц отызыншы жылларына туўра келеди. Себеби, 
|1цинадағы көркем өнер теаф институтына 1934- 1939-жылларда 

I мриқалпақстаннан отызлаған жаслар оқыўға киреди. Ел басшылары 
|||рд|'|Ц жол қэрежетлерин тэмийинлеп, кийимлерин алып берген. Бул 

.миииутқа кириў ушын кеминде жети жыллық билимге ийе болыўы 
«рүр скен. Қарақалпақстаннан барған жаслардыц мағлыўматы шэртке 
(^урм келмес еди. Оннан қалса, олардыц биреўи де рус тилин билмейди, 
км оларды оқытатуғын профессор-оқытыўшылар қарақалпақ тилип 
цшмсйди. Сол себепли бул еки тилди де билетуғын филологларды 
(М'1сди. Россиядағы Қарақалпақстанныц турақлы ўэкили арқалы 
И1р|||1,алг1ақ дэстанларын баспадан шығарыў менен бэнт болып жүрген 
Гшим.! Айымбетовты актёрларға қарақалпақ тили ҳэм эдебиятынан 
имОпқ бёриўге шақырады. Соц қэнигелик пәнлерден оқытыўда 
(((.пиларды рус тилинен қарақалпақ тилине аўдарып шығып, сабақ 
((к,| 1.1 нда дилмашлық етип турыўды гапсырады.

1:1цныц атыўы менен күнниц батыўьша, қүндиз баспаханадагы 
I ум1.1сларына қоса институтта сабақ берип, дилмашлық қылса, түнде 
11(.4ч:аларды орыс тилинен қарақалпақ тилине аўдарыў жумыслары менен 
(ку| (.(лланады. Ол А.Н.Островскийдиц «Байлық мурат емес, жоқлық уят 
I ғнч », Ж.Б.Мольердиц «Скапенниц ҳийлеси» пьесаларын қарақалпақ 
(((|(м((е аўдарьш таярлайды. Усы текстлер бойьшша қарақалпақ жаслары 
П((р ўақытта актёрлық кэсибин ҳэм рус тилин үйрене баслайды.

() (ызыншы жылларда республикамызда жоқары мағлыўматлы 
й(11(р̂ [ардьщ жетиспеўшилигинен халық хожалығымыздьщ кеплеген 
(|(раў (̂ары бир тегис алға илгерилей бермеген. Сол себепли, саўатлы ҳэм 
к(||([.([(ан ис келетуғын кадрларды халық хожалығыныц аўыр 
учкс (каларына мобилизациялаў зэрүр еди.

Қаллы Айымбетов республикамызда халық билимлендириў 
(й((м((стри лаўазымында ислеген дэўирлерин көз алдымызға келтириў 
(((.(М1.1Н емес. Себеби, мёН сол жылларда аўыл ҳэм район орайындағы 
(иск[еплерде оқьш билим алғанман. Полсыз, ошақсыз мектеп, 
му1аллимлердиц жетиспеўшилиги сыяқлы көринислер билимлендириў 
(нраўларьшда орьш алған еди.

Мен жети жасымда биринши классқа оқыўға барғанман. Ол ўақытта 
||Қ(.|ў гөне мешиттиц жайьшда ететуғын еди. Класста партаньщ орнына 
(’(((( қарағай тахтай пайдаланылған. Олардыц биреўи бэлентлеў-үстине 
11Л([ [ср қойып жазыў ушын, екиншиси отырғыш ўазыйпасьш атқарады.
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Еденге тахтай төселмеген, қуры қара жер, айнасы жүдэ кирттэй, күнтш 
жақтысы зорга ғана түседи. Ал, оқып билим алатуғын элимП* 
сабақлығын биринши класста көрмей-ақ кеткенбиз.

Буннан басқа, мектеплерди керосин, кемир, отын менен тәмийинлгу, 
муғаллимлердин айлығын таўып бериў, оқыўшыларды сабаклықтф 
менен тэмийинлеў, қочсы республикалардан шақырттырылгпи 
муғаллимлерге баспана таўып бериў сыяқлы көплеген машқалалар кум 
тэртибинде 03 шешимин кутип турар еди.

Қаллы Айымбетов бир қатар жуўапкершиликли лаўазымларда-Үлкв 
таныў музейинин директоры, Қарақалпақстан Республикасм 
Министрлер Кенеси жанындағы көркем өнер басқармасыныц баслыгы, 
Тарийх, тил ҳэм эдебият институтынын директоры, Республикамызды» 
билимлендириў министри болып ислеген.

Қаллы Айымбетов екинши жер жүзилик урыстық қатнасыўшысм, 
Онын армия қатарындағы хызмети 1940-жылдан басланадм, 
Ташкенттеги үш айлық эскерий сиясий курсын тамамлайды. 1941* 
жылдық 7-декабринен баслап, армия қатарына жоллама алады. Урыстыц 
дэслепки күнлери дүзилген Қарақалпақ эскерий бригадасында хызмс! 
қылады. 1943-жылы болса Әскерий жоқарғы педагогикалық институтыи 
қысқартылған бағдарламасы менен оқып шығады. Усы жылы огаи 
старший лейтенант деген эскерий дэреже бериледи.

Әскерий билими арқалы батальон комиссары, полк партия 
комитетиниқ жуўаплы хаткери, дивизия сиясий бөлиминиқ инструкторы 
лаўазымларында хызмет қылады. Урыс дэўиринде Югославия, Румыния, 
Венгрия, Австрия мэмлекетлерин азат етиўге қатнасады. 1947-жылы 10- 
март қүни армиядан запасқа өтеди. Солай етип, бес жыл алты ай 
даўамындагы жаўынгерлик миннетин атқарып келеди.

♦ ♦ ♦
Дөретиўшилигин үзилиске түсирген узақ мүддеттен соқ, Қаллы 

Айымбетов бурынғы баслап қойған илим изертлеў жумысына қайтадан 
араласады. Онық кандидатлық жумыс ушын тақлаған драматургия 
тараўы оған жүдэ таныс, себеби, жигирмаланшы жыллардын екинши 
ярымынан елиўинши жылларға дейинги аралықтағы емир жолы миллий 
драматургиямыздын турмысы менен тығыз байланыста еди. Сонлықтан 
да 1956-жьшы «Қарақалпақстан драматургиясынық раўажланыўы» 
деген темада кандидатлық диссертациясын табыслы жаклады.

Буннан кейинги илимий жумыслары да оныц кеўилине жақьш, жан 
дүньясы менен қарысьш кеткен жэне бир тараў -  фольклор бойынша 
жазылды. Ол экспедиция жумысларыныц нэтийжеси-аўызеки 
дүрданаларымыз бойьшша бай материал топлап қойған еди. 1965-жылы 
Ташкентте «Қарақалпақ жыраў-бақсылары» деген темада докторлық 
диссертациясьш жакузайды.

Устазлар тэлиминин тәсирине байланыслы бир логикаға тақланаман. 
Қаллы Айымбетов Алма-Ата педагогикалық институтьшда оқьш жүрген
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»у||||сримде академик Тарле, Мухтар Әўезов, Сэкен Сейфуллин сыяқлы 
»1III 1лардан билим алып, эдебият ҳаққындағы пикирлери қэлиплескен. 
I ||||д;| оған Мухтар Әўезов драматургиядан сабақ берип, бул тараў 
и||11мипе қызықтырған болса, Сәкен Сейфуллин «батырлар жыры»нан 
I ипмқ берип, халық аўыз еки деретиўшилиги бойынша теориялық 
Оииимлерине тийкар салған, көлемли жумыслар жазыўға бағдарлаған.

Усы институтта оқып жүрген күнлеринде ири тулғалар менен 
имкирлеслик, қазақ орфографиясы бойынша илимий энжуманларға 
И||иас1.1ўы оныд интеллектине тэсир жасаған.

1.упная соч ол Москва, Санк-Петербургте В.М.Жирмунский, 
А 11 ('амойлович сыяқлы алымлар менен танысады. Ал, А.Л.Мелков, 
I I Малов, А.А.Соколов, С.П.Толстов, П.П.Иванов, Н.А.Баскаковлар 
МП1СИ Қарақалпақстандағы экспедиция дэўиринен баслап жақын еди.

Ллпысыншы жыллардан баслап Қаллы Айымбетовтын илимий 
•иуммслары Өзбекстан Илимлер академиясы менен тығыз байланыслы. 
Ьиикент қаласындағы Тил ҳәм эдебият институтында Ҳамид Сулайман,
Ч,||Д|| Зарипов, Иззат Султанов сыяқлы өзбек эдебиятшылары менен 
тлсседи. Айбек, Ғафур Ғулам, Уйғынлар менен тығыз қарым-қатнаста 
Г||и1ады.

Ьуннан бираз жыллар бурын профессор Қэлимбет Султанов былай 
йигм ан еди:

«Жетписинши жыллардан баслап Нөкис мәмлекетлик педагоғикалық 
иистигутын университетке айландырыў ушын бир қатар жумыслар
III исиди. Әсиресе, қарақалпақ тили ҳэм эдебияты бойынша жойбарлар,
* пбиқлықлар жазыў ислерин эмелге асырды. Бул исте Қаллы Айымбетов 
(к-лссне ҳэрекет етти. Ол қарақалпақ аўыз еки әдебияты бойынша 
*()йбарларды дүзиўге киристи, профессор Қабыл Мақсетов ҳәм мениқ 
мсмси бирге аўыз эдебиятынын программасын ислеп, баспадан 
1111.11 арды. Қаллы Айымбетовтыц «Халық даналығы» деген ат пенен аўыз 
,)дсбиятынық киши көлемдеги шығармаларына таллаў жасаған китабы 
шықты. Ол жоқары оқыў орнынын студентлери ушын сабақлық 
К1,пметин атқарып киятыр. Усылар менен бирге қарақалпақ эдебияты 
шрийхы бойынша сабақшықларды жазыў үстинде көп жумыслар иследи. 
1>улардыц ҳэммеси ҳэзирги дәўирде өзиниқ нэтийжелерин берип атыр»^. 
Қаллы Айымбетовтыц илимий-дөретиўшилик жолына нэзер таслап, 
оиыц филолог, этнограф, актёр, жазыўшы, публицист, эскерий 
Х1.гметкер, педагог, профессор, дилмаш болып, дэўири нени талап етсе, 
гол жерден табылган жигерине қарап, кеп қырлы талант екен деймиз.

Соқгы сөз. Нэзеримде, Қаллы Айымбетовтыц емир жолы 
ўикыяларға толы болған тийкарғы тоғыз қыйлы керинисти ез ишине 
илады;
I Шымбайдағы аўыр балалық жыллары, дэстанларға, аўызеки

эдебиятқа қызығыўшылығыныц ояныўы;
V/! 1өкис хақыйқаты. 1993. 21-октябрь.
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2 . Төрткүл педагогикалык училищесинде оқып жүргениндс 
мэдениятымызға ҳэм халық билимлендириўине көрсеткси 
белсендилиги;

3 . Қарақалпақстанда шөлкемлестирилген экспедиция жылларынди 
аўызеки халық дөретпелери менен этнографиясын жыйнаўди 
көрсеткен пидэкерлиги;

4 . Алма - Ата педагогикалық институтындагы ири тулғалардан билим 
алыўы, эдебиятта белгили бир бағдарды тақлап алыўы;

5 . Москвадағы қарақалпақ студиясы менен тығыз байланысыўы ҳэм бул 
жерде қарақалпақ халық дэстанлары менен сабақлықларды баспадан 
шығарыўы;

6. Екинши жер жүзилик урыс жылларында Сербия, Венгрия ҳом 
Австрия мэмлекетлерин азат етиўге қатнасып, халық алдындағы 
миннетин булжытпай орьшлаўы;

7 . Нэжим Дэўқараев пенен бирге қарақалпақ әдебияты душпанларына 
қарсы гүресип, турмыстық аўыр сынакдарынан өтиўи;

8. Өзбекстан зиялылары менен илимий байланыслары ҳэм кандидатлық, 
докторлық диссертацияларын табыслы жақлап шығыўы;

9 . Өмиринии соцғы жылларында Нөкис мэмлекетлик педагогикалық 
институтында қарақалпақ эдебияты кафедрасынық баслығы 
лаўазымында қэнийге таярлаўға қатнасыўы.
Усы жерде оныншы деп, Қаллы Айымбетовтыц қалдырған руўхый 

мийрасларынын қэдирин ҳэм илимпаздын зайыбы менен тэрбиялаған, 
ел хызметинде жүрген перзентлерин атап керсетер едим.

Көшелерге, оқыў орынларына онын аты берилип, исми 
мэцгилестирилди, китаплары баспадан шығарылып, оныц өмири ҳэм 
дөретиўшилигине арналған газета-журнал мақалалары, радио- 
телебағдарламалары жэрияланды, юбилейлери белгиленип, ҳүрметинс 
музейде коргизбелер шөлкемлестирилди. Халықтыц даналығын 
қәстерлеген алымныц машақатлы өмир жолын еслегенимде, оныц 
өзиндей зэбэрдес заманласы Жолмырза Аймурзаевтыц сөзлери ядыма 
келеди:

Шийрин сөзлерицнен бизге бағ етип,
Мәцгиге жүректе қалдыц, Қаллы аға!
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ӨШПЕС ЖУЛДЫЗ
п('о1 зергери Тилеўберген». Мэнэўиятымыз элеминде, поэзия 

.(I ИИИ1.1ИЫЦ шоқ жулдызларынын бири, «халқым мени шайыр десе 
1нии1.1рман, не десе де пэрманына қайылман» деп қолларын көксине 
»(||||.|и, уллы сөз зергери Тилеўберген Қуппатулла улы Жумамуратовтын, 
(ушисы жарқырап көринеди.

Г.Жумамуратовтыц миллетимиздии тарийхтағы орнын белгилеўде 
фши.клорлық мийрастыц эҳмийетин баҳалап жазған пикирлери маған
и.||) лайым ой салады: «Қарақалпақлардыц эййем заманлардан жүдэ ул- 
1Ц.1 халық болғанына, эдебият пенен мэдениятыныц жоқарылығына 
нКоПлан», «Шэрьяр», «Қырық қыз», «Алпамыс» сыяқлы көплеген 
л̂ нтаи мийрасларыныц өзлери гүўалық берип тур. Бул эпослар ҳэм 
мшлсген қоеық, жыр, тақмақ, бэйит, өленлери ен эййемги вариантлар 
|1цс11лигинен дерек бермекте. Әсиресе, эййемнен мийрас эпосларымыз 
ииппс эдебият дүрданаларынан, греклердиц дүньяга белгили Гомер 
1ИМ1 ирмаларьшан қалыспайтуғыньша езим исенемен. «Гөруғлы»ныц 
м.фқ шақабьга билетуғын бақсылар өткен» деп айтыеады ғаррылар». 
"III- қуўларым бар еди. Не ғазларым бар еди!»- депти бурьшлары. Ҳэр 
(1ир заманныц өз шешенлери болған. Қарақалпақтьщ ҳэр бир 
иУылларьшан шыққан жыраўларын жастан тыцладық. «Жыраў-бақсы 
'|с|.и1иалды, қырқ күн ойЫн ойналды», «Гернай-сырнай тарттырды, ал- 
П.И1 қабақ атгырды» дейди ески дәстанларда. Жоқ нэрсе айтылмайды»'.

1>ул гэплерде шайырдыц киндик қаны тамған ана Уатанына деген 
тсксиз меҳир-муҳаббаты, миллий қәдириятларымызды терец билиў, 
111и̂ а,1қтан да, иззет-ҳүрмет пенен жанындай көрип қәетерлеў сезиледи. 
( 'сбеби, ол усы мэнэўий элем менен кэмалға келди, «байтеректиц тамы- 
|ч.1 да терецде» деп өзиниц айтқаньшдай, оныц бэлент пәрўазлы 
ио )1иясыныц тамырлары да халық аўызеки мийрасьшан нэр алды, аўыз 
.)дсбиятынын ен жақсы дэстүрлерин жақсы мецгерип, эжайып 
аорс! пелеринде жанаша жанландырды.

«Тунғыш қазақ алымы Шохан Ўэлийханов, башқурт алымы 
( )Г>убэкир Диваев, рус алымы Беляевлар қарақалпақ эдебиятына 
(■уИиспеншилик пенен қараған. Ал, Ә.Диваев қарақалпақ дэстанларьш 
(1ираз түрки халықларьшыц дэстанларьшыц негизи деп дэлийллеген 
1ди»^,-деп жазады Тилеўберген Жумамуратов. 1843-жылы Шоқан 
^ллийхановтыц «Қарақарпақлар -  саҳрадағы биринши шайырлар ҳэм 
косықшылар», 1913-жылы Беляевтыц «Қарақалпақлар -  саҳра 
иулбиллери» деген баҳаларьш тилге тийек етеди:

Мийрас қурған қарақалпақ халқым бай,
«Бүлбиллер» деп Шоқан айтқан тартынбай.
Мыц жылларғы ушқыр жүрек сырларьш.

'Шайырдьщ үй архивинен алынған қол жазба вариантынан. 
'Жумамуратов Т. Тил байлыгы-ел байлығы. //Әмиўдэрья. 1990. №1. 93-6 .
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Ҳэзир көрсеқ жалт-жулт еткен алтындай.

«Кен даланьщ жыршысы» деп бизлерди,
Ўэлийханов айтқан қарақалпақпыз!

1949-жылы республика жаслар шөлкеминин басшысы болып исшм! 
жүрип, хызмет бабында Мойнаққа барғанымда Тилеўберген Жумамури 
тов пенен таныстым. Биринши тэсир адамныц ойында қалады. Сол сми» 
ры, елимиздиц белгили ғайраткери, сонырақ, Мойнақ районынын баспи.! 
сы болған Тилеўмурат Қаниязов екеўимиз Тилеўберген Жумамураюи 
менен бир дэстурханда жүзбе-жүз отырып, дуз-дэмек болып, қосықларыи 
тынладық. Сонда онық көркем сөз устасы, әжайып инсан екенлигиис 
тэсийин қалганман. Қаты-қулақ, тақыўа, суўырма сөзли, жай сейлесии 
отырғанда да, ойланбай-ақ, қосықты төкпелетип шығара береди 
Қосықларын, ҳэгге поэмалаларын ядтан айтады, жүдэ ҳайран қаламыз.

