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Есемураі жырау НУРАБУЛЛАЕВ



Б И Р И Н Ш И  БӨЛИІУІ

Бурынгы өткен заманда,
Нурдың қара таўьшда,
Қозы гүзар, ңой гүзар,
Жылан өткен таўьшда,
Қара көл менен Сасық көл,
Ләйлек көл менен Нақырақ көл, 
Самарканд сайқалында,
Шақан улы Ақшахан,
Ақшаханныц журтында,
Мусылмаи ўэлэятьшда,
Қ а р а ң ы п ш а қ х а л қы н д а,
Сәрдары деген урыуыида,
Сақалы буурыл болғанда,
Үни тарғыл болгаида,
Қыдырбайдай байлардың,
Тәрт түлик малы бар еди,
Алты ордасы бар еди,
Ҳинжи, гэўҳар толы еди, ,
Улы, қызы жоқ еди.
Қартхожа атлы патшанын,
Бир ўэзири бар еди,
Қара көлдпн бойына,
І^ус салып ол да келеди,
Қы д ы р б а й дай б а й л а р д ы ц,
Жайылып жатңаи малларын,
Көз салып анық кореди.

Жайылып атқан маллардын үстинен шығып, Қара көл 
дин, жарасында турып, шурқыраған жылқыларды кореди



үйректи аўлап, опнап қоян қыдырыи, Ақ тикеили, Ақ шүң- 
гил деген жерге келеди, жайылып атңан есапсыз қойды кө- 
рип, және де жайыльш атқап есапсыз түйеыи қарап, шо- 
панларын шақырып алып, бул маллардын ийесин сорап 
Қар- гхожа бий сөз баслады:

■— Бедеў жалын саўаш күни тарайман,
Аў аўлап, қус салып, ңоян қарайман,
Баққапыцыз кимшщ малы болады?
Мал нйеси ким екеним сорайман.

Қойлар бағып, өспей қалғам бойларың, 
Ақшаханның бизлер билсең сойлары,
Шопап й н и м , енди сеннен с о р а й м а н ,
Баққан малың қайсы байдың қойлары?

Қаракөлди жайлап атңан бийеси,
Ким болады бул маллардың ийеси,
Бул маллардың ийесини сорайман,
Баққанларың қайсы байдыц түйеси?

Бизлер келдик Қара келди жағалап,
Тоғайларды қоймай, аўлардн қарап,
Мал ийесин енди сеннен сорайман,
Көп жылқылар жатыр оида шурқырап,

Сонда шопан сейледи:

— Айланайын, аға жан,
Арзымды есит бир заман,
Арзымды саған айтайын,
Айтпай арзым қәйтейнн,
Бул маллардың ийесин,
Сизлерге баян етейин:
Мал ийесин сорасан,
Аз ғана елдиң ғаррысы,
Перзенти жоқ Қыдырбай,
Қорғаиша деген жерлерде,
Ол ғаррының үйи бар,
Мал есабын сорасан,
Төрт мын тоңсан қойы бар,
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Кара мал менен жылқысы,
Туйелсри жэне бар,
Узақ санын сорасан,
Малы менен түйеси,
Жылқысы менен бэриси,
Қойға болар барабар.
Қатар турған алты үй бар,
Ҳинжи менен гэўҳар бар,
Сорасан дүнья бэрисин,
Мен бнлмеймен есабын,
Қойларды баққаи сорлыман,
Ғаррыдан өзин сорап ал.

Буннан кейин Қартхожа бнй ҳэмелдарларьтн, қәлпеле- 
рин ертип алып, Қыдырбайдыц үйине қарай жөнёй берди.

Шопаннап жолып сорады,
Жолдасларын ертип ап,
Қәлпесин алып жанына,
ҚыДырбайдьщ үйине,
Қартхожа кетии барады.
Нешше майдан жол жүрип,
Қор ғ а н ш ад а й ңал а ғ а,
Ол жақынлап келеди,
Жсдел берип ат айдап,
Қыдырбаіі жатқан ақ үйге,
Сиясат пенен енеди.
Еснктен турып ол бийин,
Хабарлас деп сойледи.

Қартхожа қоҳэрн менен үнге қарап, хабарлас деп бир 
соз айтты:

— Атлар жүрген қыя тас,
- . Патшаға болмай сен сырлас,

Бизлер келген Қартхожа,
Майданға шық, хабарлас.
Тезирек ніыққыл үйиңнен,
Билсең сенлердиң ийеңмен,
Шық маііданға хабарлас.
Қартхожа уллы бийнцмен,
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Малыңиан хабар алмлдың,
Патшаны көзге илмедиң,
Есабын неге бермедиң?
Есикке кслнп турыпнан,
Шьщ, хабарлас бизлерге,
Есапсыз жыйған малыңнан,
Ақшахандай ханыма,
Жартысыи неге бермедин?
Хәзнрден шықшы далаға,
Айдап кетейин сизлерди,
Самарқандтай қалаға!
Хан алдына барасан,
Есабыңды бересең,
Қыдырбай, қалай кересең,
Бармай нстип ңаласаң?

Қартхожа бий бул сөзди айтып болғаннан соң Қыдыр- 
бай жууырыи майданға шығады, Қартхожа бийге ийилип 
сәлем берии, оған қарап былай дейди:

— Отырған елимниң бәри шоқ еди,
Айтңаныңыз ырас, малым көи еди,
Ыңтыярып мен бериппен баққанға,
Ата дерге бир иерзентим жоқ еди.

Ханымнаи сизлердей адам келмеди,
Хеш бир ўақта ҳал-жайьшдм билмеди,
Қанша меиин. малы-мулким болса да,
Қудай тала бпр перзентти бермеди.

Белимнен кетип тур ҳэзир мэдетим,
Диземнен кеткенди менин. қуўатнм,
Кемпиримиз шыққан елли бес жасқа,
Мүликке ийе болар жоқДур перзеитим.

Өзнң барып мал-дуньяны көрмесец,
Дийўандн әкелип хатлап алмасаң,
Алып барып ғәзийнеге салмасаң,
Ендигисин иним өзиц билесец.
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Перзент жоңтан айланып тур мийлерим,
Басшысы жоқ, қаңғырып тур еллернм,
Маллар туўе арзымды есит Қартхожа,
Ийесиз қалып тур алты уйлерим.

Буны еситип ханлар хатқа салмай ма,
Өлсем мал-дүньямыз артта қалмай ма,
Жетписке шыққанша менде перзент жоқ, 
Перзентсиздиң кейни ўайран болмай ма?

А'йтып болдым мен сезимди, езиң бил,
Зар жылайман, мен сүймедим қызыл гүл,
Себеп пенен келдин ғарры ағаңа,
Мийман бол 'бизлерге, иним, үйге кир.

Буннан кейин Қартхожа бий бир ақшам мийман бола- 
ды. Оған қой сойылып, қөл қаўснрнльш хызмет қылынады. 
Ол ерте турып атланып, бәдер кетеди. Ақшаханның дэр- 
гайына жетеди. Өзиниң көрген-билгешін ханға бир-бир ба
ян етеди:

— Бизлер миндик бедеў аттыд белиие,
Қырың ңәлпени ертип барып кейниме,
Қөргенимди бир-бир баян әйлейин,
Қус салып биз бардық Қара көлине.

Ғаз ҳэм үйреклерге қусты жнбердпк,
Сыртынан қарадык, тамаша қылдың,
Есапсыз көп санлы жылңыны көрдик,
Бул гәпимди тыңлап турған Ақшахан.

Көп екен, деп алдық оны ойларғ.а,
Қоян-қырғауылды бардың аўлаўға,
Көргенимди бир-бир баян әйлесем,
Биз тап болдық есабы жоқ қойларға.

Кәп шопанлар жопе ңо'йларын баққан,
Бири отлап, бири дем алып жатңан,
Маллары келеди ҳэр бир тэрептен,
Есапсыз жайылған малларын көрдик.
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Отырған жерлери оиын. сай екен,
Мал-дүньядан оның кеўлй жай екен,
Аты Қыдырбайдур, сизден бай екен.
Дүньяда әрманы жоқдур олардың.

Мал-дүньядан онын кеўли тоқ екен,
Алтын, гүмис сол адамда көп екен,
Сонша дүнья, малы-мүлки болса да,
Ата дерге бир перзенти жоң екен.

Нөкер ертип ол адамға бармасан,
Мал-дүньяның есанларын алмасан,
Жайрап жатқан пйеси жоқ мал екен,
Әрман көпдур ғәзийнеге салмасаң.

Ханымыз ең, снздн хан дсп бплмеген,
Дэўлети шалқыған, кем-кем өрлеген,
Өзиңнен басқаға есап бермейдн,
Есиктеги қулы шелли көрмейди.

Оны кәрип нешше аңылдан сасқап,
Бир малы бир малға ба р ы п  уласқан,
Салтанатқа енди сеинен кем емес,
Мәртсбеге езнн менен таласқан.

Вуннан кейин Ақшахан отырып, алпыс еки ҳэмелдар, 
отыз еки меҳнрдар, тоқсан тоғыз төре бий, Ағай бийнн 
жэм қылып алып, мэслэҳэт қылыгі, бир сөз айттыі

Дийўаиларьш шаңырып,
Жол л ад л а р ы н та йы н л а п,
Еки дийўан шығарып,
Жоллад кел деп ханыңыз,
Ҳомир етти оларға:
— Ал бедеўге мин, деди,
Қорғаншаға бар, деди,
Қыпшыңқа саўда сал, деди,
Қыдырбайдай ғаррынын,
Малы менен дүньясын,
Зери менен гэўҳарьш,
Жыйып-тернп ал, деди.
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Жасырып қойған болмасын,
Хатлаңбай нәрсе қалмасын,
Бәрин хатқа сал, деди.
Улсызларға улым бар,
Қызсызларға ңызым бар,
Улсыз, қызсыз бендениң,
Жыіған, терген маллары 
Патшалыққа миясар,
Патшалыц ха гка сал, деди,
Тезирек түргел, бар, дедіь 
Барып ғаіірат сал, деди,

'Қалмасьш оның кемпирн,
Мында алып кел, деди.
Есабын алған қағазды,
Бизге әкелип бер, деди.
Қеўлимдеги пикирим,
А.йтайын деген сол, деди.

Бул сөзден кейнн дийўанлар хатңа салмаға, жәлладлар 
бирдей топылып, Қыдырбайға бармаға жөней берди. Неш
ше күнлер жол жүрип Қорғанша, қалаға жақын келип, қа- 
лаға киреди. Қыдырбайдың есйгиниң алдына барып, аттан 
жерге түседи, ақ үйге кирип, бпр ақшам мийман болады, 
ерте менен турып, молла хатқа салмаға, дийўан есап 
алмаға ол жсрдеп де неше моллаларды әкелип, дэўет-қэлем- 
лерди таяр етип, жәлладлар майданды күтигі, келгенлер- 
ди келтирмей, кпргенлерди шығармай, Қыдырбай менен 
кемпирди ортаға алады.

Молла хатқа салады,
Дийўан есап алады,
Қыдырбайдай ғәрппти 
Майданға ҳеш шьіғармай,
Бир күн хатқа салады,
Баспа-бас хатлап алады,
Еки күп хатлап турады,
Қыдырбайдың дүньясы,
Сонда да ада болмайды.
Үш күн  х а т қ а  са лРанда ,
Дүнья-малын ңоймады.
— Хәзирги жыйған дүньямның,
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Барлығы сол деп жылады. 
Қалмасын бөтен үйде деп,
Тинтип қаран және деп,
Хүки.м етип турады.
Ғәрип-ңэсер, жетим де,
Қалған малын жыйнады.
Аяқлы малым болмаса,
Болғаны балам дүньямның,
— Жасырыи дүньяң болмаоын, -V 
Деп ғаррыны ңыйнады.
Қыйнаған менен ғаррыны,
Табылар дүнья болмады.
Бес күнге дёйин ғаррыны,
Сонда да залым ңоймады.
Ғаррыны салып алдына,
Малға қарап айдады,
Қара көлге жақынлап,
Жылқыны қоймай бир санап,
Буны хатқа салады. 
Қууыс-ңолтық қалдырмай,
Көл қууысын қарады, 
Қалған-қуткан жылқыны,
Сонда да олар таппады,
Жылқыны хатлагі болған соң,
Ақ тикенли Ақ шүңгил, '
Буған келди жақынлап,
Қойды алды есапқа,
Буны да хатқа салады.
Инанбай ғарры сөзине, 
Шопанлардан сорады.
Пияда айдап ғаррыны,
Сасық мурыи сантуўар,
Малға жақын барады,
Буны да хатлап алады.
Буны хатлап болған соң,
Түйени хатлап алады.
Ақыретлсп, азаплап,
«Қалдырмай айт, зацғар», — деп, 
Ғаррыны тутьга сабады.
Онда ғарры турады,
Бермедиң маған перзент, деп,
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БуркелтайььДэўимбайьг,’ 
Томаўльшьш зүрияды екен.

Бодинжар билән Қағынжар, 
Шалжуўь1ть1 ене ҳэм бар, 
Мүйтен, қыят болды булар, 
Төреден айырылған екен,

Эўел бабамыз Майқыбий 
Аның уғлы Жайылқан бий, 
Жайылқанның уғлы Нағадай, 
Нағадай бий болған екен.

Нағадай бий йурт ағасы,
Ж ум лә1 Қоңыраттың бабасы 
Отыз уғлыныц атасы 
Углы отыз болған екен.

Ешитиң йәне бир сөз бар,
Сөз мәнисин билмәк дәркар, 
Жайылқан уранлы Қоңырат бар, 
Отыз уғлының зүрияды екен.

Батырлар кирсе саўашқа,
Нәзер етмес дағы-дашқа, 
Жайылқанның ураны башқа, 
Мүйтен билән Қыят екен.

Қоңырат ураны Жайылқан» 
Мүйтен ураны Ақшолпан,
Қыят ураны Арыухан,
Ҳаял уран болған екен,

Ҳасльг эўладьг затыны,
Көрдим шежиреде хатыны,
Ҳаял демесең атыны,
Базы бир ерден зыят екен,

Нағадай уғлы Қарабек 
Аның уғлы Жәнибек, Қаллибек

*, Ҳэмме, барлық
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Жэнибек углы Ҳайдар, Әлибек, 
Углы екки болған екен.

Әлибектиң углы Ағәдил,
Йәне бириси Байәдил,
Ҳайдардаи Едил, Жанэдил 
Ол ҳэм екки болған екен.

Эжел жетти Ҳайдар елди,
Екки уғлы йетим қалды,
Төртиси еншилэш болды,
Бирге талап қылған екен.

Дүнья бийжай ҳэддинен ашты,
Ол тертиси енши алышты, 
Малларына тамға басты,
Тамга шуннан қалған екен.

Қолына басқан Қолдаўлн,
Санына басқан Ашамайлы,
Жуптан басқан Костамғалы 
Тамғасы кос болған екен.

Төртисидин зүрияд қалды, 
Жазылған шежире хат қалды, 
Ҳайдар, Элибек деп ат қалды, 
Себеби шул болған екен.

Нағадай уғлы Карабек 
Карабектиң уғлы Қалбек, Жәнибек, 
Қалбек уғлы Қулжан, Толыбек,
Ол ҳэм екки болған екен.

Екиси саўдагер болды,
Ханнан жығалы хат алды,
Шуннан Канжығалы болды,
Себеби шул болған екен.

Қулжан саўдагер гежн алды, 
Гежини сатып саўда қылды,
Шуннан Бугежелн болды,
Гежи себеп болган екен



А к од и л уғлы Толыбай,
Толыбай уғлы Сарыбай, 
•Сарыбайдың уғлы Бәдекбай, 
Базар Ғулпақ болган екен.

Базар Ғулпақтың углы Томай, 
Бэршаны яратты куд'ай,
Иәне бириси Меңлибай 
Оннан Майшы болған екен.

Томай елши дарцан болды,
Ол Томайдан беш уғыл тууды, 
Бешиси ҳэм көсе болды, 
Беши-Ь*шкемпир болған екен.

Хожакёлди, Хажикелди 
Хажикелди эуели бек болды, 
Оннан Ханкелди, Жанкелди 
Иэне бири Султан екен.

Ханкелди уғлы Қарабас, 
Қарабас уғлы Ешнияз, 
Қанияздың уғлыдур Ораз,
Ол аталың болған екен.

Хажикелди углы Султан,
Андин Айдос, Майбос туўған, 
Айдос йуртңа аға болған,
Киши асып дар курған екен.

Айдосбий йуртның ордасы 
Ғ.кки уғыл-Рза, Төреси, 
Ерназарбий немереси,
Ол қушбеги болған екен.

М әуж урған дәрьядай ташты, 
Қылышынан ңанлар шашты,
Үш ағаш қурып, киши асты, 
Хан снпәтте болған екен.

Ғ^заның уғлы Искендер,
Алтын қазық тилла кәмер



Искендер уғлы Календер 
Бул ҳэм болыс болған екен.

Толыбайдан Кудайберди, 
Кудайберди йетим калды,
Бир зайыптан үш уғыл болды,. 
Ҳусни яқшы болған екен.

Қожай, Қадиркул, Жуман, 
Қарасыйрақ ҳэм Калмаған, 
Калқаман билән Мулкаман,
Ол Қожайдың зүрияды екен.

Бу сөзде йоқтыр шубх.а-шек, 
Хасанның уғлы Полатбек, 
Полаттың уғлы Түбек,
Уғлы төртеу болған екен.

Байымныц берги Бек Хожай, 
Есенбек билән Мырзатай, 
Андин соңғысы Айтымбай,
Уғлы Өтеген болған екен.

Байымнан Сүйин, Сиңирбай, 
Гүлим, Еркинбай, Жарқынбай, 
Жуман, Шоцқара Атақай, 
Ж уман бийден туўған екен.

Эўел бабасы Жуман бий, 
Шоңқара углы Аймурза бий, 
Махмуд аталық Төребай, 
Ели-журттан озған екен.

Бир зайыптан Даңқлы болды, 
Андын Қосағы тууъілды. 
Қазақбай, Бекполат ерди,
Соңм Баспай болған екен.

Мәмбетқулдың үш углы бар, 
Манақбай, бири Қошқар,
Олжа қыз-қалмақ зағыйпы бар, 
Калмақ шуңдын туўған екен.



Налыс етип жыладь:.
■— Қарақыпшақ елаты, 
Мал-дүньясы қурысын,
Ийелер адам болмаса, —
Деп аҳ урып жылады.
Бәрин хатқа салады. 
Бозкемпирдей ғәрипги,
Ортаға салып залымлар,
Ханға алып барады,
Алып барып ханыиа,
Жазып келген қағазьш,
Хаи алдыиа қояды. 
Днйўанларьш жәм қылып, 
Есапңа бәрии алады,
-— Болғаны емес дүньяиың, 
Жасырғанды, айтың, — деп, 
Басына заўал салады,
Ала қапты келтирип,
Терт пыщық салып ишине, )  
Атаңа нәлет, залымлар, 
ҚемТшрди салып жанына, 
Қаптың аўнзьш буўадьк 
Жәлладларды келтирип, \ 
Бозкемпирдей ғәрйити,
— ЖаСырғаиды, айтың! — деп, 
Пышық қосып сабады.
Бэрин айтып болған соң,
Ие айтады бул кемпир,
— Неге өлмедим бурыииаи, 
Әжелим жетти-аў қолыңиан, 
Нени айтайын, шырағым, 
Жасырғаи дүпьям болмаса, 
Ырзаман өзим қазама, —
Деи Бозкемпир жылады. 
Урғаиыи жәллад қоймады, 
Таяққа иьшық шыдамай, 
Кемпирди жулып тырнады, 
Шыдай алмай азапқа,
Кемпир талып қулады.



Кемпир естен танып жығылған соп, оны босатады» 
уйине ка Спады, бул күйикке шыдай ал май, қудайдаи бир 
перзент тилеп, эўлийе қоймай, қыдырып, қиябан шөллерге 
кетеди,

Хатқа салган дүньяпы,
Алдырыпты қалаға,
Бул дуньяның дәртинен,
Ғарры қалды бәлеге,
Өли м-алдаи қутылып,
Торт түлик малды бир айдап,
Түйеден алып бнр тоқкыз,
Жылңыдан алып бир тоққыз,
Қойдан алып жуп тоқңыз,
Қыдырбай сорлы айдап жүр,
Ыалыды буған шыдамай,
Қостары оның Бозксмппр.
Үсти-басы қан болып,
Толы журтқа тан болып,
Бир адам алып қасына,
Сагіар шекпек жолга бпр:
«Әулийени қыдырып,
Алладан тилек тплейик,
Эўлийеге түпейпк,
Мал-дүньясы ңурысыи,
Бала бсрсе көрейик,
Егер нышан бермесе,
Қыя шөлде өлейик», —.

деп ғарры менен кепмир қыямет майдап шөллерге эўлийе- 
ни қыдырып, малды айдап жөпелди. Аты шыңқан эўлийеге 
барады, малын қоймай сояды, эўлийе казанға тоймады, 
тилеги қабыл болмады, сонша малды таўнсьш, жалғыз 
тоқлы қалады. Ж аҳанньт бәрин қыдырып, бир тоқлыны 
жетеклеп, қьія шөлдиң ишинде Қуүхырыққа келеди. Қуўсн- 
рықтың касында қойды баққан ғаррыға Қыдырбай жстип 
келип сәлем береди, еәлемин әлик алып, Қыдырбайға қа- 
рап, мына сөзди айтады:
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- г  Бир тоқлы болып тур сениц жолдасың, 
Жетпистен сексеиге келип тур жасың,
Жүзиңди шаң басып, жылап келипсең,
Не тилегпң бардур мениң ңурдасым?

Қәлендерсең, шөлди аралап жүргенсең,
$ул дупьяда көп қорлықлар көргенсең,
Не тилегиң бардур мениң қурдасым,
Айтңыл жөниц, жора, қайдан келгенсен?

Кемнирицди ертпи шығып қасыңа,
Раҳим еттим көздеп аққаи жасына,
Бул шөллерге сизлер жылап келипсиз,
Не саўдалар түстп ссииц басыца?

Бул гәпти айтып болғаниан кейин, Қыдырбай қой бақ- 
ңан бабаға қарап мынаны айтты:

— Жетписке келиппен, ңәдирин билмедим,
Малды бағып қыя шөлде жүр едим,
Жасым қурсын, сорай көрме, қурдасым,
Бул дүньяда көп ақырет м-ен көрдим.

Ат еүрииер бәлепт таўда дизине,
Қартайғапда қанлар келди көзиме,
Б астан-аяң  жәбирим баян әйлейин.
Қулағың сал, қурбым, айтқан сөзиме.

Жалғаншыда мендей адам болмад'ы,
Қурсын жасым, паймапамыз толмады,
Бул дәртимди сеи сорадың, қурдасым,
Ата дерлик бир перзентим болмады.

Көзлерден ағады селли жасымыз,
Қартайғаида қаңғырып жүр басымыз,
Қартайғанша бир*перзентлн болмадым,
Ғарға-ңузғыи қонар болдьт-аў лашымыз!

Төрт түлик малымды шөлде айдадым,
Бир шыбын жанымды мине қыйнадым,
Эўлийе қоймадым сирә ңыдырып,
Ҳеш бир жерден сирә нышан көрмедим.
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Бул сөзлер айтылып болғаниан кейин, әне қой баққан 
баба Қыдырбай ғаррыға ңарап, «кемликке камал, менмен- 
ге заўал, жаманлық етсе, ҳор ким өзи қудайдан табар» де* 
ген», — деп, Қыдырбайға төрт аўнз бойит айтып турған 
қусайды;

— Айтқанымды тут, дедн,
Бул кеткепнен кет, деди,
Ана турған Қуусырық,
Қуўш рнққа жет, деди,
Қубласына сен шығып,
Қублаға ңарап ҳэм турып,
Ғамгүнге кеўлиц толтырып;
Тэўекел етигі көр, деди.
Раҳим етсе бириўбар,
Қубла бетте қапы бар,
Ашыла ңойса сол қапы,
Тилегиң кабыл бнр болар,
Сол қапыға кир, деди.
Тоңлыцды сойып ал, деди,
Ҳэм қазанға сал, деди.
Турған шығар мыс қазан,
Мыс қазанға сал, деди.
Аллаға налыс қыл, деди.
Тилектин қабыл боларып,
Бүгип сыпан көр, деди,
Қабыл болса тилегиц,
Бир аўҳалдьх билерсен,
Ашылмаса бул қаиы,
Ыразы бол мийнетке,
Жэне айналып келерсен,
Мийнетиңииң куйгени,
Сениң өзиң бендесең,
Қақтың қылған' ҳэмирине,
Бендесең ғой, көнерсең,
Айтып болдым сөзимди,
Қатарым, өзин билерсен.

Бул сөзлерди айтып болғаннан кейин баба қойын ай- 
дап, жөнине кетти.
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Кемпирин ертип Қыдырбай,
Баба айтқан жерге кетти,
Арқасына алып сырықты,
Қублаға қарап отырды,
Ғамгүнге кеўлин толтырды.
Ғэрип кеўли баеылып,
Отыр еди зар жылап,
Намазшам болған ўақтьшда,
Қарап турса Қыдырбай,
Капы кетти ашылып.
Ғаррыпың кеўли хош болды,
Жаратңанлар ес болды,
— Сеппен маған мал болмас, ***
Деп тоқлыны сояды,
Тезлик пеней болған соц,
Мүшелеп оны қояды.
Суў ңуйып мыс қазанға,
Толтырып етти салады,
Сөйтип, демин алады.
Ғарры жүзин солдырды,
Сол тоңлының етлери,
Мыс қазанды толтырды.
Намазшам болғап ўақтьшда, 
і а'йыптан келип нешше адам,
Сәлем берип ҳэм кприп,
Терге барып отырды.
Сэҳэр болған ўақтьшда,
— Күймегей сениң епбегиң,
Қабыл болар тилегиң,
Алла акбар, баба! — деп,
Пәтия берди езине.

Бул адамлар кеткеннен кейин, ғарры басын жерге 
қойып, көкирегии ашып, баўьфьш жерге берип, мойнына 
пота салып, «ай қудайтала, копке барабар болғандай бир 
перзент берсен, болмаса мениң жанымды алсаң», — деп, 
қазаға ыразы болып, жылап баба жата берди. Таңнын ал
ды болған ўақнтта Қыдырбайдын көзи уйқыға кетти, бая- 
ғы ңой баққан баба түсине кирип, Қыдырбай ғаррыға қа- 
рап бир сез айтты:
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— Көтер басыц Қыдырбай,
Қабыл болды тилегиң,
Кеклнден кепін алғаидай,
Арлыдан арып алғандай,
Дуиіпаннап малый алғандай,
Бир псрзентли боларсаң.
Ақшахандай ол залым 
Көрссткеы сизге зорлыңты,
Жүдо берген қорлықты- 
Перзентиң адам бир болса,
Қарақыпшаң халқыңа,
/V. і ып берер теңликти.
Есит, қурбым, сөзпмди,
Енди ашсам көзицди,
Ол баланың кейнинен,
Базарлық болсын сизлерге,
Көрерсең жалғыз қызыңды.
ГІерзент болып ол шықса,
Қоблан деп қойшы өзиии.
Айтып болды сөзини.
Сөйтип, келген бабаңыз,
Ғайып болды көзинен.
Уйі^ыда жатқан Қыдырбай,
Қаулығып жатқан жеринен,
— Жацағы адам қайда?! — деп,
Оянып кетти-аў изинен.

Бул түсти көрип болғаннан кейип, секирип жайынап ту- 
рып, кемпирдин қолынан алып, скеўн жетелесип, өзинин. 
Қорғапша қаласыпа қарап жөнеи берди. Қорғанша ңаласы- 
на барып, туўмаған туў бийелерди келтирип, көп малларды 
сойып, ғаррыларды жыййап алып, уллы, кишнлерип жәм 
қылып, қәдели ғарры, жигерли жигит, еңкейген кемпир, 
еңбеклеген жас қалмай келнц деп, әне бәршесин үш күн- 
ге дейин тәрбия қылып, бәршесиппц пәтиясын альш, жи- 
гирма бес, отызындағы қодднне келип, кемпири менен 
қайтадан дэўран сүрип, бир неше күн арадан өтти. Қүнлер- 
ден бир күп ксмпирге қыял пайда болып, пешин ўақта 
керилип, жана түскен келиндей сэйлеўге еринди, перзент 
еди еки гәрнптиц тилеги, кемпир жерик болып, керек бол
ды бнр жолбарыстың жүреги, ғаррысына буйырды. Қыдыр-
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бай бир дорбаны ңолына алып, сэры жайын ийнште салып, 
қартайса да тэўекел ңылып, аңсаттан бергейсең деп, көл 
ишинде бир суўдьж бойына барып, келер жолбарыстың 
жолын алып, қудайталаға малые ңылып, Қыдырбай жат- 
пақ пенен болды. Қыдырбай жатса, қулағын салып тыңласа, 
ыңырсыған бмр ҳаўаз қулағына келеди.

Қыдырбай ғәрип қозғалып,
Сары жайын қолға алып,
Қорамсақңа ңол салып,
Тынбай қарап отырып,
Гиристи оққа толтырып,
Отыр еди бир қарап,
Келе берди алдынап,
Сарыала жолбарыс акырып.
Қ о р ы қ қ а м ы н а п Қ ы д ы р б а й,
Тусимде көргем бабам деп,
Қыдырбай сонда сыйынып,
Отыр еди зар смиреп,
Акырып кёлгеп- жолбарыс,
Алдына турды кееелеп,
Сары жайды бир тутты,
Таўекел етип оқ атты,
Атарыпда атса да,
Қыдырбай ғарры дым қорықты,
Атқан оғы шырп еттп,
Жолбарыстан оқ өтти.
Жығылмады жолбарыс,
Қорыққанынаи Қыдырбай,
Жолбарысқа қарап сөз айтты:
— Бизлер жаткан ғарры едик,
Айға шап, шерим, айға шан,
Баўьфммнз толған жара едик,
Айға шап, шерим, айға шап.
Бир перзентке зар едим,
Айға шап, шерим, аііға шап.
Зар жыласам аллама,
Тилегмм қабыл болар ма,
Айға шап, шерим, айға шап.
Бмзлерди алсаң, сен келип,
Сизлерге ылайық болар ма,
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Айға шап, шерим, айға шап, 
Бир перзенттиң зарьшан,
Қарамай щьщтым затыма,
Сен бир турғап шср едиң,
Ким шыдайды пәтиңе,
Айға шап, шерпм, айға шап. 
Биздсй жатқан ғаррыға,
Келип пәнже салғаның,
Болар ма жақсы атыңа, 
Қошеметке шыдамай,
Жолбарыс жатгы алдына, 
Қыдырбай ғарры қалтырап,
Гөзеп атып салды да,
Жылай берди тағы да,
Ырғыған қатты пәт пенен, 
Қамыслыңтың ишине,
Жолбарыс барып қулады.
Қул ағ а н ы н Қыды р б а й, 
Буққышлап барып қарады,
Рас па деп Қыдырбай,
Қесек таслап сынады.
Оқ тийген соң жолбарысқа, 
Пайманасы толған сон, 
Қыймылдар ҳалн болмады, 
Тиклеп бойың көреди,
Ертең сәске ўақтьшда,
Жол б а |і ыст ын қ а с ы 11 а,
Қыдырбай ғарры келеди.
Өлип қалғаи жолбарысқа, 
Барыуға ңорқыгі турады. 
Қыдырбай қыял қылады,
Және шабар бнзге деп,
Сары жайын қолға алып,
Бир қудайды еске алып, 
Жамбаслап барып жатады.
— Шала жансар болса да,
Бизди ўайран қылар, — деп, — - 
Мәдет бергей алла, — деп,
Үш мэртебе атады.
Жаны шыққан жолбарыс, 
Қыймылдамай жатады,



Шын өлгенин биледи.
Өлген шердиң қасына,
Қыдырбай жетип келеди.
Қабыл етти-аў тилегин,
Қоймай алды керегин,
Жолбарыстыц алып жүрегин,
Дорбасына ол салып,
Үйине қарап жөнедп.
— Ашылған мениң гүзарым,
Еле де көпдур димарым,
Керегиңди меы таптым,
Далаға шықшы, дилбарым.
Онғарды алла талабым,
Алып келдим жоң жерден,
Аш жолбарыстыц жүрепш,
Майданға шықшы бул жерде,
ҚаЛаисаң да, қарағым.

Усылай кемпирге дауыс берип келди, кемпирдиц қолы- 
на жолбарыстыц жүрегин берди. Кемпирдиц ўақтн хош 
болып, мыйығын тартып күлип, отты ары-бери жаңты да 
ояғыи бир басты, буяғын бир басты; жсрик жаман дәрт 
екен, қаиы шығып турғанын да тыцламай, шала пискеннен 
кемпнр жүректи жеп алып, шьш-шып терге түсти, кемпир- 
диң кеўлпндегиси болып, жигирма жасыидағы ңәддине ке
лип, кемпир жүре берди.

Айлардан ай өтти, күнлерден күн өтти. Күн мүддетине 
жетти, Бозкемпирдиң айы-күни бир толып, аршадан ағаш 
көмдирип, және жүуен кердирип, тодғақ тутып телмирип, 
Қыдырбайдай ол ғәрип ул шашь1ўь1 болсын деп, мал сой- 
дырыи, жақын қурбы, ағайии ҳэмме ҳаялларь1 жыйылып, 
толғаққа мейил болды. Туўа алмай Бозкбмпир күн жарым 
толғатьш, эй не сэҳэр ўақтьшда Қыпшақтыц ҳаял-қнзларн, 
ғарры, жигит—бәршеси, тилегин тилеп жыйналып, қуўаньт 
күтип турады. Сэҳэр ўақть! болғанда шырлап бала жерге 
түсти. Бозқемпирин ул туўдн, он жағынан күн ту уды.

Таяр болды бнр ҳаял,
Қыдырбайға бармаға,
Шүйиншисин алмаға,
Қарнў қылыи жуўьфдн,
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Жибермейдп бир-бирин,
Талаң киби жабысып,
Кете алмай туўе турады,
Үлкен баски болады.
Жибере алмай бир-бирин,
Кнйими дал-дал болады,
Қары ўл ы р ақ ҳаяллар,
Әжнзнн қағып таслады,
Тили' сақаў бир ҳаял,
Бэрииеи зор болады.
Қыдырбайдың алдына,
Жууырьш, шаўьш барады.
Кирии барып тез уйге:
— Бүлбиллср 'қонар бул таўға,
Берсеңе саўға, 'қайнаға,
Баланы берди бир алла,
Бер сүйинши, ңайнаға,
Бала густи ингалап,
Тиледик тилек зар жылап,
Туудырып келдим баланы,
Талап етип мен келдим,
Сүйиишини мен сорап.
Арь1лдаў сениң мнйнетиң,
Қайтадан келдн дэўлетиқ,
Сүйиншим бер, қайнаға,
Қутлы болсын перзентиң.
Қыдырбай сонда сөйледи:

— Дөгерекке жуйрик атты шапсаңа, 
Берейин келнним саған сүйииши, 
Тезирек басқаға тағы айтсаңа.

Келии, сениң көкирегин. басылды,
Айтып келдиң, ғәрип кеўлим йош урды, 
Берейин сүйинши саган, келин жан, 
Себеби мен сордЫң бахыты ашылды.

Перзент ушын мен беремен жанымды, 
Жаным туўе ағызыңыз қанымды,
Рас болса болғаны анық баламның, 
Жолына әйледим дунья-малымды.



Жаца болды аң үйнме жарасық,
Сүнинши сорамаң сизге минасип,
Малы қурсып, дүнья ңурсын, нетейин?
Ал малымды, қыпінақ, борип таласып.

Бүгии ш ы қ т ы  енди мениң қырманым,
Бурын қурып еди белде  дәрманым,
Иигалап жылаған баланы көрсем,
Халңым жоңдур мениң сирә әрманым,

Бизлер көрдик Ақшахандай залымды,
Бөлип алын, ҳэрие талқап барымды, 
Жолында қойыппан шийрни жанымды, 
Сүйинишимди мен берейин, келин жан,.

Ақтылар кәзимнен сел болып жасым,
Рас болса псрзентимниң болғаны,
Жолына пай тиккен мениң бул басым.

Есапсыз қойымнан әкеп сойыцлар,
Етин жснлер, сорпасына тойыңлар, 
Жыйылып келипсиз, ағайин, досым, 
Жалғызымпыц көрин атып ңойыцлар.

Қыдырбай созин тамам етти. Жыйналған алымлар, отыр- 
ған ғаррылар, уллысы-кишиси болып барлық адамлар, ба
ланы ортаға әкелип, ҳэмме мэслэҳэт пенен пуқаралар* 
алымлар, ғаррылар, баланыц ренин қарабарац көрип, Қу- 
был болсын, деп ат ңойды.

* * *

Ҳомме пәтня бернп  т а р қ а п  кетти. Бала бир Жа сы н а  ке
лпи, оннап екиге, келди .  Қ о б л а н  еки ж а с қ а  келгенде кем- 
пири бир кыз тууды,  к ы з д ы ц  тоны менен б а л а н ы ц  аяқ 
тойы болсын деп бир ярым кун той берип,  жети жасына 
келгенде пайғамбар сүннет еттирип, жети кун той 
берди. Бала он бир жасына келнп, ҚыдьГрбай ғә- 
рип көп баланы жапына ңойды.  Сарықум деген жердей 
бир орда сайлап берди. Балалар менен ас ың ой-
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иап, балаларға зорлық қылып, жүреги қабына сыймай, ата- 
ның алдына барып, ата, маған жүйрик ат берсең, кейни- 
ме қырық жигит берсең, жер-жерге барып, кеўлимди кө- 
терсем, ңалай болар екеп, деди. Қартайғанда көрген пер- 
зенти ат минемен деген соц, гүдары поқта, алтыниан пуў 
берген тебинги, алтын ер, ушыға терлик —• барлығын таяр 
ңылып, көп жылқыға алып барды. Қөп жылқының ишинде 
төрт бедеўи бар еди, жылқыманларға услатып алдырды, 
атларға ер салып, зарттен-заберттең мустаккем ертлеп 
«я қорыққап жылайды, я қуўанған жылайды», — деген, 
цуўанғаньшан жылап, ғаррының бауры езилди. Қубыл мин- 
ген атлар баланы көтере алмай, жэниўарднн, омыртқасы 
үзилди,

Сонда бала сөйледи,
Атасына не деди:
■— Айланайын, жан ата,
Жарамайды бизлерге,
Болғаны ма атыңның,
Ж аў айдасын малыңды.
Атасы еди Қыдырбай,
Буғаи сапар жақпады,
Тилеп алған балаға,
Жарайтуғын астына,
Жалғыз атты таппады.
— Малы қурсын, нетейин,
Малымды талақ етейин,
Сонша жылқы ишипен,
Табылмады бир тулпар,
Жарамаса нетейин.
Қудай берген бала едиң,
Қолына жуўен ал, деди,
Бул жылқының сыртында,
Сол төбеге мин, деди,
Шыңғырлатшы суўль1қть1,
Келип суўль1қ тислесе,
Соны астыца мин, деди.
Таўьш берер ҳальш жоң,
Мал-дүньяны нетейин,
Мына жатқан көп малдың,
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Ийеси балам, сен, деди.
Бирин мин де, бэрин мин,
Балам өзиң бил, деди.

Бул сэзди айтып болғаннан кейин бала төбеге минипз

Қолына алып жуўенди,
Қурнўлап шыңғырлатады,
Жабағы жүни түспеген,
Сай сүйеги саўсаған,
Төртинен беске жасаған,
Өзин көрсен тапалшаң,
Жал-қуйрығы бир қушақ,
Зордан ғана жортады,
Қарнын көрсең, жер сызған,
Сапар а'йы он бесинде,
Келген бәле усаған,
Гүлдир-гүлдир киснеди,
Қолындағы жуўеннин суўльгғьш,
Келип ғана тиследи.
Райы қайтып баланың,
Ат болар ма сеннен деп,
Мыпау ксрск мсппен деп,
Ат басыпа урады,
Сонда да ҳайўан кстпедн,

, Дөгерегин айданып,
Шыңғырып киснеп жүреди.
Баланыц қэҳэри келеди,
— Омыртқаңды үзейин,
Қ а б ы р ғ а ңд ы с ы н д ы р ы п,
Жер менен жексен ңылайын,
Ноқта салып аўьтзнна,
Жуўен салып аўьгзьша,
Тоқым салып астына,
Пнсент етпей бул атты,
Ыргып минди үстине.
Арман-берман шабады,
Тулпар екен сарыала аг,
Жүрип еди өлсин дсп,
Атлар қыял қылыпты,
Тулпарлыгып билсин деп,

29



Дәрядай кеўли тасадьт,
Майданда қайиап йошады.
Қызып кетип табаны,
Мьшаў мппгеп балапы,
Таўға алып қашады,
Минди таўдьш үстинс,
Сол булақтың басында,
Отыр еди бир ғарры,
Оғап таяр болады.
«Ассалаўма әлейкум», — деп,
Бабаға сәлем береди,
«Уәлейким ассалам», — деп 
Сәлемин әлик алады.
Кейнинде калған атасы,
Ғайып болдььаў балам деп,
Өксип ғәрии жылады.

Әне, шәшмсшің басында отырған баба жол болсын со* 
рап, балаға қарап бир сөз айтты:

— Сарыала атты мииип балам желерсең,
Өзиц жас баласан, пени билерсец,
Боза ишкен мәслер болған жан балам, 
Жигербентим, ңайсы елден кёлерсеи?

Ертлеме'й минипсен мннген атынды, .
Ҳеш ким ңайтара алмас балам пэтинди,
Қыя шөлде ат ойнатып ке.лпнсец,
Баян эйле балам ҳаслн затыцды.

Уақтың жетсе қызыл гүлдей соларсац,
Қэҳэрин келсе, дэрья киби толарсаң,
Бул шэшмеге талап еткен, жан балам,
Баян эйле атын кимлер боларсан?

0
Бул сөзден кейин бала бабаға қарап бир сез айтты:

— Аса у атка балалықтан мннермен,
Биз де журген таўдьг гезген кэлендер,
Нетесиз, ата жан, женимди сорап,
Ақшаханның елатынан келермен.
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нын. қатты кэҳэри келип, жасаўь1лдь1 тыңламай, алдына қа- 
рап жүре берди. Ақшахан ханньщ алдына барып, и й или в 
сэлем берип, ханға қарап жол болсын сорап бир сөз айтты;

— Жер ҳэм көкти халық эйлеген илайым,
Жалғыз едим, ҳақ кеширгей гүнайым,
Ләшкерин. кейниңде, туўьвд жаныңда,
Жоллар болсын журт ийеси панайым.

Лшпкер ертип бул жерлерде жүрерсең,
Эжсл жетсс га пыл бонде олсрсең,
Лошкериц к с Гш і і і і д с , туушың жапыңда,
Хап ата баян ет, қайдап келерсен?

Ата, жолығыппан мен ҳом снзлерге,,
Кулагын сал балаң айтқан созлерге,.
Қайсы журттап, қай шоҳорден келерсең,
Хап ата, баян ет енди бизлерге,

Сонда хан да сойледи,
Сөйлегенде не деди:
— Ашылған бағдың гүлисең,
Қай шәменниң бүлбилисең,
Атыңды айт та, ҳаслмцдц айт„
ІІсмиц кимлер боларсаң?

Соида бала сөйледн:

— Дауысыңды еситип мында келермен,
Мсмиң езим мәслик пенен жүрермен, 
Қубыл-Кобланды сорасаң атым,
Қыдырбайдыц жалгыз улы боларман.
Кец болыпты жердин жазық даласы,.
Исицниң болмасын сирә шаласы,
Атымды сорасаң батыр Қоблан 'дейднлер,
Хаслым Қыпшаң, Қыдырбайдын баласы.
Ведеў жалын саўаш күпи ормеге,
Бир кун ойнап, бес күн дэўраи сүрмеге,
Алла оңғарғай мен жалғыздыц ислерин,
Талап еттим қыз Қуртқаға жүрмеге.



Хан турып сонда се’йледи:

•— Жетпеген жасың баласаң, 
Сенлер туўе, шырағым 
Зая болған не палўан,
Барсаң, балам, өлесен,
Сексен бирдей дэў палўан. 
Тум-тусында жатырған,
Оғы тиймей аршаға 
Бәрн де, балам, шаршаған. 
Балам, зая боларсан.
Барған менен Қобланлы,
Сизди көзге нлмейди, 
Алаңғасар Әлип дэў 
Жолда жатыр ол аңлып, 
Алдьщнан шығып кеселеп,
Мәгер алып ңайтсаң да 
Күтип турар жолыңнан,
Тартып алар қолыңнан, 
Сапарыңды қой, балам.

Сонда Қоблан сөйледи:

— Белленнп шығыппан оның жолына, 
Баба найза берди мениң қолыма, 
Сенлер қайта бернн енди елиңе, 
Жанымды қойыппап Қуртқа жолына.

Сол демлерден бул демлерди кем деме, 
Сен х-анымсаң, нәмәрт сөзин сөйлеме, 
Жатыр деп айтасаң сексен палўандн, 
Бул баланды сол палўаннан кем деме,

Алла дейип сарыала атқа минермен, 
Пирлерден жәрдемди сорап жүрермен, 
Талабан бюлыппан сулнў Куртқаға, 
Өзим жалғыз туўнлғанман енемнен, 
Сол Қуртқаға талап әйлеп көрермен.



Сонда Ақшахан се'йледи:

— Сен келгенше, шырағым*
Дүнья-малды бир жэмлеп,
Қарежет қылып турарман,
Жете алғандай ҳал болса,
Дәм кейниңнен барарман.
Жақсы болса баласы,
Атаға хызмет қылмай маг 
Аман-есен сен барсаң,
Аршаға оңты ата алсан,
Несип болып қулатсаң,
Биз ушын аттым оқты, деп,
Айта гор, балам, сөзиңди,
Қуртқадайын сулнўдн 
Бере гөр, балам, өзиме.
Ким алса да Қуртқаны,
Ол кейнинен қалмайман,
Бир дүгисип көремен,
Жолың болсын, Қобланым,,
Бар, кете бер жолыца,
Жуўан бердим өзиңе.

к * *

Қогміші ата-янасына хабарласпай, Сейдимхан батырдьщ 
пне қарап жөней берди.

