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мерекесине арналған.

рЕРД АҚ ШДЙЬ1Р Д9РЕТПЕЛЕРИНИЦ ҚУДИРЕТЛИЛИГИ

Орта мектеплердв Бердақ шайь1р шь1ғармаларь(н уйренмўге
кецорь1н бериледи, Мектепте қарақалпақ едебиятьжмц муғаллими Бердақ шайь^р деретпелери бойинша оқмўшьтарға эдебий бипим бериў ушь1н шайьф двретпелеринен тусқаръ! кеп
жердемши материапларга да мутэж болади. Эсиресе оқиўшь!
Бердақ ҳаққунда легенда, эпсана, реўиятларға қумар больш
келеди. Оқиўшь! Бердақ шаймр деретпелеринин, қудиретлилигин ҳэр тереплеме кериўи шарт. Сониқушин мугаллим оқь!ўшь1ға биринши, шайъ1рдъ1н деретиўшилигин, екинши, ол ҳаққьчнда
халь1Қть!Ц езлеринин баҳасьтда оқнўшиға керсетиў керек боладь1. Сол ушь1н бул жумьюта муғаллимге усн еки мақсетти
орь1нлаўға керсетпе қурал бериўди мақсет еттик.
Бердақ шьгармаларьта жоқарь! қлассларда қарақалпақ едебиять1нь!н муғаллими темендегидей методикалиқ қатнаста ис
альш барса болади.
М аселен :

Х!Х есир қарақалпақ классикалиқ едебиятмннц еқ улль! адамларь1нь!н бири Бердақ шайЬ1р Ғарғабай уль!нь!н бизлерге жетип
келген керкемлик дуньясь! ҳэзирге шекем жетерли дарежеде
дағазаландь! ҳем ҳэр тареплеме изертленилди де, Бундай
деўимиздин себеби, 1930-жьтлардан баслап Бердақ шаймрдун шнғармаларь! ҳазирге шекем ҳер турли жоллар менен, ҳар
турли тиллерде жузден артьқ баспа сеэлерде дағазаландь), Ол
ез ана тилинен тьюқарн езбек, қазақ, орью. қь1рғь)з, нуваш, немец, англичан тиллерине аўдарьшмп бась1лдь1, буринғь! аўқамНЬ1Н, яғн уй ҳээирги бийғарез еллерден 40 тан аслам жоқарЬ!
оқиў орьшларь1нда Бердақ шайурдьлц деретпелери дунья жуэи
адебиять! ҳем мэдениять! классиклеринин даньшпан энциклопедист-философ шайирларь» қатармнда уйренилди,
БердДқ шайь!р ези туўьшьш ескен уатань1нда 1930-жь1лларданбаслап шайь!рдь1н керкемлик дунъясьш1льиуўз£1нан қэдирлеп жь.йнальт баспа сезде дағаэаланадь^ҳ|^-изертшў жумью-

ларм белеенди дэрежеде қолға алундн. Шайь!рдьн дерегиўшилик мийнетм бойшнша қарақалпақтил илимиг эдебияттаниў
илими, тарийх, педагогика ҳам псиуология илимлери тийкарьшда бирнеше кандидатлмқдиссертация, философия ҳэм эдебият танмў илими бойь1нша докторлнқ диссертациялар жақландь!.
Бердақ шайь1рдь1ц ©ткен эсиримиздеги шайуршьтиқ, дань1шпанлнқ жэне де қарақалпақ, хорезм халь|қларь!на керсеткен бақсь!ль1қ жолларь1н жоқарь! баҳалап, онйц исмин ҳурметлеп қарақалпақстанҳукимети адебиять!, керкём-енер, архитектура, илим-пэн ҳем техника тараўларь! бойь(нша республикаль(қ Бердақ ать!ндағь! мэмлекетлик сь1йль!Қ бериўди қарар етти.
Жоқарғм оқмў орнь! болған бурь1нғь1 Некис Мэмлекетликуниверсмтети ҳазир Бердақ атьшдағм қарақалпақ Мэмлекетлик универсмтети деген ҳурметли исимге миясар болдь). Онда
турақль? турде 1972-жьшдан баслап Бердақ шайь1рднн мэдений мийрадларин жьмнап уйрениў ҳэм изертлеў бойьенша арнаўль! курс 0қь1ть1ладь|. Онда оқь(ўда ҳэм жамцйетлик жумьюларда езлерин айриқша керсеткен студентлер Бердақ атиндағь1 стипендия аладьь Булардан тьюқарь! республикамьода улль!
дань1шпан шайь!рдь(ц атьша колхозлар, театр, кешелер, мектеплер, кино-театрлар қойьтдм, Қарақалпақстанда улль1 шай^
ьррдь1ц атьша улкен қь1нбанлар белгиленип, бағлар кегертип
егилмекте.
Бердақ шайь!рдь1ц ээи елгеннен кейин онь1н ези туўьтған
ўатань1нда бундай улкен ҳурметҳэм атаққа ийе боль|ўь!нь!н зақль! турде улкен тарийхь!й дереклери бар еди. Бердақ шайнр
XIX эсирде қарақалпақ халқь! феодалль!Қ. патриархалль!Қ, ПЬ1ть1рацқьть1қ дэўирде қанша дэрежеде қь1Йнальш жасасада олардь! гэ сазг ге сэўбет пенен руўхланднрған. Қ о с у қ пенен олардьан руўхнй дуньясь!н раўажландь1рған адам болдь!. Ол еэиниқ
эжайьт са ти р а л ь1Қ ҳэм лирикаль1Қ шь1ғармаларь! менен ез халқь!нь1ц руўхь1й дуньясина қарсь! болған ҳэрқандай жаўнзлуқлар менен ть1нбай гурести.
XVIII
асирдиқ ақирьшда, XIX эсирдин баслармнда қарақалпақлар бурунғь! ез ўатань!, ез топь1рағь1 болған Хореэм ойпать!на кешил келг^нне^ қейин, онша кеп узамай-ақ, 40-50 жьтдь 1к
ишинде м^и^ме^ре^ел^рсальшьт саўатль!, оқнмьюль! адамлардй^сань! кебейиП..г^;рк -халЬ1қларь1ньIн ишинде басқа халь1қлар мойь1нлағай ез.гШ£>иниу миллий ҳэм жэмийетлик раҚ^а^лпақлар 'Хо^^/'"^^.|рағь 1нда ез алдь!на гэрезсиз
мемлекет боль1ў. ханль1Қ дузиўдинзэрурлигиниц келип жеткенлигин тусинди. Усь1 биртарийхьм дэўирде шайь!рхаль1қтьзнузақ
езилиўден социалль:қ тенсизликлерден шаршаған; елге ендик I

гиден б ь т а й бундай больш'>*:асап турған ж э м и й е тл и к емирпен, сиясаттан биротала гудер узиў, к;олаЙсь13 дэўирлерди езгертиўушь1н бать1рлардь[, сердарпардь!, еркмн ж а с а й туғьн дэўрандь1. бул ж олға шь1ҒУўға ж е р д е м е т е г у т ъ т ақьш ли, дана, ш еш ен
адамлардъ! ц злеў халь1қть1Н т а я р екенлигин керсетип о л " 14з л е р
©дим"деген қ о с у ғ н н ж азған еди,

Онда бердақ:
Заман калай заман болдм,
Қарағай басин шортан шалди,
Бчр нешшедем кеўлим қалдьг,
Жармқ жолдь! излвр едим.
,,, Табилса мағзн керек зат,
Аяқ жегсе излвр едим.
...Суриўге вмирлик дэўран,
Болса онъ< излер ёдим.
Ойланмп тапсам жуйвсин,
Бетине жағип хуйесин,
Сум душланниқ нс-сийбеаин.
Кеаиў жолъгн излер
,,, Мвн сорльта двўран керек,
Мен дэўрандьI излер едим,

— деп жазадь).
Бул сол замандағь! халь1қть!Н, арзь1ў-эрмань[ еди. Бул халь1қ
кеўлиндеги прогрессивлик идеялардиқ Бердақ шайь!р шиғармась! арқапь!, сиртқа, жэмийетлик емирдиц ишинде қайнап
кериниўинин бир гууась! еди,
XIX эсирдиқ орталарь1ндағь1 ез ғэрезсизликлери ушь1н болған қарақалпақлардь1Ц тарийхуй гуреси менен байланьюль1 туўьшған жамийетлик ойларь! онь1Н"Маған керек^Жерек^/Жақсь|р.ақг,,"Халь!қ ушь1н"усаған бир неше шь^ғармаларь! да жь!рландь!. XIX есирдиц орталарь(нда қарақалпақларда миллий
ғэрезсизликке ерисиў, ез алдина қарақалпақ ханль1ғь1н дузиў
^ақсетлеринде бир нешше мэртебе ел больш, халнқ больш
Хийўа. ханль|ғьшь1Қ ҳадден зият езиўшилик сиясать1на қарсь!
Қарақалпақлар халуқ азатлиқ кетерилислерин басладь!, Усь1
бир тарийхь|й деўирде ез халқнниқ жана- идеялар менен тилеқлер дарежесинде жургенлигин керсегиўшипМаған керек”Деген қось|ғь1 Бердақ шайирдмц еэ замань!ндағь| халь!қ аўэь!нан туспей айтьшьш журетуғьш қосуғина айландь!. Себеби, бул
Кось1қть1нхарактерине қарай халь^қ азатлиқ кетерилисинде хэр
оир адамнь1ққоль!ндағь! альш журген сурени айтьш журген қооь|-

ғьг екен л и ги н е гуман келтнриўге болмайдь!, Қосмққа бир итибар б е р и л қарайнқ:
АШшлған гул ғумшалвнган,
Ишинде булбил сзйрағаи,
Кунлердиц жузи жайиағаи.
Жак<ь} дуиья мага.ч херек.
Душпанеа сь/рин айтлаған,
Яр, дооларий муцайтпаған,
Қоркмл ҳеш кимнен кайтпаған,
Ғайратлмлар магйн к^рек.
Эгирик сезлер айтпаган,
Ззин~ази уялтпаған,
Дос, балась/н жь/латп&ўан,
Эдил ерлер маған кервк.
Тақ тур&п бвлин байдаған,
Қоль!на жа.оак сайлаған.
Халқинь!ч ғамь;н ойлаган,
Еп гамхорь! мзған кереқ.

— деп жазған еди,
Бердақ шайь1р ез ели. ез жери ушь!н ҳер қандай жа?ь!эль[қларға қарсь! гурескен пагриот шайур еди, 1855-56 -жилларьг
қарақалпақлар аймағь(нда жасаўшь| барль]қхапь1қлардь)Нг-к,арақаллақлар менеи езбеклердин, қазақлардмц, туркменлердиц
Хийўа ханль1гь!нь1к ҳэдден зь|ят зуль1мль1ғь1на қарсн халнқ азатль1Қ кетерилиси басландь!, Бул штерилиске Ерназар Алакез
басш ьтнқ етти. Хийўа ханлиғмнмц жаўь1зль(Қ сиясатнна қарсь!
қарақалпақ жеринде жасаўшу барль1қ халнқлар бирлик пенен
беккем турдь!, Аўь1р гуреслерде миллийлик ҳам интернационалль1қ бирлик беккем боль(ўь) ушьгн кетерилистин басшмсь)
Ерназар Алакез қарақалпақларға миллети қазақ Зарлуқ терени хан етип тикледи, жане де қарақалпақлар Хорезм оазисинде ез алдина ханлуққа белинип шьгққанлиғьш дағаааладь!.
Усь1 халь1қ азатль1Қ гуреслер деўиринде Бердақ шайур хал ь 1Қ азатлуқ кэтерилисинин баслаўшьшарннан бири болди.
Кетерилис деўирлеринде кеп қарақалпақ бийлери турақсмзлиқжэне де сатқь1нль1қ кврсетти. УсьшдаЙ кетерилис ўақтннда
ғарезсизликти қолға киргизиў ушьш аўмзбиршилик, бирлик керек екенлиги ҳакқннда Бердақ шайур кетерилис жасаўшьтар
алдинда бир нешше мартебе циь:ғьгп сейледи, Бердақ шайьгрдь1Н бул хьгзметлери ҳаққнндағь! тарийхьм бир гуўалнққа нэзер
аўдарьгўиннздм эгинемен,

Бердақ шайь1рдь1Н халмқ азатль^Қ кетерилиси даўириндеги
рзқалпақ бийлеринин турақснзлнқ ҳэм сатқмнль1ҒЬ1 кебемГ0Н ўақьилардағь! қарақалпақ бийлери алдунда шайирдь^к
свйлегеи сези:
К,уўаибзсла адам отаў тиккенге,
Қаммз м&ртлик есигкенгс қвргянга.
Ата-бабам ермзи еткен а"ул куигя,
Жвтейик досек нйгв тилек болмзйдт.
Исбир мэртлёгр кмл арқзнға кяй&л боп
Шиктм белди иуўъгл, елге таймн бсл,
Хезмр ҳяммз лэшкер жиҳан қэймл боп,
Тургаи ўэқга иега суйчан двмейдй.
Бул бир қуда иси дэўлвт (-гс қонган,
Бун'Ь1 кеомек би2гв, сизге дус болған,
ХанЛъ1КТЪ< орна тть'Қ халкь>м ацсаған,
Екдм бунчан артуқ дэўряк болмзйд*!Измврт пвнен м-эрт тур ш бир аямсса,
Немэр т .же^се м&рт ақьмдзн таймвйдь:,
Доо бог) журип думпау боль!П альюса,
£л бнрлигин бузган амзн қалмайдм.
*

Кудай пейял берип яцғарса лени
Ҳасшн, адамьМзат кзлмеске жянм.
Касльж, қьгянеглж йэмерттин коль)г
Ел биржгин. бузған аман қалмайди.
Ханльж, бийлик $ул бир қуўаш ш иси,
Ш утлльгқ, сатқь1нль)Қ бийҳис:ьт исн.
Копга жа^а қонгаи бнхьлт&қ куъм,
Ушьш, кетсе. енди қайгшп болмайдьг.
Мвн бир шзйир сдим эдмллнх' сеаЪм,
Мврглер ҳергиэ баспац нвмэрттцц Жайьгн,
К,а$ақ, езбек, туўьюқан туркмрн ҳэм таймк,
Ц$ге инсанлмққз ҳарьш шарМ/ийдьг.