-Ҳ аў, Тилеўберген Жумамуратовқа, Сиз қалай ҳэммо 
шығармаларықызды ядтан айта аласыз?-деп саўал берсек, ол тс-н 
күлимсиреп қоя берер еди. Бул асқан шеберликтиқ дэстүрий жолы Ал ли 
Тааланық шайырга берген үлкен байлығы, алтын гэзийнеси екен.

Белгили фольклорист И.Сағыйтовтын айтыўынша, «Тилеўбергси 
езиниқ туўылып ескен жерлери -  Арал тенизи жағаларьшда тап сои 
жерде өмир сүрген устазы -  шайыр бабалары Бердақ, Күнхожаныц, 
Әжинияз бенен Аяпбергенниқ ҳасыл сез маржанларын кекирегиио 
тоқьш, солардан шайырлық енерин үйренди. Бул жағьшан қарағандн, 
Тилеўберген, сондай-ақ, Аббаз бенен Садық да сол уллы классик 
шайырлардық творчествосьш даўам еттириўши нызамлы мийрасхор|.1 
деўге болады»^.

Шайырдын өзи «Күнхожанық бир қосығы ҳаққында» атлы 
мақаласьшда былай дейди; «Қарақалпақ халқыньщ соқғы эсирдс 
жасаган классик шайырларынан Жийен жыраў, Күнхожа, Әжинияз, 
Бердақ, Өтешлер бири-бирине байланыслы, биреўлеринин дөретпелерии 
екиншилери даўам етиўши орталықтан шыққан сез зергерлери еди. 
Солардьщ қай-қайсысы да ез заманьшын саўатлы, өз дәўирлеринс 
ылайықлы мэдениятлы, алдынғы қатар адамлары болғанлығы тақыйық. 
Усы аталған шайырлардық ҳэммеси де Бозатаў, Ақ дэрья, Ақ қала, Жаца 
дэрья бойларында бир беткей жайлаған адамлар. Мен де сол жағада 
туўылып ескенликтен, жаслайымнан сол уллы адамлар ҳаққьшда көн 
еситип, кеп тьщлаған едим. Сол себепли мениқ туқғыш дөретпемниц 
аяқ алысы да соларға еликлеўден басланды. Егер эқгимешил қариялар 
менен сэўбетлесип қарасақ, елеге дейин классиклер женинде эпсана- 
рэўиятларын айтьга береди»''.

^Сағыйтов И, Әдебият ҳэм дэўир. Нөкис. 1988. 212-6.
‘‘Жумамуратов Т. «Күнхожанық бир қосығы ҳаққында»'. //Совет 
Қарақалпақстаны. 13-май. 1975. №94 (11738).
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I Жумамуратовтыц бул мақаласы, негизинде, Күнхожа шайырдыц 
Пнр қосығы тарийхы ҳэм оныд түп нусқа вариантын усыныў мақсетинде 
*н11.1лған болса да, ондағы жөнекей айтылған мағлыўматлар оныц өз 
«мирбаянына да тийисли болып, пикирлеримизди тастыйықлап тур.

( )|1ын жэне бир ири классик шайырымыздыц мийрасын қэстерлеўди 
н-ииятлаған «Әжинияздын алтын ғэзийнесин кир шалмасын!» атлы 
мнкаласында усы тақылеттеги мағлыўматлар айқынласады. «Жас бала 
Уикм.1м еди,-деп жазады Тилеўберген шайыр.-Ол ўақытларында Таллық, 
Дидәрья, Мэдели, Майпоз деген жерлерде жайлайтуғын бир келата ел 
(урумыз. Ҳэммеси де бир қатар сыбайлас аўыллар. Сонда жас болсақ та 
*ыраў, қыссаханлар келсе аўызымызды ашып ынтығып тыцлап 
тыратуғын едик. Тилеўмурат, Аяпберген (шайыр), Жумамурат сыяқпы 
штдгы қыссаханлардыц ез аўызларынан Әжинияздық шийрин сезлерин 
1ЧИ1ИП, көбисин ядлап та жүретуғын едик. Сол қыссаханлар 
> Ькинияздыц өз даўысларына да салып айтады. Сонда адамлардыц тац 
нтаиша зерикпестен тыцлап отырғаны еле көз алдымда елеслейди»^.

I .Жумамуратовтыц қосыкдарында да емир елеслери көз алдымызға 
нслсди, туўылған мэкан келбетин ҳэр қыйлы түрлерде тэрийплеў шебер- 
1||||и тацландырады:

Сақпан атып, зорды берип ҳэлғаққа,
Қаўын қорып отырсақ та шартақта,
Қосық айтып жүрер едик еликлеп,
Аяпберген, Әжинияз, Бердаққа.

-Қай жақта?
-Акдэрьяда, Бозатаўда, Мойнақта.

Күн ғыжлап балқыса қум менен тасы,
Суўдыц лэм ҳэўири қайтарды таўын,
Узактан көринген өрттиц шуғласы,
Аспан түслигине сызды бояўын.

Нэзер етсем Арал тециз жағына,
Жардай толқын шарпып урар жағасын.
Бойын жыйнап, гүрс етеди тағы да,
Жел сырнайы ызыцлатты намасын.

Т.Жумамуратов деретиўшилигине қызьп-ыўшылығым артты. Оныц 
қосықлары газета бетлеринде жэрияланыўдан халық ядлап альш, той- 
мсрекелерде, мийнет майданларында айтып жүретуғын едн. Әсирссс, 
шайырдьщ «Көрген исти еттик баян», «Мэспамбеттиц түси» ҳэм т.б. 
шеберлик пенен жазылған поэзиялық фельетонлары жэмийетпшлик 
дыққатьш тартгы. «Зьшберди» фельетоньшда, мэкемедс1’и бюрокраг 
басшылардьщ айлық бермей «зьш беретуғын» мэкеме басмн,1лар|.1,

'Шайырдьщ үй архивинен алынған қол жазба вариантынан.
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оларға жете алмай, ҳәр есикке бир кирип излеп жүрген узын-ту^тН 
«қуўғыншылар» кинодай кез алдыца келеди:

Ертец барсам тағы сондай,
Дэлийли көп айтар жағдай,
ККГИздин, басшылары,
Өтирикке соныцдай бай.
...Көп шаршайсан излеп оны,
Кенсесинде адам толы,
Бухгалтерден талап етсен,
Директордыц керек қолы..

Бул қосықлар жәмийетшилигимизде бурын болмаған қубылыс ре1 им 
де қызығыўшылық пайда етти. Тарийх бойынша қәниге, сол ўақы'1.пп|н.| 
республикалық китапханада ислеп атырған зайыбым Любовь Семепст 
на; «Бүгин де қайнағаныц қосықгшрын, әсиресе, «Тәпберди», 
«Зыпбердилер»ди сораўшылар көп болды»,- деп келетуғын еди.

Т.Жумамуратов поэзиясы -  миллий фольклорды терец билиў ҳ.ш) 
қәстерлеўдиц нэтийжели көриниси. Көркем сөз устасыныц халық фол1.к 
лорьшан нэр алған термелери, сезимталлыққа қурылған лирикалық но 
ширмелери, философиялық ойлары, поэмалары, тәртликлери, еки қамф, 
төрт қатар, алты қатар, сегиз қатар уйқасқа қурылған қосыкдары, халыи 
рәўиятларына сүйенген тэрбиялық характердеги әпсаналары, тымсалли 
ры, балаларға арналған ертеклери, пьесалары, прозалық, нублицистлмк 
мақалалары шайыр дөретиўшилигинин көп қырлылығынан дерек берс 
ди. Халықлық мотивтеги термелериниц мәниси терен, ўэжи басым, 
уйқасығы келисикли, оқысан зериктирмейтуғын, маржандай дизилпч! 
гәўхар сөзлер адамды өзине тарта береди:

Әй жасларым-жасларым,
Жақсы болса қостарыц,
Қэдирлейди танысты,
Жақын етер алысты.

Мийманларға «келиц» деп,
Жүзи күндей күлимлеп,
Жилўа шеккен мэҳәли,- 
Өмирицниц бәҳэри.

Ырқыц ериксиз бағыньш,
Узақ кетсец сағьшып, '
Мэргиясы тартады,
Муҳаббатыц артады.

Жаман болса қостарьщ,
Сийреклейди досларыц,
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Бездиреди жақынды,
Сындырады сағыцды.

Есигице қулп болып,
Түнереди булт болып.
Ашылмайды қабағы,
Асылмайды тамағы.

Шаршап келип жумыстан,
Мийиц қайнар урыстан,
«Таярлықлы жаў» менен,
Күниц өтер даў менен.

Шайыр, бирде терме арқалы усындай, турмыслық мысалларда 
(ицпктикалық поэзия жаратса, бирде философиялық ойларын да усы 

I .|цм.|қлық жанрда береди;
I  Жасымнан керип заманды,

Ацладым жақсы-жаманды.
Жэҳанниц гезип көп жерин,
Сайран еттим еллерин.
Дүньяныц жүзи кец екен,
Бэршеге қуяш тец екен.

I  Гей жерлери тар екен,
Қысылшацлар бар екен.
Суўық болса, ыссы бар,

I Ашшы болса, душшы бар.
Жақсылар бар, жаман бар,

Билгир болса, надан бар.
Өмир бар жерде қулаў бар,
Шадлық пенен жылаў бар,
Рэҳәт турмыс елим бар,
Қулпы дөнген жерим бар.
Мыц жасағым келеди,
Адамға, эттец, елим бар.
Оқысам китап бурыннан,
Адамнан адам қырылған.
Дүньй да өзи тамаша,
Қарсьшықтан қурылған.

Халқымыздыц жэне бир сүйикли шайыры, Өзбекстан Қаҳарманы 
Ибрайым Юсупов қэлемлесиниц талантьш жоқары баҳалап жазған: 
«Тилеўберген Жумамуратовтыц шайырлық тэбияты халқымыздыц 
шайыр ҳаққыцдағы ертеден киятырған дэстүрий түсинигине сэйкес ке- 
,1:сди. Бул түсиниктеги шайыр - ҳэмме ўақытта, барлық жерде ол турысы 
мснен қосық, тақыўа сөз шебери ретинде суўырып сальш, ядтан қосық
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шығаратуғын, халықтын сөйлеў тилин кыйсынын таўып, «балышиН 
шөбирелеп», шебер ислете алатуғын, ҳэзил сөз, юморға бай киси. Ку! 
қэсийетлердин көбиси ҳәзирги қәлем ийелеринен онша табыла бермси 
ди. Өйткени, олар қағаз қаралаў арқалы ғана қосық шығарады, Я1 иыК, 
«баспасездиц» шайыры. Олар Тилеўберген Жумамуратовтай салпш 
жерде ядтан қосық шығара алмайды, ҳэттеки, өзинин жа:5ып шыгаршм 
қосықларын ядынан оқый да алмайды. Сонлықтан, заманласлары от.ш 
менен отырысқанда да, пикир алысқанда да, ҳэзиллескенде дс имм 
Шайыр деп таныды»*.

Аўыз эдебияты дэстүрлери басым болып келген халықлирии 
шайырдыц шеберлиги айтыс онериндеги жуўабыйлық пенен өлшспи м 
Себеби, айтыста шайыр, ойланып та турыўға мурсасы жоқ, тоқтамас I ии 
ойына келген пикирди коркем сөз бенен текпелетиўи тийис. Ол упп.м! 
санадағы данышпанлық, кеўил сезимталлығы айрықша, тил шебсрл1мн 
күшли болыў керек! Атақлы илимпаз жазыўшы Мухтар Әўезов: «Қсич.щ 
пенен дэсме-дэс айтысқа түскен адамды -  шайырлықтыц шықына ж(ч 
кен адам, деп атаўға болады» - деген. Бундай импровизаторлық уньм! 
түрки тиллес қазақ, қырғыз, қарақалпақ поэзиясынын айырмм 
ўэкиллеринде ушырасады. Жамбыл Жабаев, Тоқтағул Сатылғаномлиц 
усындай текпе ақынлар болған. Қарақалпақ эдебиятында Әжиииш, 
Бердақ, Аяпберген, Аббаз, Садық, Қазы Мэўликлер де дәстүрий по иин 
усылларын тутқан. Сол ушын да олар бир-бири менен, базыда, қонсьитс 
еллердиц шайырлары менен айтысқа түскен.

Тилеўберген Жумамуратов -  белгили керкем сез шеберлеримим 
шайырлық мектеби техникасын жақсы менгерген, соцғы дәўирд1'и| 
дэстүрий даўамшысы еди. Оныц қосықлары импровизация епкинимш' 
пэтли ағыс пенен жаратылған. Айырым мэжилислерде, курылтайла|ти 
Тилеўберген Жумамуратовқа сез берилсе, ол минберге шығып, оц қо)М.| 
менен ийегин бир сыйпап алып, қосық қатарларын ядынан оқыў мемсм 
бирге, сол ўақытга женекей шығарып та текпелететуғын еди. Оиьм! 
жүдә қэстерлеген устазы Аббаз Дабылов: «Ҳақыйқый шайыр Л1'м 
Тилеўбергенди айтыўға болады»^ деп баҳалағанында шэкиртимим 
жуўабыйлығын, вулкандай тасқынлаған талантын нэзерде тутқан болси 
итимал. Мойнақта аўылласлары арасында Тилеўберген шайырдмм! 
дилўарлығы, айтыстағы жецилмеслиги тиллерде дэстан бо̂ и.м! 
жүргенлигиниц де усындай себеплери бар.

Балалығынан көркем сез жарысында алдына адам салмаим! 
өспиримнин дацқы қазақтыц атақлы акыны Үмбеталыға жетеди. 191-1 
жылы, бул ўақта Тилеўберген Жумамуратов 17 жаста сксм

^Юсупов И. Шайыр ҳакқьшда сөз. //Совет Қарақалпақстаны. 26-июнь. 2001 
№74(17511).
^Пахратдинов Ә. Халық шайырларында шайырлықтын келип шығыў тарийх1.| 
нан. Нөкис. 1980. 34-5.
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,! 1'умамуратов негизинде 1915-жылы емес, 1917-жылы туўылгаимап, 
^  .11и). «Сиз бенен айтыссам уят болады» деп ийбе саклап турган 

(11)1||М1е Үмбеталы сөз баслайды:
-Тилеўберген қарағым, жас баласыц,
«Аққум»ныц отырыспасын басқарасыц.

Жусиптей сын-сымбатын келисип тур,
Қызлардын жүрегинде сақталасын.
Уясы дүзиў жердин улы дейди,
Еситтим көп аралап ел арасын.
Айтқаны адамдардын рас болса,
Дүниеде китап қоймай ақтарасыц.
Журттын бэри сыртыннан шайыр дейди,
Жүйрик болсан, несине тоқталасыц?
Кей-кейде сөзимизди илип алып,
Тартысып көриўге де оқталасыц.
Узақ жолдан шабылған тарлан ғой- деп,
Меиимен айтысыўға жасқанасыц.
Ағацнын той-мереке жыйындарда,
Билесиц, еш иркилип тоқтамасын.
Сени де бир қамшылап жиберейин,
Шайыр болсац, сен неге сақталасыц?
Барыц болса шығаршы қарыўыцды,
Шырағым, ел ишине сөз тарасын!

I, , I катарлар желиси Үмбеталы ақынныц жүдэ талантлы сөз шебери 
..(1ЧНГИН керсетип тур. Екиншиден, азғана қатарларға сыйдырылған 
.. .>и сыпатлама өмирбаянда бизиц шайырымыздыц сын-сымбаты, әдеп- 
1«1млы минез қулқы, елге тараған таланты жақсы сэўлеленген.
I .(иазат шабысқа шайланса, оны ҳеш ким тоқтата алмайды, тақымын 

чмшН, киснеп аспанға шапшыйды. Буны билген тэжирийбели ақын 
1||||,|спайман» деп турған баланы «сейлетиў» ушын арнайы ызасын кел- 
,м.ч1Дей сөз излейди. Қазақ-қарақалпақлар аўылы аралас, қойы қоралас, 

... пкысып, қыз берискен себебинен, дайылы-жийенли болғансоц, арада 
.и,1мылды’қ» деген бир тарысы болған, соны бэнелейди:

Қарақалпақ үлкен ел болған екен,
Басқарған талай журт буқарасын,
Түркстанға барғанда керип жүрмиз,
Хожа Ахмет Яссаўий мақбарасын.
«Содан қарғыс алыпты қарекец» деп,
Душпандары шығарған масқарасын.
Сонан кейин азайып қалған екен,
Деп сыртыцнан айтады журт ырасын.
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Ақын болсац осыған жаўап қайтар,
Шебер сөз ескен желдей буркырасын.
Шымылдықты урлаған урылардыц,
Урпақтары болғансоқ сақталасыц!
«Қарақалпақ улымын» деў де уят,
Оны айтып несине мақтанасьщ?
Халық айтса қалп айтпас, деген сөз бар,
Дэлилде қарекецниц ақ-қарасын?!

Қарт ақын өспиримге «қарекецниц ақ қарасын дәлийлле»' деп пўьф 
салмақ салып тур. Ол жас талантқа исенбегенде бундай сораўды бермсП 
ди. Шабытын, «жети жүйесинен өтер оқ пенен егеўлеп» енди айп.и ки 
туспегенин көрейин деп, сораўды үсейтип қойған.