Минип аттын белине,
Шьщты Қызыр шөлине,
Раўан болып жөнеди,
Атадан жалғыз мәрт Қоблак 
Сейдимханның елине.
Шапқан аттың тозы менен*
Ақшахан жүрген изи менен*
Гә күни, гә түни менен,
Мәртлер сегбир ңьілады.
Толқысып аққан дәрьядай 
Толқысып ойнап барады.
Минген бедеў желеди,
Атланып жүрген жигиттиц



Сыйынғаны пири еди.
Аран менен селеўди,
Аттың оты дер еди.
Ҳэр булақтан суў ишни,
Жеткен жерде қоиады:
Гә қонып, гә түсленип,
Жете алмай сегбир қылады. 
Минген аты дүр еди, 
Сыйынғаны Кобланның 
Қызыр Ильяс пири еди,
Гэҳи көлде, гэҳи шөлде,
Батыр жеткен жерлерге 
Мийман болып барады,
Қызыр Ильяс бабасы 
Алдында басшы болады. 
Жақын жерде ел болса,
Атын күтип дем берип,
Арьлўлап сайлап жем берип, 
Талап әйлегі барады.
Ж ай тасындай жайнады, 
Суўль1қть1 ғырш-ғырш шайпады, 
Астындағы бедеў ат,
Ақ кийик пенен жарысып, 
Керилип дойнаң урады,
Ор қояндай бүгилйп,
Кер кийиктей тигилди,
Узақ майдан шөллерде,
Гә бир тақыр жерлерде,
Қулан менен жарысып, 
Толыңсып ойнап барады.
Жете алмай жолларда,
Ел сағынған мәрт Қоблан,
Дүз көрмеген жас бала,
Сегбир әйлеп барады. 
Күни-түни тынбастан,
Әзиз жанға зор қылып,
Үш ай он күп жол жүрип, 
Көринермекен бир жер деп, 
Қырға көзин салады.
Ел шетиндеги ағашты, 
Қобландай батыр баланың,



Узақтан көзи шалады.
— «Жырағырақта ел барды,
Жақын жерде көл барды», —
Деп бала кетип барады.
Ат шомылды терлерге,
Сыйынды батыр пирлерге.
Қоблан таяр болады,
Сейдимхандай батырдьщ,
Мәкән қылған жерлерге,
Қоблаи ер жетип барады,

Қуртқаға талабан болып жатырғап көп палўанлардн 
көрди. Сейдимханның комген арша ағашы қайда деп бир 
иалўаннан сорады. «Жети жерде қос болып жатқан па- 
луаплары бар, атңан оғы тиймейди, кимисине бес ай бол- 
іми, кммисине үш ай болған, Қуртқаның жолына басларын 
ңоГіі ап, сеп ҳэлек болмай қайта бер кейниңе», — деп ол 
адам жуўап берди. Онда Қоблан: •—■ Үш ай он күн жол 
жүр11п келип едим, бир тэўекел етип көрермен, аға», — 
/1,1‘ди. Сораў мспен морт Қоблан арша ағаштың жанына 
(>.!111>і11, торскко атыи байлап, сол күни мийман болады, ер- 
111 мі'ііі'11 турып, гүпшде бабасып да көреди, сары жайын 
қолга алын, аршаіа іуіріш оқ алып, атайын деп қыялла- 
III,т .  Кцігіап жүрпс қылады. Арша ағаштың қасына барып 
і, ірап гургаіідаП болса, палўанлар қыял қылар едп, бир 
ні. ііі палўаи ски қайта бара алма'йтуғын еди. Сейдимхан- 
III,ііі .111 ані.і, қагып төсек салғаиы, атаман деп талабан 
(мі.іиап адамды келип көретуғын еди, кеўлине мақул түс- 
і с, ііі ап жуўап бсрстугыіі оди. Қоблапныц келди деген ха- 
п.чрі.іп ('пітііп, Қоблапіа іуірап бпр сөз айтты:

Iіасыппап аГфылгай қарацғы думан,
/К.и' (іа.іагап,, саі»ап келип тур заман,
< ',і-111н'11 бурып ікмшш' палўанлар келген,
Ҳолск бол май \\оя цоншы, жан балам.

Қамшы урмай паз бедеўлер де желмес,
Оэи кэпир, бпр қуданы бир билмес,
Сенпен бурый пешше кеттилер өтип,
Жас баласаң, сениң қолыңнан келмес.
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Пир керекдур сизге өпер үйретпек,
Қолынан келмеген адамлар кетпек,
Жасьщ толмай буўьш қатпас баласаң, :
Жолыңа жүрсёйши етпейин ермек!

Ата алмасац қызыл гүлдей соларсаң,
Қолыңнан келмейди-аў сениң, жас балаь#*''- 
Қелмесе ңолыңнан ҳэлек боларсаң,
Атаман деп майырылып сен қаларсаң.

Нешше палўанларьш болып талабан,
Қыйықлап нешеси оған ңараған,
Жығалмай ағашты нешшеси қалған,
Ҳэлек болмай қоя қойшы, жан балам.

Әно, бул с ө з д і і  айтып болғаннан кейин Қоблан кемпиргв 
арап мынаны айтады:

— Сары жайды алдым мен де қолыма, 
Қарамайман оңым менен солыма,
Тэўекел әйлеппен жаслық басымнан,
Сиз кемпирим жүре бериң жолыңа.

Үш ай он күнлик жоллардан келермен,
Ашықлық жолында гезип жүрермен,
Аларман деп умитим бар Қуртқадан,
Арша ағашты бир ғана атып көрермен,

Сары жай алыгшан мен де қолыма,
Қылышты байладым мен де белпме,
Көп сөйлеме, от саларман тәниңе,
Қөп сейлемей кеткил кемпир жөниңе.

Мен жайайын кемпир саған зэҳэримди,
Батырлыққа келип турғаным мәлимди,
Арман туршы, наймыт болғыр, сен кемпир,
Ҳэр сез айтып келтирмегил қэҳэримди.

Ҳэр иәрсенн сөйлеп сен де турарсаң,
Зәрре турсаң, мәртлигимди билерсед,
Қөп сөйлеме, арман кеткил, сен кемпир,
Ағаштың астында қалып өлерсеқ!



Бизлер келдик куйеў болып жатпаға, 
Арша ағашты талап қылдым атпаға, 
Талабан болып мен де келдим Қуртқаға, 
Қызыңызды алып елге ңайтпаға,

Өне буны айтып болып,
Сары жайын қолға алып, 
Қорамсаққа қол салып,
Ғамгүнге кеўлин толтырып, 
Сондағы айтып турғаны:

— Оғымыз кетпесин дүзге, заяға,
Рэҳим әйлегей халық еткен субҳан, 
Ж ас басымнан талап еттим аршаға, 
Мәдетти бергейсец бизге баба жан.

Кейнимде калып тур узақта елим, 
Отла-рға жанып тур бул ўақта тәним, 
Ж ас баламан, талап еттим аршаға, 
Қуўат бер балаға шилтерлер, пирим,

Айтып болып бул сөзди 
Селлер болды көз жасыа 
Қабыл болды тобасы,
Таяр болып келипти,
Жол баслаған бабасы:
•— 'Гэўекел, бала, ет, — деди, — 
Қорықгіай балам, ат, — деди, 
Бисмилла деп оқ тартты,
Элҳом, деди, оқ атты,
Ііақпіідаи жерге  киреди,
Атқаи огы баланыц,
Арша агашты қулатты,
Қарап турган иалўанлар, 
Қулшанып көрген ооц,
Айрылдық бизлер Қуртқадан деп, 
Бәрн гүулеи жылапты.
Баяғы турған ол кемпир,
Барды қайтып үйине,
Куйеў келди шетке деп,
Хабар салды елине.



Әые булардан кейин, қызлар ләғлимаржанларды та- 
ғып, келиншеклер шашларын жууып, тэўир кийимлерин 
кийип, ҳэр жерлерге хабар берди, жекке отаў тигип, жаңсы 
жигитлерден есикке хызметкер береди, «Кўйеў келди ле
генде қуў бас жумалайды», — деген, қыз-келипшеклер 
уўдьф-жуўдьф болып, аўь1Л арасында жүреди, не бир мал- 
ларды сойып, «куйеўди пайғамбарым сыйлаған», — деп, 
жигерли жигитлер тамамы қэде-қэўметлерди де алып, эй- 
не сэҳэр ўақтьшда, ел аяғы семген ўақьггта, Қуртқа қы- 
ял қылып, куйеўди кериўге ынтығады. Өзине пардоз берип, 
узақ жолларды баслап, ҳалақанн да узын таслап, ҳасьш 
затларды тағынып, сыртынан бир астарсыз шапанды да 
жамылып, ҳеш кимге көринбей ҳэм билдирмей Қоблан 
отырған жерге жүрис қылады. Еркекти сьшаў бурынғыдан 
қалған еди. Қуртқа суль1ў Қобланды сьгааў ушын барған 
еди. Үйдин күн шығыс жағынан барып, жабықты ашып, 
көз салып қарады. Қоблан көпшикти таслап жамбаслап 
жатыр едн. Жатқанын көрип, өзине ылайық көрмей, Курт
ка мурныи жыйырып: — «Буинан да жубай болар ма, 
сонша палўанлар қалып, бупиаи иәсип салар ма, бизге ер- 
лер болар ма», — деп изине қайта берди. Үйге барып, ар
хара қарап ғамгүн болып отыра берди. Қатар-қурбылары 
келип, Қуртқаға қарап мыналарды айтады:

— Бизлер менеті сепии, тсң болып жасың,
Қуслар қонды, сениң қәдирли басың,
Бул дүпьяда ңабыл еткен тилегиң,
Қутлы болсып ңонған қусыц, қурдасым.

Нешше палўан келди сениң қасыңа,
Рэҳим етти көзден аққан жасьща,
Куйеў деген бул дүньяда мурадың,
Ҳэзир сениң қус қонып тур басыңа,

Келгенлерди қәлемедиң, жыладың,
Нешшесине оңлы жуўап бермедин,
Қутлы болсын қус қоныпты басыңа,

( Куйеўге тийгениң сениң мурадың.

40



Артық болған ендн сениң димарың.
Ҳэр кимниң бар енди сенде қумары,
Тийген ярың жас жетпеген бала екен,
Еле де бар ма екен сенин эрманын,

Сонда Қуртқа сөйледи:

— Ашылмайын таза гүллерим солсын,
Әжелим жетпей-ақ пайманам толсын,
Асық ойнап журген жас бир бала екен,
Қутлы болмасалар жэне терне болсын,

Ашылған гуллерим бугин солмаса,
Эжел жетпес ҳэм пайманам толмаса,
Баладан бизлерге жубай болар ма,
Ҳэр адамның оз қатары болмаса.

Шашын. таллап он төртинен өрмесе,
Ҳэр ким ңатары менен ойнап кулмесе,
Қус қонбаса терис қонсын, жеңге жан,
Эрман болар кеўлиндеги болмаса.

Хабарымды билпп қаяқтаи алғаи,
Ҳальш билмей, бала ҳолеклер болған,
Эрман болар қатары менен жүрмесең,
Ол баладур, бизлер ойласаң үлкен.

Қоблаи бул жерде қырың күн жатты, қазы-кәланлар 
келтирип, ^аял-қызлар жәм болып, дизден төсек салып, 
белбеўден дастық салып, шымылдықты да қурып, «шаш 
сыйгіар», «қол услатар» деп ңәделерин ҳаяллар да алып, 
екеўин бир жайға келтирди, екеўи бир твсекке жатты. 
Арадан нешше күн өтти. Қуртқа Қобланға мынаны айтты:

— Мен жылайман өз ҳальша зар-зар,
Сизди бизге жубай қылды бирубар,
Қулағын сал, тыңлай бергил, султаным,
Мен ғәрип нашарман, айтар арзым бар.

Қыял ңылдым сизге бир сөз айтпаға,
Жаман ойларымды ҳэмде жойытпаға,
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Сизге айтар сөзим мениң султаным,
Асыға көр тезирек елге қайтпаға.

Енди бизди бөтеплерге бермейди,
Шәрти питти, басқа адам келмейди,
Және қырық күп бул жерлерде иркилсең,
Ағам кетти Гө^иқаптың таўьгаа,
Елге келее мени саған бермейди.

Елге берди садақа деп асыны,
Сорасып нетейин сениң жасыңды,
Саған айтар сөзим мьшаў, султаным,
Сорап алғыл ол айдарлы тасымды.

Айтқаным тыңласаң, бунда турмағыл,
Қайтаман деп бул кемпирди ңоймағыл,
Ҳэр түрли дүньяны берер сизлерге,
Жай тастан бөтенин сирә алмағыл.

Қуртңа сөзин айтып болғаннан кейин, Көклен кемпир 
анасы «куйеўдн үйғе шақырмақлық бурынғыдан ңалған 
еди», — деп Қобланды үйге шақырады. Қоблан тапқан 
дүньялары менен үлкен үйге жақын барды. Иззет пенен 
ийилип сәлем берип, үйге кирди. Қара қойды сойып, ал
дына төс қойды, Қоблан да тапқан алтынларын кемпир- 
диң алдына қойды, кемпир Қобланға мынаны айтты:

— Мында келдпц, жан балам,
Сенлср мениң жанымсаң,
Үлкен балам Қараман,
Кишкене балам мәрт Қоблан,
Сол дэўлердиц елине,
Кетнп еди Қараман.
Ол қырық күннен келеди.
Қелгенине қарасаң,
Қалай болар мәрт Қоблан?

СоНда Қоблан сөйледи:

— Мениң мында кеткенимненг 
Хабарсыз ^алдн-аў ата-аиам,
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Қартайғанда атамыз,
Болған шығар сергиздан, 
ҚыТшалмасаң бизлерге, 
Бүгиннен жақсы күнлер жоқ, 
Жуўап берсең, жан анам.

Жәнё кемпир сөйледи:

-— Айтқанға, бала, турмадың, 
Куйеўдин, болар қәдеси,
Не берермен сизлерге,
Бсрер едим пе ңолссец.

Оида Қоблаи сәйледи:

— Дәркар смес дүнья-мал, 
Минген бедсў шабылғаи, 
Арша ағашты ңулатпай, 
Нешшениң бауыры қамылған, 
Қайшы қулақ, әреби ат,
Бәри өзимнен табылған, . 
Мал деген бизде жүдә көп, 
Қара көлге жайылғап, 
Перзентим деп бизлерди, 
Сапай гойсац кеулпңе,
Қуллық етип аламыз, 
Атамнан қалған нышана, 
Ағызды көзден жасымды, 
Арша ағашты ңулатып,
Дэўир келген тусымда, 
Қыйналмай берсең, аламыз, 
Жа'й булыт киби тасыцды. 
Алдымда ағам жоқ еди, 
Қейнимде иним жоқ еди, 
Қостар қылып өзиме,
Қулақ салсаң сөзиме,
Жай булыт тарты бермесең, 
Дәркар емес дүнья-мал, 
Жуўап берсең болады, 
Жалғыз ғана өзиме.



Сонда кемпир сөйледи:

— Ашылмайын таза гүлдиц солғаны,
Сизге қасты етксшшң кетсип дәрманы,
Ким биледи бизде жайтастыц барын,
Үйде отырған қыз Қуртңадан болғаны.

Айтыушының сырттан айтқан сөзи еди,
Жалғыз балам атасының ези еди,
Қалып едим Қараманға мен бермей,
Қалып турған ғаррымыздын көзи еди.

Қараман еккинди бирдей кәрмесем,
Сенлердиң арқаңда дэўран сүрмесем,
Нашар перзёнтимиз муңлы болады,
Ширкеў болар жайтасымды бермесем.

Аман-саў барғайсыз Қыпшақ еллерге,
Қылышты байларсаң, балам, беллерге,
Бермей қалып едим жалғыз балама,
Жайтас қутлы болсын, балам, еенлерге.

Әые бул сөз айтылып болғанпаи кейин, Қуртқаны узат- 
паңлықңа разылық берип, қыйлы ҳасьтл ўэжлерди ңызына 
беригі, ақ күймеге миндирип, кемпир ырзалаеып жылаеып, 
ак күймесин айдаўға алдына еалып қул берип, хызметине 
күд берип узатты. Нешше айлар, нешше күнлер жол жү- 
рип, Қапсығайлы Қара таўға кслгепдс, дәрбент жолға мин- 
генде, кҮймени айдап алдыпа шығарып жиберди. Қуртқа 
кете берсин, Қоблан тобеннң басына минип, төрт тәрепке 
қарап турса, алтыннан ерлер салынған, ғүдары айыл ша- 
лынған, селеў отлап жүрген бир қара қасқа атты көреди. 
Қоблан жас жигитлик етип, «жолдағы олжаны таслап кет- 
пейин» деп, барып атты услап, жетелеп жүре берди, ен- 
диги сөздн ат ийесинеН еснтиңиз:

Алаңғасар Әлнп дэў,
Жатыр екен жол тосып,
Келе берди кейнинен,
«Тур ҳа, тур!» — деп тез басып,
Сары жайы ңолында,
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Жатқан екен мына дэў, 
Қуртңанын жүрер жолында.
— Қанқызыл қасқа қара атым, 
Бердим бала сизлерге,
Мен атыма ырзаман,
Қуртқаны берсең бизлерге. 
Күтип енди жатырман, 
Жүретуғын жолыңды,
Жете ғойсам изий,нен,
Байлайын еки қолыңдЫ,
Қайда алып барасаң, 
Қуртқадайын ярымды,
Тура тур, бала, тура тур, 
Ағызайын қаныцды! 
Менмендурман, мендурман, 
Менменликке бел қойған,
Анаў турғаи Қуртқаға,
Ашық болған мендурман. 
Тыңладың ба сен, — деди, —: 
Иркилип тур сен бала, 
Геўдеқдеги жаныңыз,
Олжа болсын сизлерге.
Мьшаў турған Қуртқаны, 
Қалдырыи кет бизлерге,
Ким алса да Куртканы,
Қ а р с ы  а л д ы н а  б а р а м а н ,
Бир сынасып ңаламан, 
Басымды алсаң сен бала, 
Изиңнен сонда қаламан, 
Сенлердейин баланы,
Жер менен жексен қыламані 
Сонда турды мәрт Қоблаи, 
Бендедеи қайтар ер емес, 
Кеўли өскен баланың,
Жүреги дэўден кем емес, 
Дэўлер менен мәрт Қоблан, 
Қарсыласын келеди.
— Арша ағашқа оң аттым,
Бир атңанда қулаттым,
Алла ығбал берген соң,
Атаңа нәлет бадҳайбат,



Алып кетип Қуртқаны,
Сенде’й туўе батшағар,
Не палўандн жылаттым,
Эрмаплы болып сем ңалма,
Бермеймен өлмей мен ярым,
Сен де мендей мәрт болсаң,
Альгшў менин қумарым.

Бул сөзлер тамам болғаннан сон (ол ўақьгггақ палўан- 
лары эўели ат сорасып, оннам сон жас сорасып, буннак 
кейин гезек салысар еди), дэў — «Жас бала екенсен, атыса- 
мысаң, шабысамысан, я тутысамысан, тутысар жеринди 
айта ңал», — деди. Онда Қоблан; — «Жасы уллы сиз екен- 
сиз, ҳэмелин. болса, ал», — деди.

Эне бир-бирине уш мэртебеден гезек салып, дэўге нэў- 
бет берди. — Алысқан алты атаңның басынан кетпесин, 
не де болса, атысайық, — деди дэў. Қоблан дэўдин айбаты 
менен сымбатын эжеп тэўир көрди.

— Бунда келип, болдым дэўге дуўшакер,
Нелерге гезлсспес туўғап батыр ер,
Налыс етип жаратқапға жылайман,
Көзим жасын селлер қылып булайі^ан,
Мен жалғызбан қуўат бериц сыйындым,
Даўьггшн улысаң, уллы Сулайман.

Бизлер болдық бул жерлерге бийңарар,
Мәдетти бергейсең халық еткем жаббар,
Қаңтың жолын абат эйлеген Омар,
Кәрбалада шейит болған имамлар,

Белиме буўғаньш жипектен пота,
Бенде едим, бастан-аяқ қақлықта,
Жалғыз едим, жәрдем берин сы’йындым,
Ийеси шөллердиң я Қызыр ата.

Қабыл болды тобасы,
Келди Қызыр бабасы,
— Қорықпа, балам, дэўден, — деп 1 
Айтты да кетти сөзини.
Қарсы турды мәрт Қоблан,
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Кәпир дэўдиқ өзине,
Ол ўақларн мына дэў,
Ийнинен жайын алады,
Кегейдей оғьга салады.
Қоблан атлы баланы,
Байлап оңтың ушына,
Табанлап тартып ңалады. 
Тийгизбей оқты Қобланіға, 
Қаймығып кетти сарыала ат„.

СондІ двўлер свйледи:

— Алдадыц бизди сен бала, 
Нәмәртлик етпе сен, — деди, —» >• 
Қарсы қарап тур — деди,
Қолына алып қылышты, 
Қьшабынан суўнрьш,
Еки бирдей палўанлар,
Жалғыз ҳаял себепли,
Майданда салған урысты. 
Қобланның келди қасына, 
Қылышларып көтсрип,
У р м а ғ а  қ ай ы м  болады.
Қызыр Ильяс бабасы,
Қалқан туттьг басына,
Қылыш келип шық етти,.
Аман ңалды мәрт Қоблан.

«Еки бермей нәубетти,
Бир гезекти бер», — деди.
«— Әжеп болар, бала», — деп, 
Қарсы қарап турады.
Сол ў,ақларЬ1 м әрт  Қ о б л ан ,
Сары жайды қолға алды, 
Қорамсаққа қол салды,
■— Пирим Шахимәрдан! — деп, - 
Бабам Қызыр Ильяс, — деп, —: . 
Ашыңлардың пири, ■— деп, — 
Ашық Зэўре, Тайыр, деп, — 
Арттырды мәртлер ға’йратты, 
Бисмилла, — деп, жай тартты, — 
Элҳэмди, — деп оқ атты, >,
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Дэўден өтип оқ кетти,
Жан жерине ол барып,

». Жүрегипен оқ қапты,
СЦлар өтип кеткен соң,
— Қалдын Қуртқа биздем! — деп,
Қулашын жая қулапты.
Ақ ңанжарын қолға алып,
Кесип доўдиц геллесин,
Шұкир етип аллаға,
Қара атты жетелеп,
Өлтирип бала душпанын 
Елине қарап жөнейди.

*  *  *

Тас басып, ңум басып, га елге, гә шөлде, жеткен жерде 
•іийман болып жө.пей берди. Нешше айлар жол жүрип, 
елге жақын келип, Көк орайлың, Қөк Шумған деген жер
ге келип, Қуртқапы сол жерде қойып, елине хабар берди.

Қуртңаиы кориўге ен алды менен жылңы баққан 
Қуралай келди.

Қургқа да сыншы еди, көп жылқының ишинде бели қай- 
қы кер бийе, маңлайы жазық сур бийе, көп жылқының ба
сы еди, бир нышанды көреди.

Қуралайға сейледи,
Сонда Қуртңа не деди:
— Жылқы баққан жылқымаи,
Көп жүрген болар сергиздан,
Айтатуғын зарым бар,
Жақын келши, қайнағам,
Көримлигиң сол болар,
Жуўсап турған кер бийе,
Арысыма ба’йласан,
Қайнаға билдим езиңди,
Тыңла менин сөзимди,
Алыи келсең бийени,
Көрсетейнн жүзимди.
Ол уа^лары Қуралай,
Бийеге барды жақынлай,
Услан алып бийени,
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Бир көрмеге жүзини,
Кер бийедей бийени,
Ақ күймеге байлады,
Нықабын ашты Қуртқа жан,
Қуртңаның жүзин көрген сон,
Бийҳўш болып Қуралай.
Еси кетип қулады,
Еси ауып бул жерде,
Есеңкиреп турады.

Қыпшаңтыц жигерли жигитлери атларға минип, қыз-ке- 
линшеклер, жигитлер ҳасьш кийимлерин кийип, Қуртқа- 
ның алдынан шықты. Қуртқа келгенлерге жүзин көрсет- 
педи.

Көсилген аяқ жыймады,
Келгенди кодгс илмеди,
Шоры шелли көрмеди,
Қыншақтың не бир жигитин,
Қулы шелли көрмеди,
Келген қыз бенен жигитке,
Айтты сезди Қуртқа жан:
— Бий әдеп болып сөйлеймен,
Атам болғап ғәриптеи,
Мыпау турған кер бийе,
Көримликке сорайман.
Көримликке бермесе,
Алмасаңыз бийени,
Көсилгеи аяқ жыймайман,
Сенлерди қайним демеймен,
Бийкеш деп көзге илмеймен,
Қәтереңиз кеспесе,
Қыпшақ слге бармайман.
Көрмеймен сениц қалаңды,
Кейниме ңайтып кетемен,
Барып қайыл қылыңлр,
Үлкен ғарры бабаңды.

Ол сөзлерди айтып болғаннан кейин, қызлар сол жерде 
қалады, жигитлер айланып жүреди, бир нешеси Қыдырбай 
ғаррының алдына барып, Қуртқаның айтқан жууабын бир- 
бир баян қылады.
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•— Айланайың хан ата,
Арзымды есит, жан ата,
Арзымды саған айтайын,
Хальщ тилегип бер, ата.
Кешеги келген ол жеңгем,
Қайтып кетсе кейнине,
Жалғыз ағам Қобланды,
Алып кетсе елине,
Неге бермей турыпсаң,
Қартайып ңалған бнйеңди?

Сонда атасы сөйледн:

— Жылама балам, жылама,
Айтайын гәптиң мен женин,
Көргенсиздиң баласы,
Ол көргенсиз болмаса,
Жана келген келиншек,
Салар ма малға ол қолын,
Бийесн қурысьш, нетейин,
Малды талаў ете'йин,
Кер бийедей бийеге,
Шаўьш еди суў тулпар,
Көргенимдн айтайын,
Бере ңойсам бийени,
Еркек қулын ол туўса,
Айрылғапым баламнан,
Отыр едим мен бермей,
Ҳарам өлгир себилди,
Көргенсиздиң баласы,
Бийени кәрнп таныған,
Ат болып миисе үстине,
Кеткени бизден мәрт Қоблан.
Бермегеннм сол еди,
Не қылайын, халқьш-аў,
Ала ңойсын жан балам.

Эне бул сөзди айтып болғаннан кейин, қыз-жнгитлер» 
дни ўақтьг хош болып, узағына хат жиберип, жақын жерге 
ат жиберип, халыққа хабар салды, жигитлер ылақ ойнап, 
қыз-келиншектиц дөгерегин айланып Қоблан жатқан орда-
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ға' алып келип,/ келин қылып түсирди, кер бийеде'й бийени 
мьшаў турған ордаға өзинен бурын киргизди. Әне шақыр- 
ған адамлардан келип, алтын ңабақ аттырып, тойда палў- 
ан туттырып, ылақ, байраң шаптырып, 17 күн той берип, 
тойды да тарқатты. Қуртқа жан кер бийени қырық күн 
бақты, арадан қырық күн өткенде кер бийеден қулын туў- 
ды, шын маңлайдан күн туўдн, тобығында меди бар, тоты 
қустай жаннўар, Қоблаи мәртке миясар, Қурқа онын, 
аўзььбасьш сыпырып, қулағыиа үрледи, емшегин аўзьша 
салып, перзентим дсп жүреди. Сырық алып қолына, бай- 
талды салып алдыпа, майданға 1\уўьш жиберди. Қобланнан 
Қуртңа алты жыл мэўлет алды, арадан үш жыл Өткенде 
елге ғалаўнт пайда болып, Қоблан Қуртқаға қарап бир 
сез айтты.

Қуртңаға келип морт Қоблан,
Торы тайын тиледи,
Тилегенде бермеди,
Зорлық етии мәрт Қоблан,
Қуртқаның сонда қолынан,
Тартып алып жүреди.

Онда Қуртқа жылады:

— Қолдан зорлап алдыц тайым,
Билмедин султан ҳал-жайьш,
Жәие үш жыл турғанда,
Қандай ҳайўан болса д^,
Длар еди ол пайын.

Ендиги сөзди Қобланньщ қырқ жигитииегг еситиңлер: — 
Ҳай Қоблан аға, буннан кетсек, хаішың Қара көл, Сасық 
көл, Лэ'йлек кел, Қақрақ көл, Қорьщ көлиндеги сексен 
қулын өлтирсек, Қаршыға атлы қалмақты қулағы менен 
мурнын кесип ҳом өзине жегизсек, ханьща айтып бар, деп 
жиберсек, қалай болар, аға, — деди. Қоблан; — Әжеп бо
лар, — деп, қырьщ жигитти ксйнине ертип, ханнын қадаған 
көлине барып, сексен қулып өлтирип, Қаршығаның қулаң 
мурнын кесип, наң өзинс жегизип, «бар, хаиыңа айтып бар, 
зорлығым», — деп жиберди. Қаршыға патшаның алдына 
барып, мына сөзлерди айтады:
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•— Тақсыр, ханым, дат, — деди.
•— Арзың болса, айт, — деди.
Алты үйли Қара қыпшақтың,
Елди гезген саяғы,
Қоблан атлы гсдейдиң,
Бизге тийди-аў таяғы,
Қэҳэрлн бир ер екен.
Аўзн қанлы бори екен,
Сексен қулым өлтирди,
Мәнисине келтирди,
Қаршыға атлы қалмақпаи, 
Қулақ-мурнымды кесип,
ЬІаң өзиме жедирди.
— Мине ңылған зорлығым, — деп 
Ханым сизге жиберди! —
Айтып болып бул сөзди, 
Еңиз-теңиз жылады.

Сонда ол хаи сейледи:

— Мьшда келин Қартхожа! —
Ағай бийин шақырды: —
Хан кисисин урғаны, .
Ханға саўда салғаны,
Бий кисисин урғаны,
Бийдиң өлип қалғаны,
Ханға зор.тык қылғаны, 
Паймананыц толғаиы,
Еллерге жазың қағазды,
Жыйнап алың әскерди,
Корғаншаға барайың,
Қатынын күң. қылайық,
Жетиге шықңаи сиңлиспн,
Олжа қылып алайық,
Алып келген Қуртқасын,
Қатын қылып алайық,
Л^аңа шыққан Қобланды,
Бул ялғаншы дүньяға, 
Шықпағандай ңылайық.
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Ақшахандай хан бул сөзди айтып болып, хальщқа хат 
жазды, ўэзири Ағай бий, кеңесшиси Қартхожа бий, әс- 
керлерди жыйнап алды. Қобланның үстине бармаға ықрар 
ңылды. Қартхожа бий «ханым, арзым бар», — деди. Ханы 
«не арзың бар?» — деди. Қартхожа бий ханға қарап, мына 
сөзди айтты:

— Қобланнын ҳасльш сорасаң,
Рустемниң нәсили еди;
Тийкарғы атын сорасаң,
Дәсти Қыпшақ дер еди,
Қара Қыпшақ урыуы,
Ол айрылған ел еди,
Алты үйли Қыпшақтыц,
Елди гезген саяғы,
Қоблан атлы батырдың,
Кимге тиймес таяғы,
Қоблан атлы батырға,
Қырық мың ләшкер қол барса,
Қырғын болар деп еди,
Бул сапарды сен қойсаң,
Қырық күн тамам той берсең,
Қобланға атлы жиберсен,
Қоблаиды тойға шақырсац,
Шақырған тойға ол келер,
Отаўдап орынлар берип,
'Тойдаи орыи бермесең,
Қоблан аршыл, деп едн,
Усыны исле сен ханым,
Соннан өлер, деп еди,
Мәгәр оннан өлмесе,
Ақеуўат дегеп жерлердсн,
Хожахмет еккеи байтерек,
Соннап атты шаптырсан,
Аты қалса шөлерде,
Буннан өлер, деп еди,
Егер буннан өлмесе,
Бөке дэўдей палўан менен,
Гүрееі^ге салеан сен,
Сонііаи өлер, деп едм.
Мәғәр оннан елмесе,



Азыуцың аўнр шэҳэринде,
Квбиклидей дэўи бар,
Соннан елер, деп еди.
Буннан да ол .өлмесе,
Ат айпалмас Гоўирди,
Буны алар, дсп едн.
Атқыз оқты сақпанша,
Шэменбет дэў журтында,
Қоблан өлер, деп еди,
Ала-лай менен була-лай,
Буны алар, деп еди,
Аң кермен менен Жан кермен,
Буны алар, деп еди,
Ақлығы менен шаўлнғн,
Жети журтқа Қобланның.
Патша болар, деп едн.

Бул сөзлерди айтып болғаннан кейин, ханға мақул тү- 
сип, ҳэр аўнлға ү'й салып, той энжамын тутып, хан жар 
салдырды. Ат шаптырып д а л а ғ я .  жар салдырып қалаға, 
гүреспаз палўап болсаң, қошқарпаз болсаң, атшабар бол- 
сан, бақсн-жнраў болсац, кале бересең деп дағаза ңылды. 
Қобланға да қос атлыиы жиберии, Қобланды да тойға 
шақырды. Қоблан шақырған тойға келди, тойдан үлесин 
бермеди, Қоблан қырық жигитине: — Қырық жигитим, 
турыңлар, барлығың атқа миниңлер, еки көзди аттың қос 
қулағының арасынан айырмай жүриңлер: хан алдына бара- 
мыз, ийилип сәлем беремиз, сәлемди алса, алғаны, егер 
сәлем алмаса, ийегимдп қағарман, Ақшахандай ханның 
•егленбей басын алыңлар, -— деди. Ақшахан да «Қоблан кел- 
■генде, сәлем бергенде, сәлемнн алып, дңзеңди қозғап жай 
берсеңизлер, өзиңиз әлимдар, малыңыз патшалық» деп, ес- 
кертип қойып, бәс пеяен отырған еди.

Қоблан тар коше менен жүрди хәм ханға келди, аттан 
жерге түсип, ийилип сәлем берип киреди. Арўағь1 зор, пе- 
риштесн басым Қоблан кирип келгенде хан өзи баслап, оң 
қапталынан жай берди. Азанда келген Қоблан, сәскеге 
шекем отырды, ҳеш адам соз айта алмады. Хан Қартхожа 
бийге сөз берди:
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Хан алдында Қартхожа бий,
Ханға арқасын сүйёйди,
Қобланға қарап сөйлейди:
— Атаңа нәлет, ноғайлы,
Бабаңа нәлет, ноғайлы,
Ж айлаўға үйин қондырып,
Қорыққа малын жайдырып,
Ханның қулын өлтирип,
Қөрднц бс ханды оңайлыі 
Хапға зорлық қылғапың 
Малыцды океп жайғаның,
Елдсн шығып аг шагщаның,
Қайсы ханның деми едн,
Шаңан улы Аңшахап,
Қай ханыңнан кем еди,
Атаң еди Қыдырбай,
Тоғыз түлик малы бар,
Тоғыз мыц ләшкер дедиң бе,
Ақшаханныц алдыпа,
Ж әлладлардың қолына,
Атаңа нәлет, Қоблан се»,
Өлмеймен деп келдиң беі

Бул сөзди айтып болғаипан ксіііш, Қоблаяпың і^атты 
қэҳэри келип, түклери тебендей шаншылып мыпапы айтты:

— Атаңа нәлет, Қартхожа,
Бабаңа нәлет, Қартхожа,
Сен тилиңди тарт, хожа,
Ханның аўзн сенбедиң,
Бийдиц аузы сенбедиц,
Басыц көтер Қартхожа,
Кимлер айтты хожа деп,
Ҳийлекер шайтан сен хожа,
Ж азлаў ға  малым жайдырсам,
Өзимнин, қойған бағатым,
Жети атадан бермағаі-іі
Суў жиберген көлатым1 
Бунда ханның неси бар.
Үш а'й он күн жол жүрин,
Арша ағашын ңулатып,
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Сексен палўан жылатып,
Сейдимхан батыр елинен,
Қыз Қуртқаны келтирсем,
Бунда ханңың неси бар.
Өзимнин ғайрат күшимде,
Бунда хаішың неси бар.
Сойдым өзим малымды,
Шаштым алтын иулымды,
Бунда ханнын, неси бар.
Өлтирсем, мен өлтирдим,
Өзимниң анық қулымды,
Эўладьгаан Шыцғыстың,
Тахт үсннде Ақшахан,
Ақшаханның атасы,
Ж урт сораған Ш ақан хан,
Шаңан ханның атасы,
Қанушадай ғарры қул,
Дэўлетим келген шағында,
Түйемди баққан қулымды,
Енеси . еди Хапдыр бий,
Тезек терген күңнмдн,
Кэҳэрим келсе Қартхожа,
Қараш а қулдай көрмеймен,
Тахт үстинде ханыңды,
Көп сейлеме Қартхожа,
Алайын ба жяныңды,
Ишейин бе қаныңды?!

Әне, сөз айтылып боғаннан кейин «қорықпасаң сыбыр- 
лаймысан», — дегендей неге айттырдым деген күн туўьш. 
Ақшахан Қартхожа бийге бир сөз айтып турған усайды.

— Ҳаў Қартхожа, Қартхожа,
Сен тилиңди тарт, хожа,
Ырылдайсаң, қаппайсаң,
Айтар гәпин таппайсаң,
Қоблан туўе бәтшағар,
Бизлерге де жақпайсаң, _
Қоблан туўе бәтшағар,
Айтар гәплер ол ма еди,



Ханның дәрти ңул ма еди, 
Айтсаң бойма бул сөзди,
Үш ай он күн жол жүрип, 
Қатаған Ноғай елинен, 
Қараманның халқынан,
Арпіа ағашты қулатып, 
ГІалуанларды жылатып,
Ақ күймеге мингизип,
Қыз Қуртқаны әкелди, 
Алаңғасар Әлип дэў,
Әлші дэўди олтирип,
Сәтппе исин келтирип, 
Батырлыгыы билдирип,
Он жети күн той берди,
Ханым деп атлы келмеди.
Атам деп мүше бермеди, 
Буннап окпем бар еди,
Айтсан бойма бул сөзди.
Ж әне қырық күн той бердим, 
Үш мэртебе ат жибердим, 
Шақырттым, Қоблан келмеди, 
Буннан окпем бар еди,
Айтсан, бойма бул сөзди. 
Қ азақ  халқы атыпан,
Келип еди алты бий, 
Шақырттым, Қоблаи келмедй. 
Буннан да окпем бар еди. 
Кенегестен Керим бий, 
Алмау-ыттан Омир бий,
Бул да келди Қартхожа, 
Шақырттым, Қоблан келмеди, 
Туркменией шығып алты бий. 
Бул да келди Қартхожа, 
Шақырттым, Қоблан келмеди, 
Буннан окпем бар еди.
Терт мы и үйли Дулурдан, 
Буннан да келди ғой терт бий, 
Шаңырттым, Қоблан келмеди, 
Буннан да екпем бар еди. 
Шымамиаи келди жети бий,



Шақырттым, Қоблан келмеди,
Сексен үйли хожа да,
Сары хожа, Кәмбил бий,
Шаңырттым, Қоблан келмеди.
Қулы қурысын, иетейин,
Дүпья қурысын, нетейин,
Ж атқан ғана жыланның,
Қуйрығын бастың сең, — деди, —
Бүйтип берген той қурысык»
Қоблан атлы жалғыздан 
Қорқып өскен бой қурысын,
Отаўдан орнын бер, — деди, —
Тойдан үлес бер, — деди, —
Өзіі батыр ер екен,
Жайғастырып кел, — деди, —
Жаны, мүлкнм сеники,
Кожам жан езиң бил, — деди,.

бул сөзди айтып болғаннан кейии «патшадан ^үким бол> 
і-анда, ўэзирде не ыңтыяр», — дегендей ақ отаўдан орын, 
тойдан үлес берип, жайғастырып келди. Ерте менен турып,ат 
шаптырьщ далаға, жар салдырып қалаға ғалаўьгг салды 
араға;

Он сегнз дийўан шығыпты,
Атты хатлап алмаға,
Нешше дүркин ат шығыпты,
Ақмешитке бармаға,
Хан байрағы қырық ғашыр,
Қырық ғашыр зерин алмаға,
Көкленнен шығып тоғыз ат,
Көллиден шығып ҳэм бес ат,
Бул да кетти байраққа.
Жалайырдан жалғыз ат,
Үйсиннен шығып үш ат,
Бул да кетти байраққа,
Найманнан шығып сегиз ат,
Бул да кетти байраққа,
Ш убардан шығып төрт ат,
Төрт мың үйли дэрменнен,
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Буннан да шықты төрт ат,
Айыл жетпес ала ат,
Қуйысқан жетпес қула ат»
Балаларға басшы қып,
Жнбернпти тағы да,
Ҳақтьвд улы Полатты,
Ащнахан мннген көк атты,.
Есабын днйўан алады,
Есапка алып ол турса,
Бир кем тоқсан болады.
Атадан жалгыз Қобланға,
Қара Қыпшақ халқынан,
Қытай, Қыпшақ журтынан,
Ат шабар бала бармады,
Уллнтаў дедн қышқырды,
Тоқсаба деп жылады,
Уранын айтты шырлады,
Ж еккелик келип басына,
Ж алғы злық келип турады.

Булардан кейин Қобл^н турып, «Ҳэй қырық жигит, мин- 
гениңнз өгиз бе, бақңапьщыз доңыз ба», — дедн. Қырык, 
жигиттиң ишинде Шамай менен Дуғдар ңасына ж у ў н р ь т  
келеди, «Қоблаи аға, неге қэҳэрин келип тур», — дейди. 
Өлгениңниң гөрнне қэҳэрим-келеди,—дейди Қоблан. — Ат 
шабарға атын болмаса, дәрт, тойда үлесиң болмаса, той 
емес бир түрли ой. Қара Қыпшак халқынан ат шабарға 
ылайың бала жоқ па, қуўьш келшп тезирек, — дейди.

Баланың дэреги ҳеш жерде жоң болған соң атына қамшы 
урып Шамай жөней берди. Кетип баратырса, бнр гөне там* 
ның ңуяшламасындй аі  ̂ шыбып менен айқасқан, көк шыбын 
менен гүрескен, шыбынлар менен тирескеи, аязға басы ты- 
рысңан, көп шыбын менен урысқан, нардай белн бүгилген^ 
басына ңонған шыбынныц аяғы тайып жығылған, басы ший- 
шедей жылтырағап бир таз баланы Қобланның алдына 
зиңиллетип қуўьш келди. Қоблап, «бул не бала,» — дейди, 
Шамай сонда «ақшамы менен аязға басы тырысса, күни 
менен шыбын менен урысса, уйқыға сергегирек болады, бун- 
нан артық бала неге керек», — дейды. Қоблан сонда, «аг 
шабармысан, бала», — дейди. Балы «Қуда сақлағай, аға,
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бирақ гәпиң жерде қалмасын, шансам, шабайын, қырық 
қулаш арқанды ал, аяң-қолымды беккем етип ерге, тацыц- 
лар, барғанша жерге түспек жоқ, урҳа-ур-баса-бас пенен 
.барсам, барып келе қояйып»,—деди. Буннан кейин Қоблан 
төмендегилерди айтады: <

— Саған атты бергенше,
Эрманлы болып қалғанша,
Қоцылтаң ерди салайын,
Ҳаққа қуллың қылайын,
Бизлердейин жалғызға,
Мәдет бергей қудайым,
Өзим-ак шаба ңалайын, —
Дегі ңоцылтақ ер салады,
Ҳаққа ңуллық қылады,
Лқшаханның алдына,
Ат ойнатып барады,
— Ж урт ийеси ханымыз,
Байрақ не? — деп сорады.
Сонда Ақшахан сойледи:
•— Минген бедеў желер, — деп,
Мәртлик дэўран сүрер, — деп,
Ат байрақтьщ басына,
Қырықта ғашыр зер қойдым,
Өзим минген кок атым,
Оздырып келип Полатым,
Ат байрақтан келер, — деп.

Ат шаппаған даладан 
Зар  жылаған мәрт Қоблан 
Бир кем тоқсан баллардың,
Қеткенине жигитлер,
Бир күн өткен арадан.
Тэўекел етип кейнинен,
Қуўғьшши болды мәрт Қоблан,
Өрме қумнан өрмелеп,
Оннан өтип барады,
Еспе ңумнан еспелеп 
Ерисип атлар, жонеди,
Алдым бийик, артым жар,
Айланбаққа жерим тар,
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Жығылар болсам әй жаббар, 
Сүринер болсам бирйўбар! 
Он еки иймам, төрт шәрьяр, 
Ҳальшнан болғыл хабардар, 
Он бир Аҳмед, жети Султан 
Сизлер болың мәдеткәр, 
Мэдийнада Муҳхаммед, 
Түркстанда Хожаҳмет,
Ҳақ та жалғыз, мен ж алғы зи 
Мүшкилим қараи әйлеме, 
Куўат бергил бприўбар!
Шуў жаннўар, шуў! -— деди, 
Қоблан минген торыша,
Шуў деп қамшьі урғанда, 
Сары жайдың оғындай, 
Шертилип жарықлық жөнеди, 
Ол тебе менеп бул төбе, 
Баўнрьшда ойнап барады, 
Жеткен жерге қонады, 
Шағым менен жол жүрип, 
Салқын менен ендирип,
Атлар ойнап барады.
Таў жүйриги ақ кийик,
Қулан менен жарысып,
Жете алмай сегбир қылады. 
Селеўден атын отлатып, 
Шәшмеден атын суўғарьш, 
Арадан бсс күн еткенде, 
Балалардыц изинен,
Ат ойнатын барады.
Балалар  қамшы урады, 
Қоблан да қамшы салады.
Ат есабып алады,
Айыл жетпес ала аты, 
Қуйысқан л<етпес кула аты, 
Ақшаханныц көк аты,
Алдын баслап барады,



Арадан он күн өткенде,
Дәрбентке олар жеткенде,
Ақшахан минген көк атқа,
Зәнгилесип барады.

Қақтың улы Полат Қобланға қарап, өзин мәрт били.;. 
Қобланды пәмәрт билип, көкти тулпар санап, торышаны 
ябы санап, қайт кейннңе, Қоблан, — деп мынаны айттыг

— Атлар шаппай бул майданда раўана,
Мәдет бергей пирим Шэҳимардана,
Бундай жолға торы тайың жарамас,
Абырай барда ңайт кейниңе, ҚобланымІ

Саўаш болмай бедеў жалын тарамас*
Тарыққанда пирлер ҳалдан сорамас,
Абырай барда қайт кейниңе, Қоблан сен.
Бундай тайың бул жолларда жарамас»

Ат сүринер бәлепт таўда дойнақтан,
Хаслың жалғыз сен қайтарсаң ғайраттан,
Абырай барда қайт кейниңе, Қоблан сен,
Көк ат барда үмит етпе байраңтан.

Сонда Қоблаи сөйледи:

— Минген бедеў дағыстанда желеди,
Муҳмнн болсан ңудапы бир бил- — дедп, —•  
Эўлийе болсан кезиң сальш кор, — деди, —»
Сол атлардан кимниң аты кем еди.

Жерлер лэрзем берер еткен пэрияттан,
Өзиң нәмәрт сен қайтарсаң ғайраттан,
Эўлийе болсаң көзиң менен көр, — деди, —в 
Алла сүйген бенда өтер байрақтан,

Бул демнңнен ол демиңди дем деме,
Сен Полатсаң, ондай сөзди сөйлеме,
Бахты жеңген бенде өтер байрақтаң?
'Горы тайды кек атықнан кем деме,
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Ат сүринер бийик таўда тасыңды,
Ағызарман мен көзиңнен жасыңды,
Ат себепли ондай сәзди сөйлесең,
Ендигиде мен кесермен басыңды.

Бул сөзлерди айтып болғаниан кейин, Қақтың улы Полат 
Қобланға қарап, ердиң ерлигин билип, дос болайық, деп бир 

£өз айтты:

— Мен жылайман өз ҳальша зар-зар,
Сенлер менен дуўшар қылды бириўбар,
Қулағың сал, тыңлай бергил мәрт Қоблан,
Мен Полатпан, айтатуғын арзым бар.

Ат сүринер бәлент таўда тизине,
Султанымсаң, ңулағың сал сөзиме,
Мен Полатпан, айтатуғын арзым сол£
Қыяметлик дос болдым мен өзиңе.

Бедеўге мингенде саррас жол, — деди, —
Батыр болсаң берман жақын кел, — деди, —» 
Қыяметлик дос болдым мен сендейге,
Ханныц аты көк атқа сен мин, — деди,

Өмирим меннң бул дүньяда зая ма,
Дос болғанның сөзи еки бола ма,
Кел, ҳа Қоблан, мингесейик кел, — деди,
Ханнын аты көк атты сен аяма.