— деген сезлер менен Бердақ кетерилисти басқарьт турған
Қарақалпак, бийлериниц алдь1нда бир нешше мэртебе ш м ғ ь е п
сейлеген.
Бердақ шайнрез заманинда халқь] менен бирге емиринше
Усь1ндай ҳйсул ойлар менен жасади. Қарақалпақ эдебиятан
Ва жана тематикадағь! шь!ғармалар менен байьпть!. Халик, азат*
ль|қ кетерилисиниц ақурғь! демине шекем Ерназар алакез милл^и қаҳарман 5 ердақ оннқ жардемшиси больчп қалдн.

XIX
эсирдин орталарундағь! қарақалгақ жериндеги карақалпақляр менен бмрге еэбек, казақ, туркмеи Халь1к;ларь1нь1нхийўа
ханль!ғь1 сиясатнна қарсь^ гуресм сатқьшлар тэрепинен қан менен 6асЬ[ЛДЬ1.
бердақ шайь1рдь1н XIX есирдегкГқарақаллақ эдебиятуна ен^
гиэген улкен жан,аль1ғь! ол тарийхта биринши мертебе эдеби*
ятть! жазба дэстанльчқ шнғармаляр менен байьптн. Бердақ шайЬ1ршЬ1пьғқ диапазонь! жағь<нан ез эаманла.сларь1нан анағурлум
жоқарь! турадн.
Қарақалпақ адебиять! тарийхь^ бурьш кермеген қарақалпақлар тарийхь! жа'зь1лған"Шежмре’'шь1ғармась1н. Хорезм халқь;нь1ц тарийхь! жазь1лған"Хореэмпдестань1н, XVIII эсирдеги қарақалпақлардьш бнр балегинин Қоқан ханль>ғь1на қарал гурған
?ақь1тларьшдағь! халмқ қаҳарманльқларьш жь1рлаған'’Амангелди^дасганьш, XIX аоирдегм Хорезмде қарақалпақлар жериндеги Хийўа ханль1ғь1нь1н жаўь1эль]қ сиясатьғн керсететуғин "Айдос
бмй" дастаньш, ХалЬ^қ азатлмқ гуреслеринин қаҳармань! пЕрназар бий" ҳэм қарақалпақ ҳалқьшда ақьэлдан, куштен тарийхта ерлерден қаль1спайтуғь1н қаяллар қаҳарманлнқлзрнн керсететуғь1нггАхмақ патша1Гдестанларь1н жаздьг
Вулар Бердақ шайнрднн ОТкен еомрдегм қарақалпақ едебмятъ! ҳэм мздениять! тарийхнндағь! у^ен тени-тайь! жсқ хнзметлеринен болип есапланади, Бердақ шайь^р ушьш оньш басқа шь1ғармаларьз болмай-ақ бизин халқнмнзға тек қарақалпақлар тарийхьш жаэцп. қалдь1рған бир ғанаг'Шежире’'шь!ғармасннь 1н ези-ақ жеткиликли еди. Ал, оньН Хорезм халь1қларь!
тарийхн ҳаққз1ндағь1 дэстань1г женеде XIX асирдин ортасьшдағи қарақалпақлар менен бцрге бул аймақта жасаўшь) барлуқ
басқа халиклардьш Хийўа қанль1гмнь1н жаўь!зль1қ сиясатнна
қарсь! халнқ азатлуқ гуреслери қан менен бастьфь1льт, ол
ҳаққннда ҳеш ким. еоке тусире алмастай сиясат ҳуким сурип
турған ўақьиларда бул қетерилистин басшь1сь1 қаҳарман Ерназар алакез ҳаққьйда дэстан жаэьт елге таратнўь!, Бердақ шайь1рдь1н тек қарақаппақ ус&ған жай бир халь!қгь1н ғана эдебият
тарийхьждағь! жаналь!ғь! эмес, ал уль^ма туркий халнқлар
мартликлерин XIX есирде қарақаллақ эдебиять! тарийхьшда
онь!н Даўам еттиргенлигйнин гуўасн болам^з.
Бердақ шаймрдьн емири ҳемме ўақьнларда қарақалпақ эдебиягин керкем шуғармаға тен болған тур ҳэм жанрлар менен
ғана байутьт қоймастан, сни жана мдеялар, жана кезқараслар, жана бағдарлар менен де раўажяандшрдьг Сонлиқтан да
Бердақ изаймр дэретпелерин қарақалпэ.қ эдебиять! тарийхь!'1Бердақ шайнр деретпеси XIX эснрдегц қарақалпақ халқьшУН
керкемлиқ энциклопедиясь! болдьГ'деп мойннлайдь!,
в

бердақ шайь1рдь1қ усьшдай бир миллий эдебият тарййхь^иғь, дунья жузлик-маденият майданнндағм улль1ль!ғь1на қарамастан 1950-жь)Ллардағь1 Н. Дэ-ўқарвев баслаған илимий
ж э м и й е т ш и л и к т и улкен дағдарусца салған тийкарсмз гаплер
пе болдь!.
Оларға бир гэп: Бердақ шайь(рдь1ц шнғармалармнин 90% ™
1940-жь|ЛҒа шекем жь!йналдь1, Екиншиси, 1937-40 жьтларда
рам шайур Бердақть»цать|нан шь1ғарма жазь|ў туўе, ол ©зи еле
м е к т е п жась1ндағм бала еди. Усьшдай гэплерге байланьюлу
Б е р д а қ шайь!р деретпелерин иэертлеў барьюунда Р а м шайнр
менен бир неше мартебе сейлесилди. Ушиншиси, Бердақ шайьр
шь1ғармаларь]нь1н елден қалай жь1йнальт. қалай аниқланганль!ғь1 ҳаққь1нда 1950-жьтм шнққан Н. ДеўқараеБть|ц"Бердақ
шайь!р”деген атамадағь! орью ҳам. қарақалпақ тиллериндеги
баспадан шиққан китапшасьм оқьш кериўди етинмш етемиз.
Олардмц бэри 1954-жь1лғь1 айтьюта жамийетшилмктен жецмлип қалған гэплер. Бердақть(Ц едебият ҳэм керкем енердеги
улль1ль[ғь1на ҳеш ким нуқсан келтире алмайтуғмнлуғьжа ҳэмме
ўақьпта исенемиз.
Ал тарийхта бундай улль< адамлардь^н мэнги деретиўшилик
хнзметлеринен тьюқарь( екинши де тарийхь1й жақларь! боладь1. Екинши тэрепи ези елгеннен кейин ҳетте еэи барьшда-ақ
ел ишинде, адамлар арасинда онь1Ц улльть1ғь1 ҳаққь1нда ҳэр
турли тарийхмй гэплер, епсанаўий гэплер, оған байланьюль!
рэўиятлар тараладь(. Бул тарийхмй гэплэр оннн деретиўшилик
емирлерин уйрениў ҳэм изертлеў дэўирлеринде илим ушьш
жудэ эҳмийетли тени тайь! жоқ материаллар больш есапланаДЬ1.

Елде, халь1қ аўзьшда Бердақ шаймрдь1қшайь!ршь1ль1ғь1, бақсьть1гь1 онь1Н кеп шмғармаларьжьн жазьть!ў тарийху ҳаққунда тольш атнрған тарийхмй епсаналуқ геплер бар. Илим онин
йле бул терепин тилге алған жоқ.
Бердақ шайирдун ези, бақсьтнғь!, кэп ғана шь1ғармаларь1нмн жазь!ль|ў тарийхь! жениндеги тарийхуй, епсанаўий геплерди 1Э50-жь1ль1 Бердақ шаймрдмн тацлаўль! шь1ғармаларь1нь)н
толькс жнйнағьш биринши мертебе фольклорист Қэлли Айь1Мретов баспада жериялаған еди.1 Бизлер усьч қаймрлм исти
жэмийетшиликке усь<нь1ўдь| мақул кердик.
оул ел ишиндеги кеп сандағм шаймремирине, бақсулуқҳем
Деретиўшилик мийнетине байланьюль» болған епсанаўий геплешайир тарийхта улкен бир адам больт еткенлигин
*асть1йь1<лаўшу фактлерди ғана керсетип қоймайдц,ал еткен! | ! . р, 5 8 * ■Тацламалн шмғармалармнмқтоль«кжмйнйғь!.
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дегц жемийетлик тарийҳь1мь[здь!Н, миллий мэдениятъ1мь)эдь]қ
бай екенлигин қерсегиўши жағдайлардан бири больш та есапланадьг
Себеби, биз улль! шайьгрдьнать1на байланьюль! болған епсанаўий ямаса тарийхь[й гэплерди, раўиятларду еситиў арқаль!
бизи^ халқь!мь1здь1н, аййем заманлардан киятмрған сэз, керкеменеринин шеберлери ҳем едеп-икрамль1ль1қ( этика-эстетика’
ль!к, байль1қлардь1 да ез бойьжа топлаған тежирийбели халь1Қ’
лардан бири екенлигиницде гуўась! боламь1з.
Сонун ушь1нда бул апиўайь! қубьшис емес. Халмқтағн апсанаўий раўиятларднн, ҳэм легендалардин, тарийхмй дереклери
бар. Бул қурь! айть1лған ямасаадамларяднндасақланьш журген
апиўайь! епсанаўий геплер емес. Бунда бмриншиден қайсь!
деўирлерде болса да едебият ҳэм керкем енер душпанға қарсь1 гуреслерде улкен курал болғанль1ҒЬ1 керсетилсег екиншиДен онда Бердақтай XIX асирде жасаған уллм адамларднц ези
даўириндегм керсетке.ч қаҳарманль!қларь1 ен, баслнсь! оньгн
халнқлиқ мақсетлери мэнен жасаған адам еқенлиги, дэретпесин халь1қль1қ гуреслер менен бириктиргенлиги, деретпеси
арқаль! халуқть! гуреслерде беккем турь!ўдь1нсебеплерин тапқан адам болғанлиғь), хальжқа гуреслерде жаўь1зль!ққа қарсь!
турьгўдунжоляарун, себеплерин керсеткен. адамларға еркинликке жетиўдин жолларьш керсеткен адам екенлиги керинеди,
Бул Бердақ шайь)р ҳаққмнда епсана ҳэм ҳақуйқатлиқлар
адамға улкен бир адебий, тарийхь1й билим бериўден тъюқарьЕ,
адамлардь1 ҳарқандай ислерге де руўхландирадЬ!. Бунда ез
тарийхинда ез керкем енеринди де, ез сез зергерлигицди де
кересеқ! Онда инсань1Йль1Қ пенен адеп*икрамльиль1Қть1 да уйренесец! Ен ақь|рь! аяғь!нда халнқтац Бердаққа берген баҳасьжда кересенБ ЕРД А Қ ШАЙЬ1РДЬ1Қ Ж Е Р МЕНЕН ТИЛЛ£СИЎИ

Бурьгнш заманларда адамлар жер сейлейди, дейди екен,
Жер дийқанға маган егин ек, меннен мол дақьт аласан!—дейди екен.
Кунлердин биринде дийқан бир шь1м жаман жерди егиз қос
пенен айдап ать1р екен, оған ж е р :'’Ҳ а л е к болма, мен ҳеш нэрсе
когертпеймен, саган ҳеш дақьт бермеймен”—деп бақьЕрьгптьг,
Бердақ шайур бир тойға баратнрғаньтда жердин бул гепин
тъ1қлап устинен эте берипти. Жэне бир кунлери жоль! тусип сол
ж е р д е н етсе, ол жерде Ь1рғалған дақьт п а й д а больтть!. Бердақ
оған ҳайр ан қаль1пть|. Ол жер менен сейлесипти;мМен бирустиН"
ю

етКенимде дийханға сеи ҳэлек болма, мен ҳеш нерсе
^вгеотпеймен, мен саған дақьт бермеймен!—деп едик, бугин
юғалған егинди керип турман. Бул қалай я онь! алдадуқба?!—
пеп сорапть! жердеи Бердақ шайнр.
С онда ж е р Б е р д а қ ш аЙ Урға:
^ М е м е з и м д е ж а қ ь ш и с ь т қ а л д ь 1М. М ь!на бир д и йқан устиме ат ойнатть). М ен и аўд ард ь!, айд адьи т е г и сл е д и , м а л а л а д ь !,
кь!й твктм, м е н и ь1қть1ярь!ма си р э қо йм ад ь!. Ақь1ру д и йқан м ен и
езине е р и к с и з бағь1ндь1рдь!. М ен ҳақь1йқь(й ди йқан нан қорқайьш д ед и м . К ей н и н д е е р и к с и з с о н у ц ай тқан ьш қь!лд ь1м " —деп-

Сонда 5 ердақ шайь|р жерди бағьжднрған ез халқь!нь1н мий»
неткешлигине суйсинип:
Дийкан
жерднн пирч.
Ж вр кайисқэн влдиқ бири,
Қарзкаппакть/ц ҳэммс жерм
Тоқшмл&х абадан еквн.
Мал саклайдь), жан сэютайду,
Жь/л он
зй нвр сзклайдъ)
Ҳер бир жанга иан сақлайдь/,
Хак&йқий цнсаннят екен,
Кошип ж у р т мальгн бағш ,
Таяр жерден дунья таўъ/п,

Топь/рактан зер, суўдан баль'Қ,
Сузил жиргсн бир.'хальгҳ екен.