Тилеўберген айтысты баслап жибереди:
-Көп сәлем, Үмбеталы ағамызга,
Излесек, Сиздей аға табамыз ба?!
Талай-талай мақтаўлы болсаныз да,
Асылып турсыз бизиц жағамызға!
Ҳәзирше шабытыма кегеним жоқ,
Ойлансақ, шамалы сөз табамыз да ...
Сиз бир бийик асқар таў, мен төбешик,
Шабылған тарлансыз ғой арамызда.
Оқып қойдым жасырын хатынызды,
Мақтап өлец жазыпсыз Сара кызға,
«Қазақ қызы жаным» деп айырыпсыз,
Сонда биз бөлекленип қаламыз ба?
Сизге дос қарақалпақта аз емес ғой,
Жеткерейин Төрехан жорақызға.
Жабылып бир басқылап ала ғойса,
Өкпелемец бизлердей балацызға.
Еки жыл туўысқандай емиренип,
Буннан былай қас душпан боламыз ба?

Түркстанда шымылдық урлаған деп,
Сын тағыпсыз бизлердиц бабамызға.
Урлаўына сизлердей гүўа турса,
Бабамыздыц айыбын жабамыз ба?
Шымылдықты урласа, алған шығар,
Бул гэплер ырас яки жалған шығар.
Бир шымылдық бир елге мүлк болмайды,
Көп болса үш-төрт уры барған шығар.
Ҳэр елде ондай уры болмаймекен,
Қазақта да урылар болған шыгар?
Әўелден арқан-тусаў урлайтуғын,
Өзицниц арқадағы шарўац шығар,
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Нағашьшы-жийенлер ойнап алып,
Жаласы қарақалпакқа қалған шығар?...
Гүмбезинде бар дейди алтын алқап,
Қазақлар сатып жеген жүрек жалғап,
Ҳеш азамат өз ҳалқын ғарғамайды,

| Яссаўий қазақ емес, қарақалпақ!
I иисўберген шайыр ҳүрмет-иззет пенен гәпти қыйланбай «жетелеп 

ц̂1||||11». бэсекилесиниц сөзин бийкарлап, «ҳеш азамат өз халқын 
и||||1м;1Йды, Яссаўий қазақ емес, қарақалпақ!» деп қарап турады. Оныц 

(Пй11.та таласқандай да тийкарлы дереклери болған.
Л1иыс соцында Умбеталы ақын «сез тапқанға қолқа жоқ» деп,

♦ ̂ Пгпи дэ^шйллерге сүйсинип, женилгенин мойынлайды:
Хат жазамын мен арнап,
Тилеўберген қарағым.
Ықбалыц жүрип бул күнде,
Әркимнен артык талабыц!
Сен болмасац қызбайды,
«Аққум»да мениц базарым.
Қай ўақытта хат жазсам,
Мецлибек еди шабарым.
Мойнаққа сени кетти деп,
Хабарынды сурадым.
Аман-есен келдиц бе,
Арымайтын араным!
Айтысыўға шама жоқ,
Күшицди байқап қарадым,
Айналайын қарағым,
Алдыца бас урамын!

'1‘11лология илимлери докторы, профессор Камал Мәмбетов 
Ишсўбсрген Жумамуратовтыц шайырлығы жәнинде мынадай пикир 
•(!11мдм: «Бундай қубылысқа ийе айырым халық шайырлары өзине 
Е <11111 (созлерин кеширип жүриўши хаткер) жаллаған. Белгили 
ийптлердиц бири Жамбылдыц хаткери Қасым Тоғузақов 
I м|тк.;1лг1ақстанда талай мэртебе болды. Мен оныц жанында бир ай 
йу|1ип Жамбылдыц жәрияланбаған қосықларын еситкенмен. Ол киси 
I 1М1)г>1лдыц қосықларын жазып алыў ушын арнаўлы стенография кур- 

■ 1.111 |;1мамлаған екен. Ал, Тилеўберген Жумамуратовта кәтип болған 
*|1к 1>ирақ, ол кисиниц аўызша қосық шығарыўға ҳэм оны жазып 
<||||1|,|ў1а тец уқыбы бар еди. Солайда, оныц баспасөз жүзин кермеген 
ипшй-галай қосықлары халық аўзында сақланған. Бул мийраслары оныц 
'М ццп галантлы адам болғанлығын толықтырады»**.

*М |М()сгов К. Сөз зергери Тилеўберген... //Еркин Қарақалпақстан. 26-декабрь 
№202(16662).
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Буннан бираз жыллар бурын үлкен эдебий байрамда Тилеўбсрк м 
Жумамуратов қосықларын йош пенен текпелетип оқып турғанып.тг 
қазақтын уллы жазыўшысы, бизин заманласымыз Сәбит Муқанов:

-Япырмай, Тилеўберген, бала, ағып турған дэрья ғой!- деп 'ши 
қалған. Ағып турған дэрья! Буннан үлкен баҳа болыўы мүмкин бе?!

Өзбек халқыньщ атақлы шайыры Шухрат Тилеўберген Жумамурп 
товты «Оташнафас шоир» («Лебинен от ескен шайыр»)’ деп атапш 
Ғафур Ғулам, «Тилеўберген Жумамуратов -  уллы шайыр»'", «мснмм 
шэкиртим», деп мақтаныш еткен“ . Қазақ шайыры ҚалшИ 
Муҳаммеджанов Тилеўберген Жумамуратовты, бундай төкпе ақын би I 
де сийрек деп, оны юмор-сатирасы мирдин оғындай Асқир 
Тоқмағамбетовқа усатады. Шайырдьщ тьщлаўшы аудиторияға тэсирм 
күшли импровизаторлық, дилўаплық шеберлигин, алым Ш.Бабашои'', 
жазыўшылар Ғ.Сейтназаров'^^, Қ.Султанов, Ә.Пахратдинон", 
Ә.Насруллаев'^, А.Әлиев'* баспасөзде жэриялаған мақалаларынд» 
айтқан. Қаракалпақстанньщ қоцсыяас өзбек, қазақ, түркмен, қырп.п, 
башқурт, орыс, украин ҳэм тағы басқа халықлар менен дослық эдебиИ 
ушырасыўларыньщ барлығында да Т.Жумамуратов қатнасты, ои 
халықлардьщ дөретиўшилик ўэкиллери менен жақын байланыста болдм, 
Қэлемлеслери Асқар Тоқмағамбетовқа, Сэбит Мухановқа, Ғафур 
Ғуламға арнап жаксы қосыклар жазды, мениншс, бул сөз шеберлеринии 
де бизин шайырымызға деген жыллы лебизлери болған шығар, 
баспасөзлеринде пикирлер айтылған шығар, оларды изертлеп үйрениў 
илимпазлардьщ ўазыйпасы.

«Өмирицниц өзи — философия».
Алдынғы мақаламызда айтқанымыздай, «ески дэўирдеги дүнья 

жүзилик энциклопедист алымлардьщ илимий трактатлары, бир 
ўақыттьщ езинде оқыў қолланбалар хызметин де атқарьш, оннан илим- 
ге талпьшған ҳәр бир инсан ез бетинше үйрениў имкэниятларьш тапқаи, 
бизиц бабаларымыз да бул дүньялық билимлерден хабардар. Олардыц 
дөретпелеринде кэмил инсанньщ этикалық-эстетикалық елшемлери 
жоқары, тэлим-тэрбия ҳэм илимий изленислердин тийкарғы тенденция-

’Шуҳрат. Оташнафас шоир. //Ўзбекистон маданияти. 17-сентябрь. 1966. №74 
(1103).
'°Китап; Жумамуратов Т.Өмириннин өзи философия. Нөкис. 2005. 4-6. 
"Жумамуратова М. Сөз маржанын дизгенлер. Нөкис. 1994. 81-6.
'^Бабашев Ш. Тшеуберген шайыр және қазак ақындары. //Айдын жол. Сәу1р. 
2008. 3 (3).
'^Сейтназаров Ғ. Сүйикли шайыр. //Совет Қарақалпақстаны. 9-апрель. 1976. 
№67(11970).
'“'//Әмиўдәрья.. 1997. №3-4.
'^Насруллаве Ә. Халық сүйген косықлар. //Совет Қаракалпақстаны. 20-ноябрь 
1971. №227(10845).
'^Совет Карақалпақстаны. 19-апрель.1969.
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( )'Г'кен Арасту, Афлотун,
Жаратып илимниц кәнтин.
I Оешиў ушын пикири бәнтин,
Мен мағрийфат излер едим,-деп жазғаны соннан.

Т.Жумамуратов «Жазба әдебиятларымыздыц тамыры терецде» деп 
пт;1лган Қазақстанда жәриялаған илимий мақаласында бул пикирлерди 
Г11С гыйықлайды; «XII эсирде барлық түрки халықларьша ортақ, екинши 
гоч бенен айтқанда, китабий тил пайда болган. Оны қай түрки 
гаГшасыныц саўатлы адамы болсын түсинген. Рудаки, Фирдоуси, Омар 
Қлйям, Саади, Хафиз, Жэмий т.б. эдебият жулдызларыныц 
шыгармаларын оқыўды мақ^аныш көрген. Парсы тилинде шыгармалар 
жмзган түрки шайырлар да аз болған емес»'^.

Демек, батыста да, шығыста да усындай өз бетинше билимлениў 
(»>лган. Сонлықтан да Бердақ бабамыз:

Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым-,

деп жазган. Сонлықтан да, оннан соцғы дэўирде шығыс мэнэўиятын 
үйренип ҳэм қыссаханлықта ен жайдырған Аббаз Дабылов:

Иусқадагы қалган шийрин хатыцды,
Бизлер халыққа жайыўшымыз, Наўайы,- деп тастыйықлаган.

Т.Жумамуратов өзинен алдынгы классик шайырлар сыяқлы аўыз 
.)дсбиятынан суўсынланып, ески мектепте арабшадан саўатланып, жазба 
мэденияттан хабардар болыў менен бирге, соцгы дэўирде жацаша би- 
пимленип, жоқары оқыў орнында оқыды. 1947-жылы «Қызыл 
Қарақалпақстан» газетасына Наўайыдай сөз зергериниц талантын 
I үсиниўшилик пенен баҳалап муқыятлы қосығын'* жазганында ол Таш- 
кенттеги Орайлық Азия университетиниц дүнья мэдениятьш, шығыс 
классиклери деретиўшиликлерин, поэзия теориясын системалы үйренип 
атырған студенти еди. Сонлықтан, устазлары киби «сөз мүлкиниц султа- 
||ы»ныц дөретпелериниц мәцгилиги жөнинде философиялық тужырым 
жасайды:

Адамға орнықса ҳасыл даналық,
Қалар сөзи бир қэлипте жацарып.

1пр1.г сэўлеленген». Бердақ бабамыздыц:

'^Жумамуратов Т. Жазба эдебиятларымыздын тамыры терецде. //Қазақ әдебиет!. 
19-ноябрь 1971.
'*Ж.Тлеуберген. Науайынынг мангги ошпейди аты. //Қзыл Қаракалпақстан. 30- 
октябрь 1947. №43(914).
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К.Мамбетов «Йошар Омар Ҳайям болып, Сөз зергери Тилеўбсргсии 
деп косық та жазған. Профессордыи бундай баҳалаўыныц да лийкмми 
бар.

Т.Жумамуратов -  Омар Ҳайям, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Лмми 
Ахматова, С.Щипачев, Пимен Панченко, Вадим Шафер, Степан Ол1И 
ник, Рози Қадирий, Муса Жалил, Тоқтағул Сатылғанов ҳэм I 
шығармаларын қарақалпақ тилине шеберлик пенен аўдарған. Олардии 
Тоқтағулдыц қосыкларыныц, Омар Ҳайямнын рубайыларым|,т 
аўдармасы өз алдына китап болып шықты. Батыстыц да, шығыстьп» дн 
А.С.Пушкиндей, Омар Ҳайямдай уллы философ шайырлард|.м( 
дөретпелерин қабылдаў, жақсы түсиниў, халыққа унамлы тэртнг 
жақлата билиў анаў-мынаў адамныц қолынан келебермейди. Ол упм.м! 
дилмаш тил имкэниятларын шебер мецгериўи, өмир фэлсэфасын сои 
авторлар киби өзиниц ой призмасынан өткерип езгеше сэўлелендм|н' 
алыўы тийис.

Нағыз шайыр —  ҳэмме ўақытта да философ. Т.Жумамуратоии.м! 
«жүрегимниц түпкиринде завод бар, узағына тозбайтуғын зат шыққмми 
дегениндей, данышпанлық ой ҳэм уйқас шеберлиги жэмлеми-и 
философиялык дөретпелер -  билиўдиц ҳэм тәсирлениўдин қайии|| 
булағы. Омирдиц қэдир-қымбаты, мэцгилик дүньяныц аманатлығы, бу и 
дүньяға келген инсанньщ миннети ҳэм ўазыйпалары, дослық, муҳаббп I, 
жаратылыс сырлары сыяқлы эзелий темалар ҳэр дэўирдиц көркем сш 
усталарыныц данышпанлығында езгеше толғанысларында жацалат.т 
бара бередп.

Омар Ҳайямныц философиялық толғаныслары (Т.Жумамураиш 
аўдармасында) былай жацлайды;

Дүньяныц мақсетли гэўҳар тасымыз,
Ақылдыц көзиниц ақ-қарасымыз.
Жэҳэнди дөцгелек сақыйпа десек,
Әне соныц жалт-жулт еткен қасы - биз.

* * *
Бизлерден бурьш да күн-түн бар болған,
Пүтин шарқы пэлек, жулдызлар жанған.
Астыцдағы топырақты ацлап бас,
Ол топырақ та геззал түсли яр болған.

Жэҳэн иши элўан-элўан көринди,
Дүнья зуўлап, көшер кэрўан керинди.

Түркменниц философ шайыры Мақтымқулы тилинде бул пон̂ и! 
дүньяньщ аманатлығы езгеше жэне түсте:

Қой кецил, дүньяға эйлеме ҳэўес,
Пэнийдур, ҳеш кимге паяны болмас.
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Нағашылы-жийенлер ойнап алып,
Жаласы қарақалпаққа қалған шығар?...
Гүмбезинде бар дейди алтын алқап,
Қазақлар сатып жеген жүрек жалғап,
Ҳеш азамат өз ҳалқын ғарғамайды,
Яссаўий қазақ емес, қарақалпақ!

Гилеўберген шайыр ҳүрмет-иззет пенен гэпти қыйланбай «жетелеп 
йнелнп», бэсекилесиниқ сөзин бийкарлап, «ҳеш азамат өз халқыи 
шргамайды, Яссаўий қазақ емес, қарақалпақ!» деп қарап турады. Оныц 
Пноасына таласқандай да тийкарлы дереклери болған.

Лйтыс соцыида Умбеталы ақын «сөз тапқанға қолқа жоқ» деп, 
*ү|1сли дэлийллерге сүйсинип, жецилгенин мойынлайды:

Хат жазамын мен арнап,
Тилеўберген қарағым.
Ықбалыц жүрип бул күнде,
Әркимнен артық талабыц!
Сен болмасац қызбайды,
«Аққум»да мениц базарым.
Қай ўақытта хат жазсам,
Мецлибек еди шабарым.
Мойнаққа сени кетти деп,
Хабарыцды сурадым.
Аман-есен келдиц бе,
Арымайтын араным!
Айтысыўға шама жоқ,
Күшицди байқап қарадым,
Айналайын қарағым,
Алдыца бас урамын!

<1»илология илимлери докторы, профессор Камал Мэмбетов 
I плсўберген Жумамуратовтыц шайырлығы жөнинде мынадай пикир 
и11галы; «Бундай қубылысқа ийе айырым халық шайырлары өзине 
илтп (сөзлерин кеширип жүриўши хаткер) жаллаған. Белгили 
илиплердин бири Жамбылдыц хаткери Қасым Тоғузақов  
К,||11ақалпақстанда талай мэртебе болды. Мен оныц жанында бир ай 
* ү р и п  Жамбылдыц жэрияланбаған қосықларын еситкенмен. О л киси 
)к11мб|,шдыц қосықларын жазып алыў ушын арнаўлы стенография кур- 
Г1.1Н гамамлаған екен. Ал, Тилеўберген Жумамуратовта кэтип болған 
Л(1қ. Бирақ, ол кисиниц аўызша қосық шығарыўға ҳэм оны жазып 
Гшрыўга тец уқыбы бар еди. Солайда, оныц баспасөз жүзин көрмеген 
ишай-талай қосықлары халық аўзында сақланған. Бул мийраслары оныц 
игида талантлы адам болғанлығыи толықтырады»**.

'Млмбетов К. Сөз зергери Тилеўберген... //Еркин Қарақалпақстан, 2 6 -декабрь 
1')')*,. №202 (16662).
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Буннан бираз жыллар бурын үлкен эдебий байрамда Тилеўбергси 
Жумамуратов қосықларын йош пенен текпелетип оқып турғанынд:!, 
казақтыц уллы жазыўшысы, бизиц заманласымыз Сәбит Муқанов:

-Япырмай, Тилеўберген, бала, ағып турған дәрья ғой!- деп паи 
қалған. Ағьш турған дэрья! Буннан үлкен баҳа болыўы мүмкин бе?!

Өзбек халқыньщ атақлы шайыры Шухрат Тилеўберген Жумамура 
товты «Оташнафас шоир» («Лебинен от ескен шайыр»)’ деп атағап 
Ғафур Ғулам, «Тилеўберген Жумамуратов -  уллы шайыр»'”, «мении 
шэкиртим», деп мақтаныш еткен'\ Қазақ шайыры Қалпи) 
Муҳаммеджанов Тилеўберген Жумамуратовты, бундай төкпе акьш би г 
де сийрек деп, оны юмор-сатирасы мирдин оғындай Асқар 
Тоқмағамбетовқа усатады. Шайырдын тынлаўшы аудиторияға тәсири 
күшли импровизаторлық, дилўаолық шеберлигин, алым Ш.Бабашон'’, 
жазыўшылар Ғ.Сейтназаров’̂ ,̂ Қ.Султанов, Ә.Пахратдинов'', 
Ә.Насруллаев'^, А.Әлиев’® баспасезде жәриялаған мақалаларыидм 
айтқан. Қарақалпақстанньщ қоқсылас езбек, қазақ, түркмен, қырғыч, 
башқурт, орыс, украин ҳэм тағы басқа халықдар менен дослық эдебиИ 
ушырасыўларьшьщ барлығьшда да Т.Жумамуратов қатнасты, ол 
халықлардьщ дөретиўшилик ўэкиллери менен жақьш байланыста болды. 
Қэлемлеслери Аскар Тоқмағамбетовқа, Сэбит Мухановқа, Ғафур 
Ғуламға арнап жақсы қосықлар жазды, менинше, бул сөз шеберлеринии 
де бизин шайырымызға деген жыллы лебизлери болған шығар, 
баспасөзлеринде пикирлер айтылған шығар, оларды изертлеп үйрениў 
илимпазлардьщ ўазыйпасы.