«Сонда Қоблан сейледн:

— Талаи болмағай дүиьн-мал,
Бендем дегсй ҳақ жаббар,
Достым да болсац, Полат жан,
Аіідаіі бер атты жапа-жан,
Ат шапқап майдан пэрнятта,
Ханыңыз қайтса ғайраттан,
Көзицнеи сепиң торы тай,
Озып барса байрақтан.
Ат шаипас майдан лалазар,
•Қоблан жан атқа мннди деп,

48



Айтып барса көп балалар, 
Ж ары  жолдап қаштың деп, 
Хан әйлер пейлн тарлықты, 
Байрақты бермей Ақшахан, 
Хан ңылар әбден зорлықты. 

Атадан жалғыз Қобланға. 
Өлимнен жаман қорлықты, 
Достым болсаң майданда, 
Айдай бергил Полат жан, 
Сизде абрай барлықта.
Полат пенен мәрт Қоблак, 
Дос болып бул майданда, 
Аттың басын бурады,
Екн бирдей бедеўди, 
Қайырып жолға салады;
Бир кем тоңсан көп атлар, 
Кейнинен қалмай барады, 
Тақыр жерге келгенде,
Тай да зорлық қылады. 
Қумлақ жерге келгенде,
Көк ат зорлық қылады.
Бир кем тоңсан көп баллар, 
Кейнинен қуўьш барады. 
Ақшахан минген көк аттың, 
Хаслы затын сорасан,
Қоблан минген торы ат пенен 
Аталас едн жаннўар,
Ж ел бнйеден тууыпты,
Суў тулпардан болыпты, 
Аңтың таўьш жайлағап, 
Хасылы Қарабайырды.
Алты мың үйли алшыннан, 
Асып түсип барады.
Торт мың үйли Дәрменнен, 
Дөнип өтип барады.
Қызыл қумның үстинен, 
Қырқып өтип барады. 
Есаплап олар санаса,
Қырың та мезгил болады. 
Қырық та мезгнл болғанда,



Жигирма күнлар толғанда,
Полат пенен мәрт Қобла н,
Қөзлерин таслап қарады,
Атлардың жалы өрилди,
Жете билмей телмирди,
Кэмбил пирдии еллери,
Қоблан атлы батырға,
Байдақланып көринди.
Ат шомылды терлерге,
Сыйынды мэртлер пирлерге,
Қоблан да та»яр болады,
Полат пенен екеўи
Сары хожа Кэмбил пнрдиң,
Мешпт салып белгилн,
Туўнн тиккен жерлерге.

Буннан кейин, Полат Ақшахан жнберген он еки мүше,, 
тоғыз жағалы сыйлықты хожалардың алдына қойды, Ах- 
шаханның пәтиясын берсин деген сораўьш да айтты, «Алтыв 
көрсе пернште дюлдан шығар» деген, алған сыйлықты бели- 
се алмай, төбелесип атырғанында, Қобланныц Қызыр 
Ильяс бабасы есикке таяр болды, хожаларға ңарап мынаны 
айтты:

Iюріікчі.п:! жыладыц ҳаққа зар-зар.
Хожалар боларсац бүйтсең, қоры-зар,
......... бергеп ииамларын алмаңлар,
Үііиіі күіісші сскееп үйли көп хожаі

Аіпылмлііыіі та.ча гүлдей солмаңлар,
Өзііц хожа іакаббырлық қылмаңлар,
Үйнц кү11с1111, ссксси үйли көп хожа,
Хаі-шыц бергои уарам малын алмаңлар»

Баста.п кстиес қаііпл мепсп зоҳмети.
Қоблан жапга жаўгай қудай раҳмети,
Наймыт ханиыц той бергендей неси бар.
Қаст еткени Қыдырбаіідыц перзенти.



Алла рэҳим еткей бундай партиятқа,
Қобланды қоймацыз уллы уятқа,
Кәпир ханның иігамларыи алсацлар,
Сиз барасыз гүиалы бон дозаққа.

Ссгбпр әйлсп қыя шөлде жүрермен,
Өзим алым, ҳақ санасын билермен,
Бул сөзнмпиң мәнисин бнл хожалар,
Қоблап жанның Қызыр Ильяс пиримен,

ИІоршьш кетти хожа пирднң сөзинен,
Мәрттиң хабар алды баба өзинен,
Айтып болды көп хожаға сөзлерин,
Песин ўақта ғайып болды көзинеи.

Бул сөзлерди айтып болғаннан кейин хожалар Полатқа 
айтты:

— Атты шауып өтпцлер, бәршеңдн корнп қалайық, ҳэм- 
меге тең пәтня берейнк, — деди. Ат қашырар жерлерн хо- 
жалардың аржағында бир сәскелнк жол еди, атлаиып кетип 
күн батар ўақта Ақсуўат деген жсрге жеттн, сол жерге мий- 
ман болдьі. Ертең менен турды, ат есабын алды, бир сызық 
алды, ҳэмме атты теңгерди, сонша аттыц ншннен бир ҳай- 
ўандн кем көрдн, кимниң дегенде Қобланнын, аты дей бер- 
дн. Мннген бедеў желдн ме, мәртлик дәуран сүрди ме, аты 
жолда жарамай, достым Қоблан ө л д і і  ме, деп Полат ар 
жағына қараса Қобла.пныц минген торы аты фнр майдан- 
лықтыц аржағында байдақлапып кориндіь Полат берман 
кел десе, Қоблан аррағыраң кетти.

Полат жан бермаи кел деп бир соз айттн:

—Қурыльіп тур бул басыма зимнстан,
Мәдеттн бергейлер халык еткен субҳан,
Ҳэлек ңылма, Қуртқа баққан тайларды,
Бул еөзди ядқа ал, достым мәрт Қоблан.

Достым болған мәрт Қоблан,
Бүйерге кел де, бирге қаш,
Он терттен гэўҳар айларды,
Яд етип ңоднр жаббарды,



Бул жерге кел дс, бирге қаш,. 
Ҳелек қылма, жан достым, 
Қуртқа баққан тайларды, 
Мингенде беДеў желер деп, 
Мэртлик дәуран сүрер деп, 
Сенлерди шарлап турғанман, 
Дослыққа мэлел келер деп 
Бул жерге кел де, бирге қаш,, 
Достым болған, Қоблан жан?

оида Қоблаи сей лед и:

■— Ашың оты лалазар,
Алладан басңа кимим бар, 
Қашыра бер атынды,
Сепией ңалган ңатынды.
Достым болғап, Полатжан, 
Ашылмай гуллер солмайды, 
Тилегин қабыл болмайды, 
Қашыра бер атынды!
Дослыққа мэлел келмейди, 
Қашыр атыц сен—денди! —• 
Ҳлк, жолыпда Нсмайыл,
( ) . I кіібапы і алдырі ан,
/I ППрапым, я Қолнл,
ДА. і 11■ і бергеіі горы тайга,
Оўелн /Колил Жабрайыл- 
'Горы ат барса байрақтан,
Хан ойлер иейли тарлықтан, 
Ііаіірақ бермеіі Ақшахан,
Ж ары жолдап цаштыц дсп, 
Хапып. қылар зорлықты, 
Алдыцызді.1 алла ашсын.
Іісрдмм досіым жуууапты. 
і п.'і уақ.іары ! Іолат жан. 
Хожаларга бнр қарап,

Дг шапплс маіідан далалар , 
Жабраііі.іл дем жылаңлар, 
Қоблан бердн жууайты.
Ат кашырыц балалар.



Ақ мешиттиц арты жол, 
Адасқаниың алды жөн, 
Алдыцызды алла ашсып,
Алла акбар, көп балалар! — 
Бул сөзлерди есигип,
Бирн кем тоқсан балалар,
Ат қашырып жөңеди.
Атадан жалғыз мәрт Қоблан, 
Асықпайды мэрт Қоблан,
Аттап жерге түседіі;
Айылын аттың шешеди, 
Қайтадан ер салады, 
Түсерликке келгенде.
Ер мойнына кетер деп,
Қос қуйысқан салады, 
Өрмелеспе келгенде,
Ер кейниие кетер деп,
Қос сийпемет салады,
Шам айылын пық тартып,
Алгы айылын узайтып,
Қублаға басыи қаратып 
Секирнп атқа минеди.
Я жаратқан алла, деп,
Пирнм Шаҳимардан, деп, 
Бабам Қызыр Ильяс, деп,
Яр бола кор Субҳан, деп.
«ІХІүў!» дсп Қоблан жөнеди, 
Астынд а г ы то р ы ш а ,
Туўесилмей шабысы,
Ж аңа қашқан қояндай, 
Топылымнан қашқан қунандай, 
Секирпп ойнап барады. 
Аспаннан келди бес тырна, 

.Тырна емес еренлер,
Ат танапңа қол салды.
Тырна болып келгенлер 
Пирден мэдет болган соц, 
Толықсып ақкан дәрьядай,
Ж үз тоқсанлық жорғадай, 
Толңысып ойнап барады,



Жүйриклиги атлардыц,
Ушқан қус пенен жарысты,
Алдында қашқан баллардың,
Кейңинен жақын барады,
Тасып өтип торыша ат,
Балалардың алды мерен,
Әйпе песин ўақтьшда,
Сары хожа Кэмбил пир,
Дэрет алган жерине,
Қоблан таяр болады.
Ассалаўма элейкум, деп,
Ҳақ сэ'лемин береди,
Сары хожа Кэмбил пир,
Сэлемин элик алады.

Булардан кейин, Кэмбил пир Қобланға қарап, аттан 
миііман бол\деп, мынамы айтты:

— Талан болсын бул жерлерде жыйған мал, 
Мәдетти бергейлер халық еткен суҳбан,
Меидей Кэмбил пириц сизден айлансын,
Бир күп қопақ болып кеткил зүрнятым.

Рустемдей болгай сепии, айбатын,
Дүлдүлдей болғанлар минген торы атыц, 
Кэмбил пирдеи алма балам бэддуўа,
Бир күн қонақ болып кеткил з а н я т ы м ,

Ақшахап сизлсрге душпан болыпты,
Кэмбил ппрпц балам саған жолықты,
Кэмбил пирдічі алп.іл балам ііэтпя,
Аі цулаіірінда іэрре тсрлер қалыиты.

Сопда ҚоГілап соіілсдіі:

І^Урылі апда Гіул басыма зимистан,
Біплер келгеи жпгербептиц балацмаи,
Бүгип қопсақ агым жолдаи қалмай ма,
ГІирим болсац нэтия бергил, баба жан.



Дэўлетим бар, жыйғаи көплеп малым бар, 
Қурбанлың айлсген шийрпн жаным бар,
Пмр де болсаң пэтня бср де қала бср,
Ол елнмде Ақшахандай халым бар.

Ашылмайып таза гүлим солмай ма,
Торы тайым озбай кейин қалмай ма,
Потйя- б'ерип қала бергил баба .жан,
Виз жалғызға көп зимистан болмай маі

Пир деп туттым пешиңнен 
Пәтия бер, К.әмбил пир,
Ер деп туттим етектен,
Потия бер, Кәмбил пир,
Әлуан деп туттым шақацнан,
Потия бср, Қәмбил пир,
Муштай тайға мингеңмен,
Қаларымды билгенмен,
А р - н а м ы с қ а ш ы д а м а й,
Сизге иссиип кслгенмен,
Пәтия бср, Кәмбил пир,
Атым барса байрақтан,
Арымды алсам қалмақтан,
Абырайы бйзики,
Барлық байрақ қудайы,
Ат байрагы с-изики,
Пәтия бср, Кәмбил пир.

Сонда ппр сөйледи:

— Минген бедеў каміны урсаң желеди,
Ғагіыл бенде әжел жетсс, өледи,
Бир адамныц кеўлип бузған, шырағым,
Мың кәбаны бузған киби болады,
Гә қоиғыл, гә қонбағыл езиң бил,—деп жылады.

Бул сөзлер айтылып болғаннап кейин, «ат қалса, ңалсын, 
мыц кәба бузылмасьш», — деп сол күни мийман болди. Ел- 
диң шети жатқанда, от қызылы батқанда, кейнинде қалған 
атлардыг барлығы гүулесип өтти. Сонда хожалар, «Хей,
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Полат жан, бир азырақ турып кег, пирден пэтия алып кет» 
деп қыйқыу салды. Онда Полат сөйледи, «дэркар емес 
пәтияң, айдарға мал қыла бер, шайнарға нан қыла бер, 
дэркар емес пәтияң. Атқа таққан аидызы, Қыдырбайдың 
жалғызы пәтняңды соған бер, майданға тиккен ,тереги, 
жаўль1 күни кереги, пәтияңды соған бер, пәтия берпп қал- 
масаң, алдыма сүйреп салмасаң, батыл болғайсаң Қамбил 
пир», — деп ол да қайрылмай раўана болды. Хожалар гезек 
не гезек ат сууъпты, жэбпр менен қап жутты. Үш мэртебё 
аг сууғарып, таң алдыпда тер алды, аттан тер ал мак сол 
хожадан қалып еди, ағарып таи, атты. Хожалар бэрн жыйы- 
лыи пэтия берип, Қоблан жапды узатты. Еки ярым күн 
өткенде баягы хожаға ўэсият бергеи бабасы Қобланның 
алдынаи шығып жолда корген ислерип бир-бир баян етти:

- /
— Ж алғыз балам мэрт Қоблан,
Сабыр әйле бнр заман,
Сабыр етсец рэҳмет бар,
Бийсабырға нәлет бар,
Сабыр еткнл, Қоблан жан,
Ат тарықпай жол жүрмес,
Ер тарықпай күи кермес,
Ат тарыққан жеринде,
Менмеиліщти ойлама.
Бул кеткеинен кетерсең,
Жолды мәскәи етерсең,
Үш күн тамам жол жүрип,
Ана кетксн баллардың,
Кейнниен қууып жетерсен,
Кеііниііси қууып барарсаң,
Ал.асқаііііыи, алды жнн,
Л,л:і('(і[п (іал./іар Оара'1'і^ан,
•• Жол ц;і.11 '1.1,1 мынд і баллар!» деп,
\'ш млртебе шарларсаң,
Г.с111 піч он кип баллар,
I ’.сшпч'с і си ол кетер,
ІМапқяп а і іы ц  п.чп менен,
Коткен I Іолат нзп менен,
Кеппппсп атлар саларсац,
Бир ярым күп өткеиде,

71



Полатты қуўьш барарсац, 
Ақтаўдаи төмен түскенде, 
Қосылысып -түсерсең, 
Шығарлыққа келгеиде, 
Ақшахан мимгеи көк аттың, 
Қуйрығынан бир тислеп, 
Зордан атың шығады,
Таў үстине мннген соң,
Еки бирдей- бедеў ат,
Үш күн тынбай шабысар, 
Арадан он күн өткенде, 
Шабысын атың толтырар, 
Ғамгүнге. кеўлин, толтырар, 
Кызыл ж узиц солдырар, 
Капеығайлы Қара таў,
Қара таўға келгенде, 
Шабысын атың толтырар, 
Көзицнен жасың тәгилер, 
Нардай белин, бугилер, 
Астыңдағы торы атың, 
Әбден шаршап жығылар,
Ат жығылған жерйнде,
Эўел айтсаң алланы,
Яд етсең биздей бабаңды, 
Ийшалла мәдет берермиз, 
Ж н л а ў ь т д а  жүрермиз,
Мен-менликти ойл асац, 
Қолыца қанжар сеи алсаң, 
Турмады атым деп шалсан* 
Жнлаўьвднан аларман, 
Таўлап жерге урарман, 
Қарын киби сенлерди,
Қара жерге тарттырып, 
Жерге жемтик қыларман. 
Оннан арман откен соң,
Үш күн тамам жүрген соң, 
Қақтыц ули Полатқа,
Ат ойнатып барарсаң,
Ат дәрбентке барғанда, 
Барып мийман болғанда,



Нелерден не көрерсең,
Уйқыдап жатып түс көрип,
Жети гүлгин кесеңди,
Үш дийўана бабаңды,
Жети бирдей ақ гүмбез,
Ж убы емес, тақ гүмбез,
Ол гүмбезди көрерсең,
Жети кесе шарап ишерсең,
Оннан арман өткен соң,
Атыц барар байраққа,
Ар аларсаң душланнаи, 
Менменликтн ойл а м а ,
Кишиликти ойлай көр, , 
Ж алғы з балам мәрт Қоблап, 
Алдыңызды алла ашсын,
Бар кете бер, Қоблап жаи.

Ппрден жуўап а л а д ы , .
Атын жолға салады,
Ж олға раўана болады, 
Баладардьш, кейнинен,
Қоблан қууып барады,
Арадан үш күп өткенде,
Пири айтқаи жеринде,
Балалардын изинен,
Жақыилап Қоблан қалады,
Көзлер таслап ңарады, 
Адасқашш ц алды жөн,
Адаеъш баллар баратқшг, г 
■■ >Ко.іі цалды мыида баллар!» деп, 
Үш м.іімсін' шарлады,
I іллалардып, цулагьш,
ЖлГіраі іші  бскксм байлады, 
Қы іЦыула і  ап длуі.ісы,
Балаларга бармады.
Полаттыц кетксп изипеи,
Ат салыи Қоблан жөнеди,
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Табаны тасңа тақылдап,
Азыу тиси шаңылдап,
Қу й ы с қа 11 ы ш ы р пылда п, 
Аўзьшан аққан ақ көбик,
О мыраўга іпарпылдап,
Хәр бир майдан жерлерде, 
ІІІабысыііа шыдамай, 
Ж абрайыл деп шырцырап,
Ат шауып Қоблан жөнеди. 
Бир күн жүзи толғанда,
Айыл жетпес ала аттың, 
Қуўьш жетти соцынан, 
/Кеткен жерде қонады,
Гэҳи жерде түсленип, 
Булақтаи алып суў берип, 
Селеўдсн жақсы отлатып, 
Ж әне бир күн болғаида,
Бес күн жүзи толғанда, 
Қуйысқап жетпес қула атқа, 
Зәнтплесип барады,
Қайда кетти көк а т 'Деп,
Ол баллардан сорады, 
«Айралың жәбири өткели, 
Бизди ҳайраи еткели,
Еки күн жүзн болыпты, 
Биздеп озып кеткели».—
Бул гәплерди еситип,
Атадан жалгыз мәрт Қ о б л а н , 
Алла бергей мурадым, 
Қайтпағай сениң ғайратың,
IIIүў жаннўар, торы атым, 
Шуў, деп қамшы урады. 
Астыпдағы торыша ат, 
Қайатқа пәрман қылады,
Гә ушып, гә қонады,
Ақ кийиктей секирнп, 
Толқысып ойнап барады, 
Ж әне үіи күн толғанда, 
Ақшахан минген көк атқа, 
Қапталласып барады,



Ж эне бир күн тарысып,
Таў үстинде шабысып,
Бир күн тамам жарысып,
Қапсығайлы Қара таў,
Қара таўға келгенде,
Таўдан томен түскенде,
Әжизлнк етип торы тай,
Ғамгүн кеўлин толтырды,
Қызыл жүзин солдырды,
Әжизлнк стмп торы тай,
Ж ары  жолда болдырды,
Қоблап ҳаққа жылады,
Таўдан томен түскепде,
Аттан Қоблаи қулады.

Қоблан қыял етти, мениңдей жалғыздың аты жары жол
да жарамай ңалғаннан. бий әжел өлим жаксырак емес пе, 
д с і і  пышақты қолына алып, торы аттын жанына барып, шал
м а н а  қайым болды, шалайып дегеп ўақтьшда ат басындай 
сомжүрек сарайына сыймады, ненн умытты десе, ңудапы 
уммтып, пириниң айтқаны ядьшан шыққаи екен. Мойнына 
нота салып, таўдьш, басыпа мипип, я жаиымды ал, я торы 
пті^а қуўат бер деп мыналарды айтты:

— Меп жылайман оз ҳальша зар-зар,
Бенде едим, сиздсп басқа кимим бар,
Торы атқа куўат бергил, сыйындым,
Жоқтаи бизди бар эйлегеи бир жаббар,
Я болмаса мси жалгыздыц жанын ал.

I>.11)пI;1111.1 халық I-(ип жараттыц алла,
М 'пмI и '!пк оплатам мыц түрлп боле,
Іпрі.і . 111 ,і м а қуўат бергпл, сыйындым,
Алланып до( іы сепсеп. Мустапа.

Атып, Қы.іііір Іілііяс олемге белли, 1 
Жалгыз олсе, паяны жоқ мопзпли,
Торы атыма қуўат бергпл, сыйындым,
Қызыр бабам, мен балацпын сен пнри.
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Ат сүрииер бийик таўда қыя тас,
Кемлик пенен ақты көзден селли жас, 
Торы атыма қуўат бериң сыйындым. 
Шөллердиң ийеси, сен Қызыр Ильяс.

Зар  жылады муҳмнн елдиң баласы, 
Тилегин қабьіллап мәрттиң алласы, 
Зар-зар жылап шөлде Қоблан турганда, 
Қабыл болды Қоблан ердин көз-жасы.

«Тарыға керме,. балам», деп,
Таяр болып келипти,
Ақ сары бас қуў болып,
Келип жетти Қобланның,
Қызыр Ильяс бабасы.
Ат жанына барады,
Жығылып атңан торы аттың, 
Сауырына ол урады.
Секирип жайдан турады, 
А5'ызына жети түкирди, 
Жығылғаны торы аттың,
Тер қыстауъі болады,
Қоблан атқа минеди,
Пирден мәдет болған соң,
Шуў деп султан жөнеди.
Неше ңырды асңанда, '
Полат жанмың йейминен,
Қуўьш жётип изинен,
Омыраулап зор берип, 
Атқулақтан тер берип,
Мәрттиң мпнген торы аты, 
Қанатлыдан зор келип,
Ат дойнағы қызады,
Қуўдай мойнын созады,
Ханның аты, көк аттан,
Мәрттиң мингеи торы аты,
Дуўа баулың озады.



Сонда Қоблан сөйледи:

— Достым болған, Полат жан, 
Есит арзым бир заман,
Таяқ деген еки уішіы,
Бир ушы тийсе бизлерге 
Біі|) у111ы тийер сизлерге,
Үш күп болды, Полат жан,
Тай догспммди етпейди,
Тайга күшим жетпейди,
Өзи болғаи ср жигйт,
Жолдасын таслап кетпейди. 
Достым болған, Полаг жан, 
Мингесейик, ксл, — дейди, 
Ермен, псдеи таяман,
Ҳаққа кеўлим қояман, 
Ж арамаған  жеринде, 
Қарқыратып сояман,
Душгіаным бол'ган Лқшахан, 
Ақшаханнын алдына,
Арқалап басын бараман,
Бир бийениц қулыі-іы,
Бпр айғырдыц баласы,
Өле ғойса шөллерде,
Меп бәтшесин ураман,
Мппгес деп тур курдасың,
Өзи болтан ср жигит,
Таслап кетпес жолдасын,
Ми нгесейик, кел. — дейди.

Сонда Полат сейледи:

— Достым болған, Қоблан жан, 
Жүйрик болса торы атың,
Озып барса байрақтан,
Ол да мениң мурадым.
Ҳэсн сезди сөйлеме, 
Тәкаббырлың әйлеме,
Жолыц болсын, Қобланым, ^



Аттың басын жаздьтрды, 
Жылысып түсти алдьша,
Гэҳи тозын көреди,
Гэҳи өзип көрёди,
Ш ақмақ оттай шағадк, 
Ж улдыздай боп ағады, 
Хашіьщ аты, көк аттьщ, 
Соида ары келеди,
Бир мәртебе қарғыды,
Бес танап жерди алады, 
Қайрыла берип қарғыды,
О іі танап жерге барады,
Бир майдан ш аў ьт  қарады, 
Қоблан минген торы тайға, 
Жақынласып барады,
Еиди жеттим дегенде, 
Қуйрықласып келгенде, 
Полаттың қайтып ғайраты, 
Ллалмады көк аты, 
Буйырмэды абырай,
Сүрииип кетип бул жерде, 
Жы^ылып ол да қалады. 
Мәрттиң минген торы аты, 
Пирден қуўат болған соң, 
Жсткермей кетип барады. 
БІрғьш туры» орпынаи,
Және мнндн көк атқ-а,
Ҳақтьвд улы ГІолаты.
Және қуўдн кейнинен,
Бир мезгнл өткен уағында, 
Тағы жеттн изинен.
Алғы аяғын кереди,
Артқы аяғын тиреди, 
Омыраулап зор бернп,
Көк аты тегис тер берди, 
Ақшахан мшіғен кәк аты, 
Мәрт атынан зор келди. 
Жылысып тусти алдына,.
Бир майдан жүрди шабысып, 
Гуяғы қызып көк.аттыц,



Ғайып болды көзинен,
Әжизлик етти торыша ат,

/Кете алмай қалди- аў изинен,
Гэҳи тозын көреди,
Гоҳи өзин көреди,
Мәрттиц минген торы аты,
Жете алмай кейин келеди.

Бул ҳэдийселердеи кейин, ендиги сөзди Аңшахан патша- 
дан еситицлер.

«Эзелги душпан ел болмас, етекти кесип жен, болмас»,— 
деп Ш ақан улы Ақшахан Қоблапиыц алдына төрт атлы душ- 
панды жиберип, «Қобланиыц аты озып киятырса, «көтерме- 
леп» келинлер, есабын тапсацыз, жыгыцлар, Полаттан ке- 
йии киятырса, ийттей кушколап шақырып келиңлер». — деп 
жиберипти. Полаттап Қоблаиды кейшшрек көрип, тусынаи 
өткерип жиберип, мыналарды айтып тургаи көрннеди;

•— Ахларға тумар таққанша,
Мэрт болып дабыл қаққанша,
Ғашырды шапеаң, болмай ма,
Торы тайларды шапқанша,
Әжел өлим коп жаңсы,
Айда, күщкә! Мәрт Қоблан!
Бос қалып мәртлер иәриядтан,
Қайтыпсыз Қоблан ғайраттан,
Атыңыз ңалды кек аттан,

Айда, күшка! Мәрт Қоблан!
Ат иіашіас майдан даласы,
Қабылдур паііпа гобасы,
А'і і.піі.і і қа.чды көк аттан,
Діідл, күіик;», март Қоблаи!
Іі.пиінгар иіалдыц баласы,
Жа.'ігаппіі»іда пс /кама.п,
Ар, иамысы кнп жлмап,
ІІерзспт кеггп ядынан,

Жеккелик кслди ойыпа,
Зордаи алды өзиңи,

Батыр гуўғап мәрт Қоблаи,
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Торыша аттың мойнына, 
Көзиниң жасы моншақлап,
Ат мойнынан қушақлап 
Мы'на гэпти еситип,
Ж ығылмай қалды мәрт Қоблан, 
«Улльиаў!» деди, қышцырды, 
«Тоқсаба!» деди, шырлады, 
Қытай-ңыпшақ халқынан, 
Ақшаханнан қорықңаннан,
Ҳеш бир адам бармады,
Аты туркмен Сейилхан,
Сейилхан менен Ж-шнлхаи 
Мусылман деп аҳ урды, 
Ақшаханнан қорыққанынан 
Ҳеш бир адам келмеди. 
Жеккелик келип басына, 
Келмеди адам қасйна,
Қоблан ҳаққа бағлады, 
Ураныцбыз бизлер, деп, 
Қэўендериқ бизлер, деп, 
Аспаннаи келди бес тырна,
Ат танапқа қол салды,
Пирден мэдет бол га я сои, 
Шаншылын тайдың қуйрығы, 
Өлим ҳақтьш. буйрығы,
Қулағыи сыртт.а жапырып,
Қоян киби секирнп,
Толықеып ойнап келедн, 
Қобланның минген жүйриги, 
Қамшы берди жонынан,
Бир саат өткен ўағьшда,
Ҳақтьш улы Полаттың,
Мәрттиң минген торы аты,
Куўьга түсти алдыиа.
Бир майдян жүрди тарысып, 
Тақыр жерге келгенде,
Қуйьіп түсти алдына.
Жете алмай қалды кок аты, 
Торы тайдъщ ке^ккне,
Бир төбеге минеди,



Бир төбеге мингенде,
Қ араға көзин салады,
Көзин салып қараса,
Ш акан улы Ақшахан,
Төрткуллеп ошақ ойдырған,
Туў бийелер сойдырған,
Ортасына белги ушын,
Бир жалаўдь1 байлаған,
Хан байлаған қарашы,
Узақ майдан жоллардан,
Б а й д а ң л а н ы п кө р и и д и.
Нешше мезгил жол жүрип,
Атлар ойнап келеди.
Ат сүринбей тезинен,
Дәрман кетпей дизииен,
Нешше күн корип сегбирди,
Аман-саў отти торыша ат,
Ақшаханның а л д ы н а н,

‘Хылмасын даўа патша деп,
Мәрттиң жаны қыйналды,
Ақшахан жатқан шатырды,
Он мәртебе айланды,*
Қырық жнгиттиц ишииде,
Шамай мсиеп Дуғдары,
Бир бау отты қолтықлап,
Қобланлыға келеди.

— Ат шапқаннан хан аға,
Ат суўьггқан қыйын боларын,
Енди өзиң билесең,
Абырайы сизикп,
Ж ары  байрақ бпзикп,
Пошҳа-пош, — деп заңғар кәл,
Ат жетеклей береди.

Ақшахан—Ж әллад!—деп бақырды, еки пашшап таяр боя» 
ды.— Буннан кетинлер. Полатқа жетиңлер, аўдарьш аттан 
алыңлар, мойнына арқан салын.лар, алдыма тезирек қууып 
келиилер! — леди. Еки жәллад, кетти, Полатқа жетти. 
Аўдарьгп аттан алды, мойнына арқагі салды, Ақшаханның 
алдына қуўьш келтирди.—Сейле. Полат!—деди, — атым ат-
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тан калған емес, озып ҳеш ким байрақ алған емес еди, мац- 
лайыиа шац тийген емес еди, адаеыи кеттиц бе, шаштыц ба, 
уйқылап қалдыц ба, не бэле болды, зацғар!—деди.

Сонда Полат сөйледн: — Ҳоп ханым, адасқанымды, 
шашқанымды мен билмеймеи, буннан кеттцк. Хожаға жет- 
тик, ииамыцды бердик, инамыцды алмады, сетшц берген са- 
дақаңды қудай қабыл і^ылмады. Хожалардан биз өттик, Аң- 
суўатқа жеттик, бир күн Мийман болдыц, ат есабын алдың, 
Қобланның атыи кем көрдик. Қоблан минген торы аты ар- 
жағында көриндй, ол жууапты берди, биз қаштық. Ат шаба 
алмай изимнзде ңалын еди, он бир күнлер толғанда, жүрип 
жетти изимнен, он үш күнлер толғанда, ғайып болды кө- 
зимнен, озбаған атыңды, иелемеген бахтыңды, жүрмеген 
дәулетнңди арқалап келтир деииедиң?

Сонда Ақшахаи айтты. — Ҳэй, Полат жан, Қобланныи 
аты келсе де, келген жоң дегейсең, егер Қобланның атыкың 
келгенин рас қылсаң, Қоблан бирдей қасыцда турмас, кө- 
знңди оярман, аўзьвда қорғасын еритип қуярман, — деди.

Сонда Полат айтты. — Ҳэй, ханым, атам айтпаған жал- . 
ған сөзди, бабам айтпаған жалған сөзди неғып айтаман, — 
деди.

Сонда Ақшахан айтты: —  Рас айтасаң, Полат жан, Қоб- 
лан келгенде, байрағым ңәне дегенде сениң көзиң менде бол- 
сын, мениң козим сенде болсын, расты көбирек айтып бара- 
тьірсаң, бир аз муртымды қағаңқырап жиберермен, бир аўьгз 
этирик сөйлесец кейщш озим келистирермен. Екеўимиздиц 
белгимиз мурт қагыуымызда болсын.

— Әжеп болар, — ден Полат манданта шығый, Қоблан 
жатқан үйге ңараи жөией берди, Қоблан жанға жақын ба
рып, бир сөз айтты:

■— Ассалаўма әлейкум,
Қыяметлик мәрт Қоблан,
Атыңыз келди байрақтан,
Достым Қоблан, көз айдын.
Келген жоқ деп атыңа,
Д аў  қылып олар турыпты,
Алтмыш еки ҳэмелдар,
Ханның нанын жегенлер,
Ханның тонын кийгенлер,
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Алтмыш еки ҳэмелдар,
Отыз еки меҳирдар,
Келген жоқ деп атьвда, 
Д аўд н  қылды Қобланлы, 
Дауаіерин, ўэзир болды, 
Алла берсин дадыңды,
Қазы менен кәләнлар, 
Омардып, орнында отырган, 
Ханга мэҳремде болған, 
Қазы, орда бәрщеси,
Келген жоқ дсп аты па,
Д аў  қылып тур, морт Қобла 
Даўагерин қазы болды, 
Алла берсин дадыцды. 
Бизлер келген жан достын., 
Бир көрмеге зар болдық. 
Мына журтты сорасаң, 
Ж урт ийеси ҳапьишз,
Той баслаган Аңшахан, 
Келген жоқ деп атыца,
Д аў  қылады ханыцыз, 
Даўагериц хан болды,
Алла берсин дадыцды,
Аўзн ңанлы бөрисең, 
Бөрилердиң бирисең,
Бұгии ханның алдында, 
Қолы қанлы урысаң.
Тикке жайдаи турасаң,
Ҳэм кейниме ересец,
Хан алдына барасаи,
Берсе, байрақ аласаң, 
Бсрмесе, қуры қаласац, 
Қуўаибайсац бсрер деп, 
Қуўармайсац бсрмес деп, 
Оннан басқа сөзим жоқ, 
Қоблан өзың билессн, 
Достым, қалай көресең?



Сонда Қоблам сөйледи:
• ■■ У : 1 |т

— Достым болғ-аи Полат жан,
Хош келип, сапа келипсең,
Аўзь1 ңанлы бөримен,
Бөрилсрдиц бпримен,
Жайымман мен . тураман,
Ҳэм изиңе еремен, ./ \
Хан алдына бараман,
Берсе, байрак аламан,
Бермесе, ңуры қаламан, '

- Қуўанбайман берер деп.

Бул кеткённен кетемен,
Қыпшақ елге жетемен,
Отын, Жемин салдырып,
Қырық жигит ертип кейниме,
Талап етип келемен.
Т е р е к л е р и н қ ы р ы ң т ы р ы п,
Қалаларып жықтырып,
Ақ найзаның ушы менен,
Аң билектиң куши менен,
Ақшахандай ханыңнын,
Тахтын зиндан қыларман.
Бул ялғапшы дүпьяда,
Ханнаи өлген бендениң,

Ар-намысы болар ма,
Дүгистирме деп еднм,
Өзи ғәрнп киси менен.

Бул сәз айтылып болғаннан кейин, Полаттың кейнине 
ерди, Ақшаханнын, алдына жақын барды. Қоблаи төрге шы- 
ғьгп отырды. Сонда Ақшахан «Полат жан, сөйлесип отыр» де
ди. Ҳақтьш улы Полат Ақшаханға қарап мыналарды айт- 
тыз

— Қақтың улы Полатпан,
Полаттан да қаттыман,
Өтирик сөзден бийзарман,
Рас сөзге келгенде,
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Арба жолдан гүзарман.
Расымнан келермен,
Бул кеткеннен биз ксттик,
Хожаларға биз жеттик,
Хожадан да биз өттик,
Ат қашырар жерлерге,
Ат ойнатып биз бардық.
Ақсуўатқа биз кеттик,
Аттан түсии желгердик,
Сошна аттыц ишннси,
Ж алғыз атти кем кордик.
Кнмниц аты дегеиде,
Қрблаиныц аты дсп бердик,
Бедеўдиц жалы өрплди,
Бир майдаилык аржағында,
Қоблаи көзге көринди,
Рухсат берди Қобланлы,
Қашыуды баслап биз қаштық,
Қулағыи сал сөзиме,
Айтайыи гәпти өзиңе,
Қалып еДи кейіцімде,
Он бнр күнлер болғанда,
Ғайыи болды көзимисн,
Бергил аттын банрагыи,
Жандырма ердиң ецбегин!
Қүйдирме тайдың мийиетин,
Оза ойса көк атың,
Байлап па едим сыйрағын!
Қапсығайлы Қара таў,
Бул жерлерге келгепде,
Қоблаппыц аты жыгылды,
Ат жығылғап таң емес, 1
Бир күи жатты телмирип,
Ҳақтан корди бул истн,
Берпіл аттыц байрағын!
Жығылғаи жсрден ат турды,
Келе бердик ат шауып,
Бир ярым күн болғапда,
Дәрбеит жолға биз қондьіқ.
Әйие сэҳэр уағыида,
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Уйқылап жатып түс көрдик, 
Ж ети кесе қан иштц,
Бергил аттьтң байрагып! 
Алалай менен Булалай,
Буны алады мәрт Қоблан. 
Ақкермен менен Жанкермен, 
Опы алады мәрт Қоблан. 
Байрағын бер Ақшахан! 
Азнўдьвд ауыр шэҳаринде, 
Барса келмес елннде, 
Көбиклидей дэўлериқ,
О ііы алады мәрт Қоблан, 
Байрағын бер Ақшахан!
Ат айланбас гэўирди,
Таза Қыпшақ қылады,
Буны алады мәрт Қоблан, 
Атқан оғы сынғанша, 
Шәменбет қалмақ журтларын, 
Тураба деген ңалаңы,
Доў кемпирдиң сллеріш, 
Шарықлыдай дэўлерди,
Қос палўанньш халқыны, 
Қызыр ердиң журтымы,
Буны алады мәрт Қоблан, 
Берши аттың байрағын! 
Жарасамексп хамларға,
Баласы мепсн ойпағап.
Бир кесеси Ақшахан,
Ол да сениң қапыңды,
Берсец бойма теңликти,
Атадан л<алғыз Қобланға,
Ким көрсетер кемликтц,
Бсрсең бойма байрағын, 
Геўдецде басын,- барлықта, 
Әзрейил алар жаныңды, 
Түсимде ишти қаныңды, 
Ж андырма ерднң енбегин, 
Күйдирме тайдың мийнетин, 
Бсргил тайдың байрағын!



Сонда Аңшахан сөйледи:

— Берейик, Полат, берейик,
Айбаты менен Ақшахан,
Ж ыйнаған екен өз халқын,
Той бермеге өз журтын.
Ҳэр сөзди ГІолат айтқанда,
Қашаи жалған айтар деп,
Қақңан екен өз муртын.

Сонда Полат сөйледи:

— Айралық жәбирн өтипти,
Айтарсаң дегеи жалған сөз,
Ядымпаи шығып кетипти,
Енди растан дөнбеймеи,
Ж алған  сөзди билмеймен,
Алсаң да шаўьш өлтирип,
'Гақламаҳшср күнинде,
Бүгин сөйлеп өтирик,
Бнр ңудаға не деймен?

Бул сөзлср аіітылып болғапиап ксйнн, Қоблан жатқан 
жерге қайтты. Қырық жигиттиң ишииеи Шамай менеи Дуғ- 
дар Қобланнын, алдына келдн —Қоблан аға, арзым бар,— 
деди,—Жигирма жигит қасыма алсам, тал таяңты да ңолға 
алсам, талтаңлап жолдың ортасы менен барсам, ғәзийне 
басы төресинен қырық бир ғашыр зерди өлшеп алсам, қалай 
болады,—деди. Ол да сениң назлы шэўкетиц аға, — деди.

— Әжеп болады, — деп Қоблан жуўап берди. Жигирма 
жигитти қасына алып, Ақшаханиан адам алып, ғәзийнеге 
ертип барып, ғәзийне басы төресшшц қольшан услап, те- 
зйрек өлше, дсгі тәрезиннң бир жағын өзи услап, қырық бир 
ғашыр зердн өлшеп алды. Тәрезимаң ҳақьш болсын деп бир 
лэген тилланы да артық салды. Қоблан отырған үйдиң ал
дына әкелип үйдн. Бпреўи жаршы болып, жар салып кетти, 
Хожа, сейит, бармысац, ғәрип-қәсер бар болсан, жетим-жёсир 
бар болсац, камбағал гедей бар болсан, атым менен өзим- 
нен, елим менен халқымнаи садага болсын журтымнан, деп 
қырық бнр ғашыр зерди, Қоблан үлестирип жиберди.
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Муңайып хан буйырды,
Атадан жалғыз мәрт Қоблан, 
Бул гәплерди еситип,
'Ар, намысы көп жаман 
Ж алғы злық кетти ядынан, 
Жууырып. түсти атынан,
Ҳақ яратңан илайым,
Ер менменлик ңыла ма,
Умытты дейди қудййын,
Ортаға өзин урады,
Қатар турған адамлар,
Ж ол берил хіған турады. 
Көзгеңеңнен торы аттың,
Қыл таңабын ңолға алып, 
Белиие Қоблан буўадн, 
Алшаңлайды нар киби,
Суриўде бағлан ңой киби,
Дэўге қарап журеди.

Сонда Қоблап сөйледи:

— Атаңа иәлет қул, Деди,
Аңлап сөйле сен, деди, 
Меңмендурман, мендурман, 
Менменликке бел қойған,
Бәлкн карп ердурман,
Өзим дегеи адамға, 
Таусылмастай кәндурмап, 
Достымның отын сөндирмей, 
Душпан отын жандырмай, 
Таныдың ба сен,' деди. 
Таыытайын мен, деди.

Қақпақтың қара таўьшда, 
Аланғасар Әлип дэў,
Қандарың Қоблан мен, — деди, > 
Әлпп дэў ағаңды өлтирген,
Таны заңғар, сен, деди,
М аллар туўе, зер туўе,
Ақбилек атлы қыз түуе,
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Арынды алшы сен, деди, 
ҚаныцДы алшы, сен, деди» 
Ол ўақларьг Бөке дэў,. 
Турған жерде умтылды, 
Қойып еди шынжырлап, 
Қобланға қарап сөйледи:

— Қызы қурысын, нетейин, 
Зерн қурысын, қайтсшш, 
Бир ңорегим өтейин,
Мипгси бедеў желгсли,
Үш жыл болды бодшағар,
С а м арқанға кел гел 11,
Қоблан атлы қандарды,
Мен табалмай жүргсли, 
Ағампыц қапып алайын, 
Сиздп бизге тан қылған, 
Латманат мсииң қудайым, 
Тилеклес болып турады, 
Ақшахандай залым хан, 
Ҳэмелдарн, бәршеси,
«Атаңа нәлет Қобланның, 
Сүринер күнп болғай!» деп, 
Тилегим тилеп турады.
Еки күн жүзи толғлнда, 
Әйне песин болғапда, 
Дэўдиц қолы қызьщты, 
Қызықса, иси бузықты,
Жуп ж ағадан  алады, 
Ыңыранып жанбас салады, 
Қара талдай майысып,
Қ а б ы р ғ а с ы қ а » ы с ы 11,
Басы жерге тийгспде, 
Қоблан атлы жас бала, 
Зордан өзпп алады.
М ь т аў  турған Ақшахап, 
Ҳаўа-ҳаўа Қоблан деп, 
Күлии мәс бон турады. 
Атаңна полет Бөке дэў,
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Мойнынан ашырым салады,
Иштен шалып копир доў,
Белли ғайрат қылады.
Бели аз ғана майысып,
Қабыртқасы қ а іі ы с ы а ,
Басы жерге тийгепде,
Зорга өзин алады,
Дин билмеген копир доў,
Атадан жалғыз Кобланды,
Баспалатып барады.
Ж алғы з елден кеткенде,
Кейпинде хабар болтай ма,
Ата менен апасына 
Аты келди деп байрақтан,
Қыдырбайдай ғаррыға,
Шүйинши сорап барыпты,
Бмр моҳминнпц баласы.
Атасы еди Қыдырбай,
Еисси еди Бозкемпир,- 
Келген екен бул тойға,
Қоблан дәуде турғанда,
Дэўге етер ҳэмел жоқ,
Ортаға өзин урады,
Боз торғайдай шырқырап,
Ата меиен анасы,
Тасқа аўнап жылады.

Қыдырбай кемпприп кеіһпіне ертип, — Ақшаханның 
дына барайық, Қоблаиды дэўден айырып алайық, — 
Ақшаханның алдыма барып, арыз қылып бир сөз айтты.

— Ж ер менен кек халық әйлеген қудайым, 
Ғәрип едим, алла ашқай талайым,
Мендей шалдың айтатуғын арзы бар,
Арзымды есит, журт сбраған патшайым.

ал-
деп

Бастан кеткёй қайғым менен ғулфетим, 
Қартайғанда берш! еди қүдиретим,



Қыдырбайман, айтатуғын сөзим сол,
Дэўден азат әйле жалғыз перзентим!

Сонда Ақшахаи сөйледи:

— Бедеў жалын саўаш күни тарамай,
Рә^им ет деп бизге ғарры жыламай,
Тайған дәулетиңди билмей жүрмедиң,
Кетсец бойма, цудай урран Қыдырбай?

Қоблан балаң бул сллердин сойы еди, 
Қууаиғыным ерлсрпмипц ойы еди,
Кетсең бойма, д ә у л с т  тайғам Қыдырбай,
Бул бир сениң кайеы улииниц тойы сди?

Бсдеў жальтн сауаш күни өргенмен,
Өспегирден көн ақырст көргенмен,
Бул тойларыц қай қызыцныц тойы сди,
Мен Қобланның қарасы деп бергенмен.

Қыдырбай соида сөйледи:

—■ Ҳаў Ақшахап, Ақшахан.
Ҳаелнқа сеішң тартңаның,
Жалғы^ды дэўге еалғандай,
Не қылды саған Қоблан жан?
Ж алғыз балам журтқа зорлық қылғандай, 
Ашылғап гуллерим мениң еолғандай. 
Жалғызымды мушна дэўге салыпсац, 
Перзенпімди қыз ңоіііплнаіі алғандай.
Ожелп болса оледп,
Мийиетн болса көреди,
Әжел жетпн элмесе.

.Ҳал сынасі.ш биледи.
Тахтыңызди знпдаі! қылмай ма,
Журтыцды ўайраи қылмай ма,
Ж алғыз балам морт І\облан,
Сенн тахтан алмай ма?