Ура тсль< дени меиен,
Себё? толь< нань! менен
Қаз?н гсЛй пяпь! менен.
Шялқип жургеи бир халь<к е.кен,

— деп ти .
БЕРД А Қ Ш АЙЬ!РДЬ1ЧМ ЕГЗЕР"ҚОСЬ1ҒЬ1НЬ!Н ШЬ!ҒЬ1Ў ТАРЯЙ ХЬ!
ҲДҚҚЬШДД ЭПСАНА

5ул қось1қть!ц дерелиў тарийхь! женинде елде, адамлар
аузь!нда темендегидей геплер бар:
Бердақ жас жигиг ўақьиларн екен, Онуқжаца шайь1р, бақсь!
оольт елге таньшьш қиятмрған ж ь т л а р Ь ! болса керек. б и р куни
ол Ақ қала деген жерден Шь)м 6айға базарламақшь! больгпть!,
^Унлднқ адамларь! менен егиз арбань! айдап кешкё шекем
жеткен жерине келип қоньютн. Қонған аўьтм қарақал^ ЛаРДЬ1Ц қатар отнрған менжўли, бекснйнқ деген аўь!лларь1
ен. Олардьш Ибрахим, Аллашбай деген атақль! бийлери дэ

бар екен, Аўьгп қьгслаўларь) бир-бирине тийип жудэ жийи оть|радь] екен. Бердақ қонған уйдин ийеои, кеште аўқать|н жеп
болғаннан кейин қонағь1на:"Аўь!лда отьфьюпа бар, Бақсьюь! да
бар. Барнп қайтайь1қ?’г—деп етиниш етип қоймапть!.
Уйдин, ийеси кеп жаль]нь!П қоймағаннан кейин Бердақ оть>рмспаға барь|ўға келисйм берипта, Барса, бир кишкене қақьгрддан ооққан жай екен. Он-он бестей адам жь1Йналь1пть|, Ортада
'бир муртлаш жигит ду?тардь| шертип отурған екен.Булда жайдь1Н бир шетине барип отурьшть!.
Ҳеммениқ кези бақсь]да болоа керек, слдаонша келистирип
дуўтардь! шерте алмайтуғь1Н қусайдьк Дь1кғь1р-дь]цғьзр еткиэип
дуўтардь! шертип бир- еки куплет қосьқть! айтьш, дуўтардь! артнна дийўалға суйеп қойьш, ара-тура шайдь! ишип алса керек.
Ол езинин, кериниси жағинан бир кергеннен-ақ Бердаққажуда
шер адам керинеди. Ҳақь!йқать1нда да ол жуде мен-мен, оқлап
бақсь! деп бақсь! да емес, шайир деп шайнр да емес, тек бир
адамлардь! еўерелеп оть1рған адам екенлиги белгили боладь!.
Бирақ оть|рьюпадағь1лардан бул жерге Бердақ шайь1рдь1Қ келип оть1рғанль1ғь1н ҳеш ким билмейди. Ҳетте отнруспаға ертип
келип отмрған уйдин ийеси де қасиндағь] адамньш Бердақ шайь1р екенлигин билмейди екен.
Оть1рьюпадағь1 бақсь! дуўтардь! аз-маз шертип, бир-еки куплет қооь1қ айтьш қуўақнлмққа сапь1п езинше Уа-ҳа-ҳалап кулип,
отарған жериненде шалқасина таслап дуўтардь! тағь! дийўалға
суйеп қоятуғь1Н қусайди. Жуйналған адамлар сазға, қосмққа
интизар больш отарған,
Адамлар оған:” Пэленше аға дуўтарду шерт, бир заман кеўил кетериспек қьтайиқ?"— деп айтсаг ол оннан бетер дуўтар*
дь1 артина суйеп шалқаятушн қусайдь!. Гейде-гейде ол бир
келиспеген гэплерди айтьш дегерегинде отирған адамлардь!
да басқьтап аладь! екен. Олда онша келиспейди. Аўьт бақсь!съ|нь!Н, бул исине Бердақ шайнрдин да зь!ғь!рдань1 қайнап от«радь). Бир ўақнтларь! ол кеп сейлеп оть!рь!п:"Мь1на қолдаўлмда жақьрннан бери Бердақ деген бақсь! шь1ғь)пть1-мью, Маған
с о н й керсетер ме еди. Онь1 қайтьш бақсь!ман деп айтпастай
етер едим”—деп айтьт сальшть!. Бунь! еситип куни менен шндамай отмрган Бердақ шайнр орнинан ушьш турьт барьш "аўьт
бақсь1сь1нь1қ"қ0ль1нан дуўтардь! жульш альғп, дуўтардн сейлетип жиберип ядьиан темендеги қось1қлардь! айть<п дендирипти:
Мвнжўли, Бвксь/йш( м твр кеш гв,

Ҳеддиқе вақ бизди Қонираг демегв,
Қ&злар&қ шь1ғади геўирек жш вгв,
Барль№

еш улйм э шортвнға мегзер-

п

Қудзйдай цоллайдь! езя тэр&пии,
ш м ге ауьгр, гаимге жэвирин,

Б&с боЛь\п ш^ўлатзр пакью Ғерибин,
Ибрэххм, Ал/ТЗШУН шайтанга мегзер.
бердимураг айгл:ан сазден тая ма,
Қольг^а.ч к,е/7.ге.4^н ҳэргиз аяма,
Сенин, шалк.ағанЬ'Н шзмалға мегзер.

— депти. Жуйналғанкепшмлик Бердимурат дегенлигине бирден т у с и н б е с е д е Қ0СЬ)ҚТЬ1ядтан шуғаруп айть|ўь1иа, дуўтардь!
ш е р т и ў и н е қарап-ақ келген адамннн, енди нағь1э Бердақ шайур бақсь! екенлигин биледи. Аўь)л бақсьюу отурған жеринде
тубалап қаладь!. Буннан кейинги аўьт мерекесин тақ атқанша
Бердақ йақсь1нь1қ ези атқарадьк
Бул Қ0 СЬ1ҚТЬ 1Ц жазь1ль|ў тарийхьш елде адамлар усьшай
тэриплеседи. Элбетте, бул болған ўақьт болса керек, Болмаса
бундай ўақьтнь! адамлар айтьюлаған да болар еди. Буяда ез
даўиринде Бердақ шайир абройннь^, дацқь1нь1қ елге таральь
ўь(на себепши жағдайлардьн бири болса итимал.
БЕРД А Қ ШАЙЬ!РДЬ1Қ 'МУЙТЁН" ҚОСЬ1ҒЬ1НЬ1Н Д ВРЕЛ И Ў И
Ҳ АҚҚЬЖ Д А 0ПСАНА

Бул қось[қлардь1 фольклорист Қалли Айь1мбетов:"Муйтен
қоснқларь1 Бердақ шайь^рдьрн жас ўақнтларьандағь! дайьюь!
муйтенлерге арнап жазған дзлкек ретиндеги қось!қларьГ,-деген еди.
Бул қось!қть1н шь1ғь1ў тарийхь! темендегидей жағдайларда
болған. Саўь1тбай деген жерде улкен бир той болатуғь^н оолған. Тойға Бердақ бақсь! шақь1рть1лған. Сонда ол 26 жасьшда
екен. Бердақтойға барь!ўғаўэде еткен. Муйтен Бердақть1н. дай*
ьюь1 екен. 9 эи муйтеннен қнз алип, биржағь!нан муйтенге куйеў
болшп қалған. Қарақаппақлардь1нкуйеў менен ойнаитушн ҚЬ13Ь1Қ
дестури де бар. Бирақ дастурде қайин журттун, жас улкенлери
куиеуди сь!йлайдь1. Куйеўге тиймейди. Ап. куйеў менен сол
®Уь1лдь|н қьгаларь!, жас жигитлери ойнайдьк' Бунь! жақсь! биле|уғь|н сердақ барғаннмда бир қолайсью жағдай болмаса бо'ар еди, деп еэиде қэўипсинеди. Бирақ 0 теш шайь1р онь1ц жоР-сь! екен, Бурь1нларь) барған жеринде 0 теш шайир Бердақть!
бэаҒап
екен. Бул сапарь! ол кебирек ©тешке исенип
кел^аКШе, болайЬ|'
^Уйтен аўьть!нь1н жигитлери Бердақ
ғаом
®геш пенен келисип, ©тешти бир жайға сальт шнп п
кояду. Қуллась! бул сапарь! тойда қь13-жигитлер Бери** пекен ойнамақшь! боладн.

Бердақ шайир тойға келедм. Аўьшдуц қьо-жигитлери он«қ
алдь!на иць1ғьт кутип аладь!. Жмгит-қьгзлар Бердаққа: Бугин
тойда муйтенлерди мақтайсан,"! —дейди, Бирақ ундемейди, Ол
жь1йналған жаслардан Бтеш шайурди сорайдм. Олар Бердаққа
" 0 теш жоқ" деп жуўап береди. Бердақта енди болажақўақмянь!
тусинеди. Оған дэст/р бойьшша қэйин журтьшда жеқилмеў керек, қолдан келгенинше слардан қалмаў керек. Муйтен Бердақтъ1Н йри дайьгоь! эри ези муйтенге куйеў, Булда Бердақш
бираз жигерлендиреди, оларға куш бермейди. Муйтенди мақтамайтуғь1нль1ғь!н айтадьк Бердақтиқ қоль(нан биреў онь!ц дуўтарьш альт қоядьк Соннан олар"мақтамййсац ба"деп БердақТЬ1 қақпаш тийеген арбаға қосадь!.
Бул ислерде жорась! ©тештиқ арашалап алмағанлиғь! Бердақтнц кеўлине келипти. Сол себептен де темендегидей втештиқ ать) бар:
Муйтвнпер вртз тургдм,
Аў-дузикларь/и курадь!.
Ермем-ййт™ жин урадм,
Тьюка шақпа втсш муйтен,

— деген.
Бердақ муйтенлерге ешегисип, олардан женилип қалмаў
ушь1Н арбаға жегилип журседе. оларднн жаньша тийетуғьм
қоснқлар шь|ғарадь1. Оннан кейии муйтенник қь1зларь1 Бердақ
шайь1рға ежегисип онь1 арбадан альш, ура қазьш Бердақть1Н
бась!н шь1ғарьш жерге кемеди.
Аўнлға Бердақ бақрь! келипти. Бирақонь! жигитлер, қм злар
ура қаэьт кемип қойған қусайдь! деген гапти а ў ь 1л д ь 1н жасъ*
улкенлери еситип, онн қутқарьт алмў ушь)н излеп шь1ғмпть1.
Излеп тапса дурью екен. Бердақтуц т е к бась1н шь1ғарь!п, аўзнна шабақ тиғьш кемип қойған екен, Этежан бий деген муйтенлердинбир жась! улкени Бердақтан бул аўҳалин керип., қь1злар
менен жигитлерге” бақь1рь1п-кейип" Бердақтьн аўэм н ан шабағнн тарть[п альш жиберген екен, онь[Ц аўэинан
Муйтен кйймзй ма.гтар едим,
Жйне бир кь1з берсен муйтеи.

— деген сез шь!ғь(п кегипти. Сонда онь1 қутқарьш атъ^рған
©тежан муйтен Бердаққа;"9 зиқнин пейлиннен кемип қойған
екен ғой"- депти дейди,
Бердақть! жась» улкен аўь!Л жасларннан арашалап алм п ,
қольЕна дуўтарин альш келип берипти, Онь| гойханаға а л ь 1П келипти. Тойда аўьш адамларь! Бердақть! тнцл^йммз, деп туни
менен айггь1рь1пть£.
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С о н д а Бердақ езиниц ю/йеўлиги бьтай турсьш, дайш журть!я баксь1лнқ пенен хьомет қьтаман деп бир ақшам Саўьибай
Минль!НЬ1К мерекесин саўЬ!ПТЬ1. Сонда мерекениқ бась1нда Бердақ мь!на темендеги қоснқтъ! баслаған екен:

Саўъ<тбайдь>н швн-жағась! сябаггк
Балмғьшзн аўхртларь) абатти,
Қмз-жигнттиқ шзймағанъ! набатть!,
МуйтенниН баль/кль! твнизи барди.
Шарўа халь/қ тениз баймн жзгалар,
Жерлери бай, отлақ жерин сағалар,
Муйтви менен бвс гутпаць/з ағалар,
Муйтеннмц Байм зм бет лнрлери бардм.
Жь) лўа меяен жан&қдьг алган тзлвр н,
Шекердей шийриняур айтқан сезлери,
Ои тэрт куллик айдан зъмт жуэлерн,
Муйтенниқ не жанан қмалзрьг бардм.
Надаилардай бмй адеп с&З айтпагян,
Эделсиз ойланбай явзди айтпаған,
Бек, тере, хан ҳом бийлврден қайтпаган,
Муйтенниқ Бийсанбай шерлврх барди.
Кэри балъ<к, оган куралларь) саз,
Барлмгь) баҳад&р жаманларь/ аз,
Келинде каскалдзқг уйрек, қуба газ,
Дуньянуц аг{лари Муйтенде бардь),

Аўьтға кепгендеги куйеўлик, дайнлмқ, жийенлик себеплм
ойь1н делкеклер басқа, ап тунги мерекенин, басламась! уси қось1қ
боладъ!, Бул туни Бердақ ел алдьшда жақсь1лап эзиниц бақсь!яь1қ пармзин агқаради. Тац атқаннан ссқ аўьшдь1қ хас улкенлери бақсиға тускен ғэрежеттиц барлиғнн Бердақть1қ езине
бередц. Аўь|лдь!н жигитлери менен қизларь! бурьш куйеў деп
онь1к менен ойнағанларЬ! бар, ол муйтенге тек куйеў емес, ал
жийенде, ссл себепли шайь1рға ат, тон, сарпай таярлаған екен,
Мереке тарқағаннан кейин Бердаққа тондь! кийгизип, атть! минД^рип аўь!лдь1қ жась! улкен, жась! кишилери бақсьшь! кун ШЬ1ҚҚаннан кейин жолға шь1ғармп саладьг
БЕрДАҚТЬ1ЦнХОЖАМ"ҚОСЬ1ҒЬ1НЬ1Ц Ж А ЗЬ!Л Ь(Ў ТАРИЙХЬ! ҲАҚҚЬ)НДА
ЭПСАНА ҲЭМ ҲАҚЬ1ЙҚАТЛЬ1ҚЛАР

Тарийх ҳ е м тарийхь1й ў а қ и я л а р д ь ! жь1йнаў яки б е л ги л и таиихь^й ад а м п а р ь!м ь1 зд ь1 к е м и р ж о л ь!н ак е з са л ь!п ; о лар ҳаққьчн-