«Өмирицниц өзи -  философия».
Алдынғы макаламызда айтқанымыздай, «ески дэўирдеги дүнья 

жүзилик энциклопедист алымлардьщ илимий трактатлары, бир 
ўақыттьщ өзинде оқыў қолланбалар хызметин де атқарып, оннан илим- 
ге талпынған ҳэр бир инсан өз бетинше үйрениў имкэниятларын тапкан, 
бизид бабаларымыз да бул дүньялық билимлерден хабардар. Олардыц 
дөретпелеринде кәмил инсанньщ этикалық-эстетикалық елшемлери 
жоқары, тэлим-тэрбия ҳэм илимий изленислердин тийкарғы тенденция-

‘'Шуҳрат. Оташнафас шоир. //Ўзбекистон маданияти.17-сентябрь. 1966. №74 
(1103).
'“Китап: Жумамуратов Т.Өмирицнин өзи философия. Нөкис. 2005. 4-6. 
"Жумамуратова М. Сәз маржанын дизгенлер. Нөкис. 1994. 81-6.
'^Бабашев Ш. Т1леуберген шайыр және қазақ ақындары. //Айдын жол. Сәу!р. 
2008. 3 (3).
'^Сейтназаров Ғ. Сүйикли шайыр. //Совет Қарақалпакстаны. 9-апрель. 1976. 
№67(11970).
''‘//Әмиўдэрья.. 1997. № 3-4.
'^Насруллаве Ә. Халық сүйген қосықлар. //Совет Қарақалпақстаны. 20-ноябрь 
1971. №227(10845).
'^/Совет Қарақалпакстаны. 19-апрель.1969.
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Өткен Арасту, Афлотун,
Жаратып илимнин кэнтин.
Шешиў ушын пикири бэнтин,
Мен мағрийфат излер едим,-деп жазғаны соннан.

Т.Жумамуратов «Жазба эдебиятларымыздыч тамыры теревде» деп 
аталған Қазақстанда жэриялаған илимий мақаласында бул пикирлерди 
тастыйыклайды: «XII эсирде барлық түрки халыьспарына ортақ, екинши 
сөз бенен айтқанда, китабий тил пайда болған. Оны қай түрки 
гайпасыныц саўатлы адамы болсын түсинген. Рудаки, Фирдоуси, Омар 
Ҳайям, Саади, Хафиз, Жэмий т.б. эдебият жулдызларынын 
шығармаларын оқыўды мақтаныш көрген. Парсы тилинде шығармалар 
жазған түрки П1айырлар да аз болған емес»'’ .

Демек, батыста да, шығыста да усындай өз бетинше билимлениў 
болған. Сонлықтан да Бердақ бабамыз:

Наўайыдан саўат аштым,
Физулийден дүрлер шаштым-,

деп жазған. Сонлықтан да, оннан сонғы дэўирде шығыс мэнэўиятын 
үйренип ҳэм қыссаханлықта ен жайдырған Аббаз Дабылов:

Нусқадағы қалған шийрин хатынды,
Бизлер халыққа жайыўшымыз, Наўайы,- деп тастыйықлаған.

Т.Жумамуратов өзинен алдынғы классик шайырлар сыяқлы аўыз 
эдебиятынан суўсынланып, ески мектепте арабшадан саўатланып, жазба 
мэденияттан хабардар болыў менен бирге, сонғы дэўирде жанаша би- 
лимленип, жоқары оқыў орнында оқыды. 1947-жылы «Қызыл 
Қарақалпақстан» газетасына Наўайыдай сөз зергеринин талантын 
түсиниўшилик пенен баҳалап муқыятлы қосығын'* жазғанында ол Таш- 
кенттеги Орайлық Азия университетинин дүнья мэдениятын, шығыс 
классиклери дөретиўшиликлерин, поэзия теориясын системалы үйренип 
атырған студенти еди. Сонлықтан, устазлары киби «сөз мүлкиниц султа- 
ны»нын дөретпелериниц мэцгилиги жөнинде философиялық тужырым 
жасайды:

Адамға орнықса ҳасыл даналық,
Қалар сөзи бир қэлипте жацарьш.

иары сэўлеленген». Бердақ бабамыздьщ;

'^Жумамуратов Т. Жазба эдебиятларымыздыц тамыры теречде. //Қазак эдебиет!. 
19-ноябрь 1971.
'*Ж.Тлеуберген. Науайынынг мангги ошпейди аты. //Қзыл Қарақалпақстан. 30- 
октябрь 1947. №43(914).

67



К.Мамбетов «Йошар Омар Ҳайям болып, Сез зергери Тилеўбсргст' 
деп косық та жазған. Профессордын бундай баҳалаўыныц да лийкими 
бар.

Т.Жумамуратов -  Омар Ҳайям, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Лими 
Ахматова, С.Щипачев, Пимен Панченко, Вадим Шафер, Степан Олси 
ник, Рози Қадирий, Муса Жалил, Тоқтағул Сатылғанов ҳэм I (| 
шығармаларын қарақалпақ тилине шеберлик пенен аўдарған. Олардим 
Тоқтағулдын косыкларынын, Омар Ҳайямныц рубайыларыими 
аўдармасы өз алдына китап болып шықты. Батыстыц да, шығыстын ди 
А.С.Пушкиндей, Омар Ҳайямдай уллы философ шайырлард|.и1 
деретпелерин қабыллаў, жақсы түсиниў, халыққа унамлы тэршлс 
жанлата билиў анаў-мынаў адамнын қолынан келебермейди. Ол уил.и! 
дилмаш тил имкэниятларын шебер мецгериўи, емир фэлсэфасын сои 
авторлар киби өзинин ой призмасынан өткерип өзгеше сэўлеленди|н- 
алыўы тийис.

Нағыз шайыр -— ҳэмме ўақытта да философ. Т.Жумамуратовгми 
«жүрегимнин түпкиринде завод бар, узағына тозбайтуғын зат шыққан». 
дегениндей, данышпанлық ой ҳэм уйқас шеберлиги жэмленгси 
философиялық деретпелер -  билиўдин ҳэм тэсирлениўдин қайниц 
булағы. Өмирдин қэдир-қымбаты, мэнгилик дүньянын аманатлығы, бул 
дүньяға келген инсаннын миннети ҳэм ўазыйпалары, дослық, муҳаббат, 
жаратылыс сырлары сыяқлы эзелий темалар ҳэр дэўирдиц керкем сш 
усталарьшын данышпанлығында езгеше толғанысларьшда жаналаньш 
бара береди.

Омар Ҳайямньщ философиялық толғаныслары (Т.Жумамуратои 
аўдармасьшда) былай жацлайды:

Дүньяньщ мақсетли гэўҳар тасымыз,
Ақылдьщ көзинин ақ-қарасымыз.
Жэҳэнди денгелек сақыйна десек,
Әне соньщ жалт-жулт еткен қасы - биз.

* ♦ *
Бизлерден бурьш да күн-түн бар болған,
Пүтин шарқы пэлек, жулдызлар жанған.
Астьщдағы топырақты анлап бас,
Ол топырақ та геззал түсли яр болған.

Жэҳэн иши элўан-элўан керинди,
Дүнья зуулап, кешер кэрўан керинди.

Түркменнин философ шайыры Мақтымқулы тилинде бул пэний 
дүньяньщ аманатлығы өзгеше жэне түсте:

Қой кенил, дүньяға эйлеме ҳэўес,
Пэнийдур, ҳеш кимге паяны болмас.
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Жан қусы бүлбилдур тәнип бир қэпес,
Бир күн ушар кетер, турағы болмас.

Тилеўберген Жумамуратов поэзиясында инсанныд толқымалы ойла- 
ры өзгеше миллий колоритте, өзгеше ҳаўазда философиялық 
лсуўмақларға жетелейди. Қайсы жанрда болса да, «өмирицнин өзи -  фи- 
лософия» дегендей, халықлық мотивте данышпанлық пикирлеў - 
Г.Жумамуратов стилине тән:

Бала қартқа еликлесе,
Ағалықтыч нышаны.
Көп еситип, кәп үйренсе,- 
Ағлалықтық нышаны.
«Болар бала бес жасынан, 
белли» деген мақал бар,
Он бесинде аға болса,-
Даналықтын нышаны
Егиз туўған куўаныш ҳэм қапалық,
Күн артынан күнлер келер тақалып.
Ҳэр батқан күн жулқып алып кетип тур,
Өмиримнин бир гербишин қопарып.

Ҳәмме нәрсе бара-бара тозады,
Ой тоқыйды қыялымныц қозағы.
Тозбақ емес бала ушын муҳаббат,
Барған сайын аўырлатар азабы.

* *
Өмирдиқ де болар мәўсим, мэҳэли,
Жарқын жаслық-гүл омирдин бэҳэри.
Бэҳэринде таярлансан гүзине,
Мүдиртпейди ғаррьшықтын қэҳэри.

* + ♦

Ул перзентин -  қуўанышлы тойханақ,
Қыз перзентиц -  барып келер бай қалац.
Жақсы перзент -  өмиринниқ қуўаты,
Қартайғанда жасартады қайтадан.

Шайырдыц сонетлеринде философиялық ойлар дәстүрий дидактика 
қанатлы сезлер менен бириккен:

Ушқыр екен адамзаттыц қыялы,
Қанатына пүткил элем сыяды.

♦ *  *

Жаслық дэўран-жалынланар мэҳэлиц,
Қартайғанда қайта келмес бэҳэриц.
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Зер қэдирин зергер билер дегендей, достымыз Ибрайым Юсупоп 
Тилеўберген Жумамуратовтыц философ шайыр екенлигин, онын 
философиянын мэнгилик темасы -  инсан болмысын үйрениўдсги 
оргиналлыгын жүдэ дурыс көрсетип, былай жазған еди; «Шайырдмц 
емир философиясы адам мэқги жасаў ушын ен зэрүрий қэдириятларды 
Кэстерлеўге, адамгершиликли болыўға үндейди. Бул әлбетте, Берди(< 
баба айтқандай, «бул дүнья - дүнья болгалы, шайырлар қэлем алғалы» 
айтылып киятырған мэнгилик ўэсиятнама. Бирақ, тийкарғы мәселе - ҳлр 
шайырдьщ усы «гөне дүньяны» жанартыўында.

Дүньяда ким мэцгиликке жасайды?
Өмир сени шалқытады, тусайды,
Биреў келип, биреў кетип атырған,
Хожелинин базарьша усайды.

Көрдинизбе, «буны ким айтқан?» деп сорасаныз, екинин бири 
«Тилеўберген шайыр айтқан» деп жуўап береди. Мэселенин мыйыгы 
усы жерде: журт сулыўды жүзинен, шайырды сөзинен таныйды.

Бул дүньянын жалғаншылығы жөнинде ким не айтпаған?! Дэслем, 
бул туўралы «Ўа, ялғаншы, асығасац бизден қалғанша» деп ха̂ п̂ щ 
айтқан. Аҳмед Яссаўий, Әлийшер Наўайы, Мақтымқулы, Абай, Бердақ - 
бэри де бул туўралы өзлсринше даналық керкем ой пикир менеп 
қосықлар шығарған. Дүньяньщ жалғаншылығы женинде ҳәзир кеплер 
узыннан-шубай қосықлар, дэстанлар жазьш жүрипти, оқысац сезимиц 
селт етпейди. Ал, Тилеўберген Жумамуратов бул дүнья туўраш.1, 
инсанньщ жасаў үмити жөнинде қысқа ҳэм мийге қонымлы етип былай 
дейди:

Адам кслер-кетер, дүркин ҳәм дүркин,
Жүрек қыймақ емес дүньяньщ керкин.
Улықмандай мьщ жыл емир сүрсен де,
Соньщ аржағында бар жэне бир күн.

Яғный, бул жерде шайыр усы мэцгилик темаға езинше жантасқан. 
Бизге усы «езинше»си керек. «Болсын даўыс бир-биринен езгерек, 
адам ушьш тил маржаны сөз керек», - дейди ол»'^.

Т.Жумамуратов дэстүрий айтыс, терме жанрларынын ҳэм де шығыс 
поэзиясы үлгилери тертлик, рубайы -  жанрларьшьщ шебери. Сонет, 
баллада, поэзиялық романы менен батыс эдебияты жанрларьш да 
мецгергени керинеди. Поэзиялық романы -  жацашыллық болса, оны 
ядьшан оқыўы менен жэне миллий дэстүрий жолға келеди. Қосық пенен 
лирикалық роман жазған ҳэм де оны ядынан оқый билген шайыр ҳэмме 
халықта ушыраса бермейди. Булардьщ бэри -  жекке-сийрек қубылыс, 
Тилеўбергсн Жумамуратов поэзиясыньщ келбети.

Т.Жумамуратов сатира-юмор саласында еткир ҳэм күшли шайыр.

'^Юсупов И. Шайыр ҳакқында сөз. //Совет Қаракалпақстаны. 26-июнь, 2001. 
№74(17511).
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Қарақалпақ эдебиятында оньщ сатирасы өз алдына бир шыц. Үлкемизде 
«Тон менен төбелескен көкнаршы»ны, мэскүнем Мэспамбетти 
билмейтуғын адам аз шығар, деймен. Онын юморлық образлары жанлы, 
күлкили детальларға бай;

Күн ғыжлап тур, жаздьвд айы,
Қасьшда көкнары, чайы.
Алдьшда шоқ, қальщ кийим,
Басьшда бар малақайы.

Көкнар қалталар қасында,
Үш-төрт көпшик жамбасьшда.
Сондағы ышқы-қумары,
Шөптиц сары сорпасында.

Жүдэ қаны қатқан екен,
Өзин соған баққан екен.
Кекнар тамырды жайласа,
Жаздырмастай қақпан екен.

Нэшебенттиц «эрманы» да езине сай, күлкили ҳэм жүдэ трагедиялық 
ҳалатта:

-Көк шай жерден бурқьш шықса,
Үзликсиз бир тартар едим.
Көкнардьвд дэрьясы ақса,
Соған түсип жатар едим.

Жеткерсец қудайым маған,
Басқа затты не қьшаман?!
Мал-дүньямныц бэрин жалғыз,
Кэйпим ушып сатар едим!

...Деп ол мүлгип мьщғырлады,
Көцили тасьш жыр-жырлады.
Тэбизди билмеген пышық,
Жүк басьшда мыррыўлады.

Пышыққа да тамақ керек,
Дәрти қурттай ғана шөрек.
Қармақшыдай ацльш отыр,
Ийесинен болмай дэрек.

Не қылсын, бираз шыдады,
Жақынлаў барса урады.
Әбден өзеги талған соц,
Илажсыздан мыррыўлады.
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Ол сес нэшебентке жетти,
Жети жүйесинен өтти.
Қэпелимде тарғыл пышық,
Көкнаршыны өкпелетти 

Усындай, бир көкнаршынын турмысынан көринисти эпиўайы баяи 
лап, бүгинги күни де нэшебентлик, терроризм ҳэм т.б. көринислердс 
глобал машқала болып атырған иллетгид зыянлы жуўмағын буниаи 
ярым эсир бурын көрсеткен екен.

Шайырдын «Мэспамбеттин түси» қосығы да усындай, шебср 
карикатуристтин «қыл қэлеми»нен шыққан жанлы керинис:

Жыйналыс кетти ашылып,
Мәспамбет отыр ортада,
Кетерилип, басылып.
Басланыўдан жыйналыс,
Питиўине асығып.
Көпп1иликтин көзинше,
Сақланбақшы өзинше,
Пиянлығын жасырып.
Арқаланған адамдай,
Орынлыққа асылып.
...Қурылдап атыр байқасақ,
Оянбайды шайқасақ.
Қурылдап жатып түс көрди,
Бир тамаша ис көрди:
Тенизге жылым салыпты,
Тонналап балық алыпты.
Толмай жүрген планы,
Тап сол ўақта толыпты 
Толып ғана қоймастан,
Мыч процент болыпты.
Оннан да асып барады,
Кем-кемнен тасып барады.
Бир жағына жылымнын,
Шийшелер түсип барады.
.. .Тек ғана оныц бир даўыс,
Нәшесин бузын барады.
...Оянып кетсе, түси екен,
Мәспамбетти шалқытқан,
Ақмамбеттиц күши екен 
Тециз болып керинген,
Үлкен клубтын иши екен.
Жылым деп тартып турғаны,
Оятып турған киси екен.
Шийше деп услап турғаны,
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Стулыньщ мушы екен.
Нэшесин бузған бир даўыс,
Докладшы қыз екен;
-Әдетин сирә қоймайды,
Арақ ишсе, тоймайды.
Бузылысқан турмыстан,
Шығарылсын жумыстан»,- 
Деп журт сөзин питкерди,
Усынысын өткерди,
Мэспамбет өзи түсинбей,
Қосыла қолын көтерди!