93



Ақшахан сонда сййііеди:

•— Ҳаў Қыдыр-бай, Қыдырбай, — 
Кеі 'ши алдымнан жыламай, 
Эўелдеп него кслмсдиң,
Оны неге бормедиц?
Тоғай толғаи малыңды, 
Ж айылыл жатқан жылқыддй, 
Дүньяңды неге бермедиң? 
Қарсылықты бадшағар,
Неге сирә қоймадың, 
Қансулнўдай қызыңды, 
Айттырмай неге бермедиң? 
Биздн көзге илмедиң,
Биздн куйеў бнлмедиң,
Дэўлети тайған Қыдырбай,
Ж оқ болмаймаи дёп жүрмедиң, . 
Және турып Аңшахан,
—Ж әлладлар!—деп ңышқырды,

Оп сегиз бирдсй жолладлар, 
«Ләббай» деп бәри жууырды, 
Нарттан шыбық қолтықлап,
Урма ханым бизге, деп,
Ж ортнў  менен жуўьтрдьь 
Адам асқан пашшаплар,
Шы ижыр -салып ийнине,
Урма ханым бизге, деп,
Хан алдына жуўнрдн.
Адам асқан пашшаплар,
Келип ханныц алдына, 
Қансыраған бөридей,
Ақ қанжарын жалады,
Не хызмет деп турады.
Сонда Ақшахан буйырды, 
Қыдырбайдай бул ғарры, 
Қасарысып турады,
— Он сегиз бирдей жэлладлар, 
Тоғызың қалың бул жерде,
Тоғыз қамщы альщлар,



Үзилмеген' ушлары,
Бәрин сууға малыңлар,
Мынау турған Қыдырбайды, 
Айландырып урьщлар.
Баласыиан бурын-ак,
Азапта өлсин бәдшағар, 
Ж алғаншы мына дүңьяға,
Келмегендей қылыңлар 1 
—• Әжеп болар, ханым,—деп,
Сол уақлары жәлладлар,
Он сегнз қамшы алады,
Бәрин суўға салады,
Қы д ы р б а й д а • г а р р ы п ы 11.,
Еңсе тонын сыйырды.
■— Ханға бенде сөйлср мё?!—деп, 
Оң жүзине бир урды,
Сол жағыиа.бир урды.
■— Ҳаў балам, — деп жығылды. 
Д эў қолында мәрт Қоблан,
— Уақ, атам, — деп аҳ урды, 
Сонша турған әскерден, 
Қыдырбайдай ғаррыны,
Айырар -бснде болмады.
— П и р и м—д е д и, ж ы л а д ы.
Рейими жоқ бул жәллад, 
Қыдырбайдай ғаррыны, 
Айландырып сабады,
Қамшы бастан кетпейди,
Дады ҳаққа жетпейди,
-—Илажым жоқ балам,—деп, 
Атасы ! .,[)піі жылаііды.
Мі.іп.іў іургпп әскердеп,
Аі\ім;іхлппап цорьпўушпан, 
Аііырар пдам болмайды.
I к11 аіілппып кследи,
Қаміпы урып моііпыпа,
Қанлар ақты ңойпыпа,
Рэҳим етсе пс болды,—
Ыаймыт өлгир жәлладлар, 
Қыдырбайдай ғориптиң,



Қысиукст етти өзине. 
Айландырып урады,
Сомша турған әскерден, 
Аңшаханиан қорыққаннан, 
Айырар адам болмады.
Қамшы урды басына,
Қанлар қатты ңасыиа,
Рэҳим етсе не болды, 
Қыдырбайдай ғәриптиң, 
Көзинен аққан жасына,
Үш айланьш келеди,
Айырар адам болмады,
Енеси еди Бозкемпир,
Қобланға қарап сөйледи:
— Ж алғы з балам, мәрт Қобла 
Атаң ырза күшнңе,
Енең ырза сүтине.
Бизлер қайыл. бодғанбыз, 
Қаңтың қылған исине,
Яд әйлей гөр алланы.
Ж алғы з балам, ссп Қоблан, 
Алдың бийик, артың жар, 
Айланбаға жерпң тар, 
Ж алғыздың яры, я жаббар, 
Ж алғыздан болғыл хабардар, 
Ийтелги қустың баласы, 
іТорғай ңурлым болар ма, 
Алдыцда жоқ бир ағац, 
Кейниңде л<оқ бир иниң. 
Қостары жоқ сендей ер,
Дэўге келер болар ма.
Алдыцда болса бир ағаң, ■ 
Кейиниңде болса бир иниң,
Изде ғамхор бар болса,
Атац менен енеңди,
Ж әллад  урар болЗр ма.
Яд етсең бойма жаббарды, 
Тилеп алған, жан балам,



Бул сөзлерден кейин, Қобланның ядына пири түсип, ата- 
анасына қарап мынаны айтты:

— Ата, ырза бола гөр,
Бизге еткен күшиңе,
Дна жан, ырза бола гор,
Сэҳэр берген сүтиңе.
Ж ылай берме ғаррыдар,
Мийнет бар да, өлим жоқ,
Сэҳэрде түснме кирген.
Әулийе атам Бурың бар,
Халық әйлеген бириўбар.
Қабыл болып көз жасы,
Ғайыптан ҳэзир болыпты,
Қызыр Ильяс бабасы.
—Тарьіға горме, балам, — деп, —
Айлансын сеннён бабақ,—деп,—
Жығареан, балам, дэўди, — деп, —
Мәртти жети айланды, —
Саспа, балам, саспа, :— деп, —
Қуўат берип турыпты,
Уалпй Бу])ЫҚ бабасы.

< ПпрДеіі мәдет болғаи соң,
Дәудиц қолы боеады.
Аяғы жерге тийген соң,
Қоблан дэўге йош ётти,
Тарақ алды белинен,
Көтерипти ол дэўди,
Тайсалмай турған жеринен,
Тербендирди өкшесин,
Жерден қарыс қозғады,
Беке дэўдиц өкшеенн.
Жәие де Қоблан зор қыльш,
Дизесипе миндирип,
Ҳэм де скшеп көтерип,
Белбеўликке келтирип,
Қол ушыпа миндирип,
•—Жапын болсын, бәтшағар,
Қурбанлық!—ден ол ДэўдИ,
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Зыңғытып ғана жнберди.
Ҳеш бир дәкки көрмсген,
Анасы иске билмеген,
Л атм аяат  деп жылады,
Түбин кескеп шьшардай,
Щүй төбеден қулалы,
Жыйылып турғаы адамлар,
■—Жығылар. куни болды, -— Деп, 
Қуўанғаннан халайық,
Қууаныш пенен жылады.

Буннан кейин, дәстесн дәнданнан, тыйығы алмастан, 
сақыйнасы алтыннан, қорғасын саплы қанжарын қолға 
алып, дэўдиц жанына барып, сақалын услап қол-аяғын 
таңып, қарқыратып шалады.

Қанжар жүзи кетилди,
Шар менен жүзи жетилди,
Әйне песнн уақтыида,
Бөке дэўдиц геллеснн,
Қесип алған секилли.
Муртынан беккем алады,
Ийинине қағып салады.

Ақшахаиныц алдына,
Арқалап басты барады,
— Ассалаўма әлейкум,
Әдил тыңла, Ақшахан,
Душпанлық етип бизлерге,
Қыйналды ғой шийрин жан,
Дэў жағамнан алғанда,
Әзиз жаным сескенди,
Көзнмнен қанлы жас келди,
Қызықды берген куйеўдиц,
Геўдеси қалып, бас келди.
Гүлдей жүзи солсын, деп,
Қөз алдыңда турсын, деп,
Би-зден саўғэт болсын, — деп,
Алдына басты қояды,
Қоблан тикке турады.



Буннан кейин Қоблан ксйнипе қайтып келип, торы атқа 
ер салып, Ақшахапның тахтын өзине зиндан цылайьш, деп 
і..-■. .р үстпне мннгенде, мәрт Қобланның қарындасы Қане}- 
лыу жанына кслип, мыналарды айтады:

—• Арзымды есит, мәрт Қоблан,
ІІркилип тур бир заман,
Бурыііғыдан қалған сөз,
Қашқаи жауды ким қуўар,
Өзп пашар ер қуўар,
Қулағыц сал тьщласаң,
Қырық жигиттнц сизге, аға,
Болмады сиро көмегп,
Ақшахапдай з а л ымиыц,
Өлгей еди тилеги,
Сениң жүзпц солмады,
Тилегн қабыл болмады,
Атқа тумар таққалы,
Бөке дэўдей палўандн,
Үш ай болды баққалы.
Снзге болмай өзи өлдп,
Боке дэў емсс, , га жан,
Ақшахап ези \< о пілди,
Оннан соңгы тііліти,

—Дүзде қалсы.н басы,—деп,
Қырық күншилик жоллардан,
Ат шаптырды Ақшахан,
Сүйегиң дүзде қалмады,
Атыц келди байрақтан,
Тилеги оиыц болмады,
Пул да хаппың өлгени,
Қара жсрго кпргеіШ,
Қуўма \апды Қобланлы,
Алии і.ліітсац аўьтлга,
Б \л  да хлиныц өлгеин.
>Кер астына кнргени.
Аман елге ңосылып,

■ Ж і пі күи удаГі тоіі бсрсец,
Бермесец ханга мүшеии,
Бул да хапиыц олгеіш.
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Артық болар өзине,
Хан атын алмай жүргени.
Қырың жигитти шығарып,
Дәрбент жолға сен қойсаң,
Ш амнў менен Щараптан,
Ханнан кеткен кэрўан бар,
Айланып келер бул жерге.
Қанжар бийи баслығы,
Үш жүз түйе ели мал,
Ҳэр бир түрли заты бар.
Хан кэрўаньш талатсаң,
Ханға зорлық сен қылеаң,
Аңшаханның өлгени.
Қашқан жаўдь! ким қуўар,
Өзи нашар ер қуўар,
ҚуЎма ханды Қобланлы,
Аға жан, минсең горы атқа,
Исенсең, аға, ғайратқа,
Ақшаханды тез қуўьт,
Кирсеңпзлер қалаға,
Бир ашнўға минген соң,
Қарамассаң, жан аға,
Өлип атқан балаға, ,
Қалада урыс болғаи соң,
Гедейлерднң көз жасы,
Ақыр заман болмай ма,
Ҳэм тегилген ҳақ қаны,
Мойньздда сениц турмай ма?
Ашылмай ма бағда гүл,
Сайрар шақасында бүлбил,
Айтып болдым сөзимдн,
Ендигисин өзиң бил.

Буннан соң Қобланның ашнўь: тарқап, қарЫндасының 
ақылы мақул болып, дөгерекке қарап турса, Қоблан дэў 
ңолында турғанда қашып кеткен қырық жигит, Қобланнық 
ата-анасын урған жәлладларды таўьш алып, сақалы, мур- 
тын, кирпиги, шашын, бирим-бирим жулып, Қыдырбайға 
берген азабынан бес бетер артық азаплап, Шамай менен 
Дуғдарды жибернп, 15 ғашыр зер байрағын алып, киятқа-
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пын көрди. Олар келип Қобланға ңосылды. Барлығы аман- 
ссен, саў-саламат елге қайтты. Елине келди. Дэўдеи аман 
қалғанлығыиа, елпне аман қосылғанлығына,, елининн ғар- 
рыларын жыйнап алып, жети күи удайы той берди. Ақша- 
ханға хан деп атлы жибермеди, атам деп мүиіе бермеди, 
хан деп көзге илмеди. Бул Ақшаханға өлимнен жаман дэрт 
болды. Қоблан қырық жигитти тоққыз жолдың дәрбенти- 
і і с  шығарып. Ақшаханға дерск адамлардың, баратқаннык. 
балтасын, киятқанңың кетпении, Ақшаханның қус салған 
қэлпелерші қорлық пенеп өлтпрпп, хапға зорлық қылды. 
Отыз нөкер, отыз-жигит қасында, тплладан жыға баеында, 
ханның коруап басшысы Қапжар бий қырық жигитке сия- 
сат қылып мынаны айтты:

— Сағынып келемеп тууғаи елим деп,
Жаныңыздап сизлер үзпцлер үмит,
Танымас деп жолды алып турмаңлар,
Босат жолды! Нэлет жаўғнр қырық жигит,

Мен барайын Ақшаханга бплдирип,
Кнмнцдн тнрилей жерге көмДирнп,
Талаймаи, деп талап етпп турмаңлар,
Өлтирейин барлыгыцды қырық жигит.

Ж;>лладларга бауырыцды тилдирип,
І\о.лыII. байлап. жиптнн ушын услатып,
Ақшаханның шадлық қеўлин хошлатып,
Исенгениң Қоблан болса қырық жигит,
Өлтнрермен минәрлардан таслатып.

Бул еөзлердп есптип,
Ш амай мспеп ол Дуғдар,
Қарсы қарап барады,
Қанжар бнйдей бабаны,
Аўдарнп аттан алады.
Отыз бирдей нөкердпң,
Қолып беккем буўадьт,
Қанжар бийдей бабаның,
ІІІийрин жанып қыйнады.
Айтып бар деп ханьща,
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Дүнья-малын алып қап, 
Қаласына айдады.

Қырық жпгит түйелерди тартып алып, Қоблашіыц орда- 
сына қарай жөнедн, Қанжар бнй баба қолы байланып, отыз 
нөкери менен қоса айдалып, қалага келди. Келип Ақшахан- 
ға ңарап мынаны айтты:

— Тақсыр ханым, дад, — деди,
— Арзың болса, айт — деди,
— Қырық жигит шықты алдымнан, 
Түйемди алды қолымнан,
Үздим үмит жанымнай 
Шаппай, желмей майрылдым,
Қанатымнан қайрылдым,
Дүнья-малдан айрылдым:
Дүньямның бәрин алғаны,
Сезлеримның жоқ ғой жалғаны,
Қ ырьц жпгитке не ис бар,
Не келеди қолынан,
Мен билемен Аңшахан,
Бул нслердиң барлығы,
Тап Қобланнан болғапы,
Қаратайғанда Ақшахан,
Еки қольш байлады,
Оғап қарсы турмаға,
Менде қуўат болмады.
Қыра ма деп бәримизди,
Ж аным мениң қалмады,
Айтып бар деп ханыңа,
Бизди жол менен айдады,
Өлимнен жаман дәрт болды,
Кеўлнм гүллердей солды,
Қобланға сен бармасаң,
Барып саўда салмасаң,
Әрман болар бизлерге,
Ар, намысты алмасаң.
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Бул сөзлсрди Ақшахан еситип, қэҳэри келип, алтмыш 
еки ҳэмелдарьш, отыз еки меҳирдарьш, Қартхожа бий менен 
Ағай бийлерин жыйнап алып, барлығына да Қобланныц 
еткен ислери баян етти. Онда Қартхсгжа бий:—әскер жый
нап алмайық, көп адамның ҳақ ңанына қалмайық, досты 
ГІолаттьі' жнберип, Қобланды шақырып алайық, үш күп 
тахтыңды берсец, Самарканд журтыңды берсең, ҳэр кйм- 
нпң дәулет ңусы басыиа қоьібай хан болса, оныц жүреги 
ҳэўлнретуғьш едн, сгер Қоблапиьщ жүреги ҳэўлире қойса, 
Азыудын аўир іпәхәриис буйырсақ, Көбпклпдей дэўге жи- 
бсрсек, бул қалай болар екен, ханымыз, — деп сөзин тамам 
етти. Бул сөз ҳэммеге мақул болып, Полатты шақырып 
алып, Қобланға жиберди. Полат жол жүрип кетти. Нешше 
майдан жол жүрип, Қобланға жеттн. Азапда Қоблан әзийз 
мийманынан жол болсын сорады:

— Достым болған, Полат жан,
Арзымды есит бир заман,
Арзым саған айтайын,
Айтпай арзым қайтейнн,
Хош келип, сапа келипсең,
Ол-ол болсып, ол болсып,
Дэўлет бэрҳа мол болсып,
Достым дсп бизге кслнпсец,
Кеўлиқде қоймай сөйлей гөр,
Достым Полат, жол болсын!
Аузьщды ашсац тнлиц бар,
Ҳом кеўлпцде сөзнц бар,
Қалдырмай сопле барлығын,
Д осіі.і аі I Іолат, л<ол болсын.
К с111111м қапы, і\уін»[цды,
< і і .і і .і бердпм жаныцды,
I Іг іч>) болс.і пмілеіі гөр,
/Каңсы.ікиі апі кеўлпцдп.

Сопда Нолаі сөйлейди:

— Айтаііып, достым, бул сөзди,
Дос десец мсппц өзимдн,
Биздн снзгс жнберген,

103



Аңшахандай ханыңды,
Айтайын кешсең гүнамды,
Келмесем, алар Ақшахан,
Бир қасықтан қапымды,
Егер сөзим иаҳақ болса,
Сем аларсац ж'анымды,
Қайсымнан қорңып өлейин,
Көк атыма мийгенмен,
Бнр ислердии боларын,
Достым Қоблан, билгенмен,
Ақшахан бизди жиберди,
Бир шыбындай жаныңа,
Душпан болып келгенмен,
Торышаға минесең,
Ҳэм нзиме ересец,
Ақшаханға барасан,
Әжелиң жетсе, өлесен,
Мийнетиң болса, көрсрсең,
Гилеп келднм жамыңды,
Достым, қалай көресец?
Қоблан жан, өзиц билессц.

Қоблан жуўап бермеди, «Жақсы сөзге.жан семиреди, ж а 
ман сөзден жан қорқады,» — деген, жан шоршып кетип бир 
ңанша ўақьи үндемей отырды. Бул ўақларн Қуртқа Қоб- 
лапға қарап мыманы айтты:

— Бул дүньялық сырласым,
Қыяметлик жолдасым,
Арзымды есит муңласым,
Ернмсең ҳэм туўьшсан,
Басшымсаң ҳэм пиримсең,
Полат сиз б.енен дос болса,
Рас болса дослығы,
Достыңа жаның берерсең,
Қаларсаң достың кеўлине,
Қыямет күн болғанда,

1 Бир алланыц дийдарын,
Султаным, қайтип көрерсең,
Әжелиң жетсе, өлерсең,
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Шын әжелиң жетпесе, ^
Тағы қайтып келерсең.
Ығбалың султан жагпаса,
Алла берсе абырай,
Өлмек түуе султаным,
Акшахандай залымнын.,
Тахтына барып минерсең,
Достыц кеўлин қалдырып,
Нәмәртлик етип сен қалсаң,
Бүгнп қалсаң үйиңде,
Ертен қайтип жүрерсеа.

Қоблан торы атқа, По.лат көк атңа минди, қазаға разы, 
Гшлеге сабыр қылды. Ж ол жүрип, Ақшаханның алдына кел- 
пі. Ақшахан он. тэрепинен жай бердп. 'Гөрге барып отырды. 
Псппҳан семсер қьілышты алдына кесе өцгерип, қабағы қа- 
рыс жабылып, алатуғын шердей шабынып, төрдс мәрт Қоб- 
лап шаншылып, есикке қарап отырды. Отырған ҳэмелдар- 
іардыц зәрреси қалмай, неге шақыртып алдық дёген ханға 

іуііиы болды. Сол уақытта қорлық кергеи Қанжар бий есик- 
те отырып, Қобланға қарап бир соз айтты:

— Ҳаў. Ақшахан, Аңшахан,
Айтатуғып арзым бар.
Сен Ақшахаи тыцлап тур,
І\ырық қарақшы шығарып,
Талаггы менин. малымды,
Азан берин бизлерге,
Ллып кеттн қырьщ жигит,
І.і абы жоқ зеримди,
)|(ііі'. н-іі жүрмедіт. Қоблан,
Д і а \ андаіі ха11і.і мды.
Хаииын ллл.ы даті\а жаГі,
Хап ('си 1 и к<;11 сараіі,
I>п и с і^ыл а.мп ю рлықты,
I і ц л пк I >■ ■ і<м і■ і’і кчргеңо,
\а11111.111 малым ал га нда іі,
Хлпга апрлық і\Ы.лг.андай,
ҚандаГі күнінң бар едіь 
Атам, жаман Қыдырбай,
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Кешеги қылған зорлықты, 
Бермеймен дегі жүрмедиң, , 
Атаңа нәлет, ссн Қоблан, 
Өлмеймен деп жүрмеднң?
Бул гәллердп еситпп,
.Бендеден қайтар ер емес,
1.  г і і  мәртгиң ңалтырап, 
Псішхап семсер қылышты,
I л.шабьшан еууырып,
\лғанда ҳеш ким қой демес. 
Сөйлеп ңалған тиллер бар. 
Сөйлемейин болар ма,
Урып қалған қоллар бар,
Епди урмай турар ма, 
Майданда зорлық қылғанлар, 
Ханнан ңорқып турар ма, 
Аңшахандай ханыңды,
Қара пулдай көрер ме,
Алмас қылыш қолға алып, 
Есикке қарап умтылды. 
Бабаныц айтқан сөзине,
Сизн түуе езине.
— Балам, қызба, кызба! — деп, 
Ҳэммеси бпрден жуўьфдьк

Ақшахан соида сөйлсдн:

— ШаҚырған ис ол емес,
Хаи қайғысы мал смес,
Шақырған, балам, мен, — деди, — 
Қартайыппан, жан балам, 
Белимнен кетти мэдетим,
Днземнен кетти қууатым, 
Шақырғаным сол еди,
Минсин деп алтын тахтыма, 
Ийелик ет деп журтыма,
Ата дерге улым жоқ,
Сеннен басқа гүлим жоң,
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Пәтиямды берейин 
Ийелик қыл, шырағым,
Халқым менен мүлкиме.

Буннан кейин Ақшаханнын, басында турған тажын Қоб- 
ланның басына кнйгнзип, ақ кийизге салып көтерип, Қоблан- 
ды тахтца мипгпзди. Қоблан тахтқа минген соң, алпыс еки 
ҳэмелДар, отыз еки меҳирдар, Қрбланның хызметиңе тикке 
турды. Арадан үш күн өттп, ҳэр кимшщ дәулет қусы басына 
қонбай хан болса, жүрсгн ҳэўлирсдн екен, Қобланның жүре- 
гн ҳэўлирип.Қоблаи бир түрли болып, Ләйли Бадақшанға 
парсам, хәр журтты сайран қылсам, деп қыял етти. Жүрек- 
іпц ҳэўлиргеиин қасында атырғап Қартхожа бин билип, Ақ- 
пгаханға хабар берди, бүгин буйырсац, буйырып ңалғаның, 
йуйырмасаіъ тахтыңнан жүдә болганыц, деди. Ақшахан до
лина жазыулы хат алыи, Қобланпып ллдына келип, Қоблан- 
га ңарап мынаны айтты:

— Бизлер болдық бул жерлерде бий қарар, 
Шохішәрдаи пириң болсын мәдәткар,
Қулагыц еал, тыцла, балам мәрт Қоблан,
Хам атациыц аіітатуғып арзы бар.

Мү.\мпп болғап қуданы бир биледи, 
жеісе ҳэр бир адам өледи,

Мпічгіі атацыздын айтар арзы сол.
Үш і.м.м бо.'1'і.ы мы на бир сөз келеди.

\ ,1 г»лі>і.іп і (>і Аі  -1.1 |і■.,і11111>пі колппсн,
I . II і I I III I I I  I I I І.І I .1 I І.І I . Н111 М 11 (■ I I ,

I 11 I і і I і і III Сі ГІ /і II ОСІІТИП,
,\ аГм р і 1 . і 'і п \ 11.і іы !і:.!11 о.іп пеп.

I ач.і.чагші 1 амарқамш.ш, даласып,
Ія-рпш, дситп, <>зп турган қаласын,  —■
Меіі і^оріуімап ігиткси соц бул сөзди,

Қаіпырмасып. дспти — Қоблан баласын.
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Еситкелн жас кетпейди көзимнен,
Қэўип етемен. жалғыз балам, өзнцнен,
Мен 'айтайын дәудпц айтқан сөзлерин,
Үмити көп тагы жалғыз қызымнан.

Сенлер минеең торыша аттың белине,
Өзиц барсаң Азы>'лыныц елине,
Келтнрмесең Самарқаннын, халқына,
Барсац, балам, наймыт дәудиң өзине.

Аз ғана халқыцды келсе булдирер,
Ііе адамды ат астында өлтирер,
Ерте бастан ғамыңды же, мәрт Қоблан,
Елге келсе, айтқанына көндирер.

Бедеў жалыи саўаш күни тарасаң,
Батыр болып сен де күнге жараеаң,
Көбиклнни шауып, еллерин алып,
Азыулыны бизге қосып еорасан.

Душпанның баеыпа салсаң знмистан,
Мәдетти бергейлер халың еткен суҳбан,
Айтып болдым, балам, саған арзымды,
Ендйгисин өзиң билгил, мэрт Коблан.

«Батыр анқаў, ер гөдек,», — деген, исенип Ақшаханның 
еезине, мақул түеип бул сөзлср мәрт Қобланның өзине. Коб
лан пәсине қайтып, Ақшаханға барайын, ақ пәтия алайын, 
сөйтип жолға раўана болайын, деп қыял етти.

Қоблан келди, ким оцнан, ким солдан қолын көтерип, 
ҳэммеси пәтия берди. Қоблан Аңшаханнан пәтия алып, торы 
аттың үстине минип, саламат елине қайтты,



ЕКИНШИ БӨЛИМ

Қоблан үйинде жатып, азап менеп турып, Қуртқаға өзи- 
нин сапары ҳаққьгада мынаны айтты:

— Ақшахан бизди Азыулыныц ауыр шэҳэрине. барса кел- 
мес елине жумсады, — деди. Сонда Қуртқа — «Батыр аң- 
цаў, ер гөдек», — дегсн, сепиңдей гөдек ер атадан болып, 
лпадап туўар ма, Азнўль1 деген аўкр журт, үш айшылык 
пімли бар, үш айшылық ели менен кели бар, тоғыз айлық 
жолларда Азыулының аўнр шэҳэри бар, барған адам кел- 
мі іідн, сапарыңды Қоблан қой, — деди. Сонда Қоблан, ҳа- 
ялдыц айтқанын еркек қылар ма, деп кетермен болды. Курт
ка кегерип билди. Қырың кұп мэўлет алды, атына жипекте. 
ж а бы ў қылыи берди де арадан қырық күн өткенде, Қоблан 
1.1,іIм.ік, жііпіііні қасына алып, жүрермен болды. Атасы Қы- 
/і.ырг»аіі, аппсы Бозкемпир, Қобланға қарап бир сөз айтып, 
.і-■ >.'і болгып Ьорады:

Х.аүа жпуыи, аі ідып-шалқар сел болсын,
'Ь і.1 'і ч.ііі /кылгл а:і доулетнц мол болсын,
Д і 11,1111.і 11і•;111 і II! грбги і им, перзентим,
•I' . іі і.і ; Гі . і л . і л і , К п Г і л а п ,  е а г а п  Ж О Л  б о л с ы п .

А і і,111 111,111111іі Оа.імчгі гаўда раўаньш,
А\ пн мп Гм-рісіілгр іуі/шр суқбапым,
А і і.11м,іін а 11 .і.( 1,4і.ііі болсып, перзентим,
А11 .і11 түскил і.іп григпіпм, Қобланьш.

Бсдеў жалып сауаш күпп таратьш,
Ата-апаңиыц аіуллы ҳуўьшшн лал етип,

109



Жигербентим, қайда кетип барасац,
Биз ғәрипти сен жолыца зар етип-

Қайғн-ҳэсирет бул басымда барды дэрт,
Бизлер жүрмиз сепп жалғыз балам деп,
Қайеы елден қайда кетип барасан, /
Барар жериң жалғыз балам, баян ет.

Буннам кейин Қоблан ата-анасына қарап мынаны айтты;
— Бизлер болдық бул жерлерге бийқарар,
Шэҳимэрдан пирим болсын жылаудар,
Атланғаным ханымыздьщ хэмирп,
Ж ыламаңыз еки бнрдей қарнялар.

Ғазлар қонар айдып шалқар көлнне,
Бизлер кетсек от туседи тәннңе,
Ж ы лай бермей жуўап бериң ғаррылар,
Атланыппан Азыулының елине.

Ашылысқап таза гүлдей болмаға,
Ығбал берсе бес күн дәуран сүрмеге,
Жыламаңьіз еки бирдей ата-анам,
Атландым душпанға саўда салыаға.

Мине усы жуўаптан кейин, тар қурсақта жатысып, тай 
қулындай тебискен, адасқапда кеңескен, қаналасы, муңласы, 
ғәріш нашар снңлиси, муңлы болған Қансулнў ағасы Қоб- 
ланға қарап, бир сөз айтып турыпты:

— Бедеў шаўа алмас иштиц тоғынан,
Ким хабардар менпц бары-жорымнан,
Емшеклесим меидей ғәрнп айлансын,
Аттаи түскил туўнсқаньм мәрт Қоблаи,

Сенлер кетсен, аға жан,
Азнўдьш ауыр шэҳэрине,

> Барса келмес елине,
Сенлер өлип кеткенде,
Сениң қанынды аларға,
Иним дерге ағаң жоқ,

1
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Ағам дерге ішгщ жоқ,
Атам дерге улын. жоқ,
Батыр өлсец, соңьщ жоқ,
Әзелги душпан ел болмас,
Етекти кесип жен, болмас,.
Шақаы улы Ақшахан,
Әуелден еди ол душпан,
Өзи алайын десе ол,
Қәдиги бар, қәугш зор,
Үш ай ои күп жоллардан,
Қараўсьш ханиың перзеити,
Алшағырдан гэўпрди,
Хаи шақырып алмай ма?
Қорғаншадай қалаңа,
Қорғасынды қуймай ма?
Ж ол кылып ол алмай ма?
Қартайғаида атацды,
Ғорип болған анаңды,
Қой кейиине салмай ма?
Биздей бақты қараңды,
Олжа к.ылып алмай ма?
Сүйгениц сулнў Қуртқаны,
Жесир-жебнр қылмай ма?
Аг сүрипғсн дмзппе,
1 Іпаиамексмі, аға жан.
>К;),л.іігс-)іі /канпың сөзине.

I ,’ііпаи і.'-Гит Қобллниыц баўьгрн ерип, сүйеги балқып 
и і,і і ү! * .пт  ■•■и іуріан упқтыіідл, сүйген яры Қуртқа, ата- 
і и а і м и а I, а и і < і м с 11 і < ■ 1111111 аГпты:

Мі' іі і. і і іаГіма11 лор :іар,
'. 1' Iм■ 11,11 і а малГ1 кар,
\ . і аГфІ і імпҚ ба.ч.ЭДаМі 
I • і а , Гі і) ы 11 м а қ а і а /і.а II
I ■ 111.і.іі , ігп III, і аррылар,
•I' і ,і. і а г і а и і.і і ж алгизгл,

/!’’ \ а II ( м • I) 1111, муцлылар,
I I <• і) 'и і и і і(• 11 сіифедиц,
/Қа,ігі»і:( б.ллл Қоблаиды,
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Аз ғана үйли Қыпшаққа,
Ийе болар деп пе едйн? 
Айралық жәбири өтерин, 
Билмедин бс, ғаррылар?
Он төртине келгенде,
Сары ала атқа мингенде,
Үіп ай оіі күн жол жүрип, 
Бизиң слге барғанда, 
Билмедин, бе, қариялар? 
Балаңкың журттан кетерин. 
Арша ағашты ңулатып, 
Сексен палўан жылатып, 
Қуртқадайын мен сорды,
Елге алын келгенде,
Билмедин бе кетерин?
Квк орайлы — Көкшимген, 
Көкшнмгениин бойыида,
Бели қайқы кер бийе, 
Көримлик тилеп алғанда, 
Билмедин, бе кетерин?
Кер бийедей бийеден,
Торыша қулын туўғаида. 
Билмедин бе кетерин?
Алты жыл алдым мэўлетти, 
Арадан үш жыл еткенде, 
Қунан жасқа ж еткенде, 
Қолымиан басыгі алғанда, 
Билмедин бе кетерин? 
Ханиың көли қадаған, 
Қадаған көлге мал салған, 
Билмедин бе кетерин? 
Жайл-аўьша қондырды, 
Билмедин бе кетерин?
Ханға зорлың бул ңылды, 
Билмедин бе кетерин?
Хан тойына бул барды,
Барып тапсырма алды, 
Билмедин, бе кетерин?
Сүйеги дүзде қалсын, деп, 
Қырық мезгиллик жоллардан,



Ат шаптырды Ақшахан,
Аты келди байрақтан,
Билмедин бе кетерин?
Ж алғыз балаң мәрт Қоблан,
Ақылсыз ақмақ болмаса,
Хан кэрўаньш талар ма.
Хапныц малы ата-ана,
Пуқараға сыяар ма?
Аңшахандай уллы хан,
Аз ғана үйли Қыпшақтан,
Намысып алмай қояр ма,
Бөке доўди өлтирди,
Сәтине цени келтпрдн,
Он бес ғашыр зер берди,
Аты келнп байрақтап,
Қырық ғашыр зерди келтнрди,
Билмедин бе ғаррылар?
Исицшіц шепке кстксннн.
Ата менен анасын,
Қарындасы Қансулнў,
Бнздей бахты ңарасын,
Ели менен елатын,
Есапсыз зергс сатқанын.

Бул сөзден Қобланныц балқып турған сүйеги қайтып 
жайына бвнт болып, ата-анасыиа ңаран мына сезди айтты;

— Ашың оты лалазар,
Алладан басқа кимим бар,
Ж ыламаңыз, ғаррылар,
Мен атадан болғаида,
Ермеи дсп меп болғанман,
Мен анадан туўғанда,
Нарман деп мен туўғанман.
Бул дүиьяға келгенде,
Өлмек ушын келгенмен.
Өлнмниц ҳагьш билгенмен.
Ақкнреўке сауытым,
Ысңатым деп кийгенмен,
Үстимдеги ақ көйлек,
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Кепиним деп кийгенмен,
Бауыры тартық сары жай,
Ураным деп жүргенмен.
Испиҳан семсер қылышты,
Қуралым деп жүргенмен,
Сабы алтын ақ қанжар,
Ийманым деп, бплгенмен,
Қарағай еаплы ақ найза,
Сайғағым деп жургенмен.
Кэпирлердиң қолында,
Азатлықтың жолында,
Өле ғойсам мен жалғыз.
Ийманым деп жүргемиен.

Бул еөзди еситип, атасы Қыдырбай төмендегини айтады:-

— Мннген бедеў бул майданда желмек жоқ,
Сен кеткен сон, ата-анаңа күлмек жок,
Ж олыц болсын, жигербентим перзентим,
Бир кеткен соц саған қайтып келмек жоқ.
Ҳэр не келер жигнтликтнц моҳэлниде,
Өткпр қылыш бардур балам цолыцда,
Бир кеткен соц бул дүньяда келмек жоқ, 
Көрнскеймиз қыяметтиц күнинде,
Табысқаймыз бир қуданың алдыпда.

Қоблан ата-анасынан, қарындасыпан, Қуртқа сулыуынан 
жуўап алып, торыша атқа ер салып, Д іыудыц ауыр шэҳэрн- 
не жол тартты.

Ақшахан менен қас болып,
Қырық жигитке бас болып,
Лалы маржан сәдепти,
Хьізметте баўнрь! кәбапты,
Ата менеи анадан,
Алып мәртлер жуўаптн,
Ж олға салды торы атты.
Қоблан батыр алдында,.

' Қырың жигитн соңында,
Азыулының елнне,
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Қоблан жөнеп кетеди.
— «Сен үйирицнен айрылған, 
Мен елимнен айрылған,
Шуў жаныуар, шуў» — деди, 
Астындағы торыша,
Кем-кем қызып шабысы, 
Толықсып аққан дәрьядай, 
Ж үз тоқсанлық жорғадай, 
Толықсып бсдсў жөнеди.
Өрме қумиап өрмелеп.
Ошіап өтнп барады.
Еспе қумнан семелсп.
Ат еснрпп барады.
Ҳақ ерлерге панады,
Пнр жьшаўдар болады. 
Пйрден мәдст болган соц,
Ақ кийнктен секирип, 
Толықсып ойнап барады.
Аран менен селеўди,
Аттьщ оты дер еди.
Аран, селеў отлатып, 
Шошмеден қарсы суўғарьш, 
Гэҳи шөлде, гә елде,
Минман болып барады.
Түлкн жүрмсс түнейден,
Түнде кетип барады,
Қарсақ жүрмес қалыңиан, 
Қапсыра айдап барады.
Терең жылға, терең сай, 
Күйгелекли көн тоғай,
Көп тоғайды аралап, 
Көкшимгендн жағалап.
Буннан да өтип барады,
Ат баўнрьшан қызыл қум, 
Қыялай шаўьгп барады. 
Бийик-бийик мур асты, 
Бөктергилп қыр асты,
Шацы шаңға уласты,
Аз ғана ёмес жол жүрпп,
Есап қылып караса,



Бир жарым айлық жол асты, 
Шаршамайды мәрт Қоблан,
Ат ойнатып барады,
Аты жаман ҳэм узақ, 
Астархан атлы тецизге,
Ат ойнатып келеди.
Ҳэр жеринен ат салды,
Ж ол табалмай жүреди,
Үш күи жүрди айланып,
Ж ол табалмай турады.
Өтерге гүзар болмайды, 
Атасы еди Сёйдимхан, 
Сейдимханнап ңалганды, 
Қайнанасы Көклен кемпир, 
Ҳэм белгиге бергенди, 
Суўсаған жерде суў едн, 
Суулы жерде шөл еди, 
Айдарлы бул Қобланның, 
Ж ай  булыт тасы бар сдп.
Бпр дууапы ол оқып, 
Аспанга атып жиберди, 
Ысырапыл үргии үргендей, 
Жерден тәжжал енгендей, 
Асгіан пәлек болады,
Ж ер зимистан болады. 
Арқадап шамал турады, 
Тецнзден келген толқынсақ, 
Келип таўга урады.
Арадан он күн өткенде, 
Астархан атлы ол тециз, 
Музлап сонда қалады,
Излик қарлар жаўадн. 
Жарнлқаўшь1 бир жаббар, 
Халық еткенди бириўбар,
Муз үстинен Қобланның,
Бир айшылың жолы бар. 
Қырық жигитке бас болып, 
Қоблан жүрис қылады.



*

Қобланныц қырық жигити Самарқанд халңымыз, артта 
қалды журтымыз, көриспек мүшкил ҳарам болды, деп хош- 
ласып, жыласып, Қобланның изине ере берди. Қоблап ал- 
дында, қырық жигит кейнинде, муз үстинен жол тартып, жө- 
псй берди. Арадан он күн еткенде Қобланның ои жигити муз- 
да жығылып, ат-жарақтан айрылды. Жигирма күн өткенде, 
шаппай-желмей майрылып, қанатынан қайрылып, Қоблан- 
ныц ңырық жигити ат-турмагшан айрылып, бир атаўднн, ба- 
сыиа келип Қоблапга қарап айтып турғаны:

— Кәринбеген бәлент таўда рауапым,
Теңиз де қарғады бизди суҳбаним,

: Қырқымыз да ат-жарақтан айрылдық,
Арзым есит, Самарқапдлы султаным.

Лашып еднк қанатлардан қайрылдық,
Тулпар едик жиликлерден майрылдық,
Султанымсаң, рухсат бер бизлерге,
Қырқымыз да ат-жарақтан айрылдық.

Қулағаң сал, мынау айтқан сөзлерге,
Мийнеттен қашңанлар келмес бул жерге,
Қырқымыз да ат-жарақтан айрылдық,
Жуўап берсең бпз қайтамыз излерге.

Сонда Қоблаи ңырық жигитке қарап мыианы айттыі |

— Турған жериң Астарханнын, жерлери,
Мазалыдур мәрттиң сөйлер тиллери,
Қостарсызбаи, айтатуғыи арзым бар,
Арзымды есит, Самарқаниың беглери:

Ат шаптым мен бул жерлерге қияда,
Өмирлериң болеыи, беглер, зияда,
Барии келиң торышаға жақынлап,
Меи жүрейин алдыцызда пияда.

Муҳмин болеаң, қуданы бир бил, деди,
Батыр болсаң, мийнетиңе көн, деди.
Мен жүрейин алдыңызда пияда,
Барлығыңыз торышаға мин, деди.
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— Ат шапңаныц бул майданпың даласы,
Узаң қалды Самарқанныц қаласы,

Қырық адам да бир атқа мшібек болар ма,
Аңыл ңайда Қыдырбайдың баласы.

Акыллы адамлар мында келер ме,
Акыл кайда Қыдырбайдың баласы.
Қырық адам да жалғыз атқа минер ме,
Қырыц кисини жалғыз ат тартып жүрер ме?

Бунпап кейин мойнына пота салып, ңудаға налыс қылып, 
пирлерге сыйыпып, зар-зар жылап турғап ўақтьшда, бурын- 
ғы Қызыр бабасы, ғайыптап таяр болды- Торы аттың жаны- 
на барып, ауызына жетп түкирип, сауырыпа бес урады, Рус
тем минген ала аттай, ғайрат берип өзине, шаршамас ҳасьш 
тулгіардай, қуўат берип Дизине тарықпа балам, Қобландеп, 
ғайып болды көзинен.

Қоблан қырық жигнтине қарап бпр сөз айтты:

— Ат мойнына таққан тилла тумарды,
Торы атыма алла бергей димарды,
Тәуекел әйлеңлер, беглер, келиңлер,
Эўел қуда, Шэҳимардан яр болса,
Торы атымиын ҳор бпр өнсри барды.

Буннан кейин қырық жигит— Гуўлеп атына мйнейик, атын 
өлтирип, өзнмизден бес бетер пйяда қалдырайық,—деп, торы 
атқа жаңын барады. Қоблан атқа ийек қақты, адамнан ақыл* 
лы жэниўар көзден жасып төкти, гүйедей шөкти. Бир арцап- 
ды алып аттың белине қабатлап салды. Жигирмасын оң жақ- 
қа, жигирмасын сол ж аққа  аўмастай, талмастай кылып, бек- 
кем етип тырыстырып таңып алды. Қырық жигиттиң ишин- 
дегн Шамай мепен Дуғдар арқаннын, астына барғап пай 
алар, үстиндеги ңалпал болар деп, арқаннын. астында қалды. 
Қоблан торы аттың үстине минип, шуў деп қамшы урды. Сол- 
•ңылдап аты желеди, сыйынғаны пир еди. Таннўда жатқан 
іііамайдың мурнына азырақ нанның ийиси тал-тал болып кс

Қ ы р ы қ  ж и п і т  Қ о б л а н ғ а  қ а р а п  т а ғы  мынаны айтты :
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леди. Адамлар бплмеспекен деп, бармаклап, тырнақлап, жа- 
быуды жыртып шаппатай пан тауып алды.

Иешшс майданлар жол журип, аггы турғызып, қырмң 
жигитти азат етнп, мерекеге кёлгендей, тойға жыйналғандай 
ңатар отырғызды. Қуртқа қырық күн мэўлет алып, жабыу 
тиккенде, ердиц тарықпас жери болмайды, нанның зыяны 
тиймейдп деп. жабыудың ҳэр қатына оннан, ои бестен пан са 
лып тигип еди. Жабыуды жыртып таслады, сол наиды алды, 
қырың жигитке үлестпрпп берди. Олара да жсп тойып алды. 
Нанға тойып алғап сон, қырық жпгнт Қоблапға ңарап мы- 
наны айтты:

— Салмагаіі басқ і га.мауды,
Келиссим мәрттпп, талабы,
Тартылсып жердпа тапабы,
Қатқан нанды, тамақ ңылды-қ,
Баслағыл Қоблап жолларды,
Қайда, ага, Азыулы?
Минермиз қарсы алып тауыцды,
Яд етсец қәдир аллаңды,
Қатты нанды тамақ қылдық,
Қоблам! Көрсет жауыңды! —
Қырық жигит ерпп пзнне,
Қоблап баслагі жөнсди.
Теңпздеи өтнп батырлар,
Аржағына келеди,

Және жүрди он бес күи,
Ақ төбеннң басына,
Ақбулақтыц қасына,
Қоблан келип турады.

Бул жерге келгепде кырық жнгнт Қоблаиға «Қоблан аға, 
жуўап бер бпзге, биз қаптамыз пзге», — дейди. Онда Қоб- 
лан: — Алдыида мен өлсем, кейнимде сенлер өлсеңиз, не 
әрманыңыз бар, жүриң алға батырлар, — деди. Онда қы- 
рық жигит: — Сен атлы кетсең, бизлер шөлде өлсек, бизин 
өлимизди жеген ғарга елге амап бармас., ҳасла елге дарымас, 
жуўап бер, Қоблаи, —- деди. Қоблан бул сөзлерди еситип, 
жеккелик келнп басыиа «атадап жаратсаң беслерди жарат, 
жалғызды жаратқапніа, тасларды жарат», — деп ат басыиа
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күн туўьш, ауызлық пенен суў ишип, ер басына күн туўьш, 
етиги менеп суў кешип, жалғыз ерге күн тууып, қырық жи- 
гиттен айрылып, Қоблан Азнўлнға жол тартады. Қырық жи- 
гит усы жерде қалады.

Қоблапныц ғарры бабасы алдыпап шығып, көлде де, шөл- 
де де ҳэзир болады.—Ҳай, Қоблан, тарықпа балам, қырық жи- 
гит кейипнцнеп келер, жәпе он бес күн тамам жол жүрнп, 
Сары таў деген жерде бнр бағдың үстинен шығарсаң, қырық 
жнгитти бағқа қиргизип жиберсең, бунда жатса он бес күн, 
жур десец жүрмес, ат үстинен умтылсан, қорыққанынан ол 
жүрер, он бес күн жол жүрип, Ақ төбенин тусында, Ақ бу- 
лаңтыц басында пери салған қалаға барасаң, сол жердё ба- 
ғыулы турған қырық ат бар, қырық перпйзат бар, оған мин
ее, қырық жигит өзиңе болар қол-қанат, — деп Кәмбнл пнр 
кезден ғайып болды.

Ендиги сөзди кырық жигиттен еситицлер.—Қоблан болса 
кетнп қалды, тецнзден өтип кетти.—Бунда, қалсақта  өлемиз, 
суўға ңәдем қойсақ та өлемиз, суўға кетнп олгеннен Қоблан- 
ның изине ерип өлгенимпз жақсы емес пе? — деп, Қоблан- 
ныц изинен адым урмақ пенен болды. Меню күнлер жол жү- 
рип, Қоблаиның кейнннен жетин, Қоблан мепен қосылып, 
пирдин айтқан бағына жеттн. Он күн бағда жатты. Қоблан 
жүрмейсиз бе дедн. «Маңлайы қараның баласы, ауызымыз 
асі\а тпйгенде, көрмейсең бе, кетебер» дейди. Қоблан, қыра- 
йын да, жояйын деп үстине ат қойды. Қырық жигит жуў- 
ырып майданға шығып, бнр-бприне қарап мына сөзди 
айтты:

— Кейннпде болдық пнтизар,
Пияда қылды бпрнўбар,
Аўзь1мнз асқа тнйгенде,
Қоймады бизди Қоблан пар,
Алладур муҳмин панасы,
Узақдур жаўдьш қаласы,
Аузымыз асңа тнйгенде,
Ҳеш жерде қоймай баратыр,
Қыдырбай шалдың баласы.
Қырьіқ жигит майдан жол тартты,
Айбат қатты, жан татлы,
Қырық жигит жаяў, мәрт атлы,
Он күн тамам болғанша,-
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Жете билмей қырық жигит, 
Қырың жигитти жол қақты- 
Уллы таўға минеди,
Көзлер таслап қарады,
1 Іерилердиң қаласын,
Қырық жигит сонда көреди. 
Бир-бнрипе сойледн,
Жүриц беглер, қырық жигит. 
’Апау бизге көрипген, 
Азыулыиыц қаласы,
Узақтап апық көриигси,
Аныц уллы мунарасы.
Алла дсп қыйқыу салайық, 
Қобланнан бурыи барайың, 
Барыи балта салппық,
Қа қпа л ар ы н қул а ты 11,
Қаласып бузып жол етип, 
Айдарлысын қул етип, 
Тулымлысыи тул етип, 
Жаўлардь1 анық өлтнрип, 
Қырқымыз атлы болайық. 
Және қырқыи өлтирип,
Қырық атты қаиталға алайық, 
Ппяда жүрген сорлымыз,
Ж үрмегендей болайық.
Мийнет керген ғәрипбиз, 
Көрмегендей болайық.
Қырық жигитлер жууырды, 
Ж ср танабын қууырды,
Қ алаға жақып келедн,
Адымл асы 11 жүреди,
Қ алаға жақын барады,
Қырық жигитлер — адамзат, 
Бул қалада бар екен.
Қырық сулыу қыз — исрийзат, 
Қырық жигитлер кслсди, 
Перилердп көреди,
Перилерди көргеи соц,
Еси кетип турады.