дағь! рэўиятлар д ь!, тарийхь(й ф актлер д м . д ер е кл е р д и ань[қлаў,
в с и р е с е бизиц ш араять1 м ь!зд а эдеўир қьмьшға туседи. Онь|қ
с е б е п л е р и биринш мден, еки, уш ж у з жь1лль(қ тар и й х қа и й е арх м еи м и з жоқ. Ал, ж е т п и с жьчлдь1Қ м айдань1нда ж ь т н а ғ а н , арх и в л е р и м и зд е н еткен а си р д и н улль1-шайь1рларь1 ҳаққннда мағл ь|ўм атл ар д ь! таба алмайсақ. Ал( ж и г и р м а л а н ш и ж ь ш л а р етир апьш д а б асл ан ғаи и зе р т л е ў ж у м ь ю л а р м н н к д а бир тэреп ле-

меп егер Эж иниязд ьеқ, Бердақтин, қось!к,ларь1н ж н й н а ў менен
бирге олар қаққьтдағь! х а р а к т е р л и рэўиятлар, эпизодлцқ
ўақь1ялар, ушқь1р сезлер, олардуқ нэоият р е ти н д е а й ти л ған
тэси р л и ан ги м ел ер и н м ц теркин. д е р е кл е р и сол жазьш аль(нған
к;ось1қларь! қатарь1нанорЬ!И алмаған, д з р е 1слеспегенлер д иқгуўаСЬ1б о л а м н з . Егер т е к Қ0СЬ1Қлар е м е с , ал ж о қ а р и д а айтқан еткир
даналуқ, халь1қ а ў з н н а илинген э п и з о д л н қ х а р а к т е р д е г и рэўият, а н г и м е л е р ,"с о л а й болған е к е н "д е г е н г е с э й к е с дереклеримиздиқ жоқль1Ғь1 б и зи н тар и й х ь1й и з е р т л е ў ш и л е р и м и з бенен
тарийхь1й шь1ғармаларжазатуғь1нжазь1ўшь1ларь1мь1здь1 кеп қь!Йнайдь!. Сонмқ ушун д а ата-бабаларь!мь1здь1қ ҳер бир даналуқ
сези, қь!м бат баҳалм пикир, н эс и ятл а р ь! усь! биз жасап келген
дэўирге шекемги урп-ед етлерин би зд ен кейинги еўладқа жетке'рип бериў, би зин алдь[мь1зда турған басль) ўазь!йпаларь1мь!3-

дан больш есапланадь!.
Қарақалпақ халқн езиниц қезилкешлиги менен. сез арасЬ1Нда нақил-мақаллардан орь1НЛь( пайдалань1ўь 1менен кеп халуқлар арасинда белгили бир ориндн ийелеген, Халқь1мь!з ез даналь1ғн менен ағайьш-туўьюқанлар арасундағьз қарнм-қатнасть[ ойнн делкек сезлери менен бир-бирине жақь1нласть(рь|ўға
умтьглған. Мьюалм, дайь!-жийенлери, жезде-балдь1зларь!( жоражолдаслари менен далкеклесиўдиқ қер бириниқ езине тен
қэсийетлери бар.
Орьшлъ! ҳэм даналмқ пенен айтьтған дэлкек сезлерге кеш
ким ашиўланбаған.
Атам Сейткамал айтьт берген усь! бир ўақь1я оған болған
ҳурметимди қатть! кушейттиреди ҳэм сағьжуш с е э и м л е р и м д и
тереқлестиреди,
1873-жь[лға д е й и н Х и й ў а х а н л и ғ н н а б а ғ н н н ш л н бо л ьш келг.ен халқь|м ь!э э з ур и п - эд е ти н , д е сту р и н қ у ўа тл а п х а л м қ та н
ш мққан шайь1рлардь!н, д а н а л а р д и қ с е з л е р и н аўь!здан-аўь1зға
тарать!п келд и.

Бердақ шайур атам ҳаққь1Нда"Хожам"қось1ғь1Н жазған. Булар елдеги ашаршьть1қ ўақьпта бирғе жасап, кошсе бирге
кешип, ҳэттеки елгеннен кейин де бир жерге жерленген. (Ша-

м а н м а с с и в и н е н 20 ш ақь]рь1 м к а ш ь 1 Қ л ь э қ т а ғь Г 'Қ а р а қ у м
и й ш а я " К0йь1мшиль1ғь1нд а).
Бозатаў елашндя жасап турмп, суудь! аз талап ететуғин егин-

ник.тури-тарн-болғанлмқтаи атам бир нешше адамлар менен
биригип тарь! егеди, Тарь! жуде болиқ больш, қью азиғь! мол
6олатуғь1нль1Ғь(на кези жеткен адамлармДаўкемпнр"атль1жерпен ара-тура хабар ‘аладь!, Бердақ шайь!р"ел тоқ болса, биз
тоқ", деп'дуўтарь1Н алиг Қазақдерья, Шақаман елатлармна
барьш бақсь1шьть1қ қьтип журе береди, Елде адамлар онь!
"Қара б а қ сь !"д е п атап, қара бақсьт керинсе 7 жасар баладан 70
ж а с т а ш ғаррь1ға шекем жнйналасьт отурьюпа қураду екен.
Қара бақсуньн қось1ғь1на берилген жаслар тарь! қорьқтан қашь)П
келип онук ҚосЬ1ҒЬ1н гь1қлаған, Сол ..ўақьпта қ0рь1қшь1лардь[ц
жоқль1ғь1нан пайдаланмп аўьтдағм ешеклер гарь! атиздь! айдап кеткен, сонда тарь! қорь1ҒЬ1ш жигитлерден биреўи келип
"Ата тарь!НЪ1 ешеклер жеп кетиптиидеген хабар келтирген.
Путкил халь1Қ, бала-шаға сол тарь1нь1қ писиўин кутип отнрғанлнқтан атам Сейткамалдь1нқатть1 ашнўь) келип айтьшған гепке
йнаньш, ғеэепке шь1дамастан а^ьт жигитлери менен бирге тарь!
жеген ешею^ердиц қулағмн, қуйрь!ғь1н кесе баслаған.
Қулақ-қуйриғм кесилген ешеклердиқ арасьшда Бердақ шайь(рдь1қда жалғиз ешеги болған. Сол куни оть!рь1п"Хожам"атль1
қось!ғь!Н жазған, Сол дэўирдеги халь1қть!н кун керисин, тарь!
писигин кутап оть1рған халь1қть1Цермань1н Бердақ шайь*р билседе ойь1н-шь:нь1 аралас ҳезил ретинде халиққа таратқан.
Бул хожамнмц мнни бвр м а?
Ешек Херсе ж мш &?р м а?
Қарақалпаксш куви бар ма?
суинет етке.ч хожам,

Бул қосиқлар ҳззил туринде жаэьтған менен сол ўақьптағь! ■
халмқлардмцмийнеткешлиги, сондай
келе қьтьш
оир қанша мийнетлерин сарп етҚе;нлцги.^с^^г@Д‘1^' '
; 1
р / г“ ' г г ? 1й с '

* Шг>Р*

Даўь/лбайднц Жрри жармк,
Қаўъ)н егмп қаздь.п^
Взи котерем сзў армқ;
Қулак ж%ди семир хожам.

к ^ГИ|1 егмп ясмйнап аль(ў хожаль1қтағь1 5-8 -адамуь1н, қольшан :
КемМеИТ^ҒЬ1н ®0л[ганль!к-т анг егмнди жьилнап альгуда елден |
екшилер шақиртьш, оларғада тийисли ҳақьюмн берип, жмй- 1
„

!

нап э л ға н зурэётти т©қ ж э р н ғ а белғен. А та-бабалар ьГм ь!зд ан
қалған нақь1лг,Е л д е б о л с а ер н и қ е т и й е р '— д еген усьш нан к е ,
лцп шь!ққан екен.
Доукемпиого вктик тари.,
Жпръ1мшь/ға б&рдиқ жарьгг
Ҳ&Р кулағъг он ағарь>,
Ешогиқнн^ жуги хожам.
Хожа деген сзйил болар,
Иэ бврсвқде кзймл болар,
Шь/н хс»қа алпайьгм брлар,
Ешвк суииет еткеи хржам.

Бул Қ0сЬ!Қ қагарларь! менен Бердақ шайь1р халь]қть1ц арась^нда ад&м баласнна корекли болған элпайь1м минезлерди
бир-биреўге ҳурмет иазетлиликти арэьгў еткен. Бундай минезқул ь!қ тек ғана хожа халқьзнда ғана емес, елимизде жасаўшь!
барлмқ халь!қта боль^ўь! кереклмгин незерде тутқан,
Сол даўирде халь1қлар егин егиўге ат арбасьи жер суриўге
керекли болған аобап-ускенелери болмағанль!қтан егин еге
алмай қалған халь!қть1 да егин жь!йна?да аэда болса улесин
қость1рьш сол егиннен пайь1Н аль1ўға, яғньм мийнет етиўге умть!лдь(рған. Ол елатта егин пмссе, аш қалған уй болмаған. ҚурҒЬ1Н хожаль^лар, жарль!-жақибай адамларға жэрдем берип
олардун балаларин да ашлуқтан аль:л шь1ққан.
Хож:амь<зди курмет етти,
Тарь! &КГНМ деп миллет етти,
Ешеклврдм суннст стти,
Ешек сунмот етквн хожам.

Бул хожа ҳаққь!ндагь1 аниз атадан-балағагақль]қ-шаўль1қларға жеп/Ш келип, бугмнгм куни бизлер бул қось1қть:қ келмп ш Ш
ғь1ў тэғдирин талқьглал оть1рмь!3.
"Атан елседе; атакдь! кергенлер влмесин", дегендей бул
қось1қтн Шақаман, Қазақдерья, Аққала. Порлитаў елатларь!
ядлап альшгбмзлерди керсе ҳэр бири’'Ешек суннет еткен хожаНЬ1Цақль.|қлзрьг\-деп ҳезиллеседи. Халқь1мь1здағь1 ҳезил, ойь!лкулки ҳэзирги замань!мь1зда да белгили бир орь!н ийелеп, атабабаларь!мь1здь1ц урил-эдетлерин Жаэуўшь1ларь1мь13 да орь1Нль[ пайдаланьш жасларь!мь!эға улги кврсетсе екен д е й м и з .
,гэмиудэрья~журналь1нь|}^ 1991 -ЖЬ1ЛҒЬ(
№ 6 саньЕнан алъ.гкдь1.
1Я

қалған ҳэр б и р дана сезлер бугмнги
оғада кунль! ҳем қулаққа жағммлу.

д -га-бабалар ь 1м ь !э д а н

рЕРД АҚ ШАЙЬ1РДЬ1Ч 9 Б Д И Ж Э М И Л ГЕ АЙТЬ1П БЁРГЕН

ҚОСЬ1ҒЬ1

Бердак шайь!р Аққала деген жерден Шь1мбайға базарлаўға
.слтиаидь! екен, Жолда Турдубек ахун деген жерде, Аллаяр
квмпек деген Бердақ шайурдьи жорась! отирадь! екен. Шммбайға эткенде гейде қайтқанда Бердақ шайир Аллаяр (кемпек;
лакабъО деген жорасиникуйинен шай-суў ишип кетеди екен.
Бкр <ун бурь1нғь!дай Аллаярдиц уйине Бердақтмц келгенлигин керген Аллаяр кемпектиқ улкен балалари еқ кишкене 6 алась! ©бдижвмилди шай ишип оть1рған Бердақ шайь1рдь1цустине
жиберипти. Жэне оған:
^ С е н Б е р д а қ ш а й и р ғ а б а р ь т , а т а қось1қ ай тьш б е р д е й б е р ,
Б и зл ер ай тқан м е н е н ол қ ь т м а с , се н а й т с а ц ол қооь1қ а й та р ,—
д еп бапань! угитлеп ти ,

Кишкене Обдижэмил ағаларь1нь1ц угитлеўлери менен Бердақ шайь)рға барьш:
— Ата Қ0СЬ1Қ айтьт бер?—деп жалмна берипти. Бердақ шайь!р Аллаяр кемпектицуйине киргенде онь!ц қатинь! жуўери жарма асьт ать1р екен. Кишкене балась1:"ата қосиқ а й т д е п жальшьш қоймағаннан кейин Бердақ шайьчр Эбдижемилге ойнап,
қазандағм қайнап турған жарманм қоль! менен керсетипги:
— Ммнағак қара оалам, анац жарма писирип ать1р, Жарма
менен қось1қ айть1?ға бола ма? 9 кец жармань! а?дарьш тасласа, палаў асьт басласа сонда қоснқ айтьтадь!!—депти,
Соннан Эбдижемил екесине:
— Палаў ас атам қосмқ айтадь!,—деп шатақть1 сальтть!. Соннан сон Аллаяр кемпек жармань! тусирип сарм майға палаў
асьшть!.
Сонда Бердақ шайь!р Эбдижамилди алдь!на альш отурьш:
Суўун КНЙИКТИҚ шакь/ндай,
Мисли Турдубвк ахуидай,
Ахуи болар Эбднжвмнл.
Атасьша усамағзн,
Анась)на дэ усамаған,
Бвк болади 9бДШ&мил,
Папаўдаи басқа жемейтуш н,
Тойдан баска да журмейгуғьгн,
Бий брладьг Обдижвмил,

~~ Деп қось1қть! баслай берипти дейди,
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БЕРДАК; ШАЙЬ1РДЬ1Ц ҚАРАҚУМ ИЙШАН МЕНЕН
ЖАЙ К 0 М ЕК Т Е УШЬ1РАСЬ1ЎЬ1

Бмр кунлери Қарақум ийшан медресесиниқ жайларьш кецейтпекши больш, бурь1нғь1 бир жайлардьн қасшнан жанадан
жай баслапть!. Барлуқ жерден кемекке адамлар шақь^ртьттьк
Жаэь1 менен ким кендек аўдарьтту, ким ь»лай тасьш, кимлер
ьшай басқь1лап: кимлер млай писирип, кимлер пақшаға ьтай
атьт кеп жумью большть!.
Еситкен халнқ жийьшьш, Қарақум ийшаинь1ц жайина қольн
нан келгенше қол кемегин тийгизип атирса керек. Қарақум
ийшанниқ ©зи де азаннан кешке шекем жумью ислеп атирған
адамлардь1н арасмнда журип, ҳаммеге рахмет айть^п кеўли
тольт журсе керек.
Туске таман жай сальш ать1рған адамлардан биреўи Қарақум ийшанға:
— Бердақ шайнр етип баратнрған екен, бизлерге қарап етти
таксь1р, —депти, Қарақум ийшан"Бердақшайь!р етип барать1р,г,
деген гепти еситип:
— Рас Бердақ шайнр етип барать1р ма, қашан?!—деп сорапть1 жацағь! адзмнан.
— Рас ҳезир етип кетти — депти.
— Бердақ шайурдь! езиц кердиц бе, оньн аниқ Бердақ шайЬ 1р екенлигин танмднқ ба?!—деп танланьт сорапть! Қарақум
ийшан,
— Бердақ шайьфдь! тань^йман тақсьф,—депти ол.
Қарақум ийшан ойланьш турьш:—Қалай?! Мен кемек айтьт
жай сальш атурсам, ол қайьфьшмаса, ҳеш болмаса бир ҳармась(н айтпаса қалай болғань!? Қэне еки адам Бердақ шайь|рдь(ц изинен қуўмп жетиц! Мени шақь:рьш ать1р деп айть^н оған,
Келмесе де альш келин!—депти ийшан.
Еки адам Бердақ шайирдиц изинен жаланаяқланьт жуўьи
рь!пть!, Жетип альттьи Бердаққа олар:
— Сизди Қарақум ҳезирет шақь^рьт ать!р,—депти. Бирак шайьр бираз иркилип ойланған екен иеинен жеткен еки адам, ийшань^мью сизди"Келмеймен десе де аль1п келинлер’’—деп буйурдь! деп™,
Бердақ шайь^р олардь^ туринен қорқайьш депти.
— Яқшь1 бараман — деп келисим берипти.
Бердақ шайь1р Қарақум ийшанньн алдьжа келипги. Ийша.н
Бердақ шайнрдь! кйргеннен кейин:
— Сиз Бердақ шайир болсань^з. Биз Қарақум ийшан болсақ.
Кемексальт жай салдь1рьт ать!рғаньмдь! еситип атирьт, керип
турьш келмесениз. Ҳатте қась!нанда етип бараш рьт я қутль!