Бул қосық қатарлары бирин екиншиси терецлестирип бара береди. 
Уйқаслары қэм сюжети избе-изли пүтинлик, шебер тоқылған өрмектей, 
бир элементин алсақ, бир нағыс яки рец түсип қалғандай. Усыларды 
ойласам, мен атақлы сыншы В.Г.Белинскийдин А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов шығармаларын таллағанда, узыннан-узақ мысаллар 
келтиретўғын сырына түсинғендеймен, уллы шайырлардын 
дөретпелеринде ҳэр бир қатар, ҳэр бир сез, үтир, ноқаты өз ўазыйпасы 
менен үйлесип турады. Бердақ бабамыздыц «Бул сөз илэҳийден келди» 
дегениндей, бул қосықлар да илэҳийден келғен илҳэм жемислери.

«Пидэкерлик истен туўар көп дәстан». Басшьшық жумысыма 
дэслепки келген жылларымды еслесем, Тилеўберген Жумамуратовтыц 
усындай қосық қатарлары ядыма келеди.

Ақыл-ҳуўшымыз, ой-тилегимиз -  елди илгерилетиў, хальтқты 
абаданластырыў, илим-билимди раўажландырыўға талпыныўдан ибарат 
болған. Халқымыз усы мақсетте аўызбиршилик пенен зэбердес мийнет 
етти, усы мақсетте пидэкерлик ислер тиллерде дэстан больш, көркем 
сөзге кешти, поэзиялық мүлкке айланды.

Алпысьшшы жыллары Қарақалпақстан Хорезм ўэлаятынан ҳэр жылы
100.000 тонна пахтаны кем берер еди. Ал, 1970-жыллардыц ақырьша 
келип, бизин үлкемиз Хорезмнен ҳэр жылы 100.000 тонна пахтаны 
артық тапсырыўға еристи. Жэне бурьш республикамызда болмаған са- 
лыгершилик тараўы да раўажланып, Қарақалпақстан жылына 330-350 
мьщ тоннадан зүрээт жетистириўге миясар болды. Сол сыяқлы 
шарўашылық, палыз, бағ-бақша өнимлерин жетистириўде де табысларға 
ерисилди.

Мине, усылардын нэтийжесинде халқымыздыч дэраматы көбейип, 
турмысы жақсыланды, адамлар ушын турақ жай, газ, электр қуўатьшан 
пайдапаныў мэселелери жолға қойылды. Тахта поллы үйлер, заманагөй 
мектеплер, емлеўханалар сыяқлы көплеген қурылыс обьектлери изли- 
изинен бой тикледи. Республикамызда 260  километрден аслам темир 
жоллар, 3000 километрден аслам асфальт жоллар қурылды, тьщ жерлер 
өзлестирилди, каналлар, коллекторлар қазылды. Қала, районлар, 
эсиресе, Нөкис шэҳәри абаданластырылды. Жигирма бестей техникум-
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лар дузилди, карақалпақ университети ашылды. Халқымыздын йуч 
қаҳарманлык мийнет жецислеринде, элбетте, елимиз патриотлпрм 
болған жазыўшы, шайырларымыздын да үлкен үлеси бар. Бу;г 
ҳақыйқатлық.

Республика белсендилери ҳэр жылы егис ҳэм тэрбия мапазмиди 
азанғы саат 5 тен турьш, кешки саат 9 ға шекем атызларды аралап, ким 
алда, ким қалақ, кимнин атызын жабайы шөп басқан, суўдан қалгпи, 
тэрбиясы жетиспейди, мине, усыларды орынларда белгилеп, бет-жүш 
деместен «телпек дирилдеспе» қурып, ҳәр бир кемшиликш 
сапластырыўға мэттал кирисер едик. Тексериў нэтийжелери райомди 
болған үлкен жыйналысларда бригада, белим ҳэм де хожалмк 
басшыларьшын, ел ағаларыныц катнасыўында талқыланғаида, бундлП 
мэжилислерге шайырлар да шақырыльш, мийнет зэбердеслерим 
руўқландырьш, кемшиликлерди сынға алыўды да үрдис еткенбиз. Ссбс 
би, халықтын, поэзияға ҳүрмети бэлент. Шайырдьщ кутлықлан жазгим 
қосығы ҳүкимет сыйлығынан кем болмайды, зүрээт байрамларьшди 
халық Аббаз, Садық, Тилеўберген шайырлар телевизордан қосми 
оқыйды деп күтип жүретуғьш еди.

Т.Жумамуратовтьщ қосықлары тез жазылса да, саз жазылатуғыиьмт 
себеп, ол текпе шайыр болыўы менен бирге елдиц миннетли азамапи 
сыпатында мийнет табыслары ушьш шьштлап жан күйдиретуғын едм. 
Мийнетке ҳүрметтиц көркем сэўлеси -  «Ҳэр исте болсац не жақсы Х1,п  
мет етсец жарасар», «Елдиц муҳаббаты жаяр атьщды», «Ҳэр азамат пи 
мыс ушын атлансын, перзент болса Қарақалпақстанга!» деген сыяқ1м.1 
косық қатарларында оныц шын жүрегинен дэрья больш ағылады! Ьуи 
қубылыс жэне оньщ өз қосықларында сэўлесин табады: «Бул қосықи.1 
естеликке жазыўға, болды жүрегимпен пэрман Шоманай», «ХошҳүрсИ 
керкиц йош берди, маған, жазылды қосық, илҳэмым келип!», 
«Әмиўдарья тасқьшындай таралып, шайырлықтьщ сөз булағы ағылды!» 
ҳәм т.б.

Шайырдьщ мийнегги улығлаў ҳаққьшдағы данышпанлық ойлар|.1 
нақыл-мақалға айланьш кеткен: «Еркин мийнет -  шад өмирдиц өрмеги», 
«Билгенлерге ҳинжи-гэўҳар емеспе, жоцышқаньщ ҳэр дэнеси, ҳэр ги- 
лы», «Жалатайлык ақыбети - кесапат, ҳадал ецбек мурадьща жеткерер» 
ҳәм т.б.

Бизлер, ел азаматлары, Қарақалпақстанньщ барлық мүйешин аралаи 
шыққанбыз. Аяғымыз тиймеген жердиц өзи жоқ, шамасы. Усындай са- 
парларда Т.Жумамуратовтьщ көрген-билгенлери қосық қатарларында. 
Қарақалпақстанныц тэбияты -  «сэўкелели сулыў қыздай» Қаратаўы, 
«алтьш түсли зербаптай көллери», «көзге ысық Шымбайдьщ бир кесс- 
ги», бэри-бэри шексиз меҳир менен суўғарылған. Булардьщ ҳэммеси дс 
үлкемиз ҳаққындағы тарийхый мағлыўматлар.

Ҳэр районға арналған қосықта, тек сол елатгыц өзине тэн тэбия1ы, 
адамларьшьщ характери, районньщ республикадағы орны дэл

74



.. .Сайран еттим қырдан қыр асып,
Мэнзарасы қандай жарасық.
Көз тартарлық нағыз мэргия,
Өмир ушын өскен ҳэр гия.
Ҳәтте сексеўили шелинин,
Ол да бир ырысы елимнин.
Ошағыма келсе от толып,
0 3  қызғынын берер шоқ болып.
Көллеринде балық туўлаған,
Шалғыныцда тулпар аўнаған.
Жүйриклери қуйындай шабар,

Қызыл қумын каплаған қамар.
Жаса Тахтакепирли жайсан,
Жарайсач, жарайсан, жарайсац!

Хызмет бабында, Тэжетдин Сейтжанов, Жолмырза Аймурзаев, 
Тилеўберген Жумамуратов, Ибрайым Юсуповлар менен кеп жолдас 
болдық. Ел аралаў олардын деретпелери ушын бай материалар берер 
еди, 03 гезегинде сез шеберлеринин қызықлы гүрриқлери қулақтын 
қурышын қандырып, бизин де шаршағанымызды умыттырады. 
Т.Жумамуратов бенен бирге жүриў кеўилли. Ол женекей ушырасқан 
ўақыяларға сол мэҳэлде, жай сейлесип атырғандай қосық қатарларын 
текпелетип жибереди. Бир совхозға барғанымызда атызды жабайы шоп 
басып кеткенин кердик. Арамызда бир жаслаў агроном жигит:

-Мынаў не есимлик екен, түри басқа ғой,-деп женсиз 
танланғанында, Т.Жумамуратов ойланып турмастан:

Буныц аты- партылдаўық,
Қойған екен атын таўып.
Тэрбиясы болмаған соқ,
Жабайыға кеткен аўып,- 
деп дэрҳал жуўап берди.

Камал Мэмбетов өзинин бир мақаласында ел азаматларынын 
жаўынгерлик жүрислерин еслеп жазған: «Қызыл Қарақалпақстан» 
газетасыныц эдебият ҳэм көркем енер белимине хызметке келгенимде 
Т.Жумамуратов Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамында ислейтуғын 
еди. Ол жыллары обкомныц тексериў бригадаларында жазыўшылар ҳэм 
газета хызметкерлеринен бир адам қосылатуғын болғаны ушын 
кепшилик жағдайларда Тилеўберген Жумамуратов бенен бирге ушыра- 
сып калатуғын едик.

Т.Жумамуратов бундай жағдайларда тек шайыр ғана емес, бэлки 
халық исине берилген ҳақыйқый инсан, ел патриоты, ҳэр қандай 
ҳэдийсеге сын көзи менен қарайтуғын кэтқудашылығы да болды. Брига-

керсетилген;
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дирлер менен сөйлескен жағдайда да элпайым больш, бирақ, исгии 
көзин билмейтуғын адамларға сын нэзери менен қарап, өз пикирии 
косық арқалы ғана жеткизеди. Мэселен, Кегейли райоиыии 
барғанымызда бир бригадирге:

Уральский кемесиндей,
Атызларьщ аўық-аўық,
Кийли таздьщ тобесиндей,
Алыў қыйын пахта таўып.
Қалсадағы тез гүз келип,
Ғ аўашацыз түрленбеген,
Гей жерлери ғуж-ғуж болып,
Аралары бирленбеген,- 

деп айтқаны еле есимде. Сонда пахта атыздьщ ишинде тосаттан пайди 
болған қосықты еситип бригадир бирден албырап қалған еди. 
Т.Жумамуратовтьщ бундай ҳәзир жуўап қосықлары оғада кеп.

Қоцырат районьшда пахтаны шөлден аман сақлаў ушын комиссим 
дүзилип, оньщ қурамьшда да Тилеўберген Жумамуратов екеўимиз 6(1- 
лып, комиссия баслығы Пиржан Сейитовтьщ машинасы жолдағы атьг»- 
дан қашырылған суўға батып қалғаны еле ядымда. Тилеўберген шайыр, 
сол жерде де машинадан түсе алмай, кабинаны ашып албырап жүрген 
бригадирге қарап өз пикирин қосық пенен айтқаны еле көп адамлардьи^ 
ядында сақланса керек;

Өзиц аяқта қалыпсац,
Суўшылардан да жарьшсац.
Пахтац болса қуўрап атыр,
Боянларды суўғарьшсац.

Қалаға жиберип найшыны,
Суў жығьш кеткен қайшыны.
Өте алмай тур жольщнан,
Пиржан ағаньщ машыны.

Бульдозерди тапқызбасац,
Суўды атызға ағызбасац,
Бизиц жағдай жаман болды,
Трос пенен тартқызбасац,- 

деп айтқаннан кейин эдеўир албыраўшылықлар болған еди (Сондағы 
найшы дегени насосшы болса керек).

«Тилеўберген Жумамуратов турмыста болып атырған ўақьиларға 
реал көзкарас пенен қарайтуғын шайыр еди.

-Усы адамлар, басшылар ҳэзликте жүреди деп бийкарға айтады екен,- 
деди ол сол сапары,- неге десециз, олардьщ тек машинада жүрип 
уйқылағанына ҳайран қаламан. Ол солай деп айтты да, ядтан еки ку- 
плет қосық оқыды:
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Стулыньщ мушы екен.
Нэшесин бузған бир даўыс,
Докладшы кыз екен:
-Әдетин сирэ қоймайды,
Арақ ишсе, тоймайды.
Бузылысқан турмыстан,
Шығарылсын жумыстан»,- 
Деп журт сөзин питкерди,
Усынысын өткерди,
Мэспамбет өзи түсинбей,
Қосыла колын кетерди!

Бул қосық қатарлары бирин екиншиси терецлестирип бара береди. 
Уйқаслары ҳэм сюжети избе-изли пүтинлик, шебер тоқылған өрмектей, 
бир элементин алсац, бир нағыс яки рец түсип қалғандай. Усыларды 
ойласам, мен атақлы сыншы В.Г.Белинскийдин А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов шығармаларын таллағанда, узыннан-узақ мысаллар 
келтиретуғын сырына түсингендеймен, уллы шайырлардын 
дөретпелеринде ҳэр бир қатар, ҳэр бир сөз, үтир, ноқаты өз ўазыйпасы 
менен үйлесип турады. Бердақ бабамыздық «Бул сөз илэҳийден келди» 
дегениндей, бул қосықлар да илэҳийден келген илҳэм жемислери.

«Пидэкерлик истен туўар көп дәстан». Басшылық жумысыма 
дэслепки келген жылларымды еслесем, Тилеўберген Жумамуратовтын 
усындай қосық қатарлары ядыма келеди.

Ақыл-ҳуўшымыз, ой-тилегимиз -  елди илгерилетиў, халықты 
абаданластырыў, илим-билимди раўажландырыўға талпыныўдан ибарат 
болған. Халқымыз усы мақсетте аўызбиршилик пенен зэбердес мийнет 
егги, усы мақсетте пидэкерлик ислер тиллерде дэстан болып, көркем 
сөзге көшти, поэзиялық мүлкке айланды.

Алпысыншы жыллары Қарақалпақстан Хорезм ўэлаятынан ҳэр жылы
100.000 тонна пахтаны кем берер еди. Ал, 1970-жыллардын ақырына 
келип, бизин үлкемиз Хорезмнен ҳэр жылы 100.000 тонна пахтаны 
артық тапсырыўға еристи. Жэне бурын республикамызда болмаған са- 
лыгершилик тараўы да раўажланып, Қарақалпақстан жылына 330-350 
мын тоннадан зүрэәт жетистириўге миясар болды. Сол сыяқлы 
шарўашылық, палыз, бағ-бақша өнимлерин жетистириўде де табысларға 
ерисилди.

Мине, усылардық нэтийжесинде халқымыздыц дэраматы кобейип, 
турмысы жақсыланды, адамлар ушын турақ жай, газ, электр қуўатынан 
пайдаланыў мэселелери жолға қойылды. Тахта поллы үйлер, заманагөй 
мектеплер, емлеўханалар сыяқлы көплеген қурылыс обьектлери изли- 
изинен бой тикледи. Республикамызда 260 километрден аслам темир 
жоллар, 3000 километрден аслам асфальт жоллар қурылды, тыц жерлер 
өзлестирилди, каналлар, коллекторлар қазылды. Қапа, районлар, 
эсиресе, Нөкис шэҳэри абаданластырылды. Жигирма бестей техникум-
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лар дүзилди, қарақалпақ университети ашылды. Халқымыздыц бул 
каҳарманлық мийнет жецислеринде, элбетте, елимиз патриотларм 
болған жазыўшы, шайырларымыздын да үлкен үлеси бар. Бул 
ҳақыйқатлық.

Республика белсендилери ҳэр жылы егис ҳәм тэрбия мапазьп1дм 
азанғы саат 5 тен турып, кешки саат 9 ға шекем атызларды аралап, ким 
алда, ким қалақ, кимнин атызын жабайы шөп басқан, суўдан қатаи, 
тэрбиясы жетиспейди, мине, усыларды орынларда белгилеп, бет-жүчи 
деместен «телпек дирилдеспе» қурып, ҳэр бир кемшиликш 
сапластырыўга мэттал кирисер едик. Тексериў нэтийжелери райондп 
болған үлкен жыйналысларда бригада, бөлим ҳэм де хожалыи, 
басшыларынын, ел ағаларынын қатнасыўында талқыланғанда, бундаИ 
мэжилислерге шайырлар да шақырылып, мийнет зэбердеслерии 
руўкландырып, кемшиликлерди сынға алыўды да үрдис еткенбиз. Себс- 
би, халықтыц поэзияға ҳүрмети бәлент. Шайырдын қутлықлап жазғаи 
қосығы ҳүкимет сыйлығынан кем болмайды, зүрээт байрамларыпда 
халык Аббаз, Садык, Тилеўберген шайырлар телевизордан қосық 
оқыйды деп күтип жүретуғын еди.

Т.Жумамуратовтын қосықлары тез жазылса да, саз жазылатуғыныпа 
себеп, ол токпе шайыр болыўы менен бирге елдин миннетли азамачы 
сыпатында мийнет табыслары ушын шынтлап жан күйдиретуғын еди. 
Мийнетке ҳүрметтиц көркем сэўлеси -  «Ҳэр исте болсан не жақсы хыз- 
мет етсец жарасар», «Елдин муҳаббаты жаяр атыцды», «Ҳэр азамат на- 
мыс ушын атлансын, перзент болса Қаракалпақстанға!» деген сыяклы 
косық қатарларында оныц шын жүрегинен дэрья больш ағылады! Бул 
кубылыс жэне оныц өз қосықларьшда сэўлесин табады: «Бул қосықт1)1 
естеликке жазыўға, болды жүрегимнен пэрман Шоманай», «Хошҳүрей 
көркиц йош берди, маған, жазылды қосық, илҳэмым келип!», 
«Әмиўдарья таскьшындай таральш, шайырлықтыц сөз булағы ағылды!» 
ҳәм т.б.

Шайырдыц мийнетти улығлаў ҳаққындағы данышпанлық ойлары 
нақыл-мақалға айланьш кеткен: «Еркин мийнет -  шад өмирдиц өрмеги», 
«Билгенлерге ҳинжи-гэўҳар емеспе, жоцышқаньщ ҳэр дэнеси, ҳэр та- 
лы», «Жалатайлық ақыбети - кесапат, ҳадал ецбек мурадыца жеткерер» 
ҳэм т.б.