Бундай сулыулар аспан астынан, леер үстинен шенде-шен 
дөремесе дөреген емес, дүиъяга келген емес. Қардай ети, 
қандай бети, ҳэммеге жаққаи қылығы менен хызмети. Қы- 
рық пери қырық жиглттп көрин ҳор қайсысын бир сарайға 
алып кетти. Сэхорде Кэмбнл пир келип қырьіқ жигитке қы- 
рық қызды иске қыііып берди. Қырық жигит сарайда болды, 
Қоблан Дагстанда жатты. Ан, аўлап, киник, қулан атты. Қоб- 
лаи бир купи, «Ҳаў, қырык жигит, бағда жаттыңызлар он 
кун, бунда жаттыңызлар қырық кун, жатпага кеддииизлер 
ме, журмейсизлер ме» — деген хабар берди. Онда қырық 
жигит бедеўдиц жалын тарап, пирим деп жылап, бақтымыз 
ңара, отырыппыз перилердиң ақ тамағының астына қарап, 
сен айтасаң қырық кун өттн деп, бизлер еле иерилердиң иси- 
мии десорап алғанымыз жоқ, дейд^. Қоблан болар енди жу- 
рик деп ҳэмир етти. Қырық жигит жұрип майданға шықты. 
Атымыз жоқ деп, зарлайды. Оида Қоблан оларға қарап:

Алым оқыр әжайыптың хатларын,
Қыпшақ дерлер сорасац менин затларым,
Қуртқа ярым сайлап мағап ат берди,
Қәне, пери, сениц берген атларың?

Шашын, таллап он төртиңде өрилер,
Шөлге шықсам қуўат бергей еренлер,'
Мепнц Қуртқа адам ярым ат берди,
Сениц ярыц ат бермей ме, пернлер?

Әйлеп едим бул жерлерде мунажат,
Өткенлерден болғай бизлерге қуўат,
Барың беглер, қырқың талап қылыңлар,
Тулпар сайлап берсин сизге перийзат.

Бул сөзден кейин қырық жигит Қобланға қарап мы- 
наны айтты: Бес тиллалық бир яры бар, өлгенше аўзьшан 
тусирмес, заңғар, бизиң перийзат ярымыздың буралып, таў- 
ланып, он еки муқам, жигнрма төрт мың жилўа менен аўзьш 
ашып тисин көрсетип бир күлген назына жетер ме деп ишке 
журис қылды. Я кун еткенин билмеймиз, я тун өткенин бил- 
меймиз, пернйзатлардын, алдына барып не деймиз?—деди. 
Сонда Шамай айтады:—Ҳаў, қырық Жигит, бурынғыдан қал-



гам сөз бар, «жаңсыны жети жерге сатқанда да сауалы бол-- 
майды», перилердиц алдына барайық, Қоблаи ағам ат берсіпг, 
дсп жиберди дсп сорайық. Өлсе, Қобланнын сөзн өледи, 
ҳорне бахтымызды сынайық, — деп перийзатлардың алдына 
барып, мынаны айтып тур га н қусайды:

■—Бул жерлсрде бир болмадық қор-зар, 
Душпапларга болмаймыз биз гирипдар,
Қулағыц сал, тыцлан бсргнл, дилбарым,
Қырық жипггтнн аитатугыи ар бар.

'Ашық болып журмсп сепии, козице,
Қостар болып қосылдыцыч «зиме,
Қырык жйгнттин, аитатугыи арзы сол,
Қырық перыйзат қудағып сал см,зиме,

Бедеў жалыи саўаш купи тарады,
Батыр болып ҳэр бир иске жарады,
Қырық жигиттиц айтатуғЫи арзы сол,
Қоблап ағам ат берсин деп сорады.
Ж ау-жарағыи питкерсин, деп жиберди,
Еглендирмей тез берсин, дсп жиберди.

Сонда турып перилер:
г  '

— Эжеп болар, бегим, — деп,
— Қабьіл болар, тмрем, — деп, —*
Секирип жайдан турады.
Ишкери жай ишине,
Перилер қәдем урады,
Алтын ерлер салыиғаи,
Жуптан аііыл шалынған,
Ж аў  ураны — бес қурал,
Бәри тайын турылған,
Қырық бедеўди келтйрди,
Қырың жигитти мппдирди,
Ийнине қамқа кийдирди,
Белине ңамар буудырды,
Хәм майданға шығарды,
Бир саат тамам жол журди,



Қырьщ перийзат сулыулар, 
Мәрт Қобланды көреди.
Мәрт Қоблапды көргсн соң, 
Кеўли толып батырға,
Қырық жигитке сөйледи:
— Минген бедеў желмеңлер, 
Ж аратқан  деп еңреңлер, 
Атадан жалғыз Қобланды, 
Надан батыр билмеңлер. 
Ашылған гүллер солған жоқ, 
Атадан жалғыз Қобландай, 
Ҳеш бпр батыр болған жоқ, 
Айыллы Орақ, ай Орақ,
Ол да бундай болған жоқ, 
Ерлердиң басы хан Султан, 
Ол да бундай болған жоқ. 
Рустемнен басқасы,
Бундай қылыш алған жоқ. 
Ҳэм Әлийден басқасы, 
Бундай қылыш шалған жоқ. 
Ҳеш муҳминнин перзентн, 
Жети журтты алған жоқ- 
Ж әне айтар арзым бар,
Бул сөзиме қулац сал,
Уәде бериң қырық жигит, 
Уәделериц дилуарым. 
Барлығың сүйилки ярым, 
Айтың сизлер нешше айда, 
Нешше жылда келерснз?

Қырық ж и г іт  сонда сөнледн:

— Биз жылаймыз зар-зар, 
Пирнм болсын мәдәткар, 
Арғы шети сегиз күн, 
Ортаншысы жетн күн, 
Перийзатлар, тыңл аңлар, 
Уәде болсын алты күп,



Сонда перилер сөйледгі:

— Жақсы адам белгиси, 
Эстелик пенен сейлейди.
К и ш и л и кт и о й л а й ды,
Ж аман адам белгиси,
Уллы сөзди сөйлейди,
Тока б б I л рл ы ң эй л ейдп.
Со.л себепли жигитлер,
'Гокаббырлық ойлемең,
Коп ксшпкссң, келерссц,
Жети ж ы.1! менен жети айда, 
Көрйсермпз саранда.

Қырың жнгит сонда сөйледн:

•— Атыцпыц ол мойнына, 
Тилладан тумар тага ма,
Жети жыл, жети ай болганша, 
Азыудын аўьтр шэҳэринде, 
Барса келмес елинде,
Қобланыи пада баға ма?

Сонда перилер сөйлейди:

— Кейинпцпен болсам интизар, 
Қырқыңа айтар арзым бар, 
Бул сөзиме қулақ сал,
Ҳэр қайсысына бир күннен 
Қырық күи болсын сол ўэдем, 
Қырьщ күиде егер келмесең, 
Гул жүзимди көрмесең,
Гоҳн қаптан табарсаң, 
Пернлердн излесеи,
Қ аркара барда, дәуран жоқ, 
Зар  жылаймыз қуда деп, 
Қырық күнимде келмссен, 
Өзим туўе қырық жигит,



К өшііп к етк ен  ж у р т ы м  ж о қ .

Лалы-маржан, бул маржанда сәдепти, 
Душпанларға сиз бергсіісиз азапты,
Көп жыласам морт жолыца кес болар,
Қете берпц, бнзлер бердик жууапты.

Бул сөзлсрдн айтып болғанпан кейин, қырың жигит атла- 
ңып жолға раўана болды.

Пёрпйзат ярымыздын қаласы, үлкен мунарасы көринер- 
мекен дсп кырың жнгпт қыял етти. Артына айланып қарап 
турса, әуели қызыл-жасыллы көринғен қала, соц көк мүнар 
болып кнринди. Қырың жигит қыял етти, бизлер княтңанда- 
ғы қызыл көрингенлиғи бизлердиң киятқандағы шац-шэўкэ- 
тимиз екеи. Епди көк мүнар болып турғанлығы бизлердиң 
ярымыз, я өлп келгей, я тири келгей деп матам тутып отыр- 
ған екен, ден ңырың жигитишщ кеўли хош болыгі, Қобланға 
қарап бир сөз айтты:

— Минген бедеў дағыстансыз ел көрмес,
Өзи душпан бпр қуданы бпр билмес.
Кел ҳа, Қоблан, ат қосалы майданда,
Псри атына тоқал аты тец келмес.

Саўаш болса бедеў жалын өрели,
Перийзат пеней отпіап, дәуран сүрели,

ГТери атына тоқал аты теп келмес,
Қел ҳа, Қоблан, ат шабысып корелн.

Сопда Қоблан сөйледи:

— Миндим бедеў ғажжа-ғаж,
Душпанға болсын бир саўаш,
Кеўлиқиз есснн майданда,
Қырьщ жиғитим ңаша-ңаш- 
Күнлернм болған бпр умыт,
Мәдеттн бергей қүдирет,
Кеўлйциз өссин майданда,
Қашыңлар бурын кырық жпгит.
Л алы  - маржанлар сәдепти,
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Хызметте баўнрьш кәбапты, 
Ат қашырың бул жерде, 
Сизлерге бердим жууапты. 
Алдыцызды алла ашсын, 
Аллияр бердим жууапты. 
Т аў л ар дьт  басында қары, 
Модет бсргей бпрігубары,
А г қашырыц бул жерден, 
Қырықта першшц яры.
Қырық жппіти Қоблаішыц, 
Аттыц басын бурады, 
Қайрылып қамніы урады, 
Перинии бергеп атларъш, 
Қайырып жолга салады.
Бири қашса майданда,
Бири қуўьш барады.
Ж ибер дейди торыша ат, 
Жибермейди шөллерде, 
Үстинде бар адамзат,
Қырық жигиттиң кеўли өссин, 
Кеўлим қайда барады деп, 
Көзгенеңнен торы аттың, 
Тартып басьш қалады.
Гэҳи жүрис, гэҳи жорға,
Ои еки муқам ойнады, 
Периниң берген атлары,
Алғы аяғын кереди,
Артқы аяғым тиреди.
Қоян киби секирип,
Толыцсып оймай береди, 
Табапы тасқа тақылдап, 
Зоштілери шақылдап, 
Толықсып ойпап барады. 
Үстиндеги қырық жиги’г, 
Ж абрайыл деп шырқырап, 
Жибер деііди торыша ат, 
Жибермейдп үстинде,
Қырық жигнттиң кеўли өссин, 
Қеўлнц қайда барады деп, 
Жибермей басын бурады.



Гәхи жүрис, гэҳи жорға,
Он еки муқам ойнайды,
Мәрттиц мипген торы аты,
Орқояндай бүгллип,
Кср кийнктей тигилип,
Толықсып ойнап барады.
Жибер дейди торыша ат,
Жибермейди мәрт Қоблан.
Қырың жигиттиң кеўли өссин,
Кеўлим қайда барады деп,
Көзгененнен торы аттың,
Жибермей басын бурады.
Гэҳи жүрис, гэҳи жорға,
Ои еки муқам ойнады,
Мәрттиң минген тулпары,
Қайда қалды Қоблан деп,
Қырық жигити Қобланның,
Арт бетмне қарады.
Көре алмады Қоблаиды,
Қоблап қалды кейнинде,
Шыдамады ойынға,
Денҳа-ден деп қырық жигит,
Ат ойнатып барады.
Сыйыиып мәртлер пнрлерге,
ІІешше майдан жол жүрип,
Қырың жигит таяр болады,
Қалмақтың тауы — А іа таў,
Ала таўдьш үстинде ,
А к төбе ҳэм Ақ шәшме,
Деген жерлерге келеди.

Шәшмеден ат саўғарьш, суўға әзлериниң ҳэм мийри қа- 
нып, Қоблан қаяққа кетти екен,— дегі артьша қарап турса, 
бир төбеге бирден таўға минген Қобланның торы аты, бир 
майданнан кейнинде байдақланып көринди. Қырық жигит- 
тиц кеўли ести. Қобланға бир сөз айтты:
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Аттың басын бул майданда бурьістыц,
Өзпц жалғыз ҳаққа жетпсй налысың,
Тоқал аты астында бар бәтшағар,
Хәлиц бнлмей пери аты менен жарыстыц,

Әйлем едиң бул жерлерде мунажет.
Ҳуммеден артықдур сиздеги ғайрат,
Қалып. бплмей пери аты мелен жарыстыц,
Бпр ай піапсап., ернсе алмас торы ат.

Атлар шаипай болспт таудыц даласы,
Өлсе сч-бил яүрллтсыздыи. қаласы,
Абрай барда айда, айда Қобланлы,
Қара Қыпшақ Қыдырйайдыц блласы.

Бушіан кейин Қоблап «тойдырғаппың сакальша» — деген 
ботшағар деп, астындағы торы атыпа қарап бпр сөз айтты;

-— Астыма минген торы атым,
Ж аўларға жеткей париятым,
Ийеңе намыс келгепде,
Айлансын Қоблан сспнсн деп,
Г.нзлерге памыс келмсй ме,
Ыріы.\а, ырі'ы, торы атым.
Тлуекол с'ткпл, .іүрнятым,
Азыу тнслери төрт ели,
Ж арларда  қоян секилли,
Суўларда жылан мүшели,
Мпсли Зуҳра секилли,
Мысалы алтын кекилли,
Ийеце намыс келгепде,
Айлансын Қоблан өзицпен,
ЬІрғи, ыргы, торы атым.
Тэўекел еткил, зүриятым,
Ойларга тиккен Отаўдай,
Туяі'ын, сулыу торы атым,
Қаққаи қазық секшіли,
Жилнгиц пүтнн торы атым,
Нйеце намыс келгепде,
Айлансын Қоблан өзиңиен,
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Ырғы, ырғы, торы атым. 
Тэўекел әйле зүриятым,
Ол гириядан өткейдей, 
Мойның сулыу торы атым, 
Ж а з  күни пискен алмадай, 
Көзиң сулыу торы атым. 
Тарта пишкен шанаштай, 
Танаўьвд сулнў торы атым, 
ГІорымы келген бесиктей, 
Омнраўларьш есйктей. 
Ырғы-ырғы, торы атым, 
Тэўекел әйле, зүриятым. 
Келеплеген жипектей, 
Кекилиң сулнў, торы атым. 
Қызлардың өрген шашындай, 
Ж альщ  сулнў, торы атым, 
Қызлар таққан шашпаўдай, 
Қуйрығың суль1ў, торы атым, 
Ийеңе намыс келгенде,
Саған намыс келмей ме, 
Ырғы-ырғы, торы атым, 
Тэўекел әйле, зүриятым. 
Минген бедеў кер сди,
Пирим мэдэткер еди,
Аспанға қарап еснеди, 
Гүлдир-гүлдир киснеди, 
Пирим деп Қоблан жылады, 
Аспанная келди бес тырна, 
Тырна емес, еренлер,
Тырна болып келгенлер,
Ат танапқа қол салды, 
Бурыла берип қарғыды, 
Атқан оқтай қаңғыды, 
Қошеметти еситип,
Ақ кийиктей секирин, 
Жылдырым киби ағадЫ; 
Атлар ойнап барады, 
Аңламады қыръщ жигит, 
Қырық жигиттин жанынан, 
Қуўдай сыңсып өтеди,



Қанатқа пәрман қылады,
Қара жерге түскенде,
Таў кийиги қуланды,
Қулан менен жарысып,
Аң кийик пенен шабысып,
Толықсып ойнап барады,
Қоблан ҳаққа жылады, (
Азыудыц ауыр шэҳэрине,
Барса келмес елине,
Д эр ў азан ьт  аўьшьша,
Бнр ціәшмениң. басына,
Қоблан таяр болады.

Буинан кейин Қоблан қырық жигитин сынамақ ушын, 
атының ерин алады. Тийиндеги жыртылып қалған жабнўьш 
атқа терлик етип салады. Қайтадан ертлеп алады. Торы атқа 
қарасаң, зәлел еткен ҳэттершинин, байталындай болып тура- 
ды. Белинде бир потасы бар еди, қайта-қайта тырыстырып 
белиңен оран буўадьт. Турине қарағанда жолда турған бас- 
иақшының өзи болып тура қалады.

Е і і д и г и  сөзди ңырық жигиттен еситиңлер: Қоблап қалды 
кейнинде, шыдамады ойынға денҳа-ден, баса-бас, деп, кейни- 
нен бир ярым күн өткенде ат ойнатып киятырған ңусады. 
Муны Қоблан көрип жигитлерин сыиап, мәртбекен, нәмәрт- 
бекен деп бир сөз айтты:

— Ашылған бағда гүлим,
Сайрар шәменде бүлбилим,
Қашқан менен бизлерден, 

і Қутыларың биймәлим,
I Залым ляляли-лялялли,

Қащқан мепеи бизлерден,
Қ у т ы л а р ы ц б и й г ү м а и,
Залым лялялли-лялялли,
Ашық аты лалазар,
Шэҳэриме келдиң бийхабар,
Қашқан менен бизлерден,
Қутыларын бийгүман,
Турҳа, турғыл бәтшағар,
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Қашпай турғыл геллеғар,
Сол ўақларь! қырық жигит,
Арқадаи шамал енди деп,
Ақыр замай болды деп,
Қоблан қайда қалды деп,
Тәж жал қайдап келди деп,
Бедеўднц жалын тарады,
Қырык жигит неге жарады,
Арт бетине айланып,
Уай-ўайлап қашып барады.
Атадан жалғыз мәрт Қоблан,
Турха-тур деп ат салды,
Батыр минди торы атқа,
Ерлер минди ғайратқа,
Иркилмейди қырық жигит,
Уай-ўайлап кааіып барады.
Мәрттиң кеўли қызықты,
Қызьщса, иси бузықты,
Найзаны қолға алады,
Ат қуйрығын түймесин,
Ер мийнетнм күймеснн,
Гөшине найза тпймеснн,
Қырық жигиттиң үстинен 
Бирим-бирим мәрт Қоблан,
Найза сермеп барады.
Бир найзасы тиймейди,
Бәри бнрдей қырық жигит,
Ат астына қулады,
Қорыққанынан қырьщ жнгит,
Жығылып бәри қалады,
Билдирмейди жэниўар,
ЬІрғып кетти торы ат,
Ақсуудың ол басына 
Қуўдай сыңсып қонады.
ІІІүкир қылыгі аллаға,
Сонда Қоблан турады.

Ендиги сөзди Қобланнан еситиң: Қоблаи аттан түсип, ат- 
тың ерин алады, бурынғы қәддинде атыи қайтадан ертлеп 
алып, кййимлерин кийип, қэддине келнп, атының үстине ми-
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И11II, эсте жортып киятырыпты. Қырық Ж И Г И Т  ҲЭМ көзинин, 
ап ы пан  қарап атырыпты. Бэршемизге найза тййип жарадар 
болып ңалғанда, киятқанын көрдиң бе' деп тоңқылДасып жа- 
тыпты. Қоблан нәрсе көрмегендей, ҳеш билмегендей қырың 
жигитине қарап мыңаны айтты:

— Муҳмиилер етеди алладаи үмит,
Бизлер жүрмиз сизди батыр қостар деп,
Бәршеңиз қалыпсыз аттың астыида,
Бул пе зулмат, буне қысыумет, қырық жигит?! 
Батырлықтаи барды найза дәстимде,
Биз жүремиз патшалардыц қастында,
Бул не исдур яранларым қырық жигит,'
Бәрщеңиз қалыпсыз аттыц астында.
Саўаш болмай аттыц жалын тарадым,
Батыр болып не бир күнгс жарадым,
Бәршеңиз қалыпсыз аттың астында,
Қырық жигитлер ис тожжалға ушырадың?

Сопда қырқы сөйледи:

- Лтлар шапиай бәлент таўда раўана,
М;ідсі бергсіі иири Шоҳимарданн,
Жара іармы і аіігатугіііи арзым бар,
.), іс іч>іі,мі■, қара ңі>і11111аҚ облаилы .

'І.\ ишаіі іар і.і.ііі піыі\сы11 шөллерде жаны,
А1111а11 оіі.і іуаіі і паіімыз Л знўднц малын,
I і .1111,іқ жигнттіщ айтатуғын арзы сол,
>)(■] ■ соіі.іц' Самарқанның арысланы.

Ііі- 1,1 • у жалыи слўаш күпн өрип ск,
Ііарпмііі /ң' Рустгм кибп болыи ск,
( Іол т . ).\;)рге ат ойнатып барып ек,
Ьарі.щ д.фўазаға балта урып ек,
Ллдымыа ои, ксііпимиз-бес қырыи ек,

11озер салып дөгсрекке қарадық,
Батыр болып ҳэр бир күнге жарадық,
Алдымыз бес, кейнимиз бес қырғаида,
Лалаллы деп бир тәжжалға ушырадық.
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Сонда Қоблан сөйлейди:

— Бурынғыдам қалгап сөз, 
Ханнан қайтқан бийлердин, 
Бий ныінаны боларлар, 
Шикардан қайтқан жигиттиң, 
Бес нышаны боларлар. 
Ж аўға тийген батырдың,
Ж аў нышаны боларлар. 
Нешше жерде жара бар, 
Қырың жигитлер снз маған, 
Ж аў шетинен бер хабар.

Анда қырық жигит сөйлейди:

— Атлар салмай өңиримнен, 
Сан мын ләшкер қол келсе, 
Өткермеймен теңнмнен,
Әсте сейле, Қобланлы,
Баяғы қуўған бәтшағар, 
Қелмеспн әне кейниңнен, 
Барып болдык дуўшакер, 
Мәдеттн бергей бириўбар,
Әсте сөйле, Қобланлы,
Баяғы қуўған тәжжалды, 
Келедн деген қэўпим бар, 
Бедеўднц жальін тараймыз, 
Не бир күнге жараймыз, 
Азап-ақырет бергенге,
Қоллар салып беденге, 
Сыйпалаймыз, қараймыз, 
Қарқара барда, дэўран жоқ, 
Зар жылаймыз қуда деп, 
Бедениме қол салып,
Қарасам жаман жеримнен, 
Басңа жерде жара жоқ.



Анда Қоблан сөйледи:

— Ж ауды көрген ңыръщ жигит, 
Тәжжалды көрген қырық жигит, 
Қырық Жигитим, турыңлар, 
Бэршең атқа мишщлер,
Қайда, керген жаўнқа,
Султанлар басл-ап жүриңлер! 
Қырық жмгйти турады,
Алдыи баслап жүреди,
Қалаға жақын келгенде,
АнаЎ көргеи пюҳэрим деп, 
Тәжжалдап қашқан жерим деп,, 
Шегиниңкирей бередн.

Онда Қоблан сөйледи:

— Салмай басқа жарлықты,
Қим әйлер пейли тарлықты, 
Қорықпай жүриң қырық жигит, 
Эўел ңуда қырық жигит, 
Шәхимәрдан яр болса,
Ким кыл.ады зорлықты,
Ҳэмирсиз такен кнрмейди, 
Өжелсиз бенде елмейди,
Тәуексл етип аллаға,
Султанлар қорықнай жүр—дейди 
Қалаға жаңын келеди,
Көзлер таслап ңарады,
Квзлер таслап қараса,
I ;і.»1 м а і../і аруі.і»111. мюҳэриниц, 
і і.ірі.ік, 11 I муиыц оры бар,
Іуі.ірык, іг і  ,і.. т а  қарғалық,
Апі.і Гнчтіп цалаиыц,
I грбіміі м. іі.іі соқ іырған, 1 
Ж им- бег м і . і і і , .іілбыр бар.
< 'а>іі> 11.им пола і жақтырған, 
Тоқсап қ.ібат көк темирдси, 
Қалмақ саліаи қала бар,
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Дәруазасы ңоладан,
Аспан менен барабар, 
Кимниң аты тулпарды, 
Кимниц аты тексиз ат, 
Мьшаў турған ңал.аға,
Ат айдасып көрейик„
Бэсіщ бар ма қырық жигит?

Онда қырқы сөйледи:

— Нәсилсиз аттың белгиси, 
Сүбәси тар болар ма,
Бақайы келте болар ма, 
Мойны узын болар ма,
Таўда озған пери аты, 
Шөлде озған иери аты, 
Қ алаға жақын келгенде, 
Тоңал бақңаи торышадан, 
Кейин алып қояр ма, 
Айда-айда, Қобланлы, 
Шуў-шуўлесе де жүрмейди, 
Урса камшы билмейди, 
Аспанға ңарап еснейди,
Гүлдир-гүлдир киснейди, 
Сөйлерине тили жоқ, 
СЦыранып болып еңрейди, 
Мысал етип торыша ат, 
Қобланға қарап пе дейди, 
Имла менен сөйлейдп:
•—«Буннан басым бурасад, 
Ашытып қамшы урасаң,
Ҳэм атамсаң, әкемсең,
Сабыр әйле, мэрт Қоблан, 
Сабыр әйлесең, раҳмет бар, 
Бий сабырға нәлет бар, 
Айлымды шеш, қуўнайнн, 
Еримди алшы, аўнайьш, 
Жуўенимди алшы, аға жан, 
Ара, жуўсан шайнайын. 
Мьшаў турған шэҳэрге,
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Бнр тэўекел етейин.
Өтсем, өтип қалғаным,
Өте алмастай күн болса, 
Сизлер менен бизлерди,
Қара жер тартқай қудайым, 
Ат-басына күн туўса,
Суўлнги менен суў ишер,
Ер басына күн туўса,
Етнгн менси суў кешер, 
Ж алғыз ерге күи туўса, 
Басынан кетгтес дордссер, 
Ж ылай-жылан үнн өінер, 
Ж екке шыцқан үйприішен, 
Басыңа күнлер туўгапда, 
Қолыц кетпес бүйрицнсн,» —• 
Деп ат зибаны байлапды, 
Айылын шешти, қуунады, 
Алды ерин, аунады,
Жүуенин алды торыша аттын, 
Арадан жуўсан шайнады, 
Қайтадан ерди салады, 
Жуптан айыл шалады, 
Ж арақларын мәрт Қоблан,
Ат үстине бәнт қылып,
Ат үстине минеди,
Шуў деп ңамшы салады, 
Қыръщ жигити Қобланның, 
Тамашаға бнр қарап,
Тамаша қылып турады.
Бир мәртебе урады,
Тэўекел етпей жэниўар, 
Ж аратқанға жылады,
Және мәртлер урғанда,
Расули дегі турады,
Үш мәртебе урғанда,
Пирим Шэҳимардан деп, 
Сонда Қоблан жылады.
Төрт мәртебе урғанда, 
Имамлар деп ліылады,



Бес мортебре урғанда, 
Шилтерлер деп аҳ урды.
Алты рет урғанда,
Жылқышы ата пирим, деп, 
Оқыранып жылады.
Селлер болып көз жасы,
Қабыл болып тобасы,
Таяр болып келипти,
—Тарыға көрме балам, — деп, 
Қызыр Ильяс бабасы.
Ат танапңа қол салды,
Қырық шилтен ғайып ереплер, 
Қос қанаттан көтерип,
Зәңгиден алла салады,
Пнрден мәдет болған соң, 
Мәртлер минген торыша ат, 
Бурыла берип қарғыды, 
Қайрыла берип ырғыды,
Атқап оқтай қаңғыды,
Ат қуйрығын түйдирмей,
Мәрт еңбегин күйдирмей,
Төрт аяғын торыша ат, 
Қарғалыққа тийднрмей,
Ушып барып жаннўар,
Қызыл қумның үстине,
Қуўдай сыңсып қонады,
Қырық жигиттиң атлары,
Ҳақ деп бул да ырғыды,
Я қалаға жете алмай,
Я кейнине кете алмай,
Себил ңалғыр қаланың, 
Қәндегине қырық жигит,
Бәрн теңдей жығылды,
Қырық жигити Қоблаішың,
Бир мэслеҳэт қылады:
— Биреў атып сала ма,
Я лабыр таслап қыра ма,
Алла деп шауқым салайық, 
Қоблаи жүрсе не ерде,
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Тусында жүрип ңырық жигит,
■—М ьшаў орды ж ағал ап ,
Биз де алла салайық,
Деп мэелаҳат қылады.
Замана муқам дендирди,
Пырағы оттай сөндирди,
Март келди деген хабарьпь 
Мынау турған душпанлар,
Элле қайдаи алыпты.
Қалмақлар жом большты,
Аппақ шат'Ыр, аң шатыр,
Қ алмақ деген толып атыр,
Есабы жоқ қалмаіуіар,
Қаладан гуўлеп киятыр,
Нешше бир палўан киятыр,
ҚолларынДа а п  балтасы,
Не бир иалуан жүрипти,
Мойнында темир алқасы,
Не бир иалуан киятыр.
Доңыздын ж ақ терисинен,
Исленген бар қалқасы,
Ғашыр мннген нешшеси,
Атлы душпан қырық мыцы,
Арқадан минген қырық мыцы,
Есабы жоқ көп душпан,
Қаладан гуўлеп келедп,
Атадан жалғыз март Қоблан,
Түнде тийсем қалмаққа,
Нәмәрттиц ней болар деп,
Өзиң сақла суҳбан деп,
Пирим Шаҳимардан деп,
Бир ңудаға сыйынып,
Сол шашмеинц басына,
Батыр Қоблан қоиады.

Буннан кейин сол күни мийман болып, азан менен турып 
атын зартец-забертец ертлеп алды, «кеп қорқытады, терен 
батырады», — деген, жанынан- қорқып, ийманын айтып, қаза- 
га разы, балеге сабыр қылып Қоблан отырды.



Ашрыу дүпен атЫлды,- ләшкерлер Қобланның үстине қа- 
рап, қаладан шығып шубырды. Ат тозаңынан шаң шыққан 
күни күп тутылып, қарацгы зим иста и болды, Қоблан жатқан 
шәшмениц сыртыиаи қалмақлар алпыс қабат қурсап турды. 
Мэслэҳэт еттн. Бул келген баланы услап алайық, Көбикли 
патшаға базарлық қылайық, таяқ урмай, ж ара  салмай, ба- 
ланы услап алайық, деп кеңести. Батыры аддында турып, 
нәмәрти қашпаға таяр болып, Қобланның устине жүрис қыл- 
ды. Әне көптиң айбатынан қорқып, Қоблан бир сөз айтты:

•—Ат мойнына таққаи тилладан тумар,
Болмағайман душпанларға қоры-зар,
Жылғыз едим, мәдет бергил, сыйындым,
Жоңтан бизди бар әйлеген бириўбар.

Бәршени халық етип жаратқан алла,
Душпанларға қыла ғөрме муптала,
Ж алғы з едим қуўат бергил, сыйындым,
Алланың ҳэбиби расулы алла.

Атың Қызыр Ильяс жэҳэнге белли,
Ж алғыз өлсем паяны жоқ мәнзили,
Ж алғыз едим, мен сыйындым сизлерге,
Мәдет бергил бизге Ибраҳим Қалийли.

Ат сүринген бәлент таўда қыя тас,
Бизге дәркар болды қайтпас қарындас,
Ж алғыз .едим, мәдет бергил, сыйындым.
Шөллердиң ийеси Қызыр Ильяс.

Сергиздан етпей бизлерди душпан,
Бул душпаннан қутыларым кмп і',
Разы бол бизлердейин .жалғызға,
Ж ылап қалған еки бирдей ата-анам.

Қалып едиң бизге жылап интнзар,
Туўь1сқапсаи, сеннен бөтен кимим бар,
Ёнди қайтыи көрмеклигим бийгүман,
Разы бол туўйсқаньш Қансулыу.
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Ж ылап турды муҳмпн елдиң баласы, 
Рэҳим етип сонда ңәдир алласы, 
Сонша жылап турған ўақта Қоблан ерг 
Таяр болды Қызыр Ильяс бабасы.

Буниан кейин батыр ер,
Ат қуйрыгып түйеди,
Бадана көздн кийедн, 
Душпанлар коп, морт жскке, 
Ж екке басы, т;)п>;о омп,
Бир қудага сынннып, 
Қалмаңларга тпііедп,
Алдым бийик, артым жар, 
Айланбақца жсрим тар, 
Ж ығылар болсам бприўбар,
Он еки имам, торт шэрьяр, 
Халқым болғай хабардар,
Ай жағынаи келедп,
Айланып .шаўқнм салады,
Кун жағынан келеди, 
Гүңиреннп алла салады,
Такты жаііі'а ■ пристн,
Алла оцғарғай бул исти,
Тар көшеннң устинде,
•Тартты силтеп қылышты, 
Таймай салды урысты,
Болды урыс майданда, 
Мэртлер минген гуреңди, 
Тайынбай салды суренди. 
Болды урыс тамаша, 
Астындағы торыша,
Батыр кескен геллеге, 
Ара-тура суринди.
Болды урыс майданда.
Ат мойнына тумар тақты, 
Үсти-устине дабыл қаңты, 
Қанлар дегеп сарлап ақты, 
Қайтпай батыр қылыш шапты 
Душпан деген қырғын тапты, 
Урыс болды песнн уақта,



Болды урыс майданда. 
Сыйынгап пири еди,
Күни менен урыс қылады,
Түни менен мәрт Қоблан,
Ол майданға ңонады,
Әне бнлек, әне күш,
Әне ғайрат, әне ис,
Гэҳн ңалада, гә далада,
Салды мәртлер бир урыс.
Оң ңолында жарқырап, 
Испиҳан семсер бир қылыш, 
Қоқнраў яңлы шылдырады, 
Алла деген ол даўью,
Қоблан қашып, душпан қуўдн, 
Душпан қашса, Қоблан қуўдь1, 
Душгіанларға күнлер туўдн, 
Дүйит-дүйитлесин ат салды, 
Мысал ақыр заман болды, 
Қутылмағы гүмап болды, 
Топалаңнан жаман болды, 
Болды урыс майданда.
Мен-мен деген көп болды,
Қол көтерген сап болды, 
Қергенлерге қэўнп болды, 
Көрмегенге лап болды.
Көргеп ҳайрап қалады, 
Ишиндеги нрисин,
Аўзь! қайлы бөрисин,
Үштен бнрннен көбисин, 
Қалмақтыц үлкен төресин,
Сары таўдьш даласын,
Қызыл қанға бояды,
Болды урыс майданда,
Алла деп еүрен салады.
Орды айлапып қырық жигит, 
Бул да-алла салады,
Батыр кескен геллени, 
Жекке-жарым душпанды,
Бул да гелле қылады.
От ғана таслап урады,
Ж алғыз мәрттиң алласы,



Сан мың ңолдай болады.
Ада болмас душпанлар,
Бири өлсе, мьщы бар,
Қобланды келип қоршады,
Гэҳи қашып, гэ қуўьш,
Белли сүргин салады,
Алдыи қырДым дегенде,
Арты гүулеп барады,
Артыи қырдым дегенде,
Алды гаўлап барады.
Биреўи өлсе душпаниыц,
Оны таяр болады,
Жети күнлер толганда 
Тайма-тайма лэшкер деп,
Қалмақ басқы болады.
Кейнинен ат салады,
Жстксп жерде қалмақты,
Гелле қылып барады.
Қашып сонда қалмақлар,
Патшасы жатқан қалаға,
Қыйқыу салып қамалды,
Душнаплар басқы болғанда,
Атадаіі' жалғыз мәрт Қоблан,
Дәруазапыц алдыида,
Ақ найзаға сүйенип,
Үсти-басы қан болып,
—Және бар ма қалмақ? -  деп, —
— Қәне келсин булар, — теп,
Дөгерекке қарады,
Ж аң а  қолым қызықты,
Ж аңа  тәним қызыпты,
Тезирек шыққыл, қалмақ!—деп,
Турды Қоблан айқурып.

Батырдын ети суўндн, батырдың қайғысы кеп болды, ол 
қайғынын, мәниси—баяғьі ерип келген қырық жигиттен ҳеш 
бир дерек жоқ. Өликпе-өлик қыдырды, ҳеш бир хабар жоқ. 
Орды а'йланып та қыдырып киятыр, ҳеш бирриниң нышаны 
жоқ, дэрўазаньвд аўзьша келип гуңгираның үстине минип 
дауыслады. Қырық жигитлер ҳэм баяғы ордан шығып, сес 
берди.
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Анда Қоблан: — Маңлайыңыз қара, иетип жүрсизлер? — 
дедк.

Апда қырық жигитлср: Есирме, қыпшақ,—деди.—Сен ат 
ш а т к қ ,  бизлер ҳэм ат шаўьш едик, сен атыңды ырғытқанда 
биз ҳэм ырғытын едик, сен бүйерде жургенде, бнз сениң 
аржағыңда жүрнп едик. Перішиц аты шауқымшыл есер бо
лиды екен. Қалаға ө з и и  атты, қанат байлдды, ушты. Сениң 
аржағыңа тусти. Қөзи қапылды. Қуда урды ма, қаланиң қән- 
дегнпе келин турды. Опың менен де бос жүргснимиз жоқ, ки'■ 
мии урып алдық, кимин шаншып алдық, кимин тартып алдық. 
Каланың қәндегин бнз өликке толтырдық. Мийнетти биз, рә- 
ҳэтти сеп көрдиң.

Анда Қоблан айтты:—Ғамгүп болма қырық жигит, сақ- 
лап қойғап қалам бар,—деди. Қырық жигит жатқан шүңгил- 
ге арқап салды, ңуйыдан шекер тартқандайып, бары-жоғыи 
шығарып алып атыр. Қалмақлар нэҳэн мунарға шығып қарап 
турды.

— Қорамсақтың қырық мыңы жер устинен, ңырың мың жср 
ап ы н ан  киятыр екен,—деп, қалмақлар гүулеп жылап турып- 
ты. Қырық жигиттп атларына мнндиріш, қылыніларын қолы- 
на берип, эўели өли шаптырды. Жаны шала жансар жатңан- 
ларды шаптырды. Қырық жигиттиң қолы қызып, «Қайда 
Қоблан қалаң, басла» деди. Көбикли жатқан қалаға апарып 
жиберди. Қоладан дүзеткеи қалаға балта урды. Қопарылмай 
тур-ды. Қобланныц қэҳэри келип аттан жерге түсип, дэрўаза- 
сын қопарып алып, аспанға зыңғытып жиберди. Батырға 
шарапат, сыпайыға спясат, алымға пшарат, -деген қырық 
жигитине царап Қоблаипыц ңошемет айт.ып турғаны:

— Бағдың гүли жайнады,
Муныңдай дэўран қайдады,
Өлтирсең пайда қырық жигит,
Өлсең шейит болады,
Ҳэр қайсыңызға айдын,
Сегиз булақ келеди.
Анда турып қырық жигит,
Марапатқа шыдамай,
—Алла-алла, алла!—деп,—
Исмп болғай алла, — деп,
Қырық жигит сонда ат салды,
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Исимдм өзин оила дсп,
Төрти тийди бир жақтан,
Беси тийди бир жақтан,
Оны тийди ҳэр жақтан, 
Қайтпа батыр, қайтпа деп, 
Қоблап атлы бул батыр,
Саза жпбсрдп қубла беттен, 
Тайыпбайды қырық жигит, 
Белли урыс қылады,
Хапныц алгап азадасы,
Кун көрмегеп ш а ҳ з а д а ш ,
Ж е р  баспагаи бег ’.лдасы,
Тар кемедей қыдтылдап, 
Геўишлери. сылтылдап, 
Латмапат деп зар жылап, 
Көше мепсп цашып барады. 
Қызыл тууын қыйратты, 
Ж асыл тууыи жайиатты, 
Ортада бедеў ойнатты,
Сан мыц қулдан аўла болды, 
Қырық жигиттиң айбаты, 
Тайынбай урыс қылыпты, 
Мына муҳмии зүрияты.
Бори тийгеп қоіі киби,
Бир щетинен сулатты,
Бул не деген тэжж ал деп, 
Сонда қалмақ жылапты, 
Қырық жигит кыял ойлайды, 
Қайда екен патшасы,
Бул цалапыц олжасы,
Арт бетнне қЬірық жигит, 
Нәзер таслап қарапты. 
Керегеси гертпе алтын,
Ууыгы бар сап гұмис. 
Шаңырағы дәнданнаи,
Ҳэр үзпгин орданың, 
Ақполаттаи жаптырған. 
Тууырлыгын ордаиыц,
Ақ темирден туттырған,
Үш тоқсан баслы боз орда,



Байдақланып көринген.
—Мында екеи патшасы, 
Қалмақлардың дүиьясы, — деп, 
Ат салады қырың жмгит,
Ат ойнатып барады.
Барып қоршап алады.
Ақ найзаның ушы менен,
Ақ үзикти кетерип,
Мьшаў үйге қарады.
Үйге үңилип қараса, 
Ж аў-ж арағн  сайланған, 
Табриздиң тасына,
Ала аты байланған,

I Алтмыш батман амуўдьг,
Сексен батман шүй темнр, 
Тоқсан батман сом темнр, 
Алтмыш батман герданды,
Ол басына дастанған,
Үйдиң иши кең болған,
Керсге менен тең болғап,
Көп арқардың териси,
Липасы менен тем, болған. 
Үлкенлигин муннан бил, 
Жеңинид ушы кең болған.
Атасы екен заңғардың,
Мурты узын Буўрахан, 
Буураханның перзенти, 
Азыулыдай енеғар,
Көбиклидей бәтшағар, 
Тостағандай толы кез, 
Ауцарылып қарады.
Козин ашқан ўақьггта,
Булыт көшкендей болады, 
Секирип жайдан турады,
Ала атына минеди,
Ийнине силкнгі салады,
Амууўьш ҳолға алады,
Қ ы р ы қ  жигнтке сөйлейди:
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— Ғәршілер, болдым бийқарар, 
Бизлерге болдьщ дуўшакер,
Арт бетинде уллы шэҳэр,
Сол шэҳэрди берип ем,
Бул қаламда, қәнекей,
I Існиз бар еди, енегар,
Тура-турын, бәтшағар,
Мимген бедеў жел и и ем,
Арг бетимде уллы шэҳэрим,
Сол шэҳоримди берип ем,
Миймап деп еыйлап жүрип ем, 
Турҳа-гургььл заңгар!—деп,
Кейииие ат салады.
Оида турып қырық жигит,
•—Арқадан самал еиди, — деп, — 
Ақыр заман күнди,— деп, — 
Қоблан қайда қалды, — деп, —• 
Бизге таяр болды, — деп, 
Иркилмейди қырық жигит, 
Уай-ўайлап қашып барады. 
Кейиииеи дэўлер қалмады,
Анда Қоблан сөііледи:
—Ҳэмирсиз тикен кирмейди, 
Әжелсиз беиде өлмейди,
Тэўекел алла етейик,
Қорықпа султан тур! — дейди,— 
Алладаи әйлегеи үмит:
Қорықпай турып ңырың жигит!— 
Тыцламады қырық жигит,
Оида Қоблаи налыды, —
Атадаи жаратсац  беслерди жарат, 
Ялгызды жаратпа, тасларды жарат, 
Атасы алтаў туўғанньт,
Аты жолда қалар ма,
Төрени қолдаи берер ме,
Қырың жигиттпн ишинде, 
Емшеклесим ғамхорым, 
Туўьшқаньш бар болса,
Бизлер киби жалғыз ер,
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Ортада бозлагі қалар ма,
Бурыиғыдан ңалғап сөз,
Ийт ебейдеп қорңады,
Ебей ийттеи ңбрқады,
Қалмаң үйғен саркопқа,
Торы тайын тартады.
Секирип минди торы атңа,
Мәртлер минди ғайратқа,
Көбикли менен мәрт Қоблан,
Еки бирдей сол палўан,
Азнўдьш аўнр шәхәрииде,
Қарсыласып барады.