бспсьш, 0 ҳармасьт айтпасакиз ақьфу, бул қалай болду?!
ийшан.
Беодақ шаиь!р иишанға:
— Дурью айтась1з тақсь1р,— депти, Ал. бирақ сизиқ жайға
„ яйь1РЬ1лайЬ1Н десем қасимда еки адаммм бар еди. Солар
менин айтқань!мдь1 қьшмадь! тақсь1р,—депти.
□ептм

Ийш ан аш ь1ўланьш :

— Ол кимлер еди?—деп сораптьь
Б е рдақ шайь1рдь!Н и зи н ен ж е ти п , онь1 и й ш ан ға а л ь ш к ел ген
еки ад ам :

— ийшаним, бул жерин етирик айттн. Қасинда ҳеш адам
жоқ, бир ези кетип баратмрьш еди,— депти,
Сонда ийшан олардан тағьк
— бердақ шайирдиц қась^нда адам бар ма еди, я жоқпеди?
— деп қайтарьш сорапть!,
— Жоқ еди тақсур,—депги олар.
— Неге етирик сейлейсиз, қась1нь1зда адам жоқ деп атир
ғой; Бердақ?!—депти оған қеҳэрленип сейлеп ийшан.
Сонда Б^рдақ шайнр:
— Тақоур, бул екеўи ол адамлардь! билмейди де^ кермеди
де,— депти.
Ийшан:
— Ол қалай? —депти.
— Ийшань!м;— депти Бердақ:— Қасвмдағь! ол адамнмн биреўи ғаррь!ль1Қ еди. Егер мен сизиқ жайь1ць1зға кемекке келсем онда ен кеминде Ь1лай басқьшап, еки бел пақшаға Ь1лай
ать|ўь1м керек. Қартайдммол қоль1мнан келмейди, тақсмр, Екинши адам дегеним, ол жарль1ль!қ еди. Егер жайь1нь1зға қутль!
болсьшға келсем, бнр нерсе альш келиўим қерек. Олдақолнмнан келмейтуғьт еди. Усь1 еки адам мени алдь^ма қарап тартьш сизге қарап жибермеди, тақсь!р. Сонь1Ц ушьж қасннан
етсемде қайь!рьша алмай барать1рғанль!ғь!м рас еди!—депти.
Ийшан иркилип гэп таба алмай атнрғанда жэнеазғана Бердақ шайир иркилицкиреп турьш:
— Енди кете берсем руксат па, тақсь1р?!—деп женине кете
оерипти дейди.
ҚАРАҚУМ ИЙШЛННЬ1Ц Б Е Р Д А Қ ШАЙЬ1РДЬ1
СУЎПЬ1ЛЬ1ҚҚА ШАҚЬ1РЬ1ЎЬ1

Елдеги боль1с,ақсақаллар қарақум ийшанға.келип:
■қь
>ақсь1р Бердақ шаймрдь! езиқизге шақь1рь1П бир суўпь!
ль[п'П ТЬ1^Ь1М салмасациз, ол шайь1рман, бақсмман деп бо1 аКсақаллардан тартанбай елде жуда бийбастальлқ етип
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жур, шайьфман деп биреўди жаманлап қосиқ шуғарадь). Той
мерекеде биреўлер пеленшеник устинен нама альш бер д6п
бақснға квбмрек пул тасласа, онь|ц ким боль!ўЬ1на қарамай
сойьш саладь], Соннц ушнн азғана онь! жуўенлеп бермесециз
Жаман больш жур!-деп Қарақум ийшанға келипти.
Олардь^н бир-еки айтқанларь1н ийшан тькнламаған екен, қайта-қайта келип Бердақть! езице суўпь! қ ь т ь т бер?- деп
қоймағаннан қейин Қарақум ийшан Бердақ шайирға адам
жиберипти,
Қарақум ийшаннан келген адам Бердақ шайь^рға:
Ҳазирет сизди ертен ш ақурьт ать|р!- деп айтьт кетипти.
Бердақ шайь1р Қарақум ийшан шақнрьш атур деп айтқаннан ақ онь|қ неге шақьфьт атурғанлуғнн тусинипти.
—
Яқшь|!- депти Бердак, шайьгр, Қарақум ийшаннмн адамьь
на. — Мен- депти ол,Гэ^ ертеқ қуска барамэн,
Қусга журип тап сол тусқз бараман,
Қуста журип ҳдзиреткв не апараман,
Бул сэлару қурь< кол-ак бараман.

Сонь1 ҳезиретке айтьт бара ғой, - депти Бердақ шайир.
-Яқшь1!-деп Қарақум ийшанншн адамь! ҳезиретке Бердақ
цайь1рдь1Н гепин қалдурмай айтьш келипти.
Сонда Қарақум ийшан:
'.-Пай зақғар, онда келмейди екенде!-депти.
\

ҚАРАҚУМ ИЙШАННЬ1Қ БЕРД А Қ ШАЙЬ1РДЬ1 ЕКИНШ И М Э РТ ЕБ Е
СУЎПЬ1ЛЬ1ҚҚА ШАҚЬ1РЬ1ЎЬ1

Бер'пақ шайь1р кеп жьшлар жасап қарақалпақларда белгили
атағь! Шь(ққан шайь1р, ать1, ҳаўазь! дуньяға таралған бақсь! атаньшту. Мусь1лманшь1ль1қта жақсь! адамнь1ц белгиси қартайған*
да суўпь! болади екен. Суўпь! боль^ў деген енди қ а р т а й ғ а н д а
бурь!нғь| жас жигит ўақь!тлардағь1дай елде, адамлар ар а сн н д а
жудэбир еркин кете бермеў, ақулға келиў, ҳедден зь1ятқатть1ға кеткен жерлерин болса тэўбеге келип, алла-тааладан кеширим сораў керек екен, Қуллась! ҳеш бслмаса қ а р т а й ғ а н д а ҳ а қ м й '
қь1й бенделик емир кешириў екен. Мусилманшьтьгқта бул да
елдеги адамларди едеп-икрамльть!ққа шақь!рь1ўдь1Н бир жоЛларь! болса итимал,
Бмрақ бердақ шайир суўпьтиққа қартайғанда ҳеш қол оер'
мепти, Бунь» сезетуғьш Қарақум ийшан Бердақ шайьфдь! енди
ол қартайдь1 ғой, усь1 сапарь! суўпьть1ққа қайь(лшь1ль1қ берер
деп ойлап, онь1 езине екинши мертебе шақуртьшть!,
Бердақ шайь(р Қарақум ийшаннук шақь1рь!ғь1на бул с а л а р ь
келипги, Ол келген соц Қарақум ийшан Бердаққа:
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.^Сеи қарақаппақта шайнр 6олдь1ц! Бақсь! болдь1ц, улль! адам
болдьич! Енди бенделиктинўажьш исин қьшсак, суўпь: болсац?!
•Д^т^нда м е н не - қ ьта м а н ?- д е п сорапть! оннан Бердақ шайуп

Сонда Қ а р а қ у м ийш ан ай тьш тьс
_ қооЬ1Қ жазсан езин бил! Енди қартайдмн

6ақсьрль1қть1 қойбиреўди мақтайсан, биреўди жаманлап зейнине
тийёсен- Бундай ис қартайған адамға мусьшманшьтмқта болмайдьр. Бердақ Ҳаэиреттин гепин тунлап отьрьш:
,_Я қ ш ь1, б а қ с ь ш у қ т ь ! қойғанда не қ и л а м а н ?!- деп сорапть!.
— Енди бес ўақь(т намаз оқн ораза тут, қудайға, қулшь1ль1қ
кьт. қудайдь1Н бирлигин, пайғамбардин ҳақлиғмн мойь!нла,
Тапқан табьюь1ннан ғерип-қэсерлерге усир-питир бер. Сенде
бир меҳмин мусьтманнуи қатарина кирсец?!- депти,
— Яқшь1, суўпь! болғанда не қмламан?- деп сорапть) Бердақ
Қ а р а қ у м ийшаннан.
— Суўпи б о л ғ а н и н о л ж а с ўақь1тларь(нан тап усь1 бугинги кунге
шеқемги ж и б е р ге н гуналарь!НДЬ1 ете ўге қэдем қ о й ға н ь1Н.
Пирге қол бериў қақьмқат меҳмин мусь1лманшь1ль!қть!н
парь(зь1н, қарь1зь1н орьшлаўға кирискенин. Пиринниқ айтқань! менен боласан- Суўпь! болабер, езлерммиз сизге суўпишь!ЛЬ1ҚТЪ1Н ж о л ь 1Н уйретемиз!- д епти
Бердақ шайьр Қарақум ийшаннь1Н алдмнда кеп ойланьт оть1рьш бир ўақмтларда:

са н С ебеби,

Пир тутқанлар м$рт екен,
Тутпағанлар немврт еке»,
Ғ#ррь1ЛЬ!к улкен дэрт екен,
Устаханим аўь/р келпи,-леп.

Қарақум мйшаннь!қ алдннан шнғьт кетипти, Демек Бердақ
шайирусь! ғаррь1ль(қтасиз айтқан талаплардь! орннлай алмайманғой дегени екен,- дейди,
БЕРД АҚ ШАЙЬ1РДЬ1Н, НАСМБАЙ ШАҚШАНЬ1 ЭПЕРИП АТЬ(РЬ1П БИ Р
БАЙҒА АЙТҚАН С©ЗИ

Др^1РЙақ шайЬ|Р "ГэллЬ1қ бойинда бир байдь!н жуўери отағинған ||^ еКТ1 ^ургенинде, бай келип Бердақтин қасинда тоқтаКОльТн 1
Н' Бай^тап Бердақть!н қась!на келген ўақитларда онь!н
Дак маН нась|6ай шақшась! жерге тусип кетипти. Мумкин БерРас-яьг }2.Ь,РДЬ| сь1намақ ушнн жортаға қьшған боль]ўь1 да, яки,
Беоля Жерге шақша тусип кетиўи мумкнн, Нась!бай шақша тап
ШайьГрғ^114, ҚасЬ1Нда Ж0Рге тусип кетқеннен кейин бай Бердақ

— Бердак, эпер мениц нась)бай шақшамдь!?- дептц.
Бердақ, шайь1р ойланьш турмастан аяғм жалан аяқ еқеч
дарҳал аяғь!нь!н бармақларь) менен жерде жатқан насубай
шақшанн қьюнп альш, эўели эзи қоль^на альш больт, оннан
кейин байға нась1бай шақшань! эперип агмрьт:
Кудайимниц маган каран бак бериўин,
Шакшанин, темен қарэй тзп бериўин,
Аяг&м менен қол&ма Ь)рааъ<шн,
Биреўкниқ услап, бмрвўтмц впериўин,- Д6ПТИ.

Бердақ шайь!рдь!Н Қ0сь!Қларь1нан наразь! хан, бир куни онм
алднна шақь!рь1п:
— Сени к&зи ашмқ деседи. Ондай болса айт дуньяда қанша
адам жасайдм?!- депти. Ҳем эзинде нақ еоап барль!ғмн ескертипти, -Егер қателессен гелле қьтаман.-депти хан.
Шайь1р сйланьш гурмастан:
— Дуньяда бир жуэ тоқсан тоғь»з миллиард, бир жуз тоқсан
тоғмз мь1ц, тоқоан тоғнз адам жасайдь),- депти.
— Қагелестин! Дуньяда еки миллиард етирапннда адам жасайдьИ-депти ханньн кеўли тоқ болью.
— Сиз бир белимин айттунь^з, ал мен адамэаттмн уш белиминде қоса есапладнм.-депги шайнр.
— Ол қалай уш белим?!- дейди хан танланьт Бердаққа қарап.
— Адамзатть1нбир белими жер астьтда, ал, сиз айтқан ушинши белими патшалар менен ханлардь1н напақа ҳэм эдиллик
талап ететуғьшлар жердицустинде жасайдн, тақсь|р— депти.
Хан қеҳеринен қайть1ўға межбур больштн.
— Сиз айть*нь13?- депти хан. Китаплардьн тэғдириде адамз а т т м н теғдирине усап ушке белинеди, Бир белими автор д УН
бась!нда жасайдь!, екинши бэлими гуўьшнўдан-ақ оқьшмай тасланднқта жатадн, ушинши белими тирилер менен жасайди.
Жана дереген китап соцғь! еки белимниц қайсь!сь1на киреди?!деп сораптн хан.
— Онь1 келешек керсетеди,— депти Бердақ.
ҚУЛЕН БОЛЬ1СТЬ1Н Б Е Р Д А Қ ШАЙЬ1Р МЕНЕН ОЙЛАСЬ1ЎЬ1

Қулен бо л ью п а й ғ а м б а р ж а с ь ш а шь1ққанль1ғь!на (63 ж а с м н а
шь1ққань1нь!н) той бермекши больтть!. Тойдь! еки м е н и с т е бермекши б о л ь ш т у . Биринши, п а й ғ а м б а р ж а с м н а шь1ққанлмғь1на
қуўанғанль!ғь! б о л с а , екиншиси, жэне онь! болью ль!ҚҚа с а и л а
"Эмиўдерья" журкалу, 1984, №9. "Қарақалпақнама” ромаианан.