Бизлер, ел азаматлары, Қарақалпақстанныц барлық мүйешин аралап 
шыққанбыз. Аяғымыз тиймеген жердиц өзи жоқ, шамасы. Усындай са- 
парларда Т.Жумамуратовтыц көрген-билгенлери қосық қатарларьшда. 
Қарақалпақстанныц тэбияты -  «сэўкелели сулыў қыздай» Қаратаўы, 
«алтьш түсли зербаптай келлери», «көзге ысық Шымбайдыц бир кесе- 
ги», бэри-бәри шексиз меҳир менен суўғарылған. Булардьщ ҳэммеси де 
үлкемиз ҳаққьщдағы тарийхый мағлыўматлар.

Ҳэр районға арналған қосыкта, тек сол елаттьщ өзине тэн тэбияты, 
адамларыньщ характери, районньщ республикадағы орны дэл
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.. .Сайран еттим қырдан қыр асып,
Мәнзарасы қандай жарасық.
Көз тартарлық нағыз мэргия,
Өмир ушын өскен ҳэр гия.
Ҳэтте сексеўили шелиниц,
Ол да бир ырысы елимниц.
Ошағыма келсе от толып,
Өз қызғынын берер шоқ болып.
Көллериқде балық туўлаған,
Шалғынывда тулпар аўнаған.
Жүйриклери қуйындай шабар,

Қызыл қумын қаплаған қамар.
Жаса Тахтакөпирли жайсац,
Жарайсан, жарайсан, жарайсац!

Хызмет бабында, Тэжетдин Сейтжанов, Жолмырза Аймурзаев, 
Тилеўберген Жумамуратов, Ибрайым Юсуповлар менен көп жолдас 
болдық. Ел аралаў олардыц дөретпелери ушын бай материалар берер 
еди, өз гезегинде сез шеберлеринин қызыклы гүррицлери қулақтыц 
курышын қандырып, бизиц де шаршағанымызды умыттырады. 
Т.Жумамуратов бенен бирге жүриў кеўилли. Ол жөнекей ушырасқан 
ўақыяларға сол мэҳәлде, жай сөйлесип атырғандай қосық қатарларын 
төкпелетип жибереди. Бир совхозға барғанымызда атызды жабайы шеп 
басып кеткенин кердик. Арамызда бир жаслаў агроном жигит:

-Мынаў не есимлик екен, түри басқа ғой,-деп жөнсиз 
тацланғанында, Т.Жумамуратов ойланып турмастан:

Буныц аты- партылдаўық,
Қойған екен атын таўып.
Тэрбиясы болмаған соц,
Жабайыға кеткен аўып,- 
деп дэрҳал жуўап берди.

Камал Мәмбетов өзиниц бир мақаласында ел азаматларыныц 
жаўынгерлик жүрислерин еслеп жазған: «Қызыл Қарақалпақстан» 
газетасыныц эдебият ҳэм көркем енер белимине хызметке келгенимде 
Т.Жумамуратов Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамында ислейтуғын 
еди. Ол жыллары обкомныц тексериў бригадаларында жазыўшылар ҳәм 
газета хызметкерлеринен бир адам қосылатуғын болғаны ушын 
көпшилик жағдайларда Тилеўберген Жумамуратов бенен бирге ушыра- 
сып қалатуғын едик.

Т.Жумамуратов бундай жағдайларда тек шайыр ғана емес, бэлки 
халық исине берилген ҳақыйқый инсан, ел патриоты, ҳэр қандай 
ҳэдийсеге сын көзи менен қарайтуғын кэтқудашылығы да болды. Брига-

көрсетилген:
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дирлер менен сөйлескен жағдайда да элпайым болып, бирақ, истии 
көзин билмейтуғын адамларға сын нэзери менен қарап, өз пикирии 
косық арқалы ғаиа жеткизеди. Мэселен, Кегейли райопыни 
барғанымызда бир бригадирге:

Уральский кемесиндей,
Атызларын аўық-аўық,
Кийли таздыц төбесиндей,
Алыў қыйын пахта таўып.
Қалсадағы тез гүз келип,
Ғаўашаныз түрленбеген,
Гей жерлери ғуж-ғуж болып,
Аралары бирленбеген,- 

деп айтқаны еле есимде. Сонда пахта атыздын ишинде тосаттан пайди 
болған қосықты еситип бригадир бирден албырап қалған еди. 
Т.Жумамуратовтын бундай ҳэзир жуўап қосықлары оғада көп.

Қонырат районыпда пахтаны шөлден аман сақлаў ушын комиссии 
дүзилип, онын курамында да Тилеўберген Жумамуратов екеўимиз бо- 
лып, комиссия баслығы Пиржан Сейитовтын машинасы жолдағы атыз- 
дан қашырылған суўға батып қалғаны еле ядымда. Тилеўберген шайыр, 
сол жерде де машинадан түсе алмай, кабинаны ашып албырап жүрген 
бригадирге қарап өз пикирин қосық пенен айтқаны еле көп адамлардын 
ядында сақланса керек;

Өзиц аяқта қалыпсан,
Суўшылардан да жарыпсан.
Пахтан болса қуўрап атыр,
Боянларды суўғарыпсан.

Қалаға жиберип найшыны,
Суў жығып кеткен қайшыны.
Өте алмай тур жолыцнан,
Пиржап ағаныц машыны.

Бульдозерди тапқызбасац,
Суўды атызға ағызбасац,
Бизиц жағдай жаман болды,
Трос ненен тартқызбасац,- 

деп айтқаннан кейин эдеўир албыраўшылықлар болған еди (Сондағы 
найшы дегени насосшы болса керек).

«Тилеўберген Жумамуратов турмыста больш атырған ўақыяларға 
реал кезқарас пенен қарайтуғын шайыр еди.

-Усы адамлар, басшылар ҳэзликте жүреди деп бийкарға айтады екен,- 
деди ол сол сапары,- неге десециз, олардыц тек машинада жүрип 
уйқылағаньша ҳайран қаламан. Ол солай деп айтты да, ядтан еки ку- 
плет қосық оқыды:
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Тапқан пайызлы жайды, 
Еплеп өткизер ҳэр айды,- 
Деп биз гүна тағып жүрсек, 
Басшылар ҳеш уйықламайды.

Тақ атқанша бюро болды,
Талай өпке-гийне болды,
Күни-түни уйқы көрмей,
Кирпиклер де ийне болды,- 

деп айтып жибергенде бул қосықты еситип, Пиржан аға ишек-силеси 
қатьш күлген еди»^“.

Халқымыз «өлимнен уят күшли», дейтуғын намыслы халық. Егер 
калақ бригадирге ямаса хожалық баслығыиа:

-Т.Жумамуратовқа айтып беремиз, жумысларыцызды көрип, қосық 
шығарады,-десец, тазға пэки көрсеткеннен де тәсирли, «ўай-ўай, аға, 5- 
10 күн мэўлет берин, дүзетемен, масқара етпец, айтпац,- деп жалынады. 
Бул -  көркем сездиц күши.

Қалыс пикирли шайыр хожапық басшыларын:
Малларьшыд аяқпары сырықтай,
Жылқысынын мойынлары қурықтай.
Қалақ ферма баслықлар бар семирген,
Томпайысьш торақ тыққан тульштай.

Артқымашпан болғанлықтан санам»- деп,
Жанды мисе тутпай жүрген адам кеп.
Малдьщ отын урлап жүрген урыны,
Санамаса болар еди адам деп.

Ҳэддеп зыят асқынлаибай, жутынбай,
Ҳадал жүрсеч, когерерсен утылмай.
Шарўа болсақ малыч сирэ өспейди,
Урлық пенен өтириктен қутылмай,- 

деп, айқын эшкаралап турғаннан соч, қалай тартьп^басып?!
Гейде күн тэртибиндеги мэселелерге асығыс жазылған мапазлық 

қосыкдар статистикалық мағлыўматлары менен сол ўақытга игибарды 
тартса да, поэзия талапларына сэйкесленбесе, шопагыньп( дэни жоқ, 
тьщласақ, шайыр сөзи м‘енен айгқанда, «кепек шайнағандай», «ондай 
больщ, мундай болын» деген созлерден ибарат. Усь(ндай сапасыз 
қосықларды Тилеўберген Жумамуратов унатпай:

“̂Мэмбетов К. Сөз зергери Тилеўберген... //Еркин Қарақалпақстан. 26-декабрь. 
1995. №202(16662).
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Шайырлыктьщ көк мөресин кетирген,
Нөкис талай кепек шашты эфирден,-

-деп жазған еди.
Ал, оньщ импровизация епкининде мийнетти улығлаған жалын^п.1 

сөзлери кай дәўирде де ой салады, уйқаслары үйлесимли, кулака 
жағымлы, каракалпак тилинин бай, шырайлы, ширели екенлигии 
керсетип, маржан сөзлерге, тьщ тенеўлерге курылады. Сонлықтан да 
олар, ўақыт қәлбиринен аман өтеди, эҳмийетин жоғалпайды. Буньщ 
себебин шайырдьщ өзи ансат ғана түсиндирген:

Қалмасам мен бир жеримнен майырылып,
Қалмасам мен ес-ақылдан айырыльш,
Уатанымньщ, ел-халқымньщ мэпи деп,
Жүрегимде қайнап жатыр шайырлық.

Т.Жумамуратов шарўалардьщ қурылтайында «Қарақалпақстан 
шарўаларына шайырдан хат» үндеўин оқыған еди. Усындай арнаў 
қосықларьшда шайыр ҳадал мийнетти улығлап, мийирим-шэпээт сезим- 
лерин оятады, күнделикли турмыс мысалларьшда жаратылыстыц ез-ара 
байланысқан нызамлықларыньщ философиясын айтады:

Мийирманлық- адамлықтьщ белгиси,
Ҳәррениц де келмес сирэ өлгиси.
Гүлди сорьш, бал жаратар емирге,
Солардьщ да атқарғаны ел иси.

Түйек басқан өгизлердиц 1уяғы,
Бэрин ойлар шайырдьщ да қыялы.
Гэўҳар туўған қозысыныц емирин,
Қой бийшара адам ушьш қыяды.

Маллар сезер, егер бизлер жек көрсек,
Өкиндирмес отьш, жемин көп берсек,
Адамзатқа баўырлары ийеди,
Күтим менен бағыўларын жеткерсек.

1960-жылы октябрь айьшда Қызылорда ўэлаяты сол дэўирдеги ец 
үлкен мәмлекетлик орден менен сыйлықланған еди. Орден тапсырыўға 
байланыслы салтанатлы мэжилиске бизден де адамлар шақырыльш, де- 
легация қурамы -  Әбдикарим Үркинбаев, Қурбанбай Әбдиров, Алымбай 
ПримоБ ҳэм Тилеўберген Жумамуратовлар арнаўлы самолетта 
Қызылордаға ушты. Бул сапардан алдын мен Тилеўберген ағаны 
шақырьш гүррицлестим.

-Аға, қоцсы ағайьш елге баратырсыз, езициздиц кэраматьщызды бир 
көрсетиц, елди танытьщ, Қарақалпақстанда қандай жетик шайырлар бар 
екенлигин билдириц,-деп узатып салдым.
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Сол салтанатлы мәжилисте шайыр ағамыз минберге шығып:
Орденли карақалпақ алп елдиц,
Жалынлы муҳаббатын алып келдим.
Бабам пақыр түйеде аянласа,
Мен аспаннын ақ бултын жарып келдим.
Ташкенттей шамшырақты көрип келдим,
Жүзимди Алматыға берип келдим.
Елиме барган қазақ алып кетип,
Жүрегимнин изинен ерип келдим,- 

деп қосығын токпелеткенинде, пүткил зал орнынан турып, 
гүрилдескен қол шагша! лаўлар менен қарсы алған екен.

Сол ўақытлары Қызылорданын абыройын астырып, дэўлетин тасты- 
рып атырған, еки мэрте Мийнет Қаҳарманы болған Ыбырай Жақаевтын 
ислеген салыгершилик хожалыгында 16 мийнет қаҳарманы бар еди, 
олар салынын ҳәр гектарынан 60-70 центнерден өним жетистирген. Бул 
фактлер сол ўақытта уйқасқа киреди:

Мийнеттс Қажымухандай палўан қазақ,
Айкаста жаў жүрегин жарган қазақ,
Биржандай Көкшстаўда эн шырқаса,
Дабылы Байсын елге барған қазақ.

Таўдай бийик үй, ылғый, есик алды,
Көрингендей келешек, несип алды.
Бир аўылда он алты герой көрдим,
Барлық қазақ герой болмай неси қалды?!

Батыр кеп айта берсем, бас-басына,
Тоқтамай-ақ қояйық басқасына,
Қарақалпақ атынан қызғын сэлем,
Ыбырайдай гүриштиц патшасына!

Ертеқине Қазақстан баспасөзи бетлерине:
Төкпе жырдын жас булбылы,
Лашындай ушып келген.
Қарақалпақтын қанатты улы,
УшқЬф шайыр Тилеўберген,- 

деген сезлер жазылды.
Тилеўберген Жумамуратовгын усы сапарғы қазақ аудиториясьпк! 

соншелли тэсиринин жэне бир дэлийли, сол жыллары Москвага 
сессияға барғанымда Қызылорданын басшысы Хасан Шаяхмедович 
Бектурғанов мени көрип;

-Ә й, Қалеке, сизден келетин Тилеўберген ақын керемег-қой. Ол 
қазақтын Абайы, Жамбылы секилди ақын ғой дейим,-ден
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шайырымыздын талантына улкен баҳа берди. Хасан Шаяхмет улы 
Бектурғанов Қазақстанда бедгили ел ағасы болған, ўақтында Ақтөбс, 
Қызылорда, Жамбыл ўэлаятларын биринши басшы лаўазымынд!) 
басқарған азамат. Ол Барвиха санаториясында Л.И.Брежнев пенси 
дэсме-дэске домино ойнап, тартынбай женисти қолдан бермей 
жүретуғын жакын адамы болған киси. Бундай көпти көрген, сл 
басқарған адамлардын ықлас пенен айтқан баҳаларын ешейин нәрсе ден 
қараўға болмайды.

2002-жылы Алматьща Қазий Данабаевтын, Қазақстанныц белгили 
тулғасы, Республикалық көлемдеги басшы хызметкер Исатай 
Әбдикаримовтыц үлгили өмирине арналған китабы баспадан шықгьг'. Ки- 
тапта Т.Жумамуратов женинде де жақсы ма^лыўматлар бар. Онда 
Қызьшорда естеликлери, сол сапарда^ы ўақыялар сөз болған. Тилеўбергеи 
Жумамуратовтыц қосық оқ1,1ғанында «бүкил зал орнынан турьш қол 
соққанлығы» айтьшған. Бир мақалада шайырдьщ қосықларьшан он куплеги 
мысал ушын альшған. Онда қарақалпақ, қазақ халықларыньщ досльиы 
ҳаққында: «Қарақалпақ журты менен тонньщ ишки баўьшдай араласьш кетип 
едик»^  ̂-деп жазылған.

Бул тиллерде дэстан больш жүрген шайырдьщ бир кешедеги қалдырға1г 
тэсири. Ал, ондай кешелер жүдэ кәп болғаны мэлим.

«Әдебият тарийх пенен байланыста изертленбесе, мәзи пуш гэп 
болады да турады». Көркем сөз шебери үлкен табысларға тарийх, фи- 
лология, философия ҳэм т.б. тараўлардан терен билимданлық арқалы 
ериседи.

Тилеўберген Жумамуратов фольклорды ядьшда альш жүрип, келе- 
шек эўладқа жеткериўши аўыз эдебияты ўэкиллери сыяқлы ҳэмде усы 
дэстүрий усылларға негизленген жазба эдебияттьщ классик шайырлары 
сыяқлы бул тараў билимданы еди. Устазлары Әжинияз, Бердақ киби 
ески ескише саўатлы, араб, парсы, өз ара жақын түркий тиллерден ха- 
бардар. Сонлықтан да, ол фольклорлық мийрасларды, классик 
шайырларымыздьщ дөретпелерин жыйнап, түп нусқа қолжазбаларын 
тиклеп, сэйкес жэриялаўда үлес қосқан.

Соньщ менен бирге ол халықлардьщ тарийхый тийкарлары ҳэм 
ондағы қарақалпақлардьщ орны, қарақалпақ эдебияты, тил билими, 
аўызеки ҳэм жазба мийраслар бойынша баҳалы илимий мағлыўматларға 
тийкарланған мақалаларьш, тек ғана республикамызда ғана емес, 
қонсылас еллерде де жэриялады. Көпшилик илимпазлардьщ эдебият, 
тарийх мэселелеринде таптырмайтуғын мэслэҳэтшилери болған.

«Әдебият тарийх пенен байланыста изертленбесе, мэзи пуш гэп бо- 
лады да турады»^^,-дейди ол ез мақалаларынын биринде. Қазақстанда

^'Данабаев Қ. //Дүниеден ғажайып бир жан өтти. Алматы. 2002. 150-6. 
^^Сонда, 14-6.
^^Шайырдыц үй архивинен алынған кол жазба вариантынан.

Листб, 2010 80



жэрияланған мақаласында мынадай пикирлерди айтады: «Түрки жазыў- 
сызыўлары ертеден басланатуғыны женинде тарийхый материаллар көп. 
Мысалы, ҳэзирги бизге Орхон-Енисей жазыўлары, ата-бабаларымыздыц 
қазылмалардан табылған гөне ыдыслардағы жазыўлар, сондай-ақ, ерте- 
деги классиклердин көркем шығармалары, тил туўралы жазған мийнет- 
лери белгили. ...Аўа, турки халықлары эзелден бай жазба эдебиятқа ийе. 
Халық болып бөлинбестен бурынғы классикалық шығармаларды да тек 
бир миллетке ғана меншиклемей, бәримизге ортақ деў жөн̂ '*.