Ол ўақнттн қ  ба^адырлары эўели жол болсын сорасып, 
соннан соң ғайрат ңылысар еди. Ж асы уллы Көбикли. Қоб- 
лан балага қарап бир сөз айтты:

Морт Қобланды көреди,
Ғарқылдап кеп күледи,
Куле сөйлен береди:
—Ашылғаи бағдыц гүлпсен.,
Қай шәмеиштң бүлбилисең,
Қайсы байдың улысаң,
Қай тәңирдиң қулысаң?
Атыңды айт та нәсилицдн айт,
Кимниң улы боласац,
Атыц кимлер боларсаң?
Анда Қоблан сөйлейди:
—Ашық оты лалазар,
Алладан басқа кимим бар,
Ат сорасып биз бенен,
Ж ол  сорасып биз бенен,
Қызлар берип, қыз алған,
Қудамбедиң енеғар'?!
Ашылғаи бағдың гүлимен,
Мен шәменниң бүлбилимен,
Нурдың қара таўьшда,
Козы гүзар, қой гүзар,
Жылан өткен таўьшда,
Ш ақан улы Аңшахан, '
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А қ ш а х а н н ы ң х а л қ  ы н д а , 
Оақалы буўрнл болғанда:
Үііи тарғыл болғанда,
Әулийе қоймай тилеген, 
М асайиқ қоймай түнеген, 
Қорасанга қой айтып, 
Эўлийсго ат айтып,
Туйедгп иіөккен көк тасқа, 
Қуусырыкда түпеген, 
Түнегенге ҳақ бсргеп, 
ҚыдырбаГідаГі б а іілардың,
Бир ж ар атқан  алладлн,
Тилёп алғап улымап.
Снзлер киби душнагшан, 
Әжелим жетсс өл мокнем,
Ди;н қылышып қалм аққа ,  
Қ алм ақты  -динго салм аққа ,
Ат ойнатып келгеимен.
Меииң атым сорасаң,
Сендей киби душпанға, 
Т әж ж ал  Қоблан болармам! 
Амда турып Көбиклм, 
Мыйығын тартып күледм, 
Қ обланға  тагы сөйлейдн:
— С ад ағаң  сениң кетейип, 
Қ ал м ақ  қурысын, нетейин, 
Ҳэўес. асым, боз ңвзым, 
Н оғайлы  елдиң мийуасы, 
С ау-салам ат  бармысаң,
Бнр қөрсгим етсйин,
Мішген бедсў ж елип ем,
Мен барайын дегеңде, 
Астархан атлы теңизден, 
Мен өте алмаи  жүрип ем, 
Әжел айдап келднц бе, 
Мийпст айдап келдиң бе?!— 
Алтмыш батман амуўдн, 
Көтерип қолға алады, 
Ийинине силкнп салады.
Өлер ж ериң усы деп,



Тас гөбеңниң тусы деп,
Көк желкеңнин үсти деп, 
Хауалатты амуўди,
Батыр қалқап тутады, ;
—Эўели қуда, Кэмбил пир, 
Пирим, — деди, — жылады, 
Амуў келип шың етти,
Ат басыпдай сом жүрек, 
Сарайында туўладьь 
Амуўдн жулыгі қолға алды, 
Тартып алып жерге урды. 
Дэўге қарап умтылды:
—Атаца нәлет, қул! — деди, — 
Сен де динге ен—дедм,— 
Таныдыц ба сеи—деди, — 
Таиытайын мен—деди. 
Алаңғасар әлип дэўди,
Бәке дэўдей батырды,
Жер менен жексен еткенмеи. 
Мингенмен аттыц белине,
Алла- дейип ат шапсам,
Ким шыдайды демиме,
Тез мусырман бол!—деди, — 
Ийман келтир қызыл бас,
Мен — мендурман, мендурман 
Меимеиликке бел қойған,
Бәлкм қара ердурмаи,
Өзим дегсп адамға,
Туўесилмес кәидурмаи,
Достың отын сөидирмеймен, 
Душпан отын жандырмайман, 
Менменлик етсең, оцдырмайман 
Менменлик еткеи душпаниың, 
Төбесине қойылғаи,
Тоқсан батман шүй темир, 
Шойын амуў мендурман, 
Танытайын мен, — деди, — 
Қандарың Қоблан мен, — деди, 
Анда турып Қөбикли, 
Қандарың деген ўақнтта, 
Ғарқылдап тағы күледи,



Күле турып сөйледи:
—Ат сүринбес тас, — деди, — 
Ағыздың көзден жас, — деди, 
Ж аңағы айтқан сөзин, бар, 
Жәннет деген сөзиц бар,
Атаңа нәлет қыпшақлы, 
Муштайында булардың,
Айтқан сөзи салмақлы,
Алайын сениң жаныңды, 
Ишейин суўдай қаныңды, 
Қудапараз сен едиң,
Ким айтар екен ийманыңды: 
Анда Қоблан сөйледи:
—Атаңа ңәлет, қул, — деди, 
Ладаы болсаң сен, — деди, — 
Қас батырдың белгиси, 
Келгеннйң жолын сораса,
Гезек пенен алысар,
Күши жетсе, өлтирер,
Мийнет болса, көндирер, 
Сендей мәртке миясар,
Келгеиге таяқ урмақлық- 
От басында отырып,
Урысқан ол қатынньщ,
Иси емес не, геллеғар,
Ердиң исин қыл, — деди, — 
Л адан болдыц, ссн, — деди.
Ат үстинен келеди,
Мьшаў турған Көбикли,
Атадан жалғыз Қобланға,. 
Бүркиттей пәнже салады, 
Қоблан алды жағадан,
Дэўлер тутты жағадан, 
А зн ў д ьт  аўнр шэҳэринде, 
Есабы жоқ көп қалмақ, 
Тамашаға қарады.
Алысады ортада,
Еки бирдей сол палўан. 
Ыңыранып гүрес салады, 
Қөбикли менен мәрт Қоблан,



Текедейі:н тирестн,
А й ғ ы р д  а й ы и ш а й 11 а с т ы.
Қ ораз киби жулысты, 
Қошңар кіібп дүпісти, 
Тыибай скм налуанлар,
Бир ярым күн алысты, 
М урады ^асыл болмады, 
Қ а л м а қ  ҳайран қалыпты. 
Алла деген сестине,
Келген екен Қөбнкли,
Қо б л а н л ы н ы ц қ а с ы н а ,
Ҳайран қалды қал м ақл ар ,  
Еки мәрттиң нсине.
Екн бирдей қаназат, 
Ш ы дамады , дедилер,
Қөбикли менен март Қоблан, 
Екп дәудіін күшннен 
Дп . ден қумға киредн- 
Аттан жерге түседн,
Қоблан алып ж агадан , 
Д эулер  алып ж агадан ,
Анда турып Қөбикли, 
Ьіңыраньш ж аб н ас  урады, 
Қ озгалм айды  Қоблаңлы. 
Қоблан ж ан бас  салады, 
Түрлн ҳэмел қылмаңлың, 
Бурынгы бнр жол болып, 
і 1 алўаплардан  қалады, 
Ж ы ғы са  алмай  турады,
Еки ярым күн болғанда, 
Д әудиң қолы қызыңты, 
Қызықса, ней бузықты,
Н ар  буүрадай ыңыранып, 
Ж ар ы л ған  муздай гүңиреннп, 
Мойнынан ашырым алады. 
Сырттан ж ан бас  урады,
Қ ар а  талдай ңайысын,
Б ақайы  ҳэм майысып 
Басы жерге тнйгенде, 
Ж ы ғы л ар  жерин гөзледн,



Зордан  өзин алады.
Атадан ж алғы з  Қоблапды, 
Баспалаты п барады,
Ж у п  ж а ға д ан  алады,
Иштен ш алм аң  болады,
Қ ара  талдай  қайысып,
Б ақайы  да майысып,
Басы жоргс тнйгспде,
Зордап  өзип алады.
Атад ап жллгыл балапы,
Баспалаты п барады,
Белииеп тарац алгапда,
Д эулер  зо],лык, кылгапда,
Атадан ж алгы з морт 1\облан ,
Кэмбил пир деп жылады,
Б аб ам  Қьізыр И./п.яс деп,
Б а л а  турды шыі^ылдаи,
Селлер болды коз жасы,
Қабыл екен тобасы,
Хэзир болып келипти,
Қызыр И льяс бабасы.
—Тарьіға корме Султан, — деп, — 
Ж алғыз балам Кобла и, — деп, —  
— Кслдиц бс жапым пирим,— • дсп, 
Сонда Қоблан жылады,
Атаца нэлет мыиа дэў 
Қелген пирди көреди.
Пирге қарап  сөйледи:

■—Бир гүл едим, аш ылмадым дағы  сол, 
Муҳмимлерге шуба дейди дурыс жол, 
Себеп неге мусылманға  бурасаң, 
Пирлер болсац, еккимизге. бирдей бол.

Кимселерднц шолде болар паяны, 
Д эрўиш  болғаи бәпе билмес дүньяны, 
Себегі недур мусылманға бурасаң, 
Ийман алып бермес сизге мусылман,



Қурықтан жиңишке далдай мойныма, 
Ким шыдайды мендей дэўдиц ойнына, 
Себеп недур мусылмаиға бурасаң, 
Алалық әйлеме зальш дийўана.
Алалық әйлесец залым дийўана,
Сендей пирдиң сәллең түсер мойныңа.

Алыстан көринген таўдьгн, пәси емес, 
Адам қарагі қылған мәрттиң иси емес, 
Пирлер болсаң еккимизге теңдей бол, 
Ара турмаң сендей пирдиң иси емес,

Қызыр Ильяс бабасы,
Көзинен ғайып болады,
Екеўин? тен, турады. 
Шэҳимардан бабасы, 
Муҳминликке бурады,
Еккиси шар болады, 
Шэҳимардан бабасы,
Гүркиреген дэўлердиқ,
Ол үстине салады.
Қолына қанжар алдырмай,
Ҳақ деп қанжар урдырмай, 
Астында жатқан Қөбикли, 
Атадан жалғыз Қобланның, - 
Белинен тараі^ алады.
Аш буўрадай ыңыранып 
Дэўлер қыса қалады,
Дэўдиц қысқан билеги, 
Искенжедей болады,
Баўьф н  оттай күйеди,
Ал мурнынан қызыл қан, і 
Қара жерге сийеди,
Әнардың ғана суўьшдай,
Қара тастың үстине, 
Шырпылдап барып тийеди, 
Мәрттиң минген торы аты, 
Кәпир дэўдид ала аты,
Соныц менен торыша ат, 
Шайнасып олар турады, \



Д ослығын ҳайўан биледи, 
Дэўдин, минген ала  атын 
ІІІайнауы менен өлтирди, 
Ж ан -ж ағы н а  қарады,
Көре алмады Қобланды,

— Айрылдым ба Қобланңан! 
Д ен  ж а н н ў а р  ж ы лады . 
О ртаға  өзнн урады,
Көзлер таслап қарады,
Ақша жүзн албырап,
Ту л ы м ш а ғ ы с а л б ы р а п,
Д әу  қолында көринди, 
Коблан атлы ж алғы здыц, 
Екн көзн жаўдшрап,
Қ аслы ҳайўан демесец, 
Қ асына келдн зар ойлен, 
Ағасын жети айланды, 
Ҳ аўаға  қарап еснеди, ■
Гүлднр-гүлдир кнснеди, 
Оғаіг қа л м а қ  түспейди, 
Ж азд ы р ы у  ушын Қобланды,. 
Д ы м  бнлмеген қалмақтың, 
Он бармағыіт жаныуар,
Ғ аіны р-ғаіныр тнслейди. 
Т асқа  тийгеп тсмирдсй, 
Азыуы қайта береди.
АтаНа нәлет Көбпклн, 

'А тад ан  ж ал ғы з  Қобланды» 
Қатты  қыса береди. 
Қорасанның күшн бар,
Ол полаттың ушы бар, 
Ж азды рғай м ан  Қ о б лан да ,  
Қос сәдделеп жаны уар, 
Төбеснне тебеди.
Тасқа тийген темирдей, 
Д ойнағы  ңайта береди,
Дин билмеген кәпир дәу, 
Атадан ж ал ғы з  Қобланды, 
Қ атты  қыса береди. 
Ж азды рм асы н  биледи,



Ағасын жети айланып,
Сизлер өлсең, биз ырза,
Бизлер  өлсек, сен ырза,
Ы рза  болың, Қоблан, деп,

Қолтығына бас қонып,
Оқырамып бозлады-

Буннан кейші Қоблан тақаты  болмай, торы аттың ж ы лап  
ж атқан ы на бнр сөз айтты:

—Доуднң дәсти болды мениң паяным,
Қ урбанлы қ әйлейин бир шийрин жаным,
Не себептеи оңыранып сөйлейсең,
Тилиң болса, сөйлесеңе ҳайўаньш.

Бузы лм ағай  меніщ енди муратым,
Д уш паннан  қайтлаған күшли ғайратым,
Не себептеп оқыранып сөйлейсең,
Тилиц болса, сөйлесеңе торы атым.

Ат шомылған бул майданда қпя тер,
Д әртим  болды сенде ж ы лап  бес бетер,
Тилмң болса, сөйлей бергил ж ан н ў ар ,
Я жабрайыл сол ҳайўанға зибан бер.

Ат салм аған  бәлент таўднн, гүли жоқ,
Ҳайўан аттыц бул басьшда қайғы көп,
Ж ы л а й  бердп оқыранып торыша ат,
Ж а н н ў а р д ь т  сөйлерине тили жоқ.

Саўаш күни бедеў жалЫн тарады,
Қаслы ҳа.йўан не бир күнге ж арады ,
Қ ы ры қ жигиттен бпр көмекши бар ма деп, 
Ж ан -ж ағы н а  нәзер таслап қарады.

Қ а л м а қ  шыққан ақ  ж асы лдан  туў алып, 
Қ ал м ақларды ң  үлкен туўн  қозғалып,
Қырык жигит майданға  қашып жөнепти,
Торти бнр жердей, беси бир жердей ат салып.
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Аға дерге жалғыз қостар жоғынаи,
Ж атыр Қоблан дәу қолыпда тауланып,

Қөмекши жоғын ат билди,
Дәулер ушын жаратқлп,
Булынғырдын. тауыны,
Үммет ушын жаратқан,
Сейдимханныц улы еди.
Қобланныц кайып ағасы,
Қуртқаныц жалгыз ағасы,
Батыр туугам Қараман.
Қарамапдмй арыслап,
Бүйердеи о і і ы ц  июҳори,
Бир ярым айлЫқ жол еди,

Үш күн жолға мәсклн ойлеп,
Қетиеге қңлды ықтыхат,
Қуртқа бақңан торьиті ах.

Буннан кейин, Қоблап қараса, аттың кетейин деп турға- 
нын көрип, қырық жигитлерге бир жуўап айтты:

—Муҳминмен, алладан әйледим үмит,
Бендем дегей халық әйлеген қүдирет,
Қостарсыз жалғызбаи, айтар арзым бар,
Арзымды есит жап жолдасым қырық жигит,

Ол меииң үстимде еди айбатым,
Излеп келер жокты улым, зүриятым,
Саған айтар нэсийҳатьгм қырық жигит,
Жибермегил. услан, ҳайўан торы атым,

Айралықтыц жәбири жаман отпесин,
Биздей болып ҳеш ким миннет шекпесин,
Жибермең, услаңлар ҳайўан төресин,
Ҳайўан жьілап ели-халықңа кетпесин.

Сақалы буўрьш болғанда,
Үни тарғыл болғанда,
Атам еди Қыдырбай,
Басына қайғы салмасын,



Енем еди Бозкемпир,
Ол да ўайран болмасын. 
Қарындасым Капсул ы ў, 
Баўьфьша отлар салмасып, 
Алған ярым Қуртқа жан, 
Ж узине жара салмасып,
Қара шашын жаймасын. 
Душпаиым көрсин, қуўансьш, 
Достым көрсин, жыласын, 
Өлгенимдн хальщ билсин, 
Тилегіщ болсын қырық жигит, 
Бөктергиге байлаңлар,
Ақ гнреўке саўьиьш,
Ер басына бәит қылың, 
Испиҳан семсер қылышым,
Хош тыңлаңлар жигнтлер, 
Тыңламады ңырың жигит, 
Бермедн саўал бир жигит, 
Қырьщ жнгиттен мэрт Қоблан, 
Қайран жоғын бнледн.
Ағасын ҳаққа тансырып,
Оз ңуйрығын өзине,
Қамшы қылып торыша ат, 
Кийиктей мойнын бурады, 

Жанына қысым қылады. 
Қараманның халқына,
Сэҳэр ўақта жөнеди,
Қанатқа пәрман қылады,
Гэҳи таўда, гә шөлде,
Торы ат ойнап барады,
Үште мезгил жүредн,
Жете алмай барады,
Ж ай  тасындай жайнады, 
Суўлнғьтн ғарш-ғарш шашіады* 
Ақ кийнк пенен шабысып, 
Сондай жәбир қылады.
Беште мезгил толғанда,
Уллы таўға минеди,
Нәзер көзин салады,
Шапқан бедеў сүринген,



: Үш ж үз орда жигитлер,
Енди қатар  тигилгеы,
Беррегиректе кос орда,
Бузылыңқы сол орда,
Б ай дақлан ы п көриңген,
Ҳайўан қыял ойлады,
Қ араўсн н н ан  қайғым көп,
Қ айғылы басым нетейин,
Қимниң үйи болса да,
Бир майдаи тоқтагі иркилип,
Дсмнмимдп алып кетейнм,
Қа р а м а гтда й а р ысл а шіы ң,
Жолын сора и өтейіпі.
Ш ауып барды жониўар,
Ақ орданың алдьшда,
Бары п ол тоқтап турады,
Бос.ағаға бас ңойып.
Оқыранып жылады.

Бул орда Қ арам ан  арысланның ордасы еди. Қ арам ан  ары- 
слан  песин оқып отыр еди.

Гүниренген ҳ аў аздн  еситип, майдапга жуўьгрьш шықты- 
Торы атты көрди. Аяғы жерге мүиасип емес екен деп астына 
бир өре текеймет таслады. Тирт аяғып көкке доландырып ат 
ж атты .

Нешш е саат арадап  өтти. Қәддине келип, Қ арам анны ң 
аяғы н а  бас урып, ағам дэў қолында қалды  деп, оқыранып, 
ж ы л ай  береди. Қайуанның зибанына қим түсинсин, К арам ан- 
ның шийрин ж ан ы на от түсти, Қ ар ам ан д ай  арысланның еки 
ж ан ан ы  бар еди.

Оиы ш ақырып алады:
— Ҳаў ж ан ан а-ж ан аи а ,
Қ ар ам ан д ай  арысланның,
Қурыды ҳ ал н -д эр м ан н ,
Бул кеткеннен кет, — деди. —
Ж олды  мәскан ет, — деди, —
Қыдырды жетн көрген,
Тоқсан ж асы иа келген,
Билсе билер хан енем,
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Көклен кемпир жап енем,
Хан енсмс бар, — дсдп, —
Көклен кемпир анамды,

Жананлар, альш кел, ...  деди.

Ол уақыттыц келпилери атасын баба дер еди, енесин ма
ма дер еди. Ксмішрдпц жатқан үйине барып, алтын есигин 
түрип, гүмистеп босағасына тоғыз мәртебе бас ийип, сәлем 
берип, кейнн басып, деп-икрам менен турды.

Төрде жаткан анасы, Көклен кемпир мамасы, келинлерин 
көрип бир сөз айтты: -*==_----

:—Мәдетти бергейлер халық еткен аллам,
Сенлер келип қурылғанды зимистан,
Себил қалған босағамды басыпсаң,
Не арзын. бар, не хызметнң бар, келин жан?

Шашың таллап он төртицде өрилер,
Самарқан бар, алые жердей көринер,
Себил ңалғап босағамдьі басыпсац,
Не арзың бар, хызметиц пе, келинлер?

Шөлди мәкән қылып және жүргенлер,
Сөзди айтар анығынан билгенлер,
Себил қалған босағамды басыпсаң,
Не арзың бар, не хызметиң бар. келин жан?

Оинан кейпп кемппрге келипп бир жуўап айгты:

—Талан болган бул дүньямда дүнья-мал,
Сергиздан етпегей бизлерди жаббар,
Мендей келин. айтатуғын арзы бар,
Гүналарым кешире гөр, мама жан.

і '

Беккем болғай енди салған қаламыз,
Қарап болмағайлар бизиңланам ы з,
Қулағың сал, тыңла аитқан сөзнмди,
Гүиаларым кешире гөр, мама жан.
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Сизлерге әйлеймең келип нқтьтҳат, 
Ж алғызыңа бергей сизиң күш-қууат, 
Келмейик деп әйлеп едик бир қыял, 
Перзентиңе бозлап келди бир торы ат, 
Келген ат.тын, тобығының меңи бар, 
Келмейик деп әйлеп едик бир қыял, 
Танымайды келген атты Қараман,
Адам сүтин емген мәгер жапыуар.
Келип соны көрснн. деди, жиберди,
Сизди ана келсин, деди, жиберди.

’Анда кемпир не деди:

— Көре алмайман бәлент таудыц төбесик, 
Мамаңның кетирди ақылы-ееин,
Абырай барда бар кете бер, келинлер, 
Бағып едим қайсы байдың бийесин.

Анда келини сөйледи:

-—Шашыц таллап он төртициеи өрмесең, 
Қуллық еттик енди ана сойлесец, 
Танымаймыз келген атты, мама жанэ, 
Келген атты өзнц барыгі көрмесең, 
Ендигисии ана өзиң билесең.

Анда кемпир сөйледщ

—Айралықтың жэбирн жаман өтти ме, 
Ғаррылығың жоқ мийнетке шатты ма, 
Танымайын келген атты келинлер,
Үш перзентим, шыққыр көзин, шыңты ма?

Ашылмайын таза гүлнц солмасын,
Ҳэр демиңди ҳақтьш өзи оңласын, 
Танымайын келген атты келинлер,
Келген ол ат Қуртқам аты болмасын.
Ҳэм ҳайўанн, ҳэм зүрияты болмасын.
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Үш жыл болды келинлер.
Қоблан атқа мингели,
Бир жарым жыл болыпты,
Нардай кушке толғалы,

Ж алғы з балам жас жетпеген жас еди,
Ж ас  та болса аз ғаиа елге бас еди,
Ж а с  куиииде Азыулыға буйырды,
Сорлы балам Ақшахан менен қас еди,

Бир ярым ай толыпты,
А знўлнға келгели,
Жигирма кун болыпты,
Душпанға саўда салгалы,
Жети күнлер болыпты,
Бир бэлеге дуўшар болғалы,
Үш күи тамам болыпты, _
Мәрт Қобланиың өлгени,
Бир ярым күм болыпты, .
Мамаңның усы кергени.
Өлгеи болса Қоблаипың,
Алсын дейди сүйегин,
Тири болса ерлерге,
Берсин дейди көмегии,
Қуртқа баққан торы аты,
Ҳэм ағамды, ҳэм дайым,
Аяғайдағы қудайым,
Көмекши тплеп келипти,
Белимде мәдет қалмады,
Диземде қуўат қалмады,
Сол ислерди көргели,
Ҳаў келинлер, келинлер,
Зэўре аилы келинлер,
Мамаңның жаны цурбанлық,
Қолтықлап сүйеп жүриқлер.

Келинлер маманы қолтықлап көтерип, Қараман отырған 
боз ордаға апарды. Торыша ат қыял етти. Қараманды таслап, 
Көклен кемпир мамасының дизесине басын қойды, Ағам 
дәуде қалды деп оқыранып жылай берди.
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Кемпир қыял етти, теримнен герим ж уўнқ  болып отыр- 
ғанда, гәпим жалған болмасын деп, аттың саурысына урды5 
ырғып жайынан турды. Мойнындағы тумарды жулып алды. 
Хатын оқып қараса, онда қыпшақтын заты бар, Қоблан менен 
ол Қуртқаның аты бар, кемпирден кетип ықтыяр, Қараманға 
қарап айтқаны:

—Мен жылайман өз ҳальша зар-зар,
Ж алғы зы ма мәдст бергей бириубар,
Мендей кәбаң бас панаңнан айлансын,
Абырай барда атлаи тезирск, Қарамағз.

Минген бедеў дағстанда желипти,
Ж анған  шамың самал үрип сөнипти,
Абырай барда тезирек атлан Қараман,
Иниң Қоблан Азь1ўль1ға барыпты.

Көбиклидей дэўлерден,
Барғаннан соң өлипти,
Я болмаса, шырағым,
Дэўден қысыумет көрипти,
Өлгси болса Қоблапиың,
Алсып дәуден сүйегин,
'Гири болса ерлерге,
Берсин дейди көмегин.
Қуртқаныц баққан торы аты8 
Ҳэм ағамды, ҳэм дайым,
Аяғайдағы қудайым,
Қ ө м с к іш і  тнлеп келипти.
Абырай барда жалғызым,
Атланиң деп еңирепти.

Қарамви сопда сөйлейди:

*—Өмирпм өтти бул дүньяда бийәрман,
Мәдетти бсргсй дсп жаратқан  суҳбан,
Өлгенде дс мсп Қоблапға бармайман,
Қоблан қурысыи, айта көрме, ене жаа,
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Аспаннан танабы, жерден тиреўи,
Өлгенде ким болар елден сораўьг,
Өлгенде де мен Қобланыца бармайман,
Саўаш күии бедсў жалын таратпай,
Достыңды кулдирип, душпан жылатпай,
Бизлер кеттик Булынғырдың таўьша,
Алып кеткен қаналасым Қуртқаны,
Биз келгенше ңырың кунлерге қаратпай.

Онда кемпир сөйледи:

^ К у й е ў  боп келген бул елге,
Қәдесин берди жеңгеңе,
Сизлер балам болғанда,
Ж ан  ишннде шийрииим,
Жанымды алғаи рэўшаньш,
Перзентим сеннеи кембеди,
Ол келгени, шырағым,
Мэрт келгени емес пе,
Атлан, қәие. бул жерден,

Жуўермек!—деп ециреди. —
Атланбасаң, қарағым,
Разы емеепеи, шырағым,
Бул қылған сениң исиңе,
Тоғыз айда, тоғыз кун,
Ол кәтерген күшиме.
Музлы бееик таянып,
Сэҳэр турып ОЯІІЫП,
Эллиўлеген сесиме,
Сестим туўе, шырағым,
Разы  емеспен Қараман,
Қызыл қаннан айырыи,
Сизге берген сүтиме,
Бир қуданың алдында,
Даўагерин. боларман.

Ол сөз айтылып болғаннан кейин Қараман айтты «Қоб- 
ланға бармас едим, сүтиңди айттың, шарам жоқ. Ана. иәтияц- 
ды бер!»—деди. Анасы пәтиясын берди. Қараман арысланның 
Булыт ат, Сағым ат деген еки аты болатуғын еди. Екеўи ҳэм 
тулпар еди. Қанатлы қустан қалмайтуғын еди. Булыт атын 
минип, Сағым атын жетекке алды,

164



Көзгенеңнен торы аттың,
Ерге басын қаңтарып,
Ат басшы қыгі жиберди, 
Көзгенеңнен торыша ат,
Көклен кемпир мамасын,
Айланып бираз ўақ турады.

Кәклен кемпир торы атқа мынапы айтты:

—Шап, торы ат, қызыл гүлдсй жайнағыл, 
Тас қағып согилмей бедеў дойиағың, 
Жалғызды хызметкер еттим озиңе,
Бар, кете бер, ақлын. ғанам шырағым.

Сизлер келпп бизге болды зимистан, 
Ҳэмде жылап келдпң бизге алыстаи, 
Ж алгазды  хызметкер еттим кейниңе. 
Өлсем ырза болсьш жалғыз Қуртқа жан,

Л алы маржан бул майданда сәдепти, 
Жалғызыма берсніі алла модетти,
Көи жылаоам ат жолыпа ксс болар,
Пар, кете бер, сапш бердпм жууапты.

Мамадап жуўап алады,
Торы ат баешы болады,
Қараман ернп кейнине,
Атлар ойнап барады.
Еки мезгн.ч толғаида,
Адасып сулгаи кегер деп,
Қа р а м а ид а іі еулт а ш і ы ц,
Алдыи тоеып турады- 
Жеткермеііди Булыт атқа,
Морттиң міпігеп торы аты,
Таў үстипен жүреди,
Отлайды екеи торыша ат,
Таўға іііыққан сслеуди.
Гэҳи ушып, гэҳи қоиады,
Ҳайўаи қыял қылады,
Агам барар кейпимнеп,
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Барып хабар алайыи,
Қобланның қалған жеринен,
Биз барғашпа Қоблаицы,
Саламат қылгай ңудайым,
Қарамандай султагшаи,
Алып тулпар жуўаптн,
Қараманға қарамай,
Торы ат жэне жол тартты.
Экем деди жылады,
Азь1ўдь1қ аўьф шэҳэрине,
Атлар жақын барады.
Бул ңалаға келеди,
Көзлер таслап қарады,
Мәрт Қобланды кәреди,
Тирилигин биледи,
Тирилигин көрген соң,
Оқыранып турады.

Бул ат келгсішен кейин, Қоблап қараса, торы атты көрди, 
Вир шэҳэрге барып келгенлигин билип, Қараман дийдарын 
керсетпей, жанымды алғай жаббар, деп, бул сөзди айтып 
жылай берди.

Қараманның Булыт аты, Сағым аты қалаға жақын келди, 
Бир майданнан Қобланның он, тэрепине келип турды,

Қоблапды көрди, Дуўрь! барсам, қолымды салсам, сәле- 
мимди берсем, мениц сэлемимди алмаса, уллы деп, сэлем бвр> 
месе, өлимнен жамап дэрт болар. Батырға марапат, сыпайы- 
ра сиясат, алымға ишарат, эўел ҳармасьш айтып, саўға тилвп 
көрейин деп, Қобланға қарап бир сөз айтты:

— Астымда ойнар элўаиьш.
Яр болғай Шэҳимарданьш,
Көбикли дэўди жығьшсаң,
Ҳарма-ҳарма, Қобланым.
Дэўлерди ліыққан палуаным,
Басымда қайғы-ңүдиретим,
Берген истаиат ңүдиретим,
Душпанға зорлық қылыпсаң,
Ҳэм инимсең, ҳэм перзентим,
Перзентим, ҳарма-ҳарма,
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Бедеу минди уллы таўға, 
Шүкир еттим геллең барға, 
Душпанға зорлық қылыпсац, 
Қоблан жан, саўға-саўға.
Мәрт Қоблан онда сөйледш 
—Қаң жаратқандур илайым, 
Ашпады алла талайым» 
Қараман атлы султапға, 
Көрсетпей алғай жаяымды, 
Қалық әйлеген қудайым,
Ҳақ алдына бүйерден,
Қурады екен та разы, 
Қараманның дийдарын, 
Қөрсетпей алса жанымды, 
Бендеси оған разы.
Бир өрманым дүпьяда, 
А зьф ш н ы  алмадым,
Көбикли атлы дәулерди, 
Қурбанлық қылып шалмадым. 
Алдым толы мал менен, 
Кейним толы шаң менен, 
Самарканд атлы халқыма, 
Салтаиат пенен бармадым. 
Сексен бир орда қурдырып, 
Сексен бир жай салдырып, 
Узақтағы ноғайды,
Қатағанның елинен. 
Қарамандай арысланды,
Ат жиберип алдырып,
Алдында келген-ғаррыға, 
Арысы бар алтыннан, 
Дегершиги гүмистен,
Түңликли арба миидирип, 
Кейнинде келген қосшаңқа, 
Астына бедеў миидирип, 
Үстине қамқа кийдирип, 
Той-тамаша бердирип, 
Корермен деп жур едим, 
Шермеиде болғаи басыма, 
Өликке кимлер келтирди,



Душпанлығын ат билдирди, 
Қараман сонда- сөйледи:
•—Бизлер жылаймыз интизар, 
Қуртқадайып муц нашар, 
Басыңнан болсын садаға, 
Сеплер киби жалғыз ер, 
Сексен жыллар өтсе де, 
Аннан соң келмес дүньяға, 
Эўел алла ҳақьг ушын, 
Кештим сениң гүнайың, 
Расулиниң ҳақь1 ушын,
Кештим сениң гүнайың, 
Көклен кемпир енеңниң, 
Тоғыз айлың тоғыз күн,
Ол көтерген күши ушын, 
Кештим сениң гүнайың.
Ене жан десе оянған, 
Әллелеген сести ушын, 
Кештим сениң гүнайың.
Аялы жолда талпынып,
Ақ төсинен жай берген,
Қызыл қаннан айырып,
Бизге берген сүти ушын, 
Кештим сенин. гүнайың.
Бедеў минди уллы таўға,
Ким баслап келди бул жолға, 
Ағацыз келдн Қараман, 
Дэўдиц ҳийлесин билмеген, 
Қобланым, саўға-саўға, 
Султаным саўға-саўға. 
Алдымда жүрсең айбатым, 
Кейнимде жүрсеқ ғайратым. 
Ҳэм инимсең ҳэм зүриятым, 
Қобланым, саўға-саўға,
Мәрт саўғань1 тиледи.
—Ала ғой, аға, саўға, — деп^ 
Қоблан батыр береди.
Аттан жерге түседи,
Полаттан еди билеги,



Бул дүньяға келгенде,
Гүрес 'еди тилеги,
Алшаңлайды нар киби,
Ор таға өзин урады,
'Жәмлепип турған көп ләшкер, 
Қ ақ  айырылып қалады,
Ортаға палуан киреди. 
Алшаңлайды нар киби,
Намыс дсгсп көп жамаи,
Қақ айырып жол еалып, 
Қобланды бәнтте көрген соц. 
Ети қызып батырдыц,
Дәуге барды жацынлап,
Атадан жалғыз Қарамап,
Қысып атқан бармпғып, 
Жаздырып дэўдиц жиберди, 
Айырып алды Қобланды,
'Ж а радар болғап султанды, 
Үстинде жатқан Көбикли, 
Аўдарнльш қарады.
Қараманды көреди,
Тикке жайдан турады. 
Қақыр-қаңыр күледи.
Күле турып бәтшағар, 
Қарамапға сөйледи:
— Аманбысаң, арыслан.
Жерик асым Қараман,
Гөхи қапты бүлдирген,
Ж ан  ағамды өлтирген,
Жетмиш қала бәнт қы.лған, 
Қарамап арыслаи сенбедин.? 
Жете алмай жүрген мсп едим, 
Әжел айдап келдиң бе?
Мийнет айдап келдиң бе? 
Саў-саламат бармедиң.
Жерик асым Қараман?
Ал Қараман сөйледи:
—Атаңа нәлет, сен, — деди, —• 
Сен қуданы бил, — дсди, — 
Бул дүньяға келгели,



Тилегим менин. дэў еди:
Дэў саллағы мен, деди, — 
Нешшелерин жылатқан, 
Байтеректей қулатқан,
Қараман сулутан мен, — деди,—■ 
Таныдыц ба, сен, — деди,
Бул гэплерди еситип,
Бир-бирине жуўнрьш,
Ж уп жағадан алады,
Дэўлер алды жағадан,
Қоблан алды аяқтан,
Ыңыранып гурес салыпты,
Еки бирдей ол палўан- 
Қараман сонда сөйледи,
Қобланға қарап не деди:
—Ҳэй, оңбаған Қоблаиды,
Мен айтайын наслыңды,
Сизлер тыңла қаслыңды.
Арғы атаңыз тоқлы еди, 
Аржағың нәрсе жоқ, — дсди,—* 
Атац беклик көрмеген,
Енең бийлик сүрмеген,
Жети атадан бермағаи,
Бендеге нан бермеген,
Туў түбинде жүрмеген,
Ж аў д н  жаўлап көрмеген,
Ж аў  ҳийлесин билмеген,
Бендеге инам бермеген.
Хан да сезди айтар ма,
Ҳаслнн, болса, буны бил,
Хан айтқаннан қайтар ма,
Аш бөриниң баласы,
Таслап кеткен өлимтиктиң, 
Дойнағынан тутар ма,
Бермесен, өзиң ал, — деди, —* 
Берсең, кейин тур, — деди, — 
Гэҳи дэўдиқ айбаты,
Гэҳи менин, қуўатьшнан,
Сен бий әжел өлерсең,
Қоблан л<ан, кейин бар, — деди,



Анда Қоблан сөйледи;
— Қатаға кетсек, биз қайттық, 
Тақсыр аға, тэўбе еттик. 
Жаздырды дейди қолыны,
Көриң мәрттиң зорыны,
Анда турып Көбиклн,
ЬІцыранып жанбас урады, 
Қозғалмайды Қарамап,
Қарамап жаибас урады,
К оз ға л м а йді .і Қө б н к л и,
Бир күн гүрсс салады,
'Мурады ҳась!л болмады,
Еки айырылып қонады,
Ертсцнне тан. атты,
ІӘйне сәске ўақьгтн,
Гүреске мейнл болады,
Қараман қыял ойлады,
Мәрттиц кеўли қызықты,
Бизден бурып өткенлер,
Қарсы келген душпанға,
Аяибай ғайрат еткенлер,
Зал  эўладн Рустем Дастап, 
Мәдетти бергей деп Султан, 
Пиримиз Шэҳимардан, — деп, 
Тарақ алды белинен,
От шығады тәиинен,
Зор қылып мәртлер көтерди, 
Дэўдиц турған жерннен.
Бир мәртебе зор ңылып,
Дизесине миндирип,
Тағы да мәрт зор қьтлып, 
Белбеўликке - миндирип,
Қол ушыиа котерип,
/Капыц болсын қудаға,
Келместей болсын дүпья, — деп, 
Зыцғытып дэўди жибердн,
Адам улы көре алмас,
Кезин жетпес ҳаўаға,
Кобикли сонда жылады,
Түбин кескен мұпардай,



Шүй тебеден қулады. 
Шақырып алды Қоблапды, 
Ж арадар  болған султаыды,
—Д эў геллеси мында, — деп, 
Көрсетеди балаға,
Ҳэмме жери көк темир,
Атңан мылтық өтпейди,
Шапса, қылыш кеспейди, 
Шанышса, найза өтпейди,
Шүй төбеге салады.
—Дэў ҳийлеси мында, — деп, 
Ж аўнрьш да меңи бар, — деп, 
Кесе аўнзьшдай кекили,
Меңге қанжар урады. 
Қарамандай батырыц,
Көбикли атлы дэўлерди, 
Қарқыратып шалады,
Қараман ө-тин алады,
Қолын салып өтлерге,
Ж арадар  болған Кобланныц, 
Ж арасыиа жағады,
Жети күп, жети саатта,
Ж а р а  тэўир болады.
— Бағындық ен изге, •— деп, 
А знўлнннқ елинин,
Жарпынан көби келеди, 
Астыртын хабар береди, 
Қөбикли патша өлген соц, 
Қ алаға тәжжал келген соц,
Өз бийлигин өзине,
Қараман патша берген соң, 
Аламан-аламан боп олар.
Қол көтерип турады,
Ал Қараман сөйледи: 
"-Бүркиттип ойыны мепде бар, 
Шердиң ойыны менде бар, 
Тамашамды көр, — деди. 
Қараман минди Булыт атқа, 
Қоблан минди торы аща, 
Көбиклидей хан елди,



Қалаға қанлар қуйылды,
Қырың жигити Қобланның,
Бәри бирдей жыйылды,
Арқа бетки дэрўаза,
Патша турған Ерек қалаға,
Ат қойыпты бәршеси,
Дәруазаға келеди,
Дәулети тайған қалмақлар,
Алалық болып өзлсри,
Аламап деп барлығы.
Қол көтерип турады.
Ат шаптырды далаға,
Ж ар  урдырды қалаға,
Дэўир—кимниц дәуири,
Батыр Қоблан дәуири,
Пайтақ — кимниң пайтағы,
Батыр Қоблан пайтағы.
Ерлер—кимниң сри еди,
Ер Қобламның ери еди,
Ж ар  қышқыртып жиберди.

Буннан кейин Қоблан ақ шатыр қурып, Қараман көк ша- 
тыр қурып, сол шэҳэрде жатты.

Баяғы қырық жигитлери Қарамаппың босағасына бас 
қойьш, шатырын айлаиып ж атпақ пенен болды. Қоблан бәнт- 
те турған ўақьпта кими көлде, кими шәлде қашып жүрету- 
ғын еди. Қараман батыр келгсн соң, Көбикли дэўди алған 
соң қырық жигиттиң қосылмағына себеп сол болып еди.

Қараман арыслан қырық жиғитти кейннне ертип, Қоблан- 
н ы і і  алдына барып мынаны айтады:

—Душпаи болып халыққа тийген зыянын,
Ол дүньяда артық болды пймапыц,
Қырық жигит кейнимде, бизлер алдында,
Ж ол болсын сорағыл келди мийманың,

Торы ат барды гам-гүп болып елиме,
Амууды, герданды алып қолыма,
Хызметкер ағацмап, айтар арзым сол,
Гүнакарың ертип келдим соцыма.
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Жаныңыз саў болса, дәуран сүрерсең,
Ҳэр түрли ислерди өзиң билесең,
Қырың жигитти ертнп келдим изиме,
Гүнакардың гүнайыны бересец,

Сонда Қоблан сөйледи:

«—Сизлер келип еттиц кеўил қошымды,
Ағыздың нешше күн көзден жасымды,
Д әркар емес олар киби қырық жигит,
Тилесең, берермен, аға, басымды.

Сенлер келип сапарымды онладың,
Қызыл гүлим запырандай солмады,
Д әркар емес ондай бизге қырық жигит,
Қостарым торы аттай қырқы болмады.

Мәлел келер кеўлице,
Сорап едим бермес, деп,
Атқа тақтым тумарым,
Тарқады мениң ңумарым,
Ертип келдиң кейниңе,
Мен нетейин жыламай,
Қырық жигитим жыйылып.
Ж алғы з аттай болмадың.
Қостарым болған торы атты,
Алла берди муратты,
Көрген ўақта Қараман,
Сорап едиң бизлерден,
Бердим сизге саўғаттьт- •

Вуннан кейин қырық жигиттиң гүнасын өтигі, Қобланнан 
рухсат алып Булыт атына минип, Қараман елине қайтты.

Ҳэмирине көндирип, халыққа пәрман бернп, Көбикли пат- 
шага дос болғаиларды өлтирип, тирилей жерге көмдирип, 
ишинен усы журтқа биреўин аға қылып, Қоблан да өз жур- 
тына қарап алды толы мал менен, кейни толы шан менен, 
улларын бенде қылып, қызларын олжа қылып кайтты.
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Нешше айлар, нешше күнлер жол жүрип, тециздиң айла- 
пып өтетуғын жолынан өтип, Қуланның қызыл қазығы дегев 
жсрге келеди, ат ҳарн ғаш ш ғнн  шығарсын, ерлер демин ал- 
сьш, жаўдан жары бойы шығып қутылдық деп. сол жерде 
мәскан қылды.

Ендиги сөзди Қобланның елинен еситиңлер. «Әзелги душ- 
пан ел болмас, етек кесип, жең болмас» деген, өзи шаўьш 
алайын десе, Қобланнан қорқып, Шақанның улы Ақшахан 
үш ай он күнлик жолдагы Қараўсьга ханның перзенти Алша- 
ғыр деген гэўирге, Қарабий дегеп кэрўаннан хат жиберип, 
шақыртып алып, Қоблап келместей жаііларға бәнт болды, 
ден хабар салды.

Алшағыр ләшкерлерин жыйиап, үш мың қол менен келип, 
еки-екиден, үш-үштен бөлинип, бпйгам отырған елдиң үстине 
жаў болып тийди, улларын бенде қылып, қызларын олжа 
қылып, алып кетти.

Қоблан жатқан жерлерде сэҳэр ўақтьшда түс көрди. Тү- 
синде әжайып ис көрди. Ҳэр кимниц дэўлети таяр ўақтннда 
түс кермеклик бурынғыдан қалып еди, Ж ам ан  түс көрсең, 
түсиңди досыңа жорыт, душпапға түс жорытпа, дейтуғын 
еди. Қобланньвд ңырық жигитиниң Дуғдар хожа деген, Ш а
май кәл дегени бар еди. Буларға Қоблан айтты:—Мен бир 
жаман түс көрдпм, сизлер жорый аларсыз ба?—деди.—Әжеп 
болар, — деп, Дугдар түеин жорымақ пенен болды, Қоблан 
түсин айтты:

—Есиктиң алды сары дала,
Ели-халқым жыйылды,
Мал қасылы сойылды,
Қызыл ала ңан болды,
Д ара  табақ ңойылды,
Қуўнрдақлар қуўрьтлдь1,
Бул не болар, Дуғдар жан?
Ж ақсы болса халқыма,
Жамйплығы өзиме.
Дуғдар түсин жорыды:
—Түсинде қорыққан қуўанар,
Ели-халқыц амаиды,
Жылай көрме, Қобланлы.
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Есиктиң алды сары дала, 
Ели-халқың жыйылса,
М ал ҳась1ль1 сойылса, 
Кууырдаңлар қуурылып,
Д а р а  табақ қойғанды.
Сизлер елдеи кеткели,
Жети жыл, жети ай болғанды, 
Сағынғанды ата-анаң,
Атаң еди Қыдырбай,
Он бир айлар толғанда,
Ол қурбанлық келгенде,
Басқа емес дэўлетиқ,
Мал үлкеми түйеди,
Түйени услап алғаны,
Еки жерден шалғаиы,
Қанлар ағып турғаиы,
Улама менен ғаррыңды,
Елиңнен жыйнап алғанды. 
Қууырдақты қууырып 
Д ара табақ қойғанды.
Қууырдаққа тойған соң,
—Саламаі келгей Қоблан, — деп, 
Пәтия дууа қылғанды.
Ели-халқын аманды,
Ж ылай көрме, Қобланлы-

Қоблан тагы айтады:

—Есиктин. алды бай шынар,
Бели нағыш түби берк,
Бир шынарым бар едн,
Ол белинен бир сынып, 
Ж апырақлары төгилии,
Ойран болып көринди,
Ол не болар, Дуғдар жан?
Жорый гөргил түсимди.
Ж ақсы болса елиме,
Ж аман болса жорыйгер,
Астымда торы атыма.
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Дуғдар жуўап береди:

— Бели нағыш, түби берк,
Бай шынарың бар болса,
Қублаға қарап еңкейсе,
Ол белинен бир сынып, 
Ж апырақлары төгилип,
О ІІран болып көринсе,
Сенлер елден кеткеиде,
Ж ети жасар қызлар бар 
Он төртиие келгснди.
Он торт жасар ңызларға, 
Қуртқадайым жеңгемиз,
Қыз жеңгеси болғаиды,
Ол шынардыц түбине,
Жыйылып халқыц қоііғанды, 
Ашасына мәрг Қоблан,
Бир ағашып салғанды, 
Аткеншөкти қурғанды,
Ушалмаған қызларға,
— Мынау ушңыр қызлар, - деп, 
Қуртңадайын жеңгемиз,
Пәтлср берип турғанды.
Ары барса, тиренип.
Бери келсе, тебиренип, 
Қайысқапда коргеи соң, 
Сындымекен дегеисең, 
Ели-халқың амаиды,
Ж ылай көрме, Қобланлы,

Қоблаи даўам етеди?

—Есиктиц алды ақ дорья, 
Жаздын. сары күнииде,
Сеңлеи барып муз қатты,
Бул не болар, Дуғдар жан?

Дуғдар жуўап береди:

—Есиктин алды я к, дэрья,
Сеңлеп барып муз қатты,
Атаң еди Қыдырбай,
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Төрт мық тоқсан қойы бар, 
Қырқлық қолға алмаға,
Гүзеп жүнин қырқпаға.
Айдап келип шопанлар,
Ол дәрьяға салғаиды,
Сол тоғысып турғанда, 
Тоғысқанда кәрген соң, 
Сеңледимекен дегенсең, 
Ели-халқың аманды,
Ж ылай көрме, Қобланлы,

Қоблан тағы сөйледи:

■—Әсеттиң он жетисииде, 
Арқадан ңар борады,
Диземе қар ориады,
Тартар адам болмады,
Бул не болар, Дуғдар жан? 
Ж ақсылық болса, халңыма, 
Ж аманлық болса, өзиме.

Дуғдар жуўап береди:

— Әсеттвд он жетисинде, 
Арңадан қарлар бораса, 
Днзеңе қар орнаса,
Тартар бенде болмаса,
Сизлер елден кеткели,
Жети жыл жети ай болғанды, 
Жеңгем иркит жыйғанды, 
Жецгемниц жыйған нркити, 
Илиўине барғанды, 
Ж ән-жақтағы қоңсысы,
Ж а з  жайлаўға қонғанды,
I Іркитиниң жайынан,
Көше алмай журтта қалғанды,, 
Арқадан шамал турғанды, 
Жеңгем жыйған иркитин, 
Ш амал қағып турғанды,
Ақ иркитти көрген соң,



Қар жаўдьшекен дегенсең, 
Ели-халқың аманды,
Ж ылай көрме, Қобланлы.

Қоблан тағы сөйледи:

■—Енец еди Бозкемпир,
Пар түйениң қәтеби,
Қәтсбшіе та ңы л ы п,
Бенде болып көринди,
Бул не болар, Дуғдар жан? 
ЯКорый гөр бул түсимди. 
Ж ақсылық болса, елпме, 
Жаманлығы озпме.

Дуғдар жуўап береди:

—Енсм еди Бозкемпир, 
Бенде болып көринсе, 
Сағынғанды сизлерди.
Жети жерде отар бар,
Отар үйге бармаға,
Енең талап қылғанды.
Ж ел маяны келтирип, 
Гебежеге таңғаиды.
Ишине кемннрди салғанды, 
Жығылмасын кемпир, деп, 
Сыртынан арқан алғанды. 
Гебежеде көрген сод, 
Тақиўдамекеп дегенсең, 
Ели-халқыц аманды,
Ж ылай гөрме, Қоблаплы.

Қоблан тағы сөйледн:

— Қарыпдасым Қансулыу, 
Жер астында зарлады, 
Жубатар бепдс болмады, 
Бул пе болар, Дуғдар жан?

Дуғдар жуўап береди:



—Тар қурсақта жатысып 
Таласып емшек емискен,
Тай қулындай тебискен, 
Адасқанда кенескен.
Тоқалақ мүйиз ақ қозыц, 
Бағлан қозың Қансулыу,
Ж ер астында маңыраса,
Аға жан, деп жылаеа. 
Ж убатар бенде болмаса, 
Сизлер елден кеткелп,
Жети жыл, жети ай болғанды, 
Сағынғанды сизлерди,
Ақ ордаға келгенди,
Сэҳэрге дейин отырып, 
Ғам-гунге кеўилин толтырып, 
Қызыл жүзин солдырып,
Ол түңликти бастырып,
Ҳэм есикти қаусырып, 
М ақпалдан көрпе жамылып, 
Қылдай бели шешилип,
Аға жан, деп аҳ урып,
Сизди айтып жылап гурғанды. 
Ғәрип кеўли бузылып,
Көзден жасы төгилип,
Қара қыпшақ елатыд,
Үлкен үйге баса алмай,
Қоя ғой айта алмай,
Ший ж ағалап  жүргсиди.
Көрпе астыпда көрген соң,
Ж ер астымекен дегенсең, 
Ели-халқың амаиды,
Ж ылай көрме, Қоблағілы,

Қоблан тағы сейледи:

—Алған ярым Қуртқа жан,
Бйр кәниз бар кейнинде,
Бир орамал бар ийн-инде,
Сары таў деген жерлерде,



Тезек терип сарғайып, 
Алғаным деп муңайып, 
Бенде болып көринди.
Бул не болар, Дуғдар жан? 
Жорыйгөрши түсимди, 
Жаңсылығын халқыма, 
Ж аманлығын жорыйгөр, 
Қобланныц жалғыз басына.