-гуғун ўақь1ть1 келип қальштм. Жене хальқ онь! сайлайма, сай^ямзйма соньн ушьгн соған жане сайланмў ушь!н халиқгац кеў^яьш. елге, хальққа жане бир нэрсе жегизип, жане бир рет
грйланбас па деген де ой больюти.
дпамлардь! жь!йнап тсйдь1н меслаҳэтин егкерипти.
Мяслеҳэтке кеп жағь1мпазадамларҚуленге:"Енди сен квп жьтпас болью болдь1Н, пайғамбар жасьша болса шь!қть1ц. сен жак,гьшап турьш той Оер. Тойға Бердақ шайь1рдь! да алдур, Тойда
оҒан езинди мақтат. Оған азьикем сарпай берерсеқ" — дел
кекес берипти. Бул Қулен больюқа да мақул т/сипти.
қулен болью бир куни ези Бердақ шаймрға: “Ойлась1Қ келип
кеТ-_ деп адам жиберипти,
Бердақ шайь1р келипти. Қулен Бердақ шайь1рға той берейин
пеп ать!рғанль1ғь1н, онь1 тойға шақь1ратуғь1нль1ғь!н айть1Пть1,"Сонда бизди мақта, Кеп бий, бай. болью. ақсақаллардь! мақтаған
елде қосиқлар бар. Бирақ сонша жьш кимсец Қулен болью
б о л с а қ т а биз гуўраль!ҳешжерде мақтаған бир қось1қ жоқ, Бақсь1лЬ1қ қь!льш тойь!мдь1 взиц атқарьт бер!?—депти.
Сонда Бердақ шайь1р Қулен больюқа:
— Бул бизге аўь1р болдь! ғой!—депти.
Сонда болью:
— АўЬ1р болса саған ат миндиремен, жеп^жецил боласақ.
Жетегице саўь(н жетелетемен сут. қать1қ ишип кеўилик ағарар,
устице сарпай шабаман"—депти,
Сонда Бердақ Қулен больюқа:
“ Тойда қурь! мақтай беремиз бе, я дурьюь1Н айтамь1з ба?—
деп сорапть!,
— Дурьюь1н айт, дурь1сь1н!—депти Қулен болью. Ол ойлапти
мақтағаннан кейин би зи н 60ЛЬЮЛЬ1ҒЬ1М Ь13 сэн-салтанать«н дурью мақтайдь! екен деп; бул гептен кейин "Боладь!!"—деп оған
Бердақ шайир келисим берипти,
^Қулен болью тойдь| баслапть!. Сол куни Бердақ шайь1р да
тойға келипти, Мерекеде Бердақ тойға жийналған халь1қть1ц
кез алдунда Қуленниц жаўь!зль!ғь1н ашкералапть!. Негизиниц
Ҳарам екенлигин дэлииллепти, Бердақ шаЙнр ондағн жаўнэль1қть1ц дереги соннан деп халиқтмн, кэз алдннда шешипти.
^онмн ушнн халмқ басшьюь! ҳадал, ҳақ адам болуўь! шерт деп
Дэлииллепти.
Бунь,Бердақтан еситкен Қулен больюжуда пантжепти. Ашь|ўбмп
БеРДаККа сарпай бермепти, Бердаққа анаў-мь)наў деп
ль!п
дейин десе, халь1қ онь1 жақлап тойда бир ойқан бо^Урер^деп қорқуп Қулен болью ҳеш нэрсе қь1ла алмапш .
болц сТОидан уйине қаить1п барать1рғанда, тойға келген бир
оеРДақ шайирға. ”Сарпайь1НДЬ1 альт кетпейсеқ бе!?—
_^ . ,екен Бердақ оған:
Цакть1м [^саРпайдЬ| °ған кийгиздим!—деп жуўап берипти. Берадампболью туўраль! тойда айтқан қосьғьшан кейин
^л^ронь! оольюлиққа сайламай таслапть!. Кейинги сайлаўда
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халиқҚуленди больюлуққа сайламай кетерилис шмғарғану па
сол екен дейди.
ҚУЛЕН БОЛЬ|СТЬ1Н Б Е Р Д А Қ ШАЙЬ1Р МЕНЕН ОЙЛАСЬ1ЎЬ1
(екинши еэрканта)

Жэне бмр елден жазЬ1П аль)нған Бе{эдақгь1н "Қулен больш"
ҳаққь1ндағь( қось!ғь1 ж е н и н д е м и н а н д а й тарийхь1й о п сан а гап

бар:
"Қулен болью Бердак, шайь]рдь1 уйине шақирьш алдм: "Шайнр сизден биртилегим бар!”—депти. Тилегим сол мен кепжьш
боль!с болдум. Жане жақмнда боль!сль[ққа қайта сайланаман.
Оннан алдин бир улкен той беремен, Қарақалпақта бир адам
болса болдим. Сонь1Н уш ьт мени Айдос бийдей, Ерназар ала
кездей етип езиннин шежирен® киргизесен. Мениц атнм бйр
тарийхта қалсь1н депти.
Бердақ шайвр:—Ондасен мени тойь>на шақир. Басқажьфаў
бақсь! шақь(рма. Тоиь1ндь( езим атқараман, Сонда жийналған
адамларға сенин ким екенлигинди халь^ққа толь1қ тэрийплеймен",—депти.
Қулен болью қуўаньт кетипти. Себеби, Қуленди Бердақтай
адам мақтаса, онда халь1қть!нсез жоқ больюқа болған кез қарась1 езгереди деп ойлапть». Сонь1Н ушь1Н кеп кешикпей Қулен
болью тойдь! баслап жиберипти, Бердзқ шайьрда тойға келипти, Тойда Бердақ они мақтамапть!. Қайта Қуленнинҳарам екенлигин, жаўь1зль1қ пенен ҳарамнин бир екенлигин, х а л ь1Қть1 кеп
жь1латқанль!ғь1н онь^н уй-жай толь! дуньясь), жийнаған м ал-м улки
халь1қтмн квз жась! менен топланған байль^қ екенлигин айтью
онь1 ел, халь|қть1н алдь^нда а ш к а р а етипти. Қулен болью ш идамай қурдан шь1ғьт кетип қайтьтти. Тойда онь1 мақтамағанлнғь1 себепли, Бердақ шайирға сарпайда бермепти.
Тойға жийналған халиқ шайирға рахмет айтьш они уйине
қайтқанда кеп жерлерге шекем шиғарьш сальшти.
Соннан сон кеп узамай Қуленди больюлиққа қайта сайлайтуғмн ўақьи болған, Сайлаў ўақтмнда халь1қҚуленге қарсь! болған. Шимбайдан Ояэдь^н Қуленди болью қьшьш сайлап қайть!?ға жиберген адамун тмнламаған. Халиқ Қуленнин больюлиғина қарсьв кетерилис шелкемлестирген. Қуленнин ^ки ота?ь1Н
қулатқан. мал қорасина, ат қанась1на, сабан, жантақ гудисине
от берген. Оязда Қуленди Талль^қ больюина болью қилип сайлап кетемен деп келген ўекили қашьш қутьшған. Солай етип,
Қулен больюлиққа сайланбай қалған, Ояз ези Қуленди жақсь1
кереди екен. Сонинушьж ашьруь! келип неге олай болади екен,

леп Ояз болған ўақь1ялардь1к дереклерин тексертирген. Сонда
Оязғабиреў Бердактьи-( тойдаҚуленге шьғарған ” Қулен болью"
д е ге и қось1ғь1н апармп берген. Опз Бердақтақ "Қулен болью"
қ о с ь 1ҒЬ 1Н Петро-Александровскийге Музаппатқа жеткерипти.
О н д а к е т е р и л и с т и к келип шь1ғь|ў себеби, бизиц сайлап қойған
б0ль1сь1мь!здь1 Бердақ халь(қть1қ кез алдьтда мь1нандай деп
э ш к а р а л а ғ а н баянлама жазған. Музаппат ҳайран қальт, Б е р дақ шайь1рдь! ол қандай адам екен деп ез кези менен кермекши больт Терткулге шақуртқан. Бердақ Музаппатқа бармақши больт Некиске шекем келип 0 миўдэрьяда қайьққа минер
жерде онь! гань1йтуғь1н Мойнақть(ц Оралскийлери Музаппатқа
бармаўдь! етиниш қмльт онуц айтқаньш қьшмай Бердақть) ке й ин Аралға қарай альт қайтьт кетипти, Қулен боль1сть1н, болью
больш сайланбаўь! да, Бердақ шайнрдь^н, да Теркулге Музаппатқа бармаўь! да усь1 екен, дейди.
ҚУЛЕН БОЛЬ1СТЬ1Ц Б Е Р Д А Қ ШАЙЬ1РДЬЕҚ УЙИНЕ ҚОНДҚ БОЛЬ1ЎЬ!

Қулен больютнқ больюлиқтан тусиўине ҳақь1йқаттанда Бердақ шайь1р себепши больттьк Бул ислери ушь1н Бердаққа Оязда, Музаппатта ҳеш нерсе ислей алмаған, СолаЙ етип Қуленнин, Бердақ шайь^рға қатть! аш иўу келеди екен. Қалай етип
оннан бир еш аль!ўдь1 билмейди екен. Бир кунлери Қулен жигитлери менен ойласьшть!. Беҳэрде қой, ешкилердиққозьглап,
елде азь1қ аўқатлар таўсьтьт, жуўанньт созьшьт, жицишкеникузилип турған ўақтн екен,
— Бердақ шайь1р қонаққа ҳезир ҳеш нерсе таўьт бере алмас. Бир 7-8 адам больт оған қонаққа барайиқ. Свйтип^ онь|
алмеген менен шалаелтирип қайтайь1қ, — деп ойласиқ қьтьтТЬ1. Сейтип Қуленниқжигитлери ҳэммеси ойласьш Бердақ шайЬ1рдь1н уйине келипти,
Қуленлер келсе, Бердақ шайьф уйинде екен. Шайь!р дерҳал
оларди қабьт етипти, Бердақ олардь1Н не мақсет пенен келгенлигинде тусинипги. Қонақлардь! уйге киргизип, қать1нь1на
0йлась1Пть1:
-- Енди не қь!ламь1з! — депти,
Ҳаяль!;
" Аўқат кеп, мэс больт дуўтардь! шертип, қосиқть! айтьт
лар менен отьғра бер! — депти,
**А ақть'н ҳаяли ҳемме ўақитларда қонақ ушин жь1лқь1нь!н
ҚалпЬ1 |у|енен жоясьж сақлайдь! екен. Қазь1 менен жоя қараС0Ну
еН сь1йль1 бас аўқатлардан больш есапланадь! екен.
На таГ|ПисиРИГ| Бердақть1нҳаяль1 Қуленнинжигитлеринин алдьи
аРть1пть|, Қулен ҳем онинжигитлери езлерининутьтғанль!27

ғь1н билипти. Тамақ жеп больш Қулен қайтиўға Бердақтан р уу.
сат сорапть!. Сонда шайнр:
— Халқь1мь!зда геп бар., депти.
— Ао жақсьюь! қартадм, олда негизине тартадьь-деген. Тамақ ишип болған екенсизлер енди Бердақть^н, уйинен;
— Қазь[ менен қарта жедим, аўзь!мда жоқ, жоя менен жола
жедим есимде жоқ,— деп қайта бересиз қо нақлар ь1 М -д еп ти
Бердак, шайь1р.
Гэптен уть!лған Қулен болью Бердақ шайь^рга;
— Бул шийрин аўқатть! писирген ҳаяль1цдь) алдима альш
кел, рахмет айтайиқ, петия берейик — депти.
— Бердақ дзрҳап ҳаялнн қась1на шақЬ1рьт альш:
— Ас писирген ҳаялдь! жань^м десе боладь!;
Ис питирген жигитти ж ань!М десе боладь!,—деп мине, уси
аўқатть! писирген усь| ҳаял! — деп ез ҳаяльт оларға таньютирьшть!. Қулен болью Бердақ шайь1рдь«ц уйинен қайтьт киять|рьш бунь!Н бирге барған жигитлерине:
— Онь! жеқемиз деп келиўимиз екен, булда бир маған елим
болдь!, буннан мениқ буринғь! ҳалмм жақсь! еди ғой,—депти.
Солай етип, Қулен бул сапарь1да Бердақтан жецилипти, дейди,
Б ЕРД А Қ ШАЙЬ1РДЬ1Н ҚУЛЕН БОЛЬЮ ТЬ! ҚАМАЎДАН ҚУТҚАРЬ!ЎЬ1