Әжинияз Қосыбай улыньщ қосықлар топламы 1960-жылы 
Қарақалпақ мэмлекетлик баспасынан шыққанында ол, «Әжинияздыц 
алтын ғәзийнесин кир шалмасын!» атлы мақаласын «Әмиўдэрья» жур- 
налында жэриялады. Мақала атамасынан керинип турғанындай, китап- 
ты таярлаўшылар бэлки, «заманнын түринен қорққанынан» да шығар, 
ири классиқтиц қосыкларына дүзетиў киргиземен деп, пүткиллей 
бузғанлығын айтып, негизинде, қолжазба тексти қандай екенлигин тий- 
карлы дэлийллер менен баянлаған еди.

Мақалада Т.Жумамуратов Әжинияз тулгасын орынлы түрде көклерге 
көтереди: «Әжинияз -  өз заманынын белхили адамы болып, араб, түрки, 
ҳәтте, «жети журттын тилин билген адам деп тэрийплейди ғаррылар». 
Халықтын айтыўына қарағанда, биреўлер Бердақтан:

-Әжинияздыц шайырлығы қалай?-деп сорағанда:
-Ол ағып турған дэрья, ал, бизлер оныц қасьшда бир тамшы 

суўдаймыз,-депти Бердақ.
Әлбетте, бул Бердақтыц кишипейиллиги де шығар. Бирақ, 

Әжинияздыц тили шебер, шайырлығы күшли адам екенлигине 
ҳешқандай даў жоқ»^ .̂

Шайыр, сондай-ақ, Алишер Наўайы, Мақтымқулы, Күнхожа, Бердақ, 
Аяпберген, Аббаз шайырлардыц дөретиўшилиги жөнинде де баҳалы 
пикирлерин баспасөз арқалы билдирди.

1967-жылы 29-ноябрьде эдебият тараўы бойынша Бердақ атьшдағы 
республикалық сыйлыққа усынылған шығармалар додаланған қызгьш 
мэжилис больш, онда сезге шыққан Т.Жумамуратов былай деген еди: 
Усынылған шығармалардыц бэри де қарақалпақ әдебиятындағы ец 
жақсыларьшыц қатарына киреди. Мен солардьщ ишинде тек бир 
шығарманы ғана мысалға алмақшыман. Ол да болса, Өзбекстан халық 
жыршысы, Қарақалпақстан халық шайыры Аббаз Дабыловтыц 
«Баҳадыр» дэстаны. ГейПара жолдаслар, бул дэстанда кеп сезлик бар, 
деген пикирлерди айтады. Мен ол пикирге де қосыламан. Бирақ, ол 
дэстан -  қарақалпақ эдебиятындағы нэўпир ағыслы дэрья. Сол дэрьяиыд 
ишиндеги маржанларды терип алғанныц езинде, эдебиятымызға үлкеи

‘̂'Жумамуратов Т. Жазба эдебиятларьшыздьщ тамыры теренде. //Қазақ здсбиет!. 
19-ноябрь 1971.
^^Шайырдыц үй архивинен алынған қол жазба вариантынан.
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ғэзийне болып косылады. Сонлықтан, бул шығарманыц сыйлыкка 
усынылыўы наятый орынлы болған».

Т.Жумамуратов Аббаз Дабыловтын «Баҳадыр» дэстаны русшаги 
аўдармаланыў нроцессинде дилмашқа жақыннан жэрдем бердй. Бул кн- 
тап рус тилинде баспадан оныц «Алғы сөз»и менен шықты. Бул 
жөнинде профессор Ә.Пахратдиновтын мақаласында да мағлыўматлар 
бар^*.

Шайырдын «Сынға шымшымайлық жараспайды»^’, «Пәтиўасыз 
сын»^* деғен мақалалары, «Бир сыншыға» қосығы ҳэм т.б. шығармалары, 
классик шайырлардын, заманлас кэлемлеслериниц дөретпелери 
ҳаққындағы пикирлери бул тараўдағы үлеси болып табылады.

Усы жерде жумыс бабында жүз берген бир ўақыяны да айтып кетким 
келеди. XX эсирдиц жетписинши жыллары тарийхымызда дэслепки 
мэрте қарақалпақ фольклорьшыц 20  томлығьшыц баспадан шығыўы 
үлкен кубылыс болған еди. 1977-жылдан китаптыц дэслепки томлары 
«Қарақалпақстан» баспасынан шыға баслағанда, тынып-тьшшымас 
зэбердес илимпаз Қырықбай Байниязов Қарақалпақстан қүкиметине 
«Қарақалпақ фольклоры»ныц баспадан шыққан биринши томы 
ҳакқьшда өз пикирлерин билдирип хат жоллады. Хатта котерилген 
мэселелерди анықлаў бойьшша республика басшылығы тэрепинен 
арнаўлы комиссия дүзилди.

Ел ақсақаллары ойласып, бул комиссияныц баслығы сьшатьшда -  
илимий атағы болмаса да, фольклорлык мийрас бойынша билимдан ҳэм 
заманагей этикалық, эстетикалық талғамы жоқары қәнийге -  Өзбекстан 
ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, республикалық Бердақ атындағы 
сыйлықтьщ лауреаты Тилеўберген Жумамуратовты белгиледик. Комис- 
сия ағзалары -  жазыўшы, доцент Әденбай Тәжимуратов, Некис 
мәмлекетлик университети доценти (соц илим докторы) Қэлимбет Сул- 
танов, Н.Дзўқараев атындағы тарийх, Тил ҳэм эдебият институтыныц 
сектор баслығы, илим кандидаты Камал Худайбергеновлардан ибарат 
еди. Комиссия тексериў жумысы нэтийжесинде, Қарақалпақстан 
ҳүкиметине мэлимлеме берди (мэлимлеме тексги еле де сақланған) Он- 
да, китаплардьщ мазмунында айырым кемшиликлер барлығы 
тастыйықланып, буны сапластырыўдьщ жоллары, келешектеги томлар- 
ды таярлаўда оғыры жуўапкершилик кереклиги айтылды. Қарақалпақ 
фольклорьшыц қалған томларын баспадан шығарыўда редколлегия 
қурамьша маман қэнийгелерден жэне де көбирек тартылып, жацаланды. 
Олардьщ арасында Т.Жумамуратов та бар еди.

‘̂Пахратдинов Ә. Есигиннин алдында аққан суўдыц қэдири жоқ. //Әмиўдәрья. 
№3-4, 1997.
^^Жумамуратов Т, «Сынға шымшымайлық жараспайды». //Совет 
Қарақалапақстаны. 26-июнь. 1966. №124(9457).
*̂Жумамуратов Т, «Пэтиўасыз сын». //Қзыл Қарақалпақстан. 5-июль 1946. №131 

(4295).
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Усы мүнэсибет пенен Т.Жумамуратовтьщ билим өрисинин кенлигин, 
соньщ менен бирге, «питкен истиц мини көп, питкерген ердин кеми 
жоқ» деген принципте, жумысты орьшлаған қэнийгелердиц мийнетле- 
рин қалыс баҳалап, жетискенликти мәрдана мойьшлап, кемшиликлерди 
тартынбаетан аргументлери менен сай-сай етип орьшлы керсете билиў 
этикетин сезген едим.

Тилеўбфген Жумамуратов «Мэкарья сулыў» поэзиялық романьшьщ бапла- 
рьш берилген тарийхый мағлыўматлардьщ биринде: «Арал этирапьшдағы бул 
саҳра қэўимлфинин бирлигинен карақалпақлардьщ өз алдьша толық халық бо- 
льшқэлиплесиўи ҮИ]-1Хәсирлфдебасланды»^ депжазған.

Басқа да мийнеглеринде, бул ел азаматы халқыныц тарийхый тийкар- 
ларьш терецнен излегенин көремиз: «Қарақалпақ халқьш, тарийхшылар, 
түркий халықларьшьщ ишиндеги ец эййемги үлкен халық деп тэрийплеп 
келген,-деп жазады ол.- Бизиц халқымыз-Қонырат, Қыпшақ, Мацғыт, 
Кенегес, Қытай тайпаларынан қуралғанлығы мэлим»^®.

Т.Жумамуратовтыц ҳэр дэўирде жазған мақалаларында бир пикирин- 
де турады: тарийхшыларыныц қарақалпақларды ҳасльшда, эййемги мас- 
сагетлер эўлады болған -  печенеглер деп мойьшлайтуғыньш айтады ҳэм 
усьнан байланыелы өзи1шц болжаўларьш да усынады: «Олай болатуғын 
болса, венгер алымларьн1ыц тапқан Ачтилла ғэзийнеси ишиндеги алтын 
ыдысларға жазылған ядгарларды бираз алымлар қарақалпақ бабалары- 
нан қалған деп жазды. Ал, енди гейпара дүнья алымларьшыц пикирлсри 
бойьшша «қарақалпақлардьщ халық болып қэлиплесиўи VIII эсирден 
басланған» деп дағазалайды. Олай болатуғын болса, бул Орта Азиядағы 
ец эййемги халық деген сез»^’.

Шайыр-илимпаз үлкен алым А.И.Поповтыц китабында^^ қыпшақ 
тарийхын қарақалпаклар тарийхы менен байланыстырғанын ай^ады. 
«Тарийхшылардыц жазыўьша қарағанда, Алтын Орда заманларьн1дағы 
Дәшти-қьшшақлардан басқа Мысыр ҳэм Араб мэмлекетлериндеги 
Мэмлүк қьшшақларьшыц тили Осман түрклери ийелегенге дейин бир 
неше эсир оларда - үстемлик егги, - деп «зиниц илимий анализлсрип 
усьшады автор.- Қаҳрадағы мэмлүк музсйинде қыпшақ ги^тндеги 
кеплеген китаплар сақланған. Оны мен оз козим меисн кврдим»^ .̂

Шайыр «рус халқьшьщ «Повесть временных лст» деген шежиресинс 
сүйенип, печенеглер менен қыпшақлар ҳэм олардан да басқа берендей- 
лер, түркилер, ҳэтте басқа да бираз түрки халықлар жонинде никирлс- 
рин баспасөзде жәриялады.

«Қарақалпақлар эййемнен жазыў-сызыўға ийс болған халық,-дсн 
қайта-қайта тастыйықлайды шайыр мақалаларында билимлендириў

^^Жумамуратов Т. Шығармалар жыйнағыныц 3 томлыгы. Нөкис. 1978. 131-6 . 
“̂Шайырдын үй архивинен алынган қол жазба вариантынан.
'̂Жумамуратов Т. Тил байлыгы-ел байлыгы. //Әмиўдэрья. 1990. № 1. 90-6 . 

^̂ Попов А.И. «Древние названия народов СССР». М., 1976.
^^Жумамуратов Т. Тил байлығы-ел байлығы. //Әмиўдэрья. 1990. №1. 90-6.
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жөнинде.-Басына мусаллат түскен заманларда да уллары түўе, қызларын 
оқытып саўатларын аштырған»^''. «Қарақалпақлардыц ҳэр бир аўылында 
мектеп, сондай-ақ, халықтыц шоқ жерлеринде медреселер болған. 
Мысалы, Хийўа архивин қарағанымызда, 1925-жылға шекем Қоцыратта 
7 медресе, Хожелиде 7 медресе, Қьшшақта 7 медресе болған. Оларда 
география, тарийх, тил, этика, алгебра, геометрия ҳэм тағы басқа 
сабақлар өтилген. Бирақ, 1927-жыллардан баслап, заманнын гэрдиши 
менен халқымыздын көпшилик перзентлерин диншиллер ретинде айып- 
лап, саўатлы адамларын «молла» деп қамай баслады, китап туқымы бол- 
са өртелди, жерге көмилди, китабый сезлер диний сөзлер ретинде 
қысқартып таслапды. Ал, эзербайжан, езбек тиллеринде китабый сөзлер 
ҳэм араб, парсы тиллери үстемлик еткен дэўирлердеги қосылған сөзлери 
көп, жэне толық сақлапғап»^’.

«Егер де Орта Азияда қандай шэҳэрлер раўажланып, мэденият өскен 
болса, соған қарақалпақ бабаларыныц қосқан үлеси болғанлығына ҳеш 
ким дыррықшылық ете алмайды. Әл Беруний, Әл Хорезмий, Әл 
Сығанақый, Әл Түркстаный, Әл Қыпшақый, Әл Фарабий деген уллы 
алымлардыц атларынан-ақ, олардын түркий халықлардын ец шойдығы 
болған карақалпақларға жақын екенлиги мэлим емес пе? Мэселеп, Әл 
Беруний-қарақалпақ бабаларыныц Қыят шэҳэринде туўылып-өскен пер- 
зенти, Әл Қыпшақый, Әл Хорезмийлер де түсиникли. Әл Сығанақый -  
қарақалпақлардыц XVIII эсирге дейип жасап келген Сығанақ шэҳэриниц 
адамы, Әль Фарабий қьшшақтыц қацлы урыўьшан екенлиги 
дэлиллепбекте. Мине, усылардыц қарақатшақларға жатлығы бар ма?! 
Илим менен мэдениятқа үлес қосқанлар, мине, усьшдай адамлар»^*-деп 
пикирлерине жуўмақ жасаған.

Тил билими. М.Нурмуҳамедов; «Тилден пайдаланыўды еле жақсы 
билмейтуғын көплеген жас авторларға мен халық тилиниц 
таптырмайтуғын шеберлери Қ.Айымбетовтан, Т.Жумамуратовтан, 
С.Нурымбетовтан үйренициз дер едим» деп, профессор Қ.Султанов: 
«Бир илимпаз, бир тилши, эдебиятшы қарақалпақ тилин қанша 
дэрежеде терец билемеп десе де Т.Жумамуратовтай билиўи мүмкин 
емес. Буны айрықша белгилеп етиў керек»^’ деп жазған. Үлкен 
алымлардьщ бул мойынлаған баҳалары тийкарсыз емес.

Ибрайымныц айтқаньшдай, халықтыц сөйлеў тилин қыйсьшын 
таўьш, «балықтай шөбирелеп», шебер ислете алатуғьш, ҳэзил сөз, 
юморға бай киси екенлигине қосымша, оныц тил билими жөнинде или- 
мий көзқараслары болды.

«Қарақалпақ тили Алтай теклес халықлардыц ишиндеги түркий тили-

Үй архивинен алывды.
^̂ Жумамуратов Т. Тил байлығы-ел байлығы.//Әмиўдэрья. 1990. №1. 90-6. 
‘̂Сонда, 93-6.

^̂ Сонда.
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не киреди»-деп тастыйықлайды шайыр тийкарлы дереклерди көрсетип,- 
«түрки-тиллердиц көрки» деген мақал бар. Қарақалпақ тили ертерек 
қэлиплескен тиллерден саналады^*.

Шайыр фольклорлық дэстанлардыц қайсы бири қай диалектте 
жазылғанларын да атап көрсетеди. Ахмет Югнакийдин «Ҳийбат-ул 
хақыйқ» дэстанынан, «Огузнама»дан, «Қуттатғу билик» дэстанынан, 
М.Қашқарийдин «Дийўаныў луғат-иг гүрк» китабы ҳэм басқа дереклер- 
ден мысаллар келтирип, Ол дереклердиц тилинин қарақалпақ тилинен 
қашық емеслигин дэлийл1гейди.

Ол өзиниц тужырымлы аргументлерин билдирип, илимназлар алды- 
на ўазыйпалар да қояр еди: «IX эсирде жасаған Хожа Ахмет Яссаўийдин 
ҳикметлери ҳэм 1310-жылы араб тилинен аўдарылған Насратдин 
Рабғузыйдиқ «Қыссас ул энбия» китабыныц түрк тилиндеги тэржимасы 
бурын карлуқ шеўасына жақын деп есапланып келген еди. Ал, анығырақ 
байқап қарағанымызда, ол да қарақалпақ тилине жақын екенлиги мэлим 
болды. Мине, усыларды изертлеп, халықтыц арасына жеткериў ушын 
талант керек. Илим кандидаты, докторы ямаса, академик болған менен 
туўылған талант болмаса, пайдасы жоқ. Базыбир оқымыслыларымыз 
араб алфавитинде жазылған хатларды оқый алмайды. Бизиц бабалары- 
мыз Фарабий, Бируний, Қашғарийлер көплеген тиллерди билген»^®.

Шайырдыц 10-20 беттен ибарат ҳэр бир мақалаларыныц езинде бир 
питкен илимий жумысқа татырлық мағлыўматлар жэмленип турады.

Мәдеиият. Тилеўберген Жумамуратов қарақалпақ халқыныц 
өнерментлик түрлери, саз эсбаплары ҳаққында да пикирлерин билдире- 
ди: «Өнердиц бизде неше түрлери бар. Ағаш ойыў, сүйек оймалары, кес- 
те-нағыс, өрмек тоқыў. Зергерлик, темиршилик, гүлалшылық ҳэм тағы 
басқа түрлерин эўладлар бир-бирине қалдырып кеткен. Әмиўдэрья, 
Сырдэрья, Кубан дэрьяларыныц бойларындағы үлкен-үлкен шэҳэрлерде 
жасап, саз эсбапларьшьсц кеплеген түрлерин қолланған. Түрки 
халықларыныц саз әсбапларыныц ҳеш биреўи де қарақалпақларға жат 
емес»''®.

Т.Жумамуратов 1963-жылы Қазақфильм киностудиясыпда Жумабай 
Ташенов хэм А.Сацкий авторлыгында жаратылған «Ана туўралы ацыз» 
фильмине келемли рецензия жазып жэриялағаньш билемен. Жэне бул 
кисиниц дуўтарда халық сазларын йошланып шертетуғын еди. Өзиниц 
пьесалары сахнаға койылғанда, музыкальщ безеўде де үлес қосьш, саз- 
ларды халық намаларыныц ыргақларына, миллий колоритке сэйкес 
жазыў ҳаққында композитор;тар менен ойласып, мэслэҳэтлесип 
жүргенлигинен хабарым бар.