Дуғдар жууап береди:

•—Алғаи ярыц Қуртіуі жан, 
Бир кәниз болса кейнииде, 
Орамал болса ийминде. 
Тезек терип сарғайыи, 
Алғаным деп муңайып, 
Бенде болып көринсе,
Атан еди Қыдырбай,
Уллы шарўа бай еди,
Ж аз  жайлаўға қонғанды, 
Үш жүз сыйыр туўғандь1, 
Есикке адам салғанды, 
Қуртқадайып ол жеңгем, 
Ж ер ошақты ңазғанды,
Той қазанды асңаиды, 
Сауьш алғаи сүтлерин,
Алып келип қуйғанды, 
Қабын алып қолына,
Ол шаңлаққа барғанды, 
Қуўраған тезекти алғанды, 
Ж ас тезегин қойғанды, 
Сизлер түсип ядына, 
Ш аңлақта жылап турғаиды, 
Сүт астына от жағып,
Атаң менен анаца.
Тынбай хызмет қылғанды, 
Ол шаңлақта көрген соң, 
Бендемиссц дегенсед, 
Ели-халқың амапды,
Ж ы лай берме, Қоблаплы.



—Жети ийшаным бар еди, 
Кәраматы олардыц,
Хәр кимлерден ағла еди, 
Мойнына буғаў салынып,
Еки қолы байланьга,
Аламанға бир ңарап,
Қоблан жан деп аҳ урып,
Бул да бенде көринди,
Бул не болар, Дуғдар жан?

Дуғдар жуўап береди:

<—Жети и-йшаньщ бар болса^ 
Кэраматлы сол болса, 
Мойнына буғаў салынып,
Еки қолы байланып,
Бенде болып к'еринсе,
Сизлер елден кеткели, 
Сағынғанды сизлерди,
Ол мешитке барғанды, 
Ж эмэҳатлар жэм болып,
Сары ийшан деген ийшаньщ, 
Алдына имам болғанды. 
Намазды оқып болған соң, 
Қойныидағы тәсписин,
Ол қолына алғанды,
Тәспи санап турғанды,
Ол гәспини көрген сон, 
Байлаўда мысал дегенсең, 
Қолындағы тәсписин,
Ол мойнына салғанды, 
Буғаўмекен дегенсең, 
Ж эмэҳатқа бир қарап, 
Ҳаққьша дуўа қылғанды,
Ол мешитте көрген сон,
Ж ер астыма екен дегенсең, 
Ели-халқыц аманды,
Ж ы лай көрме, Қобланлы,
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— Қорғанша атлы қаламыз, 
Ж ол-жол болып көринди,
Бул не болар, Дуғдар жан? 
Ж ақсылық болса, халқыма, 
Ж аманлығы өзиме.

Дуғдар жуўап береди:

-—Қорғанша атлы қалаңыз, 
Жөл-жол больш көриисе, 
Сизлср елдсп кетксиде,
Жети жасар қызлар бар,
Он төртине барғанды.
Он төрт жасар қызларды, 
Куйеўине бергеиди.
Ул отаўн оң жақта,
Қыз отаўн сол жақта,
Үш жүз үйли елатың,
Тоғыз жүз үйли болғанды, 
Сыймаған соң қалаға, 
Ортасына жол ңойып,
Бөлек қала салғанды, 
Бөлиигенди көргеи соң,
Ж а ў  шаўдн ма екен дегенсең, 
Ели-халқың аманды,
Ж ылай көрме, Қобланлы.

Қоблан және сөйледи:

—Қара қыпшақ елинде,
ІТе қошшағым бар еди,
Ат алдында айдалын,
Бийгүна қолы байланып,
Айтар сөзип айталмай,
Етер исии ете алмай,
Керилип қамшы тарта алмай, 
Бенде болып көринди,
Бул не болар, Дуғдар жан?

Қ о б л а н  т а ғы  сөйледи:



Жорый гөр бул түсимди, 
Ж ақсылық болса, халқыма, 
Жаманлығын жорый гөр, 
Астымда торы атыма.

Дуғдар жуўап береди:

— Қара қыпшақ халқында, 
Белбеўинде аң пышақ, 
Атланғанда мыңға шақ,
Не ңошшағың бар еди,
Ат алдында айдалып, 
Бийгүна қолы байланып, 
Бенде болыгі көринсе,
Қара қыгішақ еллериң,
Ол Самарқанд ңалаға, 
Базар етип барғанды, 
Базарларын базарлап,
Бэҳэр ўақта  болғанда, 
Қайтнўға талап қылғанды, 
Бэҳэрднц болған ўақтьшда, 
Нағыз көклем шағында, 
Ж арам ай  ат қалғанды. 
Ж арам аған  атларын,
Ол жетелеп турғанды,
Ат кейинде болған соң, 
Мәрт оцында болған соң, 
Айдаўмекен дегенсең, 
Ж ылай гөрме, Қобланлы, 
Ели-журтьщ аманды,

Қоблан тағы сөйледи:

— Үш л<үз түйем бар еди, 
Ж алаңаш  жүклер артылып, 
Арқасы жара көринди.
Бул не болар, Дуғдар жан?

Дуғдар жуўап береди;



—Үш жүз түйең бар болса, 
Ж алаңаш  жүклер тийелип,

; Арқасы ж ара  көринсе,
Сенлер елден кеткенде;, 
Шығып кеткен кэрўан бар. 
Быйыл қайтып келгенди. 
Сарайға жүгип түсирип, 
Түйени айдап жиберип,
Туйе көгш-і алғаиды,
Ж абағы жүни түскенди, 
Қылшық жүіш қалғанды, 
Арқан батқаи жерлери,
Ақтан ж арғақ  болғапды.
Ақ жарғақты көрген, соц, 
Жаралымекеп дегепсец, 
Ели-халқың амапды,
Ж ылай көрме, Қобланлы.

Қоблан тағы сөйледи:

— Сансыз аттың үйири, 
Есапсыз жылқым бар еди. 
Қулыным оида киснейди, 
Аиасы мунда азнайды,
Қосар бенде болмады,
Бул не болар, Дуғдар жан?. 
Жорый гәргил түсимди, 
Ж ақсы болса, халқыма, 
Жаманлығын жорый гөр. 
Қобланның жалғыз басыпа.

Дуғдар жуўап береди:

•—Есапсыз жылқың бар болса, 
Сансыз аттыц үйири,
Қулыпыц оида киснесе,
Анасы оида азнаса,
Қосар бенде болмаса,
Сизлср елдеи кеткенде,
Туўьш қалған қулын бар,



Жетисине келгепде,
Жети жасар қысыраңқа, 
Айырып айгы р' салғаігды. 
Қулыны онда бир киснеп,
Ж әие көлдиң бауырында, 
Анасы аўнап турганды, 
Ели-халқың аманды,
Ж ы лай көрме, Қобланлы.

Қоблан тағы сөйледи:

—Алты үй толғаи ели мал, 
Ҳинжи менен гэўҳар бар, 
Патшалық хатқа салынды, 
Ғәзийнеге кисен урылды,
Бул не болар, Дуғдар жан? 
Жорыйгөр бул түсимди,
Ж ақсы болса, елиме,
Ж ам ан  болса, ©зиме,

Дуғдар жуўап береди?

■—Ҳинжи ғэўҳар бар болса, 
Патшалық хатқа салынса, 
Ғәзийнеге урылса,
Сизлер елден кеткели,
Атаң Қыдырбай ғаррыға, 
Ханнан дийўан кедгенди, 
Патшалық хатқа с^ліанды, 
Қырыңтан бирге закатын,
Ол закатлар алғанды, 
Ғәзийнеге салғанды,
Ол закатты керген соң, 
Малымды бердимекен дегенсең, 
Ели-халңың аманды,
Ж ылай кәрме. Қобланлы,

Қоблан тағы сәйледиг

—Отыз бирдей ул бала, 
Нәрестедей сол бала,



Геўдеси қалған бесикте,
Геллеси жатқан есикте,
Шейит болып керинди,
Бул не болар, Дуғдар жан?

Дуғдар жуўап береди:

— Қырық шилтен, гайып еренлөр, 
Ол түснце киргепди,
Шилтенлерди көргсн соц, 
Баллармекен дегенсең, 
Ели-халқыц аманды,
Ж ылай көрме, Қоблан жан,

Қоблан тағы сөйледи:

— Босаға бийик боз орда,
Босағам жатыр бир жерде, 
Алтыннан еткен ууығым 
Шашылып атыр ҳэр жерде, 
Ш ацырақ жатыр бир жердв,
Бул не болар, Дуғдар жаН?

Дуғдар жуўап береди:

•—Босағац жатса бир жерде, 
Ууығьщ жатса шашылып 
Отын болып ҳэр жерде,
Әзелги душпан ел болмас 
Етекти кесип жең болмас,
Ш ақан улы Ақшахам,
Озалдап болғаи ол душпан,
Өзи алайын десе де.
Қәдиги бар, қәупи зор,
Үш ай он күн жерлерде, 
Қараўсьш ханиың перзенти 
Алшағырдай гэўирди 
Хаи шақыртып алғаиды, 
Қорғапшадай қалаға, 
Қорғасынды қуйғанды,
Жол-жол қылын алғанды, 
Улларыа бенде болғанды,



Қызыц олжа болғанды,
Алдыцнан шығар елиц жоқ,
Еситип келер 'кисиң жоқ,
Келдиң бс жалғыз балам, деп 
Атац менен аиац жок,
Ж айы ла шығар малыц жоң,
Топыракда бир аўнап,
Аўнап жатар балаң жоқ,
Батыр болсаң, қайғың жоқ,
Алшағыр гэўир алыпты 
Буны айтты, деп сарғайма.
Туўрн айтты, деп муңайма.
Халңым ойран болды деп,
Мысалына қарасам,
Бул түсиқди жорысам,
Атлана гөр, Қобланлы.

Буннан кейин Қоблан қырық жигнтлсрнне қарап бир сөз 
.айтты:

—Ж аўға кеткен балам жылап зар-зар,
Мыц бәлеге халқым болған дуўшакер,
Қулағың сал, тыңлай бериң қырық жигит, 
Қостарсызбан айтатугын арзым бар.

Ж аўлар  келген меппң қыпшақ елпме,
Ғазларды қондырған айдыи көлиме,
Әуел бастан сизге баян әйлейин,
Ат ойнатып бардым А знўлн шәхәрнне,

Душшанларды өз аўзьша қараттым,
Не биреўди бийгүнадан бозлаттым,
ІТе гүнасы бар еди Азнўлн елиннң,
Халқын шаўьш, улы-қызын жылаттым.

Ат шаптырмай бәлент таўда Лалама,
Алланың ҳукимн екн бола ма,
Душпанларды дағстанда жылаттым,
Кесапаты тийди ата-анама.
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Ашылмайын таза гүлдей солғанды,
Не адамым бий әжелден өлгенди,
.Душпанларды барып бизлер жылаттық, 
Кесапаты ел-хақыма болғанды.

Муҳмин болсаң, яратқан деп раз әйле,
Саўаш болмай бедеў атларға мипбе.
Айдаўда кетип тур жетим-жесирлер,
Қырық жигитлер, вз балациам кем көрме.

Қулағып. сал қырық жигптлер сөзиме,
Инаныгі ердицлер мепііц пзнме,
Айдаўда кетип тур не бпр горнплер,
Эўел куда, тапсыраман өзице.

Рухсат бергил қырық жигит,
Бул кеткеииен кетейии,
Жолды мәскән етейин,
Бнр ярым аіі жо.і жүрип,
Қорғаншаға жетейин,
Ж айлаўьшнаи ел кетсе,
Рас болса көрген түс,
Ел кейиинен қуўармап,
Таба ңойсам халқымды,
Алты айға тамам келермен.
Табалмасам халқымды,
Жыл-он екн ай қуўарман.
Алсам, алып келермен,
АлалМастай күп болса,
Қутңаралмасам душпаннан,
Разы болыц Дузыца,
Әжелим жетип .елермён.

Буннан кейии қырық ж и г и т и н р н  рухсат алып, Қоблан 
і ы  жолға салды

Нешше майдан жоллардан, 
Бир ярым ай жүргенде, 
Әйне сэҳэр ўақтннда,

іаэ



Бир жерлерге келгенде,
Ж ердіщ жүзин думам басты8 
Мәрттиң көзи қамасты,
Астындағы торы аты,
Ш үу десе де журмейди,
Тепсинсе де жүрмейди,
—Бул жерлерге келген соң5 
Қырқылды ма қанатын, 
Жарылдымекен жилигиң,
Деп қолына ер Қоблан, 
Қамшысын дэрҳал алады,
Бас-көз демей сабады, 
Көзгенеңнен торыша ат,
Аспанға қарап еснеди,
Гүлдир-гүлдир киснедн 
Ҳақтан мәдет тиледи,
Оқыранып Қобланға,
Қарап сөйлей береди:
-— Ҳэм ийемсен, атамсан,
Сабыр әйле, мәрт Қоблан,
Сабыр түби сары алтын, 
Сарғайған жетер муратқа,
Сабыр әйле, палуан, сабыр әйлеа, 
Мунша басым бурасақ,
Сабыр әнле, мәрт Қоблан, 
Ашытып қамшы урасаң.
Атам күмеу болгам жер,
Енең келим болғап жер,
Ш адлық пенен қосылым,
Бес күн дэўран сүрген жер, 
Ш ақан патша елген жер, 
Ақшахан патша болған жер, 
Тажы-тахтқа минген жер,
Журтты ойран қылған жер, 
Аңладың ба Қоблан ер.
Атаң Қыдырбай ғаррыньщ8 
Мал-дүньясын алған жер,
Енеңиз Бозкемпирди,
Ала қапқа салған жер,
Пышық салып екеўин,

Ш



Қосып оны урған жер, 
Үсти-басы қан болып,
Атаңа жылап оарған жер, 
Атаң еди Қыдырбай,
Бул қысыуметке шыдамай, 
Малды бөлип бир айдап, 
Эўлийени қыдырды,
Ол атадан болған жер,
Ол еиедеи туўғаи жер.
Қу ў с ы р ы қты ң б а с ы н д а ,
Тилеги қабыл болган жер, 
Бес жасыца келгенде, 
Пайғамбар суішст еттирип, 
Уллы тойды бергеп жер.
Он бир жасқа келгенде, 
Сарыала аті^а мипгсп жер, 
Балам атқа мииди деп, 
Той-тамаша бергеи жер.
Алты ай тамам жол жүрип, 
Қ.ырың күншилик жол жүрип, 
Қатағанға барған жер.
С е й д и м х а ш і ы ц к ы з ы и а , 
Аршаға оғын атқаи жер. 
Дады ҳаққа жеткеп жер, 
Ацладьш, ба, Қоблан ер?
Арша ағашты қулатып, 
Сёксен палўан жылатып, 
Қуртқадайын сулыуцы,
Ақ күймеге миндирип,
Елге алып келген жер. 
Ацладыц ба, Қоблап ер?
Епдц болдыіі, қара жер,
]\өк орайлы көк шнмген, 
Соған жетип келгенде,
Менин, анам кер бийени, 
Қөримликке алған жер, 
Билемисеи, ІСоблан ер?
Қер бийедей бийеден,
Биздей қулын туўғап жер. 
Үш жасыма келгеиде,



Хан тойына сен бардыц,
Қырық күнлик жерден Ақшахан, 
Ат жиберди наймыт хан,
Ат байраңтап мен келдим, 
Соида турып па едим,
Бөке дәудей палуанның,
Басын қағып алған жер,. 
Аңладың ба Қоблаи ер? 
Азыу'дьщ аўнр шэҳэрине,
Ат ойнатып сен келдиң,
Квбикли дэўдиц жолында, 
Нешше күн жаттың, телмирдиң„, 
Үш ай он күн жерлерден, 
Қараманды келтирдим,
Соида турып па едим,
Аңладың ба, Қоблан ер?
Енди болдың қара жер,
Қуртқа сулнў келген жер ' 
Қуртқа менен қосылып,
Бес күн дэўран сүргеп жер* 
Алшагыр гэўир келген л<ер,
Боз орданы бузған жер,
Үйди ойран қылған л^ер, 
Қулағыма үрген жер, 
Ау’зы-басым сыйпалап,
Қуртқа сулнў бакқан жер, 
Бермесе де ақ сүтин,
Мнйрим сүтин бсргеи жер, 
Перзеитиндей кор ген жер, 
Арқаңа шаллар батар деп, 
Атластан жабыу жапқан жерв 
Басьвда қайыс батар деп, 
Гүдары ноқта таққан л<ер, 
Гүдарының ушына,
Жипектен шылбыр такдан ж ера. 
Көкиреги өскин болсын деп, 
Алтын қазық қаққап жер, 
Аўь1зь1 ҳаснлға тийсин деп, 
Алтыннан ақыр соққан л^ер, 
Аңладың ба, Қоблан ер?



Ат қалаға келеди,
Оқыранып еңиреди,
Аттың келип турғаны, 
Алтыннан еткен қазықты, 
Дин билмеген гэўирлер, 
Суўнрьш алған орны еди. 
Соны билип торыша ат, 
Сэҳэр ўақта турады.
Бул жуўаптьш. кейшінен, 
Ағарып ол тац атты. 
Қып-қызыл боп к ү п  ІПЫҚТЫ, 
Ели туўе, халқы жоқ,
Көшип кеткен орны жоқ, 
Бул Қобланда қайғы көп, 
Қара көл деген көл сдн, 
АІалыма жайлы жер сди, 
Отырғанды халқым, деп,
Ат ойнатып келип еди, 
Мунда халқын көрмеди, 
Жоқлап Қоблан еңиреди,
— Қара көл деген көл едиң, 
Малым-а жайлы жер едиц, 
Батпағыца бир аўнап. 
Ж ылап жүргси бала едим, 
Ж ел қайық минип астыма, 
Туйғын алып қолыма, 
Аў-аўлап шықсам үстиие, 
А лднрмаўшн еди үйрегиң, 
Арқадан самал турғамда, 
Тартнўшн еди қурдымың, 
Үйдей болып екпиилеп, 
Келер еди толқының, 
Алдьфмаўшн един, аўьтдьг.. 
Басыңа күнлер тууған соң, 
Үстиңе душпаи келгеп соң, 
Ж оллар берип қалыпсан, 
Мен не болдым сепией соң, 
Сен не болдыц меннен сои, 
Ақ тикенли ақ шецгел, 
Қойыма жайлы жер еди,



Сен қойыцнан айрылып,
Сен де мендей болыпсаң, 
Сен не болдыц елден сон,
Мен не болдым сеннен сон,. 
Болар жериц солмеди, 
Мардай гұркиреп турған соң, 
Ели-халқын ол жоқлап. 
Қалаға келди ат салып,
Қара қыпшақ халқында,
Не қошшағын бар еди, 
Үстиңе душпан келгенде, 
Мерекеде турғанда,
Сайрай берип сөйлесед, 
Сезид меннен ҳэўледн.
Сен де мендей болыпсац,
Сен елиңнен айрылып, 
Қаңғырып шөлде қалыпсаң, 
Сен не болдын, меннен соц, 
Мен не болдым сеннен соц, 
Гүркиреп турған ерден соц, 
Халқын айтып жылады,
Әйне қуптан болады, 
Дөгерекке қарады,
Дөгерекке қараса,
Төрт көлдиц арғы жағында, 
Тогыз жолдыц дәрбентинде, 
Ж ылтылдай бернп от пшңты. 
Халқым мында сксн деп, 
Қоблан батыр ат шапты,
Ат шаўьш барса қасына,
Он бпр кемпир, он бес шал, 
Кошке ерип жүре алмай, 
Айдаўға залым болмаған, 
Қара колдиң жағасында, 
Ийнеден қармақлар салып, 
Отырған кемпнр-шалларды, 
Келип кезн көредн.

Буннан кейин, ким тецлестеи айрылған, 
айрылған, тецлесим, қурдасым деп жылаған

ким қурдастан 
ғаррылардыц
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үстине барып, Ақшаханнан келген ж асаўнл  атлы болып, 
ғаррыларға Қоблан бир сөз айтты:

—Бизлер болдық бул жерлерде бийқарар,
Қара көл бойында болып интизар,
Қалыпсыз еллерден мында отырып*
Заманыңыз қандай болды ғаррылар.

Лашын болыи қанатыциан қайрылып,.
Жүйрик един, дойнағыңнаи майрылыгь 
Заманыңыз ңандай болды қәриялар,
Сиз қалыпсыз бүлген елдси айрыльш»

Мен келемен астымда атым ойпатып,
Тәндё жаным және тәиим қыГіпатып,
Не себептен мәрт Қоблан деп сөйлейсең,,
Апарайын Ақшаханға жылатып.

Батырлығым бул жерлерде билдирип,
Бәршеңизди ұш ағашқа илдирип,
Но себептен мәрт Қоблан деп жылайсаңэ 
Өлтнреиии қара бауырыц тилдирип,

Аида гаррылар смйледи:

- -Аіілапайын, хан аға,
Сөйлетип өлтир, жан аға,
Мен Қобланды нетейин,
Боз қозым, деп жылайман,,
Қим айрылғаи қатардан,
Қацғырғаиға жылаймаи,
Ким айрылған қосластан,
Қыя шөлде жылаған,
Қуў басым, деп жылайман,.
Мсн Қобланды нетейин,
Бүлген ел, деп жылайман,
Бүлген елдиң ишинде,
Отырар еди Қыдырбай,
Бизлер барсақ, ағам, деп,
Мына елди жағалай,
— Бармысаң, аға, дегенде^
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Сес бериўши еди гүңиренип, 
Қытай-қыпшақты аралай, 
БозкемппрдсГі жап жеңгем, > 
Шығыушы еди таўланьш, 
Қатарымнан айрылып, 
Қаңғырғаныма жылайман,
Аққан дәрьям сағасы,
Енди батыл ол болды, 
Ултанлары шан.ғытты, 
Қараплыққа жылайман.
Қоблан болса бул жерде,
Бундай ислер болар ма,
Боз отаўдьт, тулғасы,
Ол қыйсаймай турғапда,
Үйге зыян келер ме,
Мийўалаған дарақтьің,
Ол мийўасн болғанда,
Ағац қуўарьш турар ма.
Мьшаў елдпц ағасы,
Ақ киши тошіыц жағасы,
Бүлген елдиц ийеси,
Жаным болсын жолыида қурбан, 
Ғарры ағамның баласы.
Жаным қурбан жолында,
Мәрт Қоблан, деп жылайман, 
Бул гәнлерди еситип.
Астындағы горы аіы,
Гүркнреп киснегі ссс берди,
Гүр киреген сеслери,
Ғаррыларға барады.
Аттың дау'ысын таныйды,
Кемпир менен ол ғарры,
Мен бараман Қобланға,
Мен бараман Қобланға деп, 
Бәрп теңинен жуўнрдьг 
Жекеннен ислеген қосы-, 
Жапырылып жығылды.
Бузып шыңты далаға,
Кези түсти ғаррылардыц,
Қоблан атлы балаға.



Шүкир етип жылапты, 
Яратқан қәдир аллаға, 
Көзгенеңнен торы аттың, 
Әне мойнын қушақлап, 
Көзинин жасы моншақлап, 
Аққан сууым сағасы,
Сағам амаи бармедиң? 
Маўжиреген дарақ  мийуасы, 
Мийўам амап бар ма един’ 
Қуўраған таў д ь т  гиясы, 
Гиям амаи бармедин?
Бүлгеи елдин ағасы, 
Шырағым аман бармедин? 
Қараңғы жердиң жақтысы, 
Гэўҳарь™ амаи бармедин? 
Қоблаи соида сөйледи:
—Ж ы лай гөрмең ғаррылар, 
Бозлай гөрмең, сорлылар, 
Еллер қайда, журт қайда, 
Журтты кимлер алғанды? 
Халықтың мьшаў бүлгенине, 
Кимлер себеп болғаиды? 
Қ ара қыпшақ еллерден,
Ким өлнп, ким өлмей қалды? 
Аида ғаррылар сөйледи:
—Отыр еди бий қайғы, 
Ж ума күии песииде, 
Зеңбиректеи оқ атты,
Әзелги душпаи ел болмас, 
Етекти кессе жең болмас, 
Шақаиның улы Ақшахан, 
Өзи алайыи десе де,
Қәдиги бар, қэўии зор, 
Келеди деи сеилерди,
Үшай оп күп жолларда, 
Қараўсьш ханиың зүрияты, 
Алшағырдай гэўирди.
Хан шақырыи алғанды, 
Мьшаў халықтың бүлгенине, 
Ақшахан себеп болғанды.



Қоблан өлди деген сон,, 
Алшағырдай ол наймыт,
Үш мың ләшкер қол алып, 
Ел шетиие келгенди.
Улынды бспде ңылғанды, 
Қьтзыңды олжа қылғанды, 
Ж асы жеткен ғаррылар, 
Ашіақ шашлы мамалар, 
Нәрестелер, балалар,
Ат астында, шырағым,
Тозан болып қалғанды. 
Жайылып атқан елиңе, 
Бийқайғы жатқан халқыңа, 
Олар келип оқ атты.
Оқ атқаида көп атты.
Шарўа жатқан еллерди, 
Қойлар киби маңыратты, 
Халқың жылап кеткен соң, 
Арадан үш күн өткен соң, 
Бул қорғанды қамады. 
Қаладағы адамның, 
Улы-қызын шуўл&тьш,
Муны алып бир кетти,
Еліщ кетти деген сои, 
Найзасы түсти қольшан, 
Ойран болған халқым, деп, 
Ж ылаған екен балам, деп, 
Ол төгилген ҳақ қанын, 
Мойяыма мениң қалған деп, 
Зордан қалды март Қоблан, 
Торыша аттыи бул жерде, 
Мойныны о л . қушақлап. 
Булар өтип келкен соң, 
Анаңыз беиеи атаныз,
Нар түйеннң қәтеби, 
Қәтебине бир таңып,
Муны ҳэм алып бир кетти. 
Атаң кетти деген сои, 
Қанлар ақты көзинен, 
Ата-атаң кетип болған соң, 
Қарындасың Қансулиў,



Ж асауыллар кейнинде, 
Өкшесин атқа бастырып, 
Душшы етине қамшы урып, 
Қоблан жан, деп аҳ урып, 
Бул да өтти усы жерден. 
Сиңлин кстти деген сон,, 
Сөзден қалды мәрт Қоблан, 

'Ақ найзаға сүйенип,
Бори де отип болғаи сон, 
Бес күн және өткеи соц,
Қ у р т қ а д а й ы п к е л и н д и,
Еки бирдеіі жасауыл,
Буны ҳэм айдаи бир келди. 
Қ ара шашын жайыиты, 
Жүзине тырнақ салыпты, 
Сыңсып жылап бир келди, 
Келермекеп Қоблан деп, 
Көрсетермекен Суҳбан, деп, 
Ғапылдан келди душпан деп, 
Айтым айтып жылады, 
Қытай-ңыпшақ елинде, 
Ж ыламай адам қалмады, 
Айлана берип коз салды, 
Көзи түсти бизлерге, 
Қайнаға деп соз салды:
— Ҳаў, қайнаға-қайяаға, 
Бизлер кетип барамыз,
Ат алдында айдалып,
Сизлер қалып барасыз, 
Қобланлыдай батырдың, 
Айтқан күни сол еди, 
Келетуғын ўақнтта,
Ж ақы н күнлер бар еди,
Келе ғойса Қобланым,
Айта гөриң деп еди, 
Асықпасын батырым,
Бүлип кеткен елимди, 
Астында торы аттыц,
Алты ай күни бар еди, 
Батырлығы тутиасын, 
Астында торы атын,



Алты ай бақсын деп еди,
Бул кеткеннен кетермиз,
Жолды мэскап етермиз,
Үш ай ои кун жол журип,
Алшағырға жетермиз.
Қурған тилим қурмаса,
Әжелим жетип өлмесем,
Бүлип бул барған елимде, 4 
Алты жыл жайлаў қыларман,
Ең бермесе халқымды,
Алты ай тилеп аларман,
Айта гөриң деп еди,
Нашарлық болды жазығым,
Қаланың күн батысында,
Жерден ақым қаздырып,
Алты айлық аттын от-шөбин,
Мәрттин жейтуғын азығын,
Қойып кетти.м деп еди.
Ж ы лап кетти балам, деп,
Қайғырмасын деп еди,
Астындағы торы атын,
Алты ай бақсын деп еди,
Садағасы кетепии,
Қайнаға деген тилинен,
Ж аудыраған кезинен,
Сергиздан болып кетермен,
Келпи жапныц изипен,
Қайнаға деп бир кетти,
Айталмай кетти келин жан.
Ендиги гәптиң изини.

Буннан кейин, ғаррыларды изине ертип, Қорғанша қа- 
ласына барып, қалған-қутңанларын жыйңап, бузылған қа- 
лаларын, бүлген ел л ер пн көрип, баўнрн  оттай жанып, бая- 
ғы жер төлени таўьш алды. Атластан жабьгўьш, 'гүдары 
айылын салып, торы атын бағып, жата берди.

Арадан қырық күн өткенде Қоблан қыял етти. Ели- 
халқым бүлнп кеткенде, душпан алып кеткенде меники не 
жатые, не мәслик деп, торы атқа ер салды. Зартен-забердеи 
ертлеп алып, ат үстине минип, намазлыгер ўақьттта арқа 
дэрўазаға келди. Бул дэрўазада баяғы түсинде кәрген қуў
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гелле—«Ҳа, Қоблан, жольщ болсын Султан»,—деп алды- 
нан ете берди.

Қоблан да «атар таңға жүрсен де батар күнге жүрме»,
— деген, менменлик бизге келмесин, деп жатқан жерине 
қайтып бир акдпам мийман болды. Ертеңине баяғы геллени 
кор ген жерге келди.

Он беси жолдын оңында,
Ом беси жолдыц солында,
Қуў геллелер соз айтты,
Батыр туўған Қобланға,
Отыз бирдей қуў гслле,
Геўдеси жоқ сол гелле,
Мәрт Қобламға сөйледи,
Зибан берип бир алла:

— Қоблан атлы баламыз,
Бизлер сизин бабамыз,
Бунціа қь1сь1ўмет биз көрдик,
Көп ншғар бизиң гүнамыз, 4 
Оли емесмиз, тиримиз,
Тири де болсақ, елимиз,
Шилтенлердиң биримиз,
Ат тозаңның астында,
ГеллЬм ңалған есикте,
Атам мийри қанбаған,
Ене сүтке тоймағаи,
Сергиздан болып бул жерде,
Шейит болған баламыз,
Сөзимди есит ағамыз,
Эўел қуда себепли,
Қалды сенлер себепли,
Олип қалған баламыз.
Ҳақ еркеси боламыз,
Танла маҳшэр күнинде,
Излеспессн қанымды,
Қалмаңтан алмасан арымды,
Даўагерии болармыз.
Ашылмай гүл солғапды,
Қорғаншадай қалаға,
Душпаилар ол келгенде,
Мьшаў халықтын бүлмегине,
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Ақшахан себеп болғанды.
Бул кеткеннен кеткенде,
Ж олды мәскан еткенде,
Үш ай ои күн жол жүрип; 
Алшағырдың ақ тауы,
Ақ таўға жақып барғапда, 
Тоғыз жолдыц дәрбенти, 
Дәрбент жолға барғанда,
Хан кэрўанн Қарабий, 
Кэрўанларьшъш баслығы,
Отыз нөкер қасында,
Үш жүз түйе бағылған,
Сол дәрбентке барып кет, 
Мениң қанымды алып кет, 
Оинан арман өткенде, 
Алшағырдың қаласы,
Қ алаға саўда салғанда,
Он бир улын өлтиргенде,
Тахты алдына шығарып, 
Қарқыратып шалғанда,
Өлген баллар қаны деп,
Айта ғойсаң бизлерди,
Ишалла мәдет беремиз, 
Ж ьтлаўьтда жүрермиз. 
Алшағыр жатқан ақ сарай,
Ақ сарайға келгенде,
Терисин сойып алғайсаң,
Шейит өлгеп баллар қаиы, деп, 
Урсаң Қоблан қанжарды, 
И ш алла мәдет берермнз, 
Ж нлаўьш да жүрермиз.
Бизди ядқа алмасаи,
Гәпке қулақ салмасан,
Таңла маҳшэр күнинде,
Бир ңуданын алдында,

Еки қолым жағанда,
Биз болармыз даўагер.
Айтып болды сөзини,
Тыңлап турды мәрт Қоблан, 
Әйне песин ўақтьшда,



Отыз бирдей қуў гелле, 
Ғайып болды көзиненн.

Буннан кейин Қоблан қуў геллелердиң әтирапына 
рыларды жәм қылып, қорғанша дузеттирип белги етти,

Тан соҳпрден Қобланлы,
Минди аттың белине,
Мәрт агына мингенде,
Үш аіі он күн жолы бар,
Себил болып ңыпшаңлар,
Бүлип кеткен елшіе,
— Сен үйиріщнен аііырылдың,
Менде елимнен айрылған,
Шуў, жаннўар, шүу, — деди, — 
Бүлип кеткеп слнмди,
Табар күнлер бар ма екеи? 
Душпанлардың қолынан,
Айырар күнлер барм.а екен?
Жетим менен жеснрди,
Ғәрип пенен қәсерди,
Бул душпашіың қысымынан,
Қутқарар күнлер бармекен?
Атқа қамші.і урады,
Бүлген елдиң кейнинен,
Ат ойнатып барады,
Орлы қумнан өрмелеп,
Атлар ойнап барады.
Еспе қумнан еспелеп,
Ат есирип жөнсди,
Ҳақ бнр ерге панады^
Пирим Шаҳимардап деп,
Батыр сопда жылады.
Жете билм.ен шөллерде,
Белли жүрис қылады.
Тсрец жылға, тсрец сай,
Күйгелекли кәп тоғай,
Буннап өтип барады.
Түлки жүрмес түнейдем,
Түнде кетип барады 
Қарсақ жүрмес қалыцнаи,

ғар-
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Қапсыра кетип барады.
Жеткен жерге қонады,
Гэҳи жерде түсленип,
Гоҳи көлде, гә шөлде,
Гэҳи тоғайдың ишинде,
Жете алмай сегбир қылады.
Бпр ай мэҳэли толғанда,
Бнр ярым ай болғанда,
Ғам-гүнге кеўлин толтырды,
Қызыл жүзин солдырды.
Астындағы торы аты,
Жорталмайды, болдырды,
Алып жүрген ораң жоқ,
Ж аўдан  ботен талап жоң,
Қылыштаи бөтен жараң жоқ.
Бүлген елге жете алмай,
Я кейин қайтып кете алмай,
Ж ары  жолға барғанда,
Ат болдырған секилли,
Қоблап атып бағып, бул жерде иркиледи.

Ендиги сөзди бүлген елден еситиң. Бүлген елге жақсы 
жер бар ма, журым-журқа таўьш алса, бүлген елдиң белли 
кийими еди, сүйек-саяқ таўьш алса, белли тамаң қылатуғын 
еди.

Бир қойдың қуў жаўирьшьш таўьш алды. Шеп жағы 
душпандики, оң жағы өзимиздики, деп, қуў жаўьгрьтға 
Қуртқа кез салды. Қараса, кеселеп айрылып бир жол келип, 
ңазаншыққа-кеселеп турды. Буны мысал менен Қуртқа— 
Қобланды елге келген қылып, ғаррыларды керген қылып, 
Қобланның атын қырық күн баққан қылып, атының жары 
жолына келгенде жарамай қалғамына қапаланып, отырға- 
нын көрген болды.

Атасы Қыдырбай, енеси Бозкемпир Қуртқаға бир еөз 
айтты:

—Басларыма ақыр заман қурылған,
Бармекен дүньяда бизлердей болған,
Эўел еңиреп, соңынан неге күлесең,
Бизге баян әйле айтып, Қуртқа жан.
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Бундай күнде бизге жақын болғанды, 
Қыпшақтың елинен дэўран тайғанды,
Эўел еңиреп, соңынан неге күлесен, 
Күлгениңниң мәнисин айт Қуртқа жан?

Дэўлет тайып, мениң гүлим солғанды,
Я болмаса қозым өлип ңалғанды,
Айтқыл мағап бул исиңниц мәнисин,
Бул исиңе нслср себеп болғанды.

Қар жаўар жаўьшдур еллердиц ғайы,
Алла болғай жалғызымныц папайы,
Эўел еңиреп, соңынан пеге күлесең, 
Күлгениңниң мәнисии айт Қуртқа жан?

Кешеги кеткен шырағымныц жубайы, 
Ж анған отым усы бүпш сөнди ме,
Ж алғы з балам ел шетине келди ме,
Айтқыл күлгениңниң мәнин, Қуртқа жан.
Я болмаса жалғыз Қоблан елди ме?

Аида Қуртңа сөйледи:

—Жол-жол болып қалды бизиң қаламыз, 
Алла болғай биз ғориптнц панамыз,
Қуў жаўрьшга қуўанбаннз ғаррылар,
Ж ылай гөрме еки ата-анамыз.

Қуў жаўнрьшға қуўанба,
Қуў сүйеги қурысын,
Қуў сүйекке қарасаң,
Ҳор бир түрли мәниси бар,- 
Мингенде бедеў желипти,
Бмзлер елдсн кеткен соң,
Азырақ күн өткен соң,
Ақылы жоң перзентиң,
Ел шетине келиити,
Айтып едим ғаррыға,
Алты ай атты бақсын деп,
Мысалға алып гәп айтсам,
Қырық күн атын баққандай,



Қырық бес күи атын шапқандай,
Кеселеп турған лсольі бар,
Аты қалып болдырып,
Ж ар ы  жолда жатңандай,
Ж ам анлы қ емес амаилың,
Бир ярым ан болғанда,
Келмеспекен Қобланлы,
Ойлайман кейни қайыр деп.

Ашылмайын таза гүллер солар ма,
Әжел жетпей гүмра бенде өлер ме, . 
Оныңдай ақылсыз надан перзентиң,
Өйбий, ата, сиз енеден туўар ма.

Еки айдур балаң келгени,
Балацыздан болғанды,
Мьшаў елдиң бүлгени,
Қуў жаўьгрьшға қарама,
Қуўанагорме ата-ене,
Эўели ециреп бул нашар.
Соңыра неге күлгеии,
Сол еди, ене, көргени.

Буннан кейин, Қуртқа сульгў булген елди баслап, Алша- 
ғырдың ңаласына барды.

Бүлген елге жақсы жер болсын ба, жаўдьш келер бети- 
нен, гөне ңаланыц шетииен Қыпіпақларға жай берди. Б\'л- 

ген елде ыхтыяр бола ма, д у ш тш л ар  астында тәуиррек ат 
көринсе, үстинде жақсырақ кийнм көринсе, ҳэмде жақсы 
қыз-келиншеклерине көз салып, ериксиз тартып алады.

Қобланның қарындасы Қансуль1ўдь1 Алшағыр гэўирдиқ 
он бир баласы шылым салмақлыққа хызметкерликке алды.

Қобланныд досты Полат деген бар еди, бул Полат та 
Қобланның елинен қалып не боламан деп, Алшағыр гэўир- 
ге келген еди.

Бүлген ел-халық Қуртқаға жылаи келди. — «Жолба- 
рыстың еркёги де мал соғады, урғашысы да мал соғады»,— 
деген, еримизден қалғаи еримиз едиң, адлымыздағы басшы- 
мыз едиң, бизлердиң илажымызды қылсаң, қалай болар 
екен? — дейди, Қуртқа Алшағыр ханға барайын десе, ата- 
енеси жибермейтуғын едн. Енди ата-енесиниң қолын қағып
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таслап, халық ушын өлсем, не айыбы бар, деп басын қан- 
жығаға байлап, Алшағыр гэўиргс сапар тартты.

Патшаның қапысына жаңынлаған жерде есиктеги жәл- 
ладлар Қуртқаның жеңин жыртығырақ, жағасын кирирек 
көрип, патшамыздың райын қайтарарсаң, заңғар, — деи 
қууып салды.

Қуртқа жылап баратқанында алдынан бир кемпир шық-
ты:

— Қәй, келин, иеге жылап баратырсаң? — деди. Анда 
Қуртқа айтты:

—Алшағыр гәуиргс бараііып, деп едим, барып арза қыла- 
йын, деп едим, есигипдсгн жәлладллр киргизбей қуўьга сал
ды. Сол себепли кемлик келип, жылап баратырмаи, — деди.

—■ Ҳэй, балам, күн батыс торепииде қырық тисли бир 
зәңги барды, сол зәңгидсн минссц, мсп датқашыман десен, 
сонда ғана көрерсең, —- дедп. — Қатарыңда нарын, болмаса, 
.жетегиңде атың болмаса, кисеңде пулың болмаса, есиктен 
тунпа-туўра ҳасла кирмеклик жок, — деди.

Бул сөз мақул түсип, қырық тисли зәңгиниң үстине М и 
нин, басын суғын ңараса, Алшағыр гэўирди көрди. — Датңа- 
шыман, тақсыр, — деп Қуртқа бнр сөз айтты:

— Аў, Алшағыр, Алшағыр,
Биз мусылман, сең кәпир,
Датқашыман мсн, деди.
Арза айталмай бараман,
Арзымды есит, сен, дедн.
Киргизбейди үстиңе,
Бармайын, десем, күним жоқ,
Патшалықтан миниң жоқ,
Қатарымда нарым жоқ,
Жетсгимде атым жоқ,
ЖәЛладқа берср нәрсем жоқ,
Айдаўда келген ел едик,
Бүлип келген. биз едик,
Алдымда басшы жогынан,
Айтып ксл дсп жиберген,
Халықтың антқан созн еди.
Алшагыр патша сиз, дедн,
Датқашыман мсн, деди.
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Сол ўақьита, Алшағыр гэўир есиктеги жәлладларға ду- 
зым тутсын, көзиң шыңсын, Қуртңаны есиктен алып кел, деп 
ҳэмир етти.

Ж әлладлар ҳэр қайсысы ҳор тәрепке жуўмрдн. Қуртца- 
ны таўьш алды.

— Барарсац ханның алдыиа, көринерсен. көзине, мине* 
сең еки дизине, — деп түйгишлеп жайға ийтерип жиберди, 
Ишкериге барып өз тәртибішше сәлем берди. Патша ҳэм 
сәлемин әлик алды. Салемнен кейин патша бир сөз айтты;

— Ол-ол болсын, ол болсын,
Дэўлетипиз мол болсын,
Алдыма жылап келипсең,
Қимнен кердин зорлықты,
Қуртқа келин, жол болсын.
Берейин сизге теңликти,
Ким әйлер пығлы тарлықты,
Алдыма жылап сен келдин,
Етти ме биреў зорлықты.
Қайылсаң жаинан кешпеге,
Кимпен кордиц хорлықты.
Ким әйлер пығлы тарлыңты.
Қалдырмастан айта бер,
Басыңдағы барлықты.
Анда Қуртқа сөйледи:
— Ҳаў, Алшағыр, Алшағыр,
Блз пухара, сен патша,
Сөйлсйтуғын бизде тил,
Жетим менен жеспрдиц,
Атасы патша сиз еди.
Атамызға бар дейип,
Буйырған еди бизлерди,
Жетим қалған балады,
Жетим қалған қыз еди,
Айтып мьшаў турғаным,
Жиберген бизди ел еди,
Айтатуғын арыз елдики,
Сөйлейтуғын тил бизики,
Анық тыңла сиз, деди.

— Айта бер нашар, сеи, — деди.
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Анда Қуртқа сөйледи:
— Бурынғыдан қалған сөз, 

Хан үстине жаў келсе, 
Қайтар елдиң дэўлети,
Хан үстине ел келсе,
Огіда ханнын дэўлети,
Жетим ул менен жетим қыз, 
Бул да ханның перзенти. 
Дэўлет тайғап еллер бар, 
Дэўлетли елге келеди,
Жетим ңалған қызлар бар, 
Патшаныц алған айымы, 
Соннан туўған қыз болар. 
Тэўир атым бар болса,
Тэўир қызым бар болса, 
Бүлип келген биз елмиз, 
Қаладағы душпанлар,
Бизге қолын салады.
Ж ылап келдик дад етнп, 
Сарыша сизин алғаның, 
Соның қызы болады. 
Ҳэммеснн теңдей кэресиз, 4 
Халықтың айтқан сөзи еди, 
Алты жыллар болгандай, 
Халқыма жайлаў бересиз, 
Алшағыр, қалай кэресиз? 
Үндемеди Алшағыр,
Тағы Қуртқа сөйледи:
— Қарашаханның ўағьшда, 
Қатын-ердиң тусында,
Қоблан елде барыпда,
Сендей патша болмасақ та, 
Аз ғана елге торе едик, 
Жетим қалған қызларға, 
Биреў қылса зорлықты, 
Тәмбисин оның биз бердик. 
Сыйпамаса енесгі,
Не болады илажы?
Жетим қалған балалар, 
Биреўден жесе таяңты, 
Анасына ол келсе,



Тыңламаса атасы,
Не болады илажы?
Бүгин айдың он беси,
Он беси болар ңараңғы,
Он беси болар жақты кун,
Қараңғы күн басымиац 
Кетпесине, Алшағыр,
Жетейекен көзиңиз,
Билесиз бе өзиңиз?
Есиктиң алды ақ дәрья,
Түске дейин пал ағар,
Тустен кейин қан ағар,
Мудам палдың ағарына,
Жетемекен көзишіз?
Және қанның ағарын,
Билесиз бе езиңиз?
Ж ете ғойса көзиңиз,
Билеғойсаңыз өзиңиз,
Бнздей болған қызың бар,
Ойнап жүрген балаң бар,
Биздей бенде болмаск;а,
Жетемекен көзиңиз?
Бнлесиз бе өзиңиз?
Бурынғыдан қалған сөз,
«Қырық жыл ҳаслан байлың жоң, 
Қырық жыл жарлылық жоқ», — деген, 
Сизге келген дэўран бар,
Ол басыңнаи таймасқа,
Жётемекен көзиңиз,
Билесизбе өзиңиз?
Толып жатңан елии бар,
Билесиз бе Алшағыр,
Биле ғойсаң өзиңиз,
Жете ғойса көзиңиз,
Айтып болдым сөзимди,
Енди өзиңиз билиңиз.
Бар да мениң халқымды,
Қайтадан шап журтымды.
Анда Алшағыр ойлаиды,
Түсинеди сөзине,
Ықтияр берди сол ўақта,,
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Бул Қуртңаның өзине.
Алты жыл Қуртқа болмасын,
Алты ай болсып мэўлетин,
Есигиңди ңыпшақлар,
Ж ел ашсын да, жел жапсын,
Егер зорлық қылғаннық,
Өзи болсын өлимдар.
Малы болсын патшалық,
ІІа-па марҳаўа дсп,
Ж ар  салдырды қалаға.