бурнн Терткулдеги Музалпат Қулен больють! жуде жақсь1 •
кереди екен, Онь1 боль>сль|ққа халиқ сайламай б0льюль1қть|ц
тусип қалғаннан кейин онь) Муааппат аяпг ец жақсь! ормняаўшь1ларь[нъ1Ц биреўин Қуленге жиберипти:
— Сен Қуленнин уйине бар, мени жиберди де. Азғана кун
бирге бол, Ол анға шЬ1Қ0а, ацға шь1қг оейил етсе оньн менен
бирге сейил ет, достЬ1МЬ1э еди кеўилин кетерип, ҳал-аўҳальш
билип қайт— депти Музаппат.
Музаппаттмн айть1?Ь1 бойьғнша 0рь1нлаўшь1 Қуленниц уйине
келипти. Оған Музаппатть1ц жиберғенлигин айтьштьг,.
— Жақсь! болдь!. тэремиз аманба, саған не деп жиберди?—
деп сорапть! Қулен болью. Орь!нлаўши Музаппатть^н барль!Қ
айтқанларь1н айтнп берипти. Орунлаўшь! кеште келген екенг
тунде ол Қуленнин уйинде большш. Азанда Қулен оған:
— Бугин сизин менен бирге тоғайға анға ш ь 1қ п а й м ь !э , қайЬ1қта журемиз-депти.
Орннлаўшьк
Мақул!— депти. Қуленнин гелине.
Азан менен Қулен улкен қайь!қлардь1Н биреўин сазлатьт,
орь!нлаўшь1 екеўи қайнққа минипти. биреўи қайиқтъ! айдап отьа28

пть1. Ҳз демей—ак; орь!нлаўшь1 дэрьяньи^ еки бойьтда басларь) қь1п-қь1зь1Л больт пмсип гурған қь|рмь)зь! салугершиликти керипти. Бир майдан орннлаўшь! менен Қулен екеўи қайуқга журген екен урғальт писип турған ушь! қь!йь|рь1 жоқ саль1гершиликсирэтаўсь1лмапть1. Қулен, болью ўақь1тларь1ндаушь1қь1йь1рь1 жоқжерге саль! егип таслаған екен, 0рь1нлаўшь1 буған
кайран қальтть!. Себеби, хальқ аш-эбигер, жерге нан, ишерге
тамақ таппай оть1р. Соиь1Н, ушнн орь1нлаўшь1 ҳайран қальш
Қуленнен:
— Бул не деген кеп саль!, бул кимдики,—деп сорапть!.
Қулен:
— Меники мурзамшз,- деп оған жуўап берипти.
— Бир езицдикм ме?!- деп ол танланьт сорапть!.
— Бир езимдики тақсь1р!-деп жу5?ап бериптм.
Орьжлаўшь! ашь)ўь1 келип кетип:
— Туфиў!- деп тап Қуленник бетине тупирип жибериптм,
Ашь|ўЪ1 келген Қулен орь!нлаўшь1Нь1Н жағмна шаппат пенен
сальш жиберипти. Орьгнлаўшь! Қуленнин қатту урған шаппать!нан қайиқтан аўдарьтьш дерьяға тас тебесинен гусип кетмпти.
влдим азарда қайь!қшь1 онн зордан суўдан шнғарьт альттьг
Қаймқшь! қайь1қть1 дэрҳал уйге қайтарьттьк Ормнлаўшь) сол
куни Қуленнин уйинде жатьш, ертенине азанда Терткулге қайтьють!. Терткулге келип Музаппатқа кирипти. 0рь(нлаўшь1нь1н
бет аўзь! исип кеткен. Бир кеэи қанталасьш кермей қалған екен.
Орьжлаўшь! болған ўақнянь! дурьюлап Музаппатқа айтпапть!,
Ол тек:
— Қулен мени барғаннан урдь>. Исенген Музаппатьгндь! да
елтирип қайтаман деп ать!р,-деп Қуленди қатьгрмп қойьт жаманлапть!.
Музаппат сол куни*ақ Терткулден таллнққа эскер жиберип
Қулен больюту қамаққа алдирьтту. Онь! МузаппатСибирге де
жер аўдармақшь! большть!.
Оязда бурь1нғь( аўмз жаласқан адамь! Қуленди жақсь| кереди екен.Ол қараўнндағь! больюлардь! шақмрьш аль!п Қулен боьють! тюрмадан қутқарь1ўдь!Н жолин сйлась1Қ қнльттм. Сонда
°оль!слар Оязға:
" Жаман болған екен, Теренин кеўили қалған болса, онь(
^Утқаруў қь!йь!н боладь!. Онда Бердаққа барьт жаль1найь)Қ, Ол
ет!7^ Ппатқа^ лвнди с°Р а'п арзажазсь1н. Бизлероған қосшмша
ниш қулайуқ, Сонда қутқарар!—депти.
оған тчИ 0ЛЬ1с Вердақ шай^рға келипти, Бар болған ўақиянь!
^смндцрипти, Бердақ шайьф кеп ойлануп турмай-ақ:
с Боладь|!—депти.
нда Бердақ шайур Музаппаттуц атьжа арза жазьгпть!,

А р з а с ь ш д а ол:

— Ҳурметли теремиз! Суўдь|ц сағасьш ть(йған менен елдцц
ағась!Н ть1йь1ўға болмайдь!. Қулен сизиқ адамларь!нмздь| ур*
ғанда қарақалпақтай елине, халқьта исенип урған шь^ғар! Бизлер Қуленди кешириўицмзди сораймьзз!?-деп жазултм арзаСЬ!Н Бердақ. Ояз онь! дэрҳал Музаппатқа жеткерипти. Ол Бердақ шайь!рдь1ц арзась1н керип, Қуленди қамаўдан қутқарьштьк
НЕ УШЬ1Н НАЗАРХАННАН 5 ЕРД А Қ С О Б Х О З Ь ! ДУЗИЛДИ

1957-жьшдь1қ 1-сентябринде Некис районъ!нь1ц аймағнндағь1 Назарханнан Бердақ совхозьш дузиў ушьш республика, район басшь1ларь!нь(Н басқоспа Назарханнуц ©зинде улкен жь!йнальюь1 боладь!, Бердақ совхоз эўел шарўашьть!қ совхозь! больш
ашь1лған, Бнди Бердақ деп атал пахташьшь1Қ совхозьша айналдь[рь1п атнрған, Сонда Назарханнан халқь! жмйналғанларға
темендегидей деп сораў берген:
— Не ушь1Н Назарханнан Бердақ совхозь! дузиледи. Я бул
жерде Бердақ шайь1р туўьтған жоқ, я жасаған жоқ, ямаса бул
жерге ол келген жоқ.Бул жерди Бердақ совхозь1 деп езгертиўге не себеп боль1П ать!р?--деп саўал берген.
Сонда ҚҚАССР министрлер советинин председатели Н. Жапақов не себепли Назарханнан Бердақ совхозьж ашь$ керек
болғанль!ғь1нь!н себебин жуйналган халиққа темендегидей
сейлеп берген дейди.
.
— Бир ўақмтларда Талльгқ б0льюль1ғь1нда Қулен больють! қайта болью етип сайлатпаўға Бердақ шайь!р себепши болға.н.
0 зинин тойь^нда Қуленнин наҳақ, жаўиз адам екенлигин Бер'
дақ шаймр халиққа долиллеген. Қуленди тап турған жеринде
ядинан жаманлап қосмқ шмғарған. Бул орью а д м и н и с т р а ц и я сь!нь1Н тертибине қарсь! қарать!лған адис деп Бердақть) ПетроАлександровскийге (Терткулге) Музаппат ҳеким шақмрған. Бердақ Некиске келип Терткулге қарай Эмиўдерья менен кемеге
минип журген. Кеме ерге қарап кешке шекем тек усь! Назар'
ханға ғана жеткен. Кеште кемени жағаға байлап Н азарханда
Бердақ шаймр қонған. Назарханда кеп-кеп халмқ болған. Бул
жерде езбеклер, қазақлар. қарақалпақлар, оралскийлерде
болған. Адамлар Бердақ шайь1рдь1ц дерьянмн жағасина келип
қоньш ать1рғанль1ғьт еситкен. Сол жердеги халмқ ж ь !й н а л ь 1П
келип Бердақ пенеи сейлескен. Тунде Бердақ тац атқ а н ш а бул
жерде қосиқ айтқан, Бердақтмц Назарханға келиўи улкен оИР
тойға айлань(л кеткен. Азанда кун шькқаннан кейин бақсь! ть!Нған, Ал, аўь!лдь1ц адамларь! Бердақ шайирға:
— "Музаппатқа сизди жибермеймиз! Себеби, ол т-срмаға
қамаўь! ямаса сизди Сибирге сурген қьшьш айдаўь! мумкин,
деген.

Сопай етип Назарханнь1қ халқь! Бердақ шайьр менен бирге
дмиўдэрьзньн жағзсьша азанда келип шайь1рдь5 Аралға қарай
б а р а т у р ғ а н орьюлардуц кемесине сальш жиберген. Халь1Қ шайь)ПДЬ1 орьюлардь1Н кемесине салмасақ болмайдьь мусьшманяар бУНЬ1 альт қайта алмайдь! деп шешкен, Солай етип, Бердақ шайь1р бул жерден, усь1 Назарханнь1Н гусннан Тёрткулге
қарай этпеген. Бердақ шайнрдьнец кейингм келип кеткенжери
болған,
Енди Бердақтьсц орью ҳекиминиц шақь!рь!ўь! менен Торткулге
шь!гь|п Назарханға шекем келиўи, алг Назарханнуқ халқьжь^н
Еердақть! музаппатқа жибермей қайтарнўь! бул жуда улкен
тарийхь1й ўақь^я болған. Орью ҳакимм бул иопери ушьгн Назарханннн халқь1на ҳеш нерсе қьта алмаған.
Мине, халь1қть!н; Бердақтьгқ емиринде де бул бир умь1тьтмастай ҳэдийсе болью тарийхқа кирген, Бердақть1Ц ©мириндеги усьадай бир тарийхь^й болған оруннан Бердақ атьшдағь!
совхоздь! дузбекшимиз"—деп дэлиллеген қарақалпақстан министрлер кенесиниқ басль!ғьг Н.Жапақов, Бул орь(Н бийкарға
танлап альшбаған. Оннан кейин усь1 орь1ннан Бердақ атундағь!
совхоз дузиўге халнқ бир аўиздан келисим берген.
Буп бс л ға н ўақ м я ҳозир халь!Қ а ў з ь ш д а ў ақ тьн ў ақ ть! э п с а н а
ретинде а й т ь т а д ь !.
БЕРД Д Қ ШАЙЬ1РДЬ1Н ЕЛИН БАЙЬЕТҚДНЬ!, ©ЗИНИЧ Д Е Қ А ЗА Қ
ХАЛҚЬ1НЬ1Н ДА АРАОЬША Ш АЙЬ!Р, БАҚСЬ! БО ЛЬШ
ТАРАЛЬ1Ў СЕ5ЕП Л ЕРИ

Бердақ шайь1р балаларға керек болар деп ойлап еки тай
сать!п альт аўьглдағь! уйирге альт келип қосьшть). Кеп узамай
бир кунлери аўь!лдь1ц адамлару Бердаққа келип:
— Ал, Бердақ урьтар келип уйиримизди қуўьт альт кетипти, Сизин еки тайь1ць1зда ишинде. кетти,—депти Бердаққа,
^Қалай қарай қуўьтть!?!—деп сорапть!.
__ — ^ециади жағалап қуўьгп, Сь1рдьЕн қуяр жеринен аржаққа
Қазақ >1шине етип кетипти. Сонь1 керип қайтайуқ. Оннан арман
°ара алмадь!Қ —деп жуўап берипти.
Бердақ та уйден шиғьт атланьтть!. Барль1гь1 уйирдин кетен изи менен қуўьш отурьтть!. Дурьюьшда да Смрдерьянин
Рал тенизине қуйған жеринен жьтқьтардь! жуздирип, арғм
^ аға втхерип- альт кеткен екен, Бердақ бунь] керип қась1ндағь| аўьш адамларуна;
м 77 ЕнДи сизлер қайта берин, эзим бунь) дереклесип қайтаДағкГАбПТИ' АДамлаР аўьтға қ э й т ь ш т ь е , Бердақшайь1р д эрьяДарға арқаль! етип уйирди излеўин даўам етилти. Сон ол
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журе-журе изди де жоғалтьшть!. Жуде кеш 6оль1п қальштьк Ендц
Бердақ шайур қонақ жер излепти. Бир уйдиқ қасьта келсе, ол
уй есигиниц алднн сондай тазалап, кец қ ь т ь т сь!пь1рған, Бер.
дақ ат устинде турнп барин қарап кереди, Тап ат байлайтушн
қазь1ғь1нь1қ тубине шекем сьть1рь(П қойьтғань1н кередц,
Неде болса таза уй екен, тап усь1 уйде қудайь! қонақ болайЬ1Н деген оған ой келеди, Атунан туседи. Ать1Н байлайдь!. Уйге
салем берип киреди. Кирсе, терде улкен бир муртлаш адамдь!
кереди. Сэлемлеседи. Тесекте отирадь). Бердақтнц алдьна
шай-суў келеди. Жатарда тамақ альт келеди. Бердақ уйдиц
мйеси менен бирге аўқат жейди, Бирақ буларекеўи ҳеш тилге
кирмейди. Жатарда қонаққа терге, уй ийесине жапсарға тесек
саладь|, Бердақ шайнрдьн тегинликге уйқьюь! келмейди. Ол
елде кеп журип халь1қть1 ондағь! адамлардь1 сьГнап қалған адам.
Уйдиц бийтанью адамға ислеп зтурған куни мененги ҳурметин
керип:"Бул неде болса қурь! қол уй, қурь! қол адам емес ғой,
бул елдин, басшьюь!, бийи, больюь! боль|ўь! керек — деп езинше шамапап жатадм. Тақ атаду, Ҳамме орь1нларь1нан турьш
шайға отурадьи Шай-суў ишип боладьи Уйдиқ ийеси қонақтан
жол болсин сорамайдь!, Халнқш ц дестури бойьжша Бердақ
шайь!рда ундемейди. Бир ўақь1тларь> уйдиц ийеси қонаққа:
— Қонақ, пэлен аўь!лда, пэленше дегенниц келин тусирген
тойь! бар, Соған барьш қайтамь13. Соған сиз де журесиз!-деп
мирэт етеди. Бердақ қайьт боладь!. Екеўи атланьт тойға барадь1. Тойхана булардь) зор кутип аладь). Ҳэмме болью келди
деп алдь1на Ь1Ғ Ь 1Л Ь 1п келип, селем берип бас ийеди. Бердак
шайнр бул адам усь! елдиц больюь! екенлигин сол ўаққь1тта
биледи. Мийманлар арнаўль! отаўға киргизиледи. Устилерине
адамлар келеди. Бақсь! келеди, Кеп ўақнтлар шағал маслик
боладь!. Бир ?ақь1тлардабақсь1имкбирть1нь1спась1 боладь!, сонда болмс қонағьша:
— Қэне қонақ домбурань! агт! Бизиц елге келген екенсеқ,
биэде қонақ қеде деген боладь!. Қедесин қьшасан, —дейди, Бердақть!н қоль1на бақсуннқ домбь1рась1н епереди. Бердақ шертеди. Келистире алмайдн. Оған отаўда оть!рғанлар:"Қось1Қ
айт?!-деп етиниш етеди, Бердақ болса қарап:
— Мен мьша домбнранм шерте алмай оть^рман. Рухсат
ҚЬ1ЛЬ1Қ дапада қоржинумда езимниц қазба дуўтарнм бар. Сонь1
альт қелойин, соннан соқ қосьқ қеденизди беремен,— д ей д и .
Қонаққа рухсат етиледи, Бердак далаға шуғьш қоржь1ндағь( ала
мойнақ дуўтардь! аль1П келип бурннғу орннна оть1радь1. Саздь1, қосиқть! баслайдь!, Бердақ басқа сазду ь1қь1рандь1рь1п жибереди, Тойхананьин барлуқ халқь! ериксиз отаўдьн дегереги-