Алпысьшшы жыллардағы баспасозде Т.Жумамуратовтьщ қарақалпақ

*̂3аманласлары шайыр ҳаққына. //Еркин Қарақалпақстан. 28-декабрь. 1995.. 
” Жумамуратов Т. Тил байлығы-ел байлығы. //Әмиўдэрья. 1990. №!. 90-6 . 
"“Сонда, 92-6 .
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намалары ҳаққында «Саз бенен сөз сай болсын»'*’ деген мақаласы 
мәденият тараўында елеўли факт болған еди. Ал, онық халқымыздық 
булбили Генжебай бақсыныц шерткен намаларыныц мазмуны 
ҳаққындағы айтқан мағлыўматларын академик Сабыр Камалов өз 
колтанбасы менен: «Бул жүдә баҳалы материал. Қаракалпақ намаларына 
берилген бундай комментарийлерди мен басқа Қарақалпақстандағы 
музыковедлердин мийнетлеринде көрмедим. Әтгец, китапта намаларды 
бериў қыйын да!» деген баҳалап жазып кетти'*̂ .

Усындай мысалларды қагазға түсирип атырғанымда, Тилеўберген 
Қуппатулла улы Жумамуратовты -  уллы шайыр деп ғана қоймастан, 
филология, тарийх, көркем өнер мәселелерине қанық илимпаз деп ойла- 
дым.

«Сөздиц ийшаны болмайды». Мағлыўматларға қарағанда, 
Тилеўберген Жумамуратов 1915-жылы Мойнақтыц Ақдэрья аўылында 
туўылған, дэслеп ески мектепте, 1937-жылы бир жыллық 
оқытыўшылық курсында оқыған, аўыллық мектепте муғаллим болып 
ислеген. 1948-жылы Ташкенттеги Орайлық Азия мэмлекетлик универ- 
ситетин тамамлаған. «Қызыл балықшы» газетасында редактор ( 1942- 
1944), Мойнақ районы партия комитетинде үгит-нэсиятлаў бөлими 
баслығы ( 1944- 1949), Қарақалпақстан баспасоз басқармасы баслығыныц 
орынбасары ( 1949- 1951), Қарақалпақстан радиосыныц эдебий-керкем 
еситтириўи баслығы ( 1951- 1959), «Совет Қарақалпақстаны» 
газетасыныц керкем эдебият бөлими баслығы ( 1959- 1963), 
Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамында мәсләҳэтши ( 1963- 1983) 
ўазыйпаларында ислеген.

Шайырдын:
Өрлетти өмирдиц епкини,
Сонда да көрдим кеп тепкини.
Темирге полаттай шыдадым,
Шадландым, қуўандым, жыладым.
Бул дүнья кец екен, тар екен,
Ишинде бәри де бар екен.
Жығылсам түргелдим тағы да,
Бағындым дүньяныц зацына,- 

деп жазғанындай, кишигирим өмирбаянда шадлықлар да, 
кеўилсизликлер де аз болмайды.

Қырықыншы-елиўинши жыллардағы қуўдалаўлардыц жағымсыз, 
зыянлы ызғырығы сөз шеберлерин де қағытты. «А.Бегимов, Т.Нәжимов, 
Б.Қайыпназаров Ж .Аймурзаев, Т.Ж умамуратов, И.Ю супов, 
Ж.Сейназаровлардьщ ҳэр бирине бир «ярлык»тан тағылып, 
«идеологиялық қэтелерге жол қойған», «күшли совет техникасын

‘‘'Сонда.
“'^Жумамуратов Т. «Саз бенен сөз сай болсын». 25-март 1962. №61(8357).
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бурмалаған», «Уллы Ўатандарлық урыс ўақыяларын бурмалаған», 
«буржуазиялық миллетшиллик характердеги шығарма жазған» деген 
сыяқлы дэлилсиз «ақ көз» жалалар жабылды.

Күнлеўшилер дэўирдиц ызғарлы нэзеринен пайдаланын, шайырды 
қуўдалап, жана қубылыс болған пухта дөретпелерин бийкарлай басла- 
ды. Жаманлаў «хабарлары» нэтийжесинде «жоқарыдан» тапсырма бо- 
лып, 1949-жылы Тилеўберген Жумамуратов «ийшаннын баласы» дсп 
Мойнақ райкомында үгит-нэсиятлаў бөлими баслығы болып ислеп 
атырған жумысынан шығарды. Оныц менен турмай, 1950-жылы 
«Ағайинли еки батыр» деген жаслар газетасында жэриялаған поэмасын 
бурмалап русшаға аўдарып, Москваға жиберди. Мен ол ўақытта жаслар 
шолкеминде жуўапкерли жумысларда ислер едим, үлкен басшы 
ҳэмелдардардан бири күншиллердин сөзине ерип, шайырдын өзин 
қатнастырмай, сыртынан шығармасын додалап, «идеясыз шығарма 
дереткен» деп, үлкен шаўқым кетерди. Бирден бюроға шақыртып, 1951- 
жылы 25-ноябрь күни бюродан шығарылсын, деп усыныс жасайды. 
Ақырында партиядан шығартып, полиграф басқармасы баслығы орын- 
басары болып ислеп атырған жумысынан да шетлетеди.

Т.Жумамуратовтын ҳеш кимге жалтақлаған, ҳеш кимди сыргынан 
сайыған минези жоқ, қалыс пикирли, эдил, ким-кимге де жақсы^и,|қ1ы 
нэсиятлайтуғын инсан еди. «Урда-тут» қуўдалаўларға ерип, гинэсизди 
халық душпанындай көрип менменлик билдирген тап сол адамныц 
өзине барып, Тилеўберген аға тартынбай айтқан:

Жоқарыға жалтақладыц қояндай,
Өз халқывды тепкиледин бояндай,
Өзивди зор, басқаны кем санайсан,
Кексивдеги партбилегтен уялмай.

...Урт көмпейтип окпелескен балаша,
Шайырды да санай берме аласа.
Көрсетеди бақадан да нәсли1ин,
Ҳэр ким өзин елдеп бийик самаса.

...«Ағам ғой» - деп кетин еди ықласым,
Нақ түсиндим, сыйлаўдан гүк и^ықнасын.
Аўыр екен менменшилик кссслиц,
Қасы#1даг ы жолдаслар^ а жуқпасын!

Арадан көп өтпей, ол яп1уллынын өзи жумыстан босап, Та1пкенткс 
кетти. Т.ЖумамуратоБ жөниндеги ҳэмме гэплер ҳағына шығып, Москва- 
дан айланып тексериў жуўмақларында қойылған айыплар а/̂ ып тасла- 
нып, еки жылдан сон партиялық билети қайтып берилди. Бийкарлапғап 
«Ағайинли еки батыр», «Кийиктиц еки ылағы» поэмалары жақсы 
көркем шығарма ретинде қарақалпақ, өзбек тиллеринде қайта-қайта бас- 
падан шығарылды.
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Т.Жумамуратовтық «Ҳақ сөз айтсац ҳеш абырай түспейди, 
жағымпазлар тэсилинен «тис жейди» дейтуғын сөзи бар. Ол ел 
ҳүрметине миясар болған қэдирли инсанларға жиғер бағышлап, мийнет- 
ке талпындырып, арнаў қосықларын көп жазды, образларын дөретти. 
Бирақ, жаман иллетлерди ушыратса, қайсы лаўазымдағы адам болса да, 
жалтакдамай сынға алды, Бул кемнен-кем ушырасатуғын қэсийет. 
Сонлықтан да, шайырды халық жақсы көрди, ҳүрметледи, пейили тар, 
күншиллер онын тасқынлаған талантынан «идеясызлық» изледи.

Онық бир қосығындағы бир ғана сөзге «шэппиктей» жабысып, ди- 
ний сөзди қолланған, «улыўма «пир» деген сөзди эдебий лексикамызға 
пайдаланыўға болмайды» деп айыплағанда, Тилеўберген аға: «Бир 
сөздин он түрли мэниси бар, дейди халық. Ески диний сөз деп оны 
сөзлик составынан шығарып таслайтуғын сөз жоқ. Себеби, бизге ҳеш 
бир сөз аспаннан түскен емес. Сөздиқ ийшаны да болмайды. Бэри де 
халық тэрепинен дөретилг ен мүлк болып саналады»'^^ деп жазған еди.

Бирақ, шайырдын доретиўшилиги оғыры жанланып, таланты 
тасқынлаған сайын, оныц шығармаларын бийкарлаўға урыныўлар, 
айыпсыз айыплаўлар, кери тартыўшылар тынбас еди. 1955-жылы Мини- 
стрлер Кенеси баслығы болып ислеп атырғанымда, Тилеўберген 
ағанын қапа болып жүргенин еситип, шақырып аўҳал сорадым. Сонда 
ол, «өкпелеткенди» сыртынан айтқысы келмеди ме, ярым ҳэзил, ярым 
шын етип:

Аўҳалды сорасац, иним Камалов,
Тек жүрсем де түрли жала жамалып,
Гүнэсизден тийди басқа соққысы,
Неше жыллар жүрек баўрым қабарып.

О йласам, келиппен қырық төрт жасқа, 
Жаслық алтын дэўир өтипти босқа,
Қаншелли шыдамым болса да беккем,
Қапалықтан басым тийип тур тасқа.

Сөйтип жүрегимнен өтип тур жара,
Хабарым билмесеқ билгеннен сора,
Жалаға қайым боп неге туўылдым,
Тэғдирим сол болса, менде не шара?!

-деген де қойған еди.
Талантлы ўатанласларын қоллап-қуўатлаў имкэнияты -  үлкен бахыт. 

Ел басшысы болған адам, жоқарыда, көп жумыс басында жүрип, майда- 
шүйде турмыс ғалма-ғалларын онша ақғармайтуғындай көринсе де, не- 
гизинде, ол халқыныц жағдайларын, ойлы-бэлентин, псиҳологиялық

‘'■̂ Жумамуратов Т. Сьшға шымшымайлық жараспайды. //Совет Қарақалпақстаны. 
26-июнь 1966. №124(9457).
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кеширмелерин жақсы биледи. Мен де өз ўазыйпамды аткарып жүрген 
күнлери халкымнын кейпиятына нэзер салыўды, саламатлығына көз- 
қулак болыўды умытпадым. Халықтын ой-пикирлери, өмир өткеллери 
шайырлардыц қосықларында сэўлеленеди.

Т.Жумамуратов Уатанды улығлап, халықлар дослығын қэстерлеп, 
елди абаданластырыўда, миллий мэдениятты ҳэм билимлендириўди 
жетилистириўде, тилди байытыўда, сондай-ақ, зыянлы кемшиликлерди 
әшкаралап, бюрократлардыц, қопаллардыц тақымын тартыдқырап 
койып, жақсылықты ен жайдырыўда елдиц бир азаматындай ат салысты.

Шайырдыц елиў, алпыс жыллық юбилейлери республикалық 
колемде үлкен салтанатлы байрамлар тэризиндс, сыр'гтан көп мийман- 
лар шақырылып өткерилди. Оған изли-изинен «Қарақалпақстан халық 
шайыры», «Өзбекстан халық шайыры», Бердак атында^ы сыйлықтын 
лауреаты атақлары, өз дәўириндеги үлкен келемдеғи абырой^п,! орденле- 
ри, медаллар, Ҳүрмет Жарлықлары берилди.

Т.Жумамуратов көп еллерде болды, эсиресе, Египет, Болгария сапар- 
лары онын өмириндеги умытылмас ўақыялар еди. Онын сапар 
тэсирлеринен жазған:

Кердим Ферғаўынлар қалдырған тағын,
Тынбай араладым Искендер бағын,
Тиллэ жайдын тебесинде отырып,
Ядымнан шықпады өзимнин жағым,- 

деген сөзлери елин сүйген азаматтыц патриотлық позициясьш билдирип 
турыпты.

Усыларды ойласам, бул инсан кез алдыма келеди. Нэсиятлары 
кеўилге қонымлы:

Елге хызмет етип қал,
Ҳеш ким турмас мэнгиге,
Көпшиликтен алғыс ал,
Әне, сонда энгиме!

Соцгы соз. Қус та уяда не керсе ушқанда соны ислейди, бағмаисыз 
бағ болмайды, устазсыз шэкирт. Айта жүргендей талант тэрбиянын 
нэтийжесинде болады. Тилеўберген Жумамуратовтын үлксн 
талантьшын тийкарлары ҳаққында коп ойландым. Қаназат тулпар тегин- 
де болса, бәйгиде жарыстыц алдьшда болады, шайырльпс гени, мүмкин, 
арасында үзилиске түсиўи, бирақ, жеги агаға шскем билдирсди деген де 
гэплер бар. Дөретиўшиниц ага-гег иидс дилўар, улама адамлар огкен 
шығар, оларды сорастырыў, излсстириў ксрек, и^айырдыц эдсбий 
орталығын анықлаў лазым, дегсп ойлар да маган гьни.иилық бсрмес еди. 
Бул ҳаққьшда оньщ иерзентлсринс пикирлеримди айтп>1м. 111айырдьп( 
баласы Мурат ҳәм қызлары меииц -  атасын көр|'си ақсақалдыц 
нэсиятьша қулақ тутьш, бабаларын сорастырды ҳәм бнр га.иай 
мағлыўматларды жыйнады. Ол исенимли дереклсрде айты^и.|ўыии1а, 
Тилеўберген шайырдыц ата-тегинде, тәрбияла1нан мэкапында үлкси
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уламалар, билимли адамлар өткен екен.
Тилеўберген Қуппатулла улы Жумамуратовтьщ эдебиятымыздағы 

тутқан орнын кемситпей, асыра силтемей, ҳақыйқат баҳасын берер 
болсақ, бизин пикиримизше, ол импровизатор, лирик, философ, сатирик, 
драматург, публицист, дилмаш, илимпаз, яғный, сегиз қырлы шайыр деп 
баҳалаў дурыс болады. Онын дөретпелерин түрли-түрли 
классификациялаў мүмкин: «Аўызша ҳэм жазба мийрасы», «Халықлық 
поэзия жанрлары эстетикасы ҳәм заманагөй философиялық анализ», 
«Дөретиўшилик шенбериниц кецлиги: ноэзия, проза, драматургия, пуб- 
лицистика, илимий изленис», «Жанрлык көптүрлилик ҳэм тематикалық 
реқбе-ренлик» ҳэм т.б. Сонлықтан да, шайыр мийрасы -  кән деймиз.

«Мәкарья сулыў» поэзиялық романы рус тилинде Москвада, 
Ташкентте баспадан шыққаннан сон, россиялы, өзбекстанлы 
сыншылардыц шығарманы жоқары баҳалаған пикирлери жэрияланды. 
Қарақалпақ әдебиятганыўында И.Сағыйтов, С.Ахметов, Қ.Мақсетов, 
К.Мәмбетов, Қ.Султанов, Қ.Байниязов, С.Баҳадырова ҳэм тағы баскалар 
онын дөре гиўшилиг ин жоқары баҳалады.

С.Бахадырова, шайырдын 90 жыллығына байланыслы жазған 
макаласында; «Т.Жумамуратов -  қарақалпақ классиги дэрежесиндеги 
шайыр. Ўақытында усы ҳақыйқатлықты тастыйықлап, шайыр 
доретиўшилигин жетерли үгит-нәсиятлап, орынлы баҳасын алыў 
имкәниятын қолға киргизе алмағанымыз өкинишли»'*"* деп жазған еди. 
Бул пикирди қуўатлаймыз. Қарақалпақ классик шайырларыныц 
қатарына Тилеўберген Жумамуратовтын исмин қоссақ дурыс болады.

Қунлер өтер, жыллар өтер, Тилеўбергеи Қугшатулла улынын 
қосықлары барған сайын өзинин баҳасын арггырып, ҳэр эўладтыц сүйип 
оқыйтуғын шыға^змаларына айналып, халқымыздын жүрек төринен 
орын алабереди. Уақыт келеди, уллы шайырдыц омир жоллары ҳәмде 
мийрасы, философиялык пикирлери, илимий мийнетлери түрли аепект- 
лерде изертлениўден тоқтамайды. Алтынды тат баснайды дегендей, бул 
доретпелер поэзия аспаныныц бир шоқ жулдызы болып жарқырап, 
елимиздин мэнэўият элемине нур шашып тура берери сөзсиз.

Мен тек кеўилимде барын, терец ҳүрметимди, сүйиспеишилигимди 
аямай жаздым.

“'''Китап: Жумамуратов Т. Өмириннин өзи философия. Нөкис. 2005. 315-6.
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Камалов Қәллибек Камалович
1926-жылы Қарақалпақстанныц Тахтакөпир (ҳәзирги 

Қдраөзек) районында туўылған.
Мийнет жолын мектепте муғаллим болып ислеўден 

баслады. 1947-жылы Нөкис Муғаллимлер таярлаў 
инстит^ынын тарийх факультетин питкерген. 1947- 
1951-жыллары Қарақалпақстан жаслары шөлкемипиц 
хаткери болып иследи. 1955-жылы Нокис педагогикалық 
институтыныц тарийх факультетин (экстерн) ағла 
баҳалар менен питкерди. 1951-1958-жыллары  
Қарақалпақстан Министрлер Кецесиниц орынбасары, 
Нөкис қалалық атқарыў Комитетиниц баслығы, 
Коммуналь хожалығы, Автомобиль транспорты ҳәм тас 
жоллары министри, 1958-жылы Куйбышев райкомыпыц 
бнрнпши секретары, 1959-1963-жыллары Қарақа- 
лпақстап Респ^ликасы Министрлер Кенесиниц баслығы, 
1963-1984-жыллары ӨзКП Қарақалпақстан обкомыныц 
биринши секретары лаўазымларыпда иследи. 1973-жылы 
«Мийнет Қаҳарманы» атағын алыўға миясар болды. 
Сондай-ақ бир неше орден ҳәм медаллар мепеп 
сыйлықланды. К.Камалов 1984-1986-жыллары  
дипломатиялық хызметте болды. 1987-жылы «Пахта 
иси» бойынша жазықсыз репрессияға ушырап, 1991- 
жылы ақлацды. Ҳәзир ҳүрметли дем алыста.
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