Алшағыр айтты: — .Чацгар дурыс айтады, «қырық жыл 
байлық жоқ, қырық жы.і жарлылың жоқ», — деген рас 
сөз, — деп, Қуртқаның олин алты аи жайлаў қылды.

Алшағыр: — жәллад! — деди. Еки жоллад таяр болды. 
Жақсыдан шарапат деген, халқы абад болды. «Сөз жүйесин 
тапса, мал ппсеин тлбады •,—дсгсп, муны алып кетиңлер, Са- 
рьішаға жетнңлер, Сарыша жаңсы тамақ берсин, таза кийим 
кийгизсин, әндамлы етип тәрбияласын, — деди.

Алшағыр гаўирдиц алты қатыны өлип, жетиленши алған 
қатыны сол еди. Тәрийпин айтайын снзлерге, қулақ сальщ 
сөзлерге:

Аяқларьшып суўрети,
Еплп туткан маладай,
Қоллары гүрек жабадай,
Аўнзларьша қарасан,
Таўдан шыққан жырадай,
Көзлериниң тесиги,
Көгершиинііц уясындай,
Сулыулыгы бстшшц,
Қалбпрдиц саясыпдай,
Әпшернне қарасаң,
Сапар айының кел.ген,
Бнр түрлп тап бәлесиндей,
Сол Сарыша аяғын,
Бэрҳа майға сугады екен,
Қолып қатыққа жууып,
Шадығоррам болып отырады екен.
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Бул С ары ш аның үстине Қуртқаны алып келдп. Жәллад- 
лары айтты: — Ҳэй, Сарыша, мьшаў турған Қуртқаға, таза 
кийим кийдирсин, таза тамаң жедирсин, жүзине қан жуў- 
ыртсын, етине сөл жуўнртсьш, ҳэптеден өзиме көрсетип тур- 
сын, — деп патша сизге жнберди деп тапсырып қайтты.

Қуртқа сулнў Сарышаның хызметин етти. Күнлерден бир 
кун Сарыша қыял етти: Айдың әптабындай, күнниң гирда- 
бындай, алтынның сынығындай, суўднн тынығындай, сэўле- 
дей Қуртқаның, еркек кисиниң еси бар ма, Қуртқаның етине 
сел жуўнрған соң, бетине қан жуўнрған соң, үстпме алар, 
канизлик маған түсип қалар, устаға буйуырайың, куш темпр 
соқтырайыи, отырса, басына урайын, турса, аяғыиа урайын, 
аядай бетине шаппаттай ж ара  салайын, деген қыял пайда 
болды. Арадан жети күн өтти. Жети жылдан бетерирек бо
лып кетти.

Сарыша ханым Қуртқаға бир үлкбн қапты берди. Бир 
кәнпздп қейнине салды. — Муннан кет, дағстанға жет, то- 
мар терип кел, — деп ҳэмир етти.

Кейшіндеги кәниз терсе ҳэм ура берди, термесе ҳэм ура 
берди. Сүйеги дағстанда қалсыи, деди. Өйткенн Сарыша 
ханым усылай тапсырған еди. Бул дағстанда Қуртқаның 
қэҳэри келди. Айлаиып жүрип, қолындағы темир шыбығын 
жулып алды.

—■ Төменлиниң муңы бир, телпек кийгенииң ары бир, 
сенлердиң бенде болғаныңызға ңудай бнлсии иешше ай, 
нешше л<ыллар болғанын. Бнзлердиң бенде болғанымызға 
үш ай он күн жаңа болды. Муншелли урып неге азаи бере- 
сен! — деди.

—• Мен урайын деп пе едим сени, Сарыша қоймайдн-аў 
мени, енди урсам сени, қудай урсьш мени, — деди Кйниз.

— Урмасан, алдыма түс, — деп кэнизди алдына салыи 
алды. Қәниз томар алады, қапқа салады.

Қобланнан ңалған алмас шаққы бар еди. Қуртқа жамба- 
сынаи алып, қаптың тубин кесип алды. Кәниздиң салған 
түбиршиги қаптың түбинен түсип қалады. Сөйтип жүрип, 
жети қырдың аржағына шығып, бир гэўирдиц гөие тамына 
барды.

Қуртқа ойлады: — Ҳэй, келиншек, бийт қарассақ, қалай 
болады? Қатынлардың қуяшлама көрсе, бтшт қарап жата 
беретуғын әдети бурынғыдан қалып еди ғой, -— деди.
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— Ҳэй, Қуртқа, айталмай жүр едим саған, тэўир болды 
маған, — деп қэниз эўели шапанын, соцынан көйлегин, қы- 
за-қыза кийимлерин шешип альігі, ал бпйтке қызығып жан- 
жағына қарамай усы иси менеи бола берди.

Қуртқанын дәрти бийт емес және бир қырдын, аржағына 
барып, Султанының келетуғын жолына қарап турнў еди.

Қобланнын атасы Сейдимханнан қалған, қайин енеси 
Қөклен кемпир берген айдарлы жай булты бар еди. Уақты 
капаланып киятырса, қара болып көршіер еди. Уақты хош 
болып киятырса, ақ болып көринер еди. Қара болып кият- 
қан жай бултты көрди. Қоблампыц жақын келғенин билип, 
жай булт бетке қарап, Қуртқа сулыу бпр сөз айтты:

— Дәулетим келген шағымда,
Аналық келин мен болдым,
Дэўлетим бастап тайғанда,
Қаралы келии мсп болдым.
Қатын ердиң ўақтьшда,
Қараша ханнын, ўақтьтда,
Елде Қоблан болғанда,
Оң қолыма қайшы алып,
Пишиўши едим түкликти,
Султаным сеннем айрылып,
Ж арамадым сор басым,
Сарышадай ханымңьщ,
Тезек терср күнликке,
Ж ай бултың келди, өзиң жоқ,
Келе ғойсаң не болды.
Алла қосқан жолдасым,
Менменлйк еттим, мен таптым, ' 
Менменликти ойладым.
М е н м е н л и кт и н а х ы р ы,
Өз басыма болғаиды.
Болды демей, не дейин,
Сексен бирдей палўанлар,
Аламан дсп ол барды,
Атқан оғы тинмсди,
Бизге несип болмады.
Сейлер бардыиыз он төртте,
Арша ағашты қулаттың,
Сексен палўан жылаттың,

213



Үйге куйеў келдн деп, 
Ериң-пиріщ деп еди,
Ер сынаған бармекее,

Мен сынадым сизлерди.
Ж атыр един сен уйқылап, 
Буннан жубай болар ма,
Деп менсинбей мен қайттым. 
Мен-менликти ойладым,
Өз бавыма болғанды,
Келе қойсаң ие болды.
Ж ай  бултың келди, езиң жоқ, 
Алла қосқан басласым,
Ақ күймеге миндирип, 
Қақпақтың ңара таўьшда, 
Әлип дэўди өлтирип,

І\өк орайлы көк шимген,
Көк шимгенге келгенде,
Уят исти мен кылдым.
Көп малынын, басы екен,
Кед бийеге қол салдьтм. 
Уллыны уллы билмедим, 
Қытай-қыпшаң елиңди,
Сирә көзге илмедим. 
Менменликтиң зыяны,
Өз басыма болғанды.
Келе ғойсан не болды,
Алла қосқан жубайым. 
Қэде-қоўмет алмўға,
Келди қыпшақ беглери, 
Көсилген аяқ жыймадым, 
Кейнимнен келди не қызлар, 
Шорым шелли көрмедим.
Ж ай  бултың келди, өзиң ліоқ, 
Келе ғойсаң не болды, 
Қыяметлик жолдасым.
Кер бийедей бийени, 
Көримлнкке мен алдым.

Өзим отқан ордаға,
Алып барып киргиздим, 

Арадан ңырық күн өткенде,
Кер бийеден ул туўдьг,



Аўзьш оның сыпырдым,
Қулағына мен үрледим,
Ҳайўан болса да оны,
ГІерзентим деп жүр едим.
Емшегим салдым аузына,
Ақ сүтимди бермесемде,
Мийир сүтин мен бердим.
Қай перзенттеи кем көрдим,
Атластап жабыу мен жаптым,
Бсллне ңайілс батар деп,
Гүдары қайыс меп тарттым.
Гүдары иоқта мсп салдым,
Кеўли өскип болсыи дсн,
Жипек арқаи мси тақтым,
Аўзн ҳасьтлға тийсіш дсп,
Алтыннан ақыр мсн соқтым.
Қай баладап кем көрдим,
Келе ғойсац ис болды,
Бултын, келди, езиң жоқ,
Айланайын атыңнан,
Қурнў мэҳ-мэҳ, торы атым.

Бул гәпти айтып болғаіпіан кейин, бир майдап болғанда 
торы аттың шырқырап киспеген даўьюьг Қуртқаның қула- 
ғына тал-тал келди.

Суўльгғьш тислеп, гүлдир-гүлдир киснеп, Қобланды алып 
ңашып Қуртқаның турған жерине ат жақынлап келди.

Қуртқа ойлады: ҳ ая л д ь т  иәзери қатты дейтуғын еди. 
Жолыиа кесепат болар деп, ңолыпдағы қабын бетине салып, 
Қоблашіаи бетип жасырып турды.

Анда Қоблаи Қуртқаның жүзин жасырып турғанын кеў- 
лине аўьф алыцңырап, бир-еки ауыз соз антты:

— Жолыңызда пидә болсын шийрин жап,
Халқымыз ушыи жаітымыз болсыилар қурбан,
Биз кетксли жети жыл өтти арадан,
Неге көрсетпейсең ақша жүзиңди,
Сағыныппаи сәрби назым, Қуртқа н^ан.
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Атлар шаптым бәлент таудын дүзине,
Биз к'еткен соң түскен матаў өзиңе,
Биз кеткели жети жыл өтти арадан, 
Сағыныппан сениң ақша жүзиңди,
Ярым дейип мен шақырдым өзиме.

Анда Қуртқа сөйледи:

— Қылыш, найза алсаи батьш колына, 
Сизлер барып шыңсаң душпан солына,
Ақ жүзимди керсең қайтар ырайық.
Көрме жүзим кесапатдур жолыңа.

Сизди көрип шөлде болды ақлым лал, 
Сизлерге душпанлар болсын дуўшакер,
Ақ бетимде үш темирдиң дағы бар,
Ал бетимде сары қаймақ жара бар.

Сонда Қоблан сөйледи:

— Душпанларды көрсем, саўда салайын, 
Душпан ушыи шер жаратқан ңудайым,
Бир көрсетши бизге ақша жүзинди, 
Сағыныппан ақша жүзиң Қуртқа жан,
Ал үстиңе енди ҳаял алмайман.

Сонда Қуртқа сөйледи:

— Тамыр кетпей, гүлдіщ жүли сола ма, 
Алтын басың есен болса султаным,
Бизлер киби бақа баслы ҳаялднқ,
Бсши-оны сизлерге көп бола ма,

Сонда Қуртңа сөйледи:

— Атымнын, басыиы сирә бурмайын, 
Душпанларға барсам саўда салайын, 
Көрсетсейши ақша жузин Қуртқа жан, 
Дусшы етиңе ашшы таяқ урмайыи.
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•— Қанларды ағызып кслдіін. көзиме, 
Қулағыц сал Султан айтқан сөзиме,
Мени айланып бунша иркилип турғанша, 
Сен кеткенде ким бар еди, есине ал.

Ж ас  күиинде тутқан алтын сақаңды,
Мен айтайын эўел шыққан салацды, 
Мени айланып бунша иркилип турғанша, 
Бир айтпайсаң ата мепен анаңды.

Ишиңе саларман батыр демиңди, 
Келтирме кеўлице, айтса кеминди,
Ақ жүзимди менид айта бсргснше,
Бир айтсайшы жаўлар шапқан слиңди.

Ашылмайын таза гүллер солмасын,
Ҳеш бир еллер бизиң елдей болмасын, 
Егер адамларда перзент болса да, 
Еккимизден перзент үлги алмасын.

Нс қыласаң жүзимди,
Елдин жүзип көрсеңши,
Күни-түни жылаған,
Қобланым деп зарлаған,
Атаңа сәлем бсрсеңши.
Ел-журтың бар, деди,
Ж аўдан тартып ал, деди.
М ннаў сенин болғанын,
Сеннен болған перзептлер, 
Ата-анаСын бнлср мс,
Қайтарды мәрттиң ырайыи,
Мннаў көрсең жүзим, деп,
Ашты дейди шырайын.
Келин Қуртқа жақынлап,
Жүреги қаптай жарылып,
Көрсетср күнлср бар екен,
Сени ңәдир алла деп,
Қушақлап аттан алыпты,
Қостарым болған Қоблан деп, 
Дағыстаннын үстинде,

, Қушақласып көрисип,



Бир-бнреўин сүйисип, 
Ж ай-жағдайды сөйлссип, 
Халықтың айтып муңыны, 
Болған исти қалдырмай,
Бәріш баян етеди.

'Адасқан ғаздай табысып,
Тал жигіектей шырмалып, 
Эўел еңнреп, соң күлип,
Тал жипектей есилип, 
Толқынлап суўдай тасады, 
Ж асарған  гүлдей жасады. 
Қобланды Қуртқа көргсн соң, 
Кушаңласып турған сон, 
Бурынғы көрген мийнети, 
Душпаннан көрген ақырети, 
Бир куи шелли болмады. 
Анда Қуртқа сөйледи:
— Басшым един, Қобланым, 
Қыяметлик жолдасым, 
Бийңайғы жатқан елпм бар, 
Сен ер барсаң ғаплетте, 
Қорқып қалған елиңиз, 
Душгіан ңамап алмай ма, 
Мүсәпир болған журтыңныц, 
Ҳақ қаны снзге болмай ма, 
Ғәрип болған елиңди,
Қ алмақ ңырып салмай ма, 
Ж уўап берсең бизлерге, 
Бизлер барсаң еллерге,
Барып хабар биз берсек, 
Айдаўда келген беглерге, 
Сенлер барсаң арңадан, 
Халқың шықса ңубладан^ 
Сизлер барсаң қаладан, 
Халқың шықса, даладан, 
Ақтан ж алаў  көтерсе,
Оңда пешиң қайрылса, 
Соннан соң қылсаң ғайратты, 
Кимлер өлсе, ким қалса, 
Қутқармаға душпаннан, 
Сизлер ңылсаң ықласты,



Он бес күн болса бир мэўлет,
Н амаз жума күн болсын,
Он төртииши күнинде,
Алдыңда күтип журт турсын,
Қ алаға гүулеи кирмеге,
Он төртиншн күн болсын,
Шетте жүрген елиңди,
Жыятуғын күи болсын.
Уоде болсын Қоблан дсн,
Рухсат алын жөнедн.

Қоблан Ақтаудын дэрбсптішдс Қарабнйдиң қосына қа- 
рап бәдәр кетти.

Қуртқа сулнў Қобланды көрии, қолыидағы таяққа бай- 
рақ байлап, мәс болын қыпшақлардын, жатқан дэрўазасьша 
қарап келатыр еди. Қьшшаңлардыц есер жигитлери көрнп: 

—Қуртқа жеңгемизди жин урыпты, мәмелек айландырып- 
ты,—деп алдына барып ермеклеп, ўақтьш нздн  хош қылайьщ 
деп, алдына жақынлап келсе, кеўлип тасқьшлаў көрип, рең- 
кин қызыллаў көрип, жиннин урмағанын билип, Қуртқаға 
ңарап бир сөз айтты:

— Басшы болған, Қуртқа жан,
Халқың болған сергиздан,
Таяққа байрақ байлапсан,
Бир қыялды ойлансаң,
Еситтнң бе, не хабар?
Хабарыңды айт, жеңге жан,
Байрақты қолға аларсац,
Ж аныца саўда саларсаң,
Ҳор қыялға бнр келип,
Жеңге жаи, қайдап келерсец?
Апда Қуртқа сөйледн:
— Перилердиц аўнағн,
Ҳэптеде болсын жыйнағы,
Қатты айтсам, душпан рейтер,
Үлкениңиз қайнаға,
Кишкеиедиз қайнисең,
Келнн, берман, мырзаға,
Қараўил баслы қабланды,

А і-іық, тыңла, ңайнаға,
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Көрип келдим дағыстанда,
Кешеги кеткен Қоблаиды,
Аққан дәрья сағаңды,
Яд ете гөр аллам деп,
Сүйинши бср, қайнаға.
Көрип келдим мен ҳэзир,
Ғайып болған Қобландьқ 
ІІІетке алып қымтай гөр,
Ж асы  питпеген баланды,
Таўьш алып, ғамлай гөр,
Қылышың менен найзаңды,
Он үш күн болды бир мэўлет,
Найзаң болса, саплай бер,
Балтаң болса, таплай бер,
Кейниңнен келди тиреўин,
Ж аўға өзин сақлай бер.
Жүре берди алдына,
Ере берди қыпшақлар,
Қайда-қайда ағам деп,
Рас па, жеңге, Қобланды,
Кәрсетермекен суҳбап деп,
Қалмаң сезнп қояр деп,
Үндемеди қыпшақлар,
Ақтан жалаў байлаңлар,
Оц пешинди қайырыц,
Сенлер шығыц қубладап,
Қоблан келер арқадап,
Айтып болдым сөзимди,
Қала бериң қыпшақлылар.

Буннан кейинги сөзди Қобланныц атасынан еситиң: Қоб- 
ланның атасы бир жер төледе болатуғын еди. Буларға ҳэм 
барып, қуўантьт, Сарышаға биреў барып айхып қоймасын 
деп, Қуртқа сулнў асығыгі баратыр еди.

Қобланның қарындасы Қансулнў Алшағыр гэўирдин он 
бир улына шай берип, шарап берип, шылым салып турар 

4  еди. Ҳэр ҳэптеде келип, ата-енесине көринип іурар еди. 
Қансулнў Қуртқанын алдынан шықты, Қуртқа бийкешин 
қуўантайьш, деп бир сөз айтты:
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>— Сарқырап таўлардан аққан булағым,
Бүгин қабыл болды сениң тилегиң,
Ел шетинде көрип келдим бир адам, 
Еглендирмей сүйинши бер, шырағым.

Ошаққа жаныпты енди ҳэм тәниң,
Ж аў  шаўьш болғанды ойранды елин,
Ел шетинде көрпн келдим ағаңды,
Сүйиншигс нс бересец, бпГі*кспіим?

Қансультў сонда сөйледи:

— Ясийн оқыр әжайыпты хатлары,
Көрген адам нашар дейди затлары,
Мендей бийкешгенең сешіен айлансын,
Қоблан ңурысып, айта гөрме атларын.

Ағам бар деп бәлентлегеи жүрегим,
Аллам ҳеш бермеди мениң тилегим,
Қоблан қурысын, айта гөрме атыны.
Бир жерде өлсе, мың жерде қалсын сүйеги.

Қуртқа тағы сөйледи:

— Көринген алыстап таўлардьш тасы,
Сел болып ағып тур көзиңнин жасы, 
Ж алғызымды олайша деп қарғама,
Қарғысың басыңа болсын урғашы.

Жылқышы үйретип минеди тайыны,
Айтмўға сөзимиз жүдә ңайымды,
Олайша дси жалғызымды қарғама, 
Душпанлар тапты ма кеўил жайыңды.

Опда Қансулнў сөйледи:

— Шашым таллап, он төртимнен тарайман, 
Қашан келер деп жолларға қарайман, 
Гүнайымды кешире гер, жеңге жан, 
Жалғызымды күйгенимнен қарғайман.



Қарғамай нетип турайын,
Қоблаи елде жүргенде,
Елге душпан барар ма,
Сизлер киби алғапы,
Бизлер ңиби сиңлиси,
Ата мепеп жіасы,
Мьшаў турған душпанның,
Хызметиңде болар ма.
Ат сүринген тасымды,
Берерге жоқты нәрсемиз,
Қалай қылсаң, жеңге жап,
Сенде болсын ықтияр,
Қойдым қара басымды.

Әне көрген-билгенин айтып, Қуртқа Сарыша ханымға 
ңарап жүре берди. ......

Сарыша ханым есикке қарап, баладай үңилип отырыпгы. 
Қуртқа бул есикке келгели жан дегенди еситкең жоқ еди.

— Ҳа, Қуртқа жан, — деди. Қуртқа ҳэм: — Не дейсен, 
апа, — дёди.

— Сизиң журтыңызда бизиңдей ханымлар түс көрету- 
ғын ба еди?

•— Әлбетте, көретуғын еди.
—* Мен бүгин түс кердим, сиз жорый аласыз ба?—деди.
■— Әлбетте, жорыймыз, — деди.
Әне Сарыша тусин баяҮі әйлеп, Қуртңаға бир-еки аўнз 

» з  айтты:

— Жатыр едим уйқылап,
Аяң-ңолым туйықлап,
Арқадан келди көк бөри,
Жанымды қоймай баратыр,
Боз айғырдай ыйықлап,
Бул не болар, Қуртқа жан?
Меннен шығып кеткен соң,
Алпыс еки қойым бар еди,
Арқадан келген көк бөри,
Сарайда турған жеринде,
Муны ҳэм кетти тамақлап,
Айырар бенде болмады,



Бул не болар, Қ у р щ аж ан ?  
Сексен серкем бар еди,
Буны ҳэм кетти тамақлап. 
Ақ сарайда бир турған,
Қуй р ы қ л а р ы  д ы ғ ь ш і і і м қ ,
Ай мүйизли аіі қошқар,
Ақ қошқарым бар еди,
Он бир цозым бар еди, 
Қам-аўда турған жеринде, 
Буны да кетти тамақлап, 
Бул не 'болар, Қуртқа жан? 
Отырған жерим ой-шуқыр, 
Басқан жерим бай шуқир, 
Бул не болар, Қуртқа жан? 
Есиктиң алды ж ал қамыс, 
Үй артында шоқ қамыс,
Оң қолыйда так; қайыс,
Сол қолымда жуп қайыс, 

Бул не болар, Қуртқа жан? 
Жүрегим аузы музлайды, 
Ж аман  жерим сызлайды, 
Бул не болар, Қуртңа жан? 
Жорыйгөргил түсимдн, 
Жақсылығы өзиме, 
Жаманлығы өзице.
Тоқсан қул баққан бүйерде, 
Есапсыз қойым бар еди, 
Ар-қадан келди көк бэри, 
Қубладан шықты көп бөри, 
Бөлек-бөлек қылды да,
Ҳор шетшіеи тнйеди,
Қ алаға келип жыйылды, 
Бир бөлеги бөлинди, 
Қублаға қуўьш бир кетти. 
ІІІоршып кеттим орнымнан, 
Жорыйгөр усы түсимди, 
Жақсылығы өзиме, 
Ж аманлығы өзиңе.
Анда Қуртқа сөйледи:
—  Ҳаў, Сарыша, Сарыша,



Түсиң екен тамаша,
Мен жорыйын түсиңди,
Аңсат қылып исиңди,
Ж аң а  таптыц Сарыша, 
Жорый алмайтуғын кнсицди. 
Ж атқап  болсац уйқылаи; 
Аяқ-қолың туйықлап,
Арқадан келсе көк бөри, 
Жаныңдай қоймай баратса, 
Боз айғырдайы ыйықлап,
Ол түсиңде көргениң,
Қоблан батыр болмасын. 
Сизден өтип бир кетсе,
Алпыс қойым дегениң,
Алпыс еки ҳэмелдар, 
Ҳэмелдарьш болмасын, 
Сарайда жатқан жеринде, 
Қурбанлық қылып шалмасын. 
Таптымбекен Сарыша, 
Таппадым ба Сарыша?
Сексен еки дегениң, 
Кеңесқорың болмасып, 
Арқадан келген көк бөри, 
Бизиң Қоблан болмасын. 
Уйқыда жаткан жериңде, 
Қурбанлық қылып шалмасын, 
Он бир қозың бар болса,
Он бир қозы дегсниң,
Он бир улын болмасын. 
Арқадан келген кек бори,
Ақ сарайға бир кирип,
Ж ер менен жексен қылмасын. 
Қуйрықлары дығыршың, 
Мүйизлери шығыршық,
Ай мүйизли ақ қошқар, 
Алшағыр патшан болмасын, 
Арқадан келген көк бөри, 
Қоблан ернм болмасын. 
Алдына басшы бир салып,
Ақ сарайға кирмесин, 
Постыиа сабан бир тығып,



Дәруазаға қоймасын, 
Твгилген баллар ҳақ қаны, 
Енди сени урмасын, 
Таптымбекем Сарыша, 
Тапппадым-ба Сарыша? 
Отырған жериц ой-шуқыр,
Гер лаҳэтиқ болмасын,
Басқан жериц бай шукыр, 
Қөзицниң жасы болмасын.
Он қоликда тақ қайыс,
Ат қамшысы болмасын,
Сол қолыңда жуп қаііыс,
Ат дизгини болмасын.
Үй артында шоқ қамыс,
Ат қуйрығы болмасын,
Есик алды жал қамыс,
Аттың жалы болмасын, 
Жүрегин. аузы музласа, 
Ж аман ' жериц сызласа, 
Жауыр атқа мяндирип, .
Ат астынан аяғың,
Аяғыцды көрпешлеи,
Атларга терис миндирип, 
Тсмир истен откерии,
Халық бәрине көрсетии, ‘ 
Бизге туўған кара күн, 
Басыца сениц туўмасьш. 
Таитымбекен Сарыша, 
Таииадым ба Сарыша? 
Арқадан шықса көк бори, 
Қубладан келсе көи бёрн, 
Тоқсан қул баққан қойыңды, 
Бәлип алса шетинен,
Қалаға келип қамаса,
Кок бөри болып көрингеіі, 
Қоблан ерим болмасын,
І\өи бөри болып көринген, 
Қыишақтыц беги болмасын. 
Бөлии айдаи бир кетсе, 
Олжа қылып қызыңды, 
Қублаға царап айдаса,



Бизге туўған қара күй,
Ол басыңа туўмасьш.
Қызыц менен улыңыз,
Бнзнң елге бармасын.

Таптымбекен Сарыша,
Таппадым ба Сарыша?
Сол ўақта ханым ^эҳэрн кеп,
Атаңа нәлет, шая, деп,
Тилин тартпас сирә, деп,
Шыбық темир қолға алып,
Сарыша орнынан турды,
Ҳэм Қуртқаны бнр урды.

Ендиги сөзди Алшағыр патшадан еситиң:
Ол отырып айтады: Ақшахан патшаның бир бөлек жур- 

тын бүлднрип келдим,, Қобланның елин бүлдирип алып кел
дим, Меииң еткен ислеримди жазатуғын шайыр бар ма 
екен, — дейдн. Амда Қоблаиның Полат деген досты патша- 
ның хызметииде турар едн. — Сизди бпз маңтасақ қалай 
болар екен, — дсди ол.

— Әжеп болар, — деп, Қаисулнўдьт да шақыртып алып, 
Полат бир сөз айтып турғап қусайды:

— Таўда қояп изи бар,
Эри дей/Ги Полат жан,
Патшаның айтқаи сөзи бар,
Эри дейдн Полат жан.
Еснктин алды бир дэрья,
Түске дейин пал ағар,
Эри дейди Полат жан,
Түстен кейин қан ағар,
Эри дейди Полат жан,
Таўда ңоян изи бар,
Патшаның жети қызы бар,
Он бирдейин улы бар,
Көргеним жалған болмаса,
Песин ўақтн шалқытар,
Эрн дейди Полат жан.
Тыныш хальщты булдиргеп 
Бир бәлеге жолығар,
Эри дейди Полат жан.
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Тыныш жатпас ол қасқыр,
Урынып жүрген адамлар,
Бир адамға жолығар,
Эри дейди Полах жан.
Ел и - жу р тт а н а и р ы л ғ а и.
Елде тегин жатар.ма,
Аман басы саў болса,
Ол ңалаға қуйылар,
Эри дейди Полат жан.

Буннан кейин Алшағыр патша айтты:
— Па-па, заңғардыц шайырльп’ы, -— дед и, түсинбен. Ме- 

ии Искендер Зулхариайыипап ҳом батыр цылдыи, — деп, 
тилине түсиибей, көп инамлар берип бийқайғы отыра берди.

* *
*

Қоблаи батыр адамға билдирмей, жанға сездирмей Қа- 
рабий жатқан дәрбентке қарап жүре берди.

Қарабий де отыз цосшысыи буйырып, ак шатыр ңурып ж а 
та берди. Туйеси жайылып таўдьш үстииде жүрер еди. Қоб- 
лаи барып, туйеип ораи алыи, алдыиа салып қуўмақ болды. 
Қарабийдии отыз нөксріі Қобланга ат ңойды, Қоблан кей- 
ііііне қарамай алдыиа жүре бсрдн, кейциітен шаўқьш салды. 
А г ы іі.і.ізды а і іты п к е т  д е п ,  бақырды. Қоблан тьтңламады. 
Кеулп мекччі дуіішаплар Қобланды қамап алды. Анда Қоб- 
л ; і і і  душііанга қараи бпр сөз айтты;

— Атымды сорап иетесец,
Таўдь! гезгеи бөримеи,
Затымды сораи иетссец,
Кимди душпаи пәмлейсең,
Ойлаған душпаи өзнмен.
Ол малыиды куўаман,
Еллер қайда, журт қайда,
Шейит болғаи баллардыи,
Ҳақ қаиын сизден аларман.
Бақый болсан бнзлерге,
Ол пәрмана боларман.
Исим жоқдур сизлер меиеи,
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Қарабий деген қайсысаң,
Жер менен жексен ңыларман, 
Анда турып қалмақлар, 
Түсинбейди сөзине,
Қарабий дегенлериме,
Ауыр тұстн қалмақтын,
Мына гәплер өзине,
Ашылған гүллер солмасын, 
Латманат өзи оңласын,
Еситиўим бар еди,
Азыулыға кетти Қоблаи деп,
Ел кейнинен қууып келген, 
Мннаў Қоблан болмасын. 
Қамалап услап альщлар, 
Мойнына шынжыр салыңлар, 
Қарабийге тапсырып,
Бнр әрмансыз болынлар.
Ат қояды бәршеси,
Атадан жалғыз мәрт Қоблан, 
Е кіі көзи қызарып,
Қаны қашып бозарып,
Қоблан батыр цумарлапып, 
Туйғын киби жумаланып, 
Қойларды көрген бөрндей,
Торы атына қамшы басты,
Дәрья киби толып тасты,
Ат ойнатып барады,
Бир барғанда мәрт Қоблан, 
Тэртеўин гелле қылады. 
Услаймыз деген қалмақлар, 
Басы менен ғай болады.
Бнреўин алып қолына, 
Бир-бирине урады,
Қарабийдиң қосына,
Қалғанын қуўьт  барады 

Қарабийдей бәтшағар,
Ол алдына келеди.

Анда Қоблан сөйледи.

— Атың сениң ким? — деди,



Ал Қ а р а б и й  сөйлейди:

— Ақшаханның еллерин,
Бүлдирип келген мен, деди,
Қызып олжа бир қылып,
Улын айдап ол келип,
Қуллар қылған мен, дедғі,
Ж арағьщ таслап сен келсец,
Өлтирмеймен меи, деди.

Анда Қоблаи сөйледи:

■— Қарабий деген ўақтьшда,
Түгп тебендей шаншылып,
Қылышты алып қолына,
Жақынлап барып қллыпты,
Қарабийд и н, ж  а н ы на.
Ш амалап өзин көреди,
Шейит болған балалар,
Ҳаўа-ҳаўа, марҳаўа деп,
Ҳаўаз берип турады.
Қылыш алып мәрт Қоблан,- 
Батьтр кеўилин қошлады,
ІІІөптей көрмей душпапды,
Тенинен бөлип таслады.
Қарабийди өлтирип,
Мәнисине келтирип,
Тағы да-алға жөнедй.

Буннан кейин қыпшақтын есер жигитлери, Қоблан қай 
жақтан келер екен дсп, жолын тосып жүргенде, ағайин — 
қарындаслары Қобланды таўнп алып, қоеылып, ўақтн қош 
болып, торы агты ойлаў жерге байлап, әйне қуптан ўақтьш- 
да, елдиң шети жатқанда, от ңызылы батқанда, ңаланын, 
пшине кирдп. Алтмыш еки ҳэмелдардьвд жатқан жерине бар
ды. Алдына басшы салды. Ҳэммеге хабар берди.

Қоблан сарайдың алдып алды, алтмыш еки ҳэмелдарьш 
жатқап жерде гелле қылды. Қыпшақтың есер беглеринен 
рухсат болып, қыдырып, ақ сарайдан он бир улын таўьш 
алып, оны да өлтирди, — ^



Аузы қанлы бөрилерин,
А л ш а ғ ы р д ы К терелерин,
Ом бир бирдей улларыи, 
Сэҳар уақты болғанша, 
Бәрин гелле қылады. 
Қоблап сэҳар уақтында, 
Алшағыр жатқан сарайға, 
Жолдаслары менен барады. 
Билдирмей жагқан жеринде, 
Еки қолын тацады,
Ҳэр жерине найза урып, 
Шермендесип шығарып, 
Д эр ў аз ан ьт  алдына, 
Сүлдерин әкеп ңояды.
Он бпр улын шалған соц, 
Алшағырдай гэўнрди, 
Дэрўазаға қойған сон, 
Қыпшақтын есер беглери, 
Дэўлети келген ўақтьшда, 
Айдаўда бурын келсе дс. 
Рустемнен кем емес, 
Көкиректнн ғайраты»
Бирден тертеўин шапшып 
Бесин көзлеп турады.
Не бир келген ғаррылар, 
Өлсек бизлер ырзамыз, 
Ығбал жүрген ўақтьшда. 
Белли ғайрат салады.
Тыпбай енди қалада,
Үш күн урыс болады. 
Алшағыр гэўир өлген сои, 
Ханы кеткен қалмақлар, 
Басқы болып барады. 
Қалмақтын туўь1 жығылып, 
Бағындың бнзлер, аға, деп, 
Қол көтерип турады. 
Қуртқадайын алғаны, 
Сарышадай ханымды, 
Ж алаңаш  атқа мингизип, 
Өкпесине закғардың,
Темир исти өткерип,



Ислара темяр қолға алып,
Ж  а ў ы р п ы н а қо й д ы р ы п, 
Қансулыудай снцлиси, 
Алшағырдай гәуирдиң,
Жсти қ ы з ы і і  жуўенлеп,
Белли қыррып болады. 
Алшагырдыц эскерине, 
Қобланлыдай қас батыр, 
Ел-елатын көргеп сон,
Аяусыз қылыш у рады,
Қызыл тууыіі қыйратты, 
Ж асыл тууып жайпатты,
Бери тийгеи қой киби, 
Қалмақларды шуулатты. 
Шейит балалар қаиы деп, 
Қоймай борни қыйратты. 
Ҳаўа-ҳаўа марҳаўа деп,
Өзи емес рухы,
Шейит болғаи көп баллар, 
Разымыз аға жан,
Ол тегилген қанға деп, 
Дауыс берип шырлапты, 
Қоблаи таж ж ал келген сон, 
Ол патшасы елген сон,
Қол көтерип турғаи сон,
Не бир қалмақ сөйледи, 
Урыстын Ж  ЭМ II ҢОЙЫЛДЫ, 
Қыишақтын бэри жыйылды 
Кнмселер өлии, ким қалды, 
Қобланлыпын ел имен,
Коп адамлар қырылды. 
Бағыиғаи сон душпанлар, 
Урыс туқымы қойылды, 
Бирисии патша котерип, 
Кеўиллерн душпаниын, 
Қоблаплыға жақыиды, 
Дослар болып Қоблаи менен, 
11 е ш ш е л е р и б а г и н д ы,
Полат л<анды бул елге,



Патша қылғаи секилли. 
Полат эзел дос еди, 
Душпаннан алды арыны, 
Март қайтарды қэҳоршш, 
Ағайинге қосылып,
Таўьш алды мәрт Қоблан, 
Қыдырбайдай ғаррыны. 
Дэўир кимниң дэўири, 
Полат ханның доўири, 
ГІайтақ кимниң пайтағы, 
Полат ханның пайтахты, 
Таўьш алды мәрт Қоблаи 
Қара қыпшақ елатты,
Бир кемликтин кемашы бі 
Патша қылды Полатты,



Ү Ш И Н Ш И  Б Ө Л И М

Ар-намысын алып Қоблан елине қайтты. Нешше я&, неш- 
ше күн жол жүрип, Қорғанша қаласына келди, жығылып 
қалғаіі қалаларын салдырып, жайлаўға үйии қондырып, хан- 
ның көди қадаған көлге мал салып, қара қыпшақ мәрт Қоб- 
лан ели-халңын жайғастырДы.

Қоблаішыц ерлиги: айдаўда келген халықтын есигин жел 
ашсын да, жел жагісын, аз ғана халың едим, көп болдым.— 
деп Алшағырдан келген елдиң атын таза Қыпшаң қойды.

Ендиги сезди баяғы ңырық жигиттен еситиңлер: Қызыл 
қудықтан көшип, кэрўанлардан бул елге келгеиин еситип, 
мал-дүньясын аіідан, булар да айрылғап елге қосылды.

Қоблан батыр Азнўлндан аман қайтқанлығына, елин 
душпаннан айырып, өз журтына аман-есен, саў-саламат 
келгенине, ат шаптырып далаға, жар урдырып қалаға, жети 
күн той берди. Бул тойды бергенде Ақшаханға хабар бер- 
меди.

Ақшахан Қоблан тойына хабар бермссе де, алпыс еки 
ҳэмелдар, отыз еки мэҳирдарьш жанына алып, Қобланны 
тойына қарай жолга раўана болды. Буныц шақырмаған жер- 
ге барь1ўьша себеп, тойды болған соц мал-мүлкимдн ўайран 
қылар, басыма тахтымды зипдан қылар деп ойлаған еди.

Ақшахан Қоблашіыц тойына келнп, «ер үйине ер түсти, 
етегине қоз түсти» дегендей, Қобланиын. үйине түсти, Қоб- 
лан қыял етти: үйге келгенде талағапым батырлығыма 
ылайъщ емес, влтиргенди де қояйын, деп батыр қэҳэрин 
қайтарды. Ханға орны менен тойдан үлесин бердн.

Акшахап Қобланның алдына келип, ҳэр гүрли ңошемет 
сөзлер менен мойнына пота салып, жуўҳальп-ьш асырып, ст- 
кен исин жасырып, аяғына бас урып, не деп тур екен:
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— Дүньяда душпашшк жүзлерн с-олсын, 
Қоңсы болған елим, ииим, көп болсын,

. Бүлдирдиң дүшпанды елге келтирмей,
Бул берген тойларың мубарек болсын.

Душпанларға суўьгқ самал ендирдин,
Не палўапдь! ожел жетпей блтирдиң, 
Душпам елин Қорғаишаға келтирдиң,
Бнз бағындық ғайратыңа Қобланым.

Еситнп ек барды деп Азьлўль] елине,
Ғайрат пенен минип торы ат белине,
Сешіен бөтен бармас Азнў шэхәрнпе, 
Ғайратыңа қутлы болсын морт Қоблан.

Сен қайтардың душпанлардыц ол пэт'ин, 
Бир алла жеткерди сениң муратың, 
Алшағырды тажы-тақган қулатып, 
Душпаннан айырып.алдыд елатың.

Ғаррылықты мен мойныма алыппан, 
Алшағыр келипти, билмей қалыппан,
Алып келдиң душпанлардан айырып, 
Ойласам халқыма зулым болыппам.

Астыңа тартпаға келдим тахтымды, 
Берейші пәтия, ашсын бахтыңды, 

Тапсырмаға Самарқандай халқыңды, 
Журтың қутлы болсын, иним Қобланым.

Бул елатым айтқаиымды етпеди, 
Алшағырлар мурадыпа жетпеди,
Алып кеткен бул журтынды бүлдирии. 
Қейнинен барыуга ҳэлим жетпеди.

Ғаррылығын бул Ақшахан билдирдг. 
Душпанларды айтцанына көндирди, 
Ақшаханныц алып басынан тажын, 
Қобланлыға алып барып кийдирди.
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Қобланға тажын кийгизип, ақ кийизге салып көтерип, 
патшалықты берди, Қоблан Полатты шақырып алып, улама- 
ларын жэм ңылып, ңазы-кәдәнларды келтирип, Ақшахан 
ханды алдыиа қойып, Қаисулыу қарындасыи ГІолатқа бер
ди.

Қара қыишақтың халқыиа Ақшахан қуда болып, қәде- 
қәуметии өткерии, бул ислер ҳэм тамам болғаннан кейии, 
Қоблаи иатша меиеи жарасып, шадыман болыи, патшаға 
бпр сөз айтты:

— Ата, меииң кийгеиим болсып, сениң гуиайиңды алла 
өтсе, өттим, — деп тажыиы өзине берди. Буниаи кейин Қоб- 
лан айтты:

— Ж ақыи жерде жаў бар ма,
Барар жерде даў бар ма.
Айтың хабарыи бизлерге,
Ғайратымиың барымда,
Торы атыма минейин,
Жетер жерде душпанды,
Мына жерге келтирии,
Жылатқаиша балаңды,
Өзим алыи келейин.
Аннан сон. тахқа минейин,
Ала алмастай кұн болса,
Бүлингенин халңымның.
Көзим меңен көргеише,
Үстиме ж аўдн  келтирип,
Улым меиеи қызымды,
Алдағаиын көргенше,
Қолыида оның өлейин,
Қаст еткен спзге даў болса,
Хызметиңе барайын,
Снзлерге душпаи жаў болса,
Басымды 'тартып турмайын,
Зорман деген заиғарды,
©зим барып көрейин.

Ақшахан соида сейледи:



— Бастан кетпес қайғы менен ғүлпетим, 
Бул дүньяда арылмаған мийнетим, 
Жибериўге, балам, көзим цыймайды,
Не гэи айтсам екен сизге перзентим.

Бузылып дүзелди жаңа қалацыз,
Сизлерди шер қып коя бердн алламыз,
Үш жыл болды хат келедн, шырағым,
Хат салады Дэўкемпирдей мамаңыз.

Еситкели отлар шығып тэнимнен, 
Қартайған сон, қуўат кетип белимнен, 
Ықтиярын берсин дейип бизлерге,
Хабар келди Шарықлыдай дэўинен.

Бул хабарын енди елге билдирсин, 
Қобланлысын ҳэмирине көндирсин, 
Ақбилек қызларын бизлерге берсин,
Услай хабар келди дэўдйц тилинен.

Бедеў жуўьфмаған аттың тоңынан, 
Ғам-гун болдым, мен перзентиц жоғынан, 
Бағынсын деп хат келедн, шырағым, 
Хабар усы Ала дэўдиқ улынан.

Еситкели бул сезлёрди саўьш жоқ, 
Қартайған сон бул басымда қайғы коп. 
Барыи. келсең усы дэўдин елиие,
Алдыңа шыққандай сирә ж а ў ь т  жоқ.

Ат ойнатсаң ол еллерге барарсаң,
Бара ғойсаң ығбалыңнан көрсең,
Ала ғойсаң Турабаның қаласын,
Соннан соң жаўлардан тыныш боласаң.

Ал қалама бар деди,
Халыққа хабар сал деди,
Мьшаў жатқан журтыңнан,
Ләшкер жыйнап ал деди.
Қалып турған жаўьш сол,
Соннан тыныш бол деди.



Халық сеники, тахт сеники,
Белимнен кетти қуўатьш,
Диземнеа кетти мәдетим,
Балам, өзиц бил деди.
Душпапнап, балам, қорықпассаң,
Тәуекел ет сен деди.
Ссн бармасаи, ол келер,
Азғапа журтың тецселер,
Ат жығылып, адам өлер,
Ҳақ қаііларыц төгилс|),
Шарықлы доўдси қутылсац,
Ҳоммс халықлар бағымар,
Бармайып деп ссп қорықсац,
Бир жыл қалды моўлетке,
Сеп бармасац, дэў келер,
Сан мыц қул менен жаў келер,
Ендигисин өзиң бил,
Аўьфнў емес, саў келер.

Буннан кеййн, әне «батыр ацқаў, ер гөдек» деген, бул 
душпанның сөзине ерип, «Кебикли даўден артьщ емес шығар, 
заңғарды елдіщ үстиие алып келгеннен, үстине барып ба- 
ғындырыи қайтайыи, Самарканд халықына бармайын. халық- 
ты ойрап ңылмайын, бири айтпаса, бирн айтар, Қоблан 
дуньяға келип сирә тьшбады елим»,—деп ол жолға раўана 
болмаға мейил етти.

Биреўдиц айтар атасы,
Биреўдиц айтар иниси:
Ертип кетсем ләшкерди,
Минген бедеў көлбесе,
Ертип кетсем көп ләшкер,
Қыя шөлде шөллесе,
Жауды көрмей, урыс көрмей,
Қырылып шөлден келмесе,
Өлимиеи жаман дәрт болар.
Ҳаққа тэўекел қылайын,
Алты ай демимди алайын,
Мен деп турған душпапға,
Соішап кейии барайын.
Аламаи ертип кейниме,
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Бизлер алдық шзҳэрди деп,
Душпанларды қырдық деп,
Тураба деген қалага,
Ат ойнатып бардық деп,
Ж ақсы атты оган бергеннен,
Д абра қылып жургениеп,
Қуўат берсин өзиме,
Минген бедеў желмесе,
Сирә бзле көринер,
Қәдиримди билмесе,
Ертип кеткен аламан,
Қырылып қайтын келмесч-,
Бпреўдин келер атасы,
Биреўдин, келер баласы,
Бнреўднн келер иниси,
Иниси менен синлиси,
Ағам қәпе дегенде,
Не деп жуўап беремен.
Ол азапгы көргепше,
Қырық жигит ертип кейииме,
Шарықлының елине,
Тэўекел қылып аллаға,
Тер екл ер и н қыр ыктыр ы п.
Озим барып душпанға,
Б ағындыр ы п келер мен.
Егер бағындыра алмасам,
Суўға атып өлермен.

Сентип Қоблап батыр алты ай атып бағыгі, шэҳэринде 
жатты. Бир ай арадан өттн. Ҳэр айда Ақшахапға барып, 
көп дуньясын алып, арадан ярым жыл өткенде Қоблан торы 
атңа ер салып, зартен-заберден мустаҳкем ертлеп алып, 
кейнипе қырық жнгит ертип, Москеў-Тураба кетпек болды.

Буныц кетерменлигин билип, аяғыпа бас урып, еки К о з и 
не жас алып, тула бойы босапып, ата-анасы бир еөз айтты:

—- Ақшаханның айтқан тилин аласаң,
Қ а л м а қ  көрсең қара қурттай қырасаң,
Ата-анаңды жолыңызға зар қылып,
Қоблан балам, епдн қайда барасац?



Ата-ананды қара жерге ңоймадын,
Душпан менен урысңа балам тоймадын,
Бул журтыңа сирэ ийе болмадын,
Аттан түскил, жигербентнм перзентим.

Бул баратқан сапарыңды тилейнн.
Эжел жетсе, мен алдыңда өлейин,
Инаибагыл Ақшаханның сөзине,
Сен кетсец, шырагым, қайтьШ- көнейин!

Өз қолыцнап шалып кет,
Жерлерге биздн көмнп кет,
Сенлср кетссц бул жерден,
Ж аўлар шабар елицди,
Иманба залым сөзине,
Қан қуйылсып көзиие,
Ақшахандай