не жь!йналадь1. Бердақ бақсь! ©зи ақпа. твкпе шайьф болған
сон ен эўели қоцсь1сь1нь1н уйирди қуўьш кеткенин, жоқ жойтьш
киять1рғанль1ғь1н, елдин-халуқтнн несийбесин излеп киять1рғанль[ғь1н, дзелден қоцсь!, дос оть1рған ел бунь! неге қьтадь!
деп ашь!ў менен киять1рғанль(ғь!н бул тойға жийналғанларға
дестан ҚЬ1ЛЬ1П жь1рлайдь1. Уйдин дбгерегиндеги еситкен халь!қ
бунь! еситип жьтайдь!. Сол кунғи тойдь! Бердақ бақси вэи атқарадь!. Ертенине азанда болью екеўи уйге тойдь! тарқатьш қайтьт келеди. Жэне Бердақ бақсу больюш қ уйинде еки кун дем
алэдьг. Ушинши куни болью жене бунм басқа бир тойға апарадь1. Қазақлардь(н бул тоймнда Бердақ атқарадь]. Бирак, бул қуни
жойтқан жоғь! женинде ҳеш геп етпейди. Ертенине жене больютикине келедц. Жане болью онь1 кеп тойларға альт барадьк
Солай етип, ол болис пенен бирге қазақ аўьтларунда бир ярь1м
б а қ с ь ]ш ь т ь [қ қьшьш журеди.
Ол езм қазақлардин ишине беҳер аймнда келген екен, енди
бердақ елине қайть1ўға больютан рухсат сорайдьк Бердақ бақсь( больюқа жудэ унап қалса керек. Болью оған:
— Ҳэзир жаз басландм. Кун ьюсьг Елине қайть1ў қьгйьжға турадьк Жойтқан жоғмнтуп-туўелЛонағимоннанғам жеме. Гузде
салқь1нда қайтасан, қайтатуғьгн ўағь1ндь1 езим айтаман—дейДИ.
Бердақ бул гептен кейин, больютмн қашшан уйирди тапть;рьт, онь! туўел биреўлерге бақтурьт қойғанль!ғь1н тусинеди.
Қайтьш ундемейди. Болью пенен журип Бердақ жазда бақсь!шь!ль1қ қь1ладь>. Гуз келеди болью ундемейди. Гузде де журип
Бердақ Сь1р бойьжда бақсьш ьтуқ қьтадь!, Қью боладь!. Болью бунда да ундемейди. Сь>р бойнндағь! қазақлар той берсе,
бақсьюина Бердақть! излеп келетуғь1Н боладу, Бердақть1Ч бақсмшь1ль!Қ данқьгСьгр бойь1ндағь! қазақлардь1Н ойь( менен қурьта
тараладь!. Қью етип жэне беҳербасланадьк Енди Бердақ бақсь|
больютан қайть|ўға рухсат сорайдь!.
Сонда болью:
— Енди рухсат қьтамьиз! Жойтқан уйирин кебейип кетти.
Қуль1ИЬ1н бийе болдь!, бийелер қуль1нладь!. Айғь1рларь!Н кисинегенде жер жэҳенди басьта кетереди. Сен бир езин, оларди
^Дап қайта алмайсан, онун устине бизин Снрда урь! кеп. елиНе туўел бармаса биз бийабрей болармиз. Жане ярь!м ай тур.
^ен уйиринди айдап апарьюьт қайтатуғьт елден адамлар таРлаиь1н,-~ депти. Бердақ қайьт больтть!.
Ярь1м айдан кейин болью тоғь1з жигит альш келип Бердаққа
алсь1рь1пть|. Уйирди арнаўль! белек бақтьзрьзп қойған екен дейи" Тоғь1з жигит пенен Бердақ уйирди айдап елине қайтьзпть!.
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Солай етип, бир жьтда Бердақ шайь!рдь1ц эзи елине дуньяль!
больт, елдиқ уйирин бурннғуданда кебейтип елине альш қелипти, Бердактин аўьть! больгстуц Бердаққа қосьш жиберген
тоғь!з жигити-н сарпайлап елине қайтарьтть!, Соннан Бердақ
шаймр қазақларға барьш байьш қайтнпть! деген елде г&п тараль!пть1. Оннан кейин Бердақ бақсьт больт қазақ далась!на да
данқь! таральтть! дейди.
Б ЕРД А Қ Ш ДЙЬ!Р ҚАЗД Қ ДХЬ)НЛАРЬ1НЬ1Н ДА УЛЛЬ! УСТДЭЬ1
ВОЛҒАНЛЬ!ҒЬ1 ҲАҚҚЬ1НДД Р9ЎИЯТЛАР

Сир бойинда Сейдаль! деген қазақлардьн улкен ахьзнь! болған. ©дебиятларда онь1 Сердалу деп ге атайдм. Қарақалпақларда "СердалЬ! менен А л т у н қьоднц айть1СьГ',деген улкен
шмғарма бар.Бул Сейдаль! ахьш Бердақ пенен жасларь! қатардаг жерлес те екен. Ол Аққала, Қазақдерья, Кек деген жерлерде емиринше жасаған адам екен. Тек жась! жарь! ортадан еткенде ғана Сь«р бойЬ1на кешип барьш сол жақта қоньгс басьт қалған дейди. Бир кунлери ол кеп жигитлер менен бир жақтан атль|
киятирған екен. Бир атли киси буларға қарай қарсь! келе берилтй. Онь) узақтан керген Сейдаль! кеп жигитлер менен сейлесип киять1рьт атль1ғаонша итибар бермепти. Атльч киси ш ам аласнп келип буларға:
— Ассалаўма елейкум!—деп сэлем берипти,
Онь1ц даўьгсьт еситкен Сейдаль! минип киять1рған ать^нан
жумалап тусип, ез атьш қоя берип жер баўмрлап енбеклеп,
жанаги еки эяғьшан қушақлап:
— Мени кеширегер, мени кеширегер?!—деп губирленип
сейлене берипти.
Сейдаль!нь!н қась1ндағь1 жигитлерм бул қалай болдь!!—деп
ҳайран қальтть!. Қарсу алдьждағь! ат устиндеги адамға қараса ири, атжақль! қараторн адам екен, Буларға ол жуда бийтаньгс адам керинипти. Ал Сейдаль! болса, еле бась^н к е т е р м е й
атлунун атунин алдь!нғь! еки аяғь1н қушақлап ть1рп етпей жатарса керек. Сейдалмнь1н жигитлеринин бул аўҳалдь! керип
ашь|ўь1 келйпти. Биреўи атьжан секирип тусип Сейдалмнь! еки
қолть!ғь1нан кетерипти.
— Хаў, сзған не болдь!? Буншк аганьш аяғьша жуғьшьт,
бас урь1п, кешир деп жалиньт бул ким? Тур орниннан! Ҳа?
взин болсан Сь^р бойьшун халқь1 алдьша келип бас ийип отурған улкен ахьшсан! Ҳаў жолда бир жолаўшь! атлм керип бул ким
ези?! — деп оннан жудэ қэҳери келип сораптьк
Сейдапи басин кетермей:
— Ҳаў бул — Бердақ шаймр ғой! Менин устазь!м ғой.з

де устаэуцмз ғой! — депти,
дйткени Сейдаль1нь1нқась1ндағь1 жмгитлер де шайь1р жигитЛер екен. Олар бври Сейдаль1нь1қ шэкиртлери екен. Бул гепти
еситип ҳ е м м е атларьжан секирип тусипти. Сонда Сейдальг.

С и зл е р д и ц

Бердақ сездмц булбуля ғой,
Вжииияз свздин аулдулн гой,
Ж зс ўақхь<мнан ть1н,ладь!м,
КеўлМме вбдои қонсь!И двп,
Қаиь/ма толмқ сннсин деп,

Устазмм больгп қэлаьш двп,

деп жигитлерине айтьшть!,
Буннан кейин Бердақ шайь1р дааттан туси пти . Ҳэммеси жь!йналь:п, қушақласьш кэрисип, аманль1қ-есенлик ссрась1птьк Оннан қейин Сейдаль! жигитлери м;енен бирге Бердақ шайьфдь!
езлери менен альш кетипти, дейди,
Қуллась! Сь1р бойЬ1Ндағь! кеп атақль! қазақ жь!ршь1ларь! Бердақ шайь1рДЬ1 усгазь1м д еп оньгқ алдмнда бас ийеди екен . Рась1нда да Бердақ шайь!р кел қазақ шайь!рларь1нь!н, да устазь!
болған.
БЕРДДҚТЬ!Н АТЬ1 Қ АЗАҚ Ж Ь !РШ Ь Ш А РЬ ! НЬ!Қ АЎЗьГнДА ДА ҲУРМЕТ
ПЕНЕН ЖАКҒЬ!РАДЬ1

Қарақаппақ, қазақ халнқларинда улкен той-мерекелерде
жь1раў, бақсь! айтть1рь1ў буруннан киять1рган халь1қлардьич
дэсгури. Бунда жнраў ямаса бақсь; тойға жь»йналған халь!қть!Н,
алдьжда ез кэсиплик ҳенерин керсетеди. Тунде узақ ўақитлар
халмқтмн ҳақь1йқь!й зор дь1ққать1на миясар боладь!. Онь1н, айтКан ҳарбир сези. намаськ сазьа кепшиликтэрепинен улкен сь^нға
аль5ньш ть1нланадь1. Бақсь!, жь1раў бул жағь:нда халь!Қть1н езлеРи еқ жақсь! керген бир дестань1н сол куни тунде оларға атқаРЬ1л береди. Халь1қ бугин қайси дзстандь! тннлағьюь! келеди
ол езлеринин еркинде болздьг Ал; бақсь! бул жағмна езиниц
Қелеген дестань1н атқарьгп бериўи шерт Соньгн, ушь1н жь^раў,
оақсулар ез репертуарларьж ҳер қь!йль1 халмқ достанларь! мебаймтқандь! жақсь! кореди.
Жь1раў да, бақсь! да дэстанға тускенге шекем кеп санда тертолғаў. тарийхь>й жь1рг не ҳась!Л дидактикалнқ Қ0сь1Қлар
5-тҚарадь1. Биреўи екиншисинен, екиншиси ушиншиспнен қь1зь1қ
5 ^ Ь1П!5елеДи. Ть^нлаған сайнн ть1нлағь!нкеледи. Кеўилге улкен
жпл заУЬ1к" зстетикалнқ Йош, адамда бир емирдин кеп қьюль!
лларь1на руўхландь^рьш жибереди. Сен онь! тнқлап ата-оаба
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Ййтьт кеткен кеп | р
кен дарьясьшда қулаш урьт жузесен,
канша шаршасақца мйнинкен аўь1р жук туседм.
т1/омь1С тарийУЬ1н бугмн бир қайтара оқип шуққандаи бопасац,
Биз 7-декабрь |Ж1>рьШь1 уснндай бир уақь1яньн гууасъ!
бопдмқ П а х т а т е р и м ўақьпгларь! адм. Шоманаи раионьть^ бир
аУьтьшда той болди. Кеште бақсм айттьфмақшь! болдъ!. Бақгь ға жумьюшьшар. студентлер хатте Қарақалпақ Мамлекетлж
университетинин<Ьилология факултетиниқоир қатар муғалим1
»
З в ! Ш
н
бақоьшьш ким екенлмгин сорап ал^
ға1?6ь1з Ол Таўбаев Оцғарбай деген жь1ршь1 екен. Ссл жерде
У о Ж IГазак адаГж ем екей. Ол кеп ўақьилардан бери Шоманай Қоцират районларьшиқ аймақларь!нда жане гене Ургенч
д ее т ™

" н°п™

С° УлкенақурН&ЖурЬжергиликли халиқларднн талаб_Ь1 боймтиа
казакша Жргшндьз. Халиқ силплдеи гьтьш ть^цлап оть!р_ Би1ак жь-рдьн айурь^м йошль! жерлерииде қурдағм
жигитлерднн, бақсЬ1ға қооЬ1лЬ1п:"
^
Ш
Ж
'
таоьшай'1 —деп бақь!рьт қояду. Ҳаммениц днққать! баҚсида.
Вир ўақьиларда ол мьтадай терме басладьг
Бул дуиьяцзн >не £гги,
Патшаль! иаЯтак ея втти,
Адяй реген халқиНйн,
осгег дсгеН пир У7тк,
Табин д^гвн халкикзн,
А сзў бирак 5ул етги,

Қарақэлпак халкмнан
Сапаўли еЮЦ^
бсЛг
Ерказардяй ‘исР ЙГ™ '
Ҳасъ<Л сеэДЙ торлаған.
Б ср й З Қ ш ай ^ р онда е?ГГИг

Т®ймен дъсех хзпкъшин,
Мактумкулъ* булда от (у),
ОзбёК дсген халқь/нзн,
Агмшер двген врде агГи-

'И М Г Г Г 6Улағь|и ағьввн. Еуларнан да

қагармнда есаплайдь! екен.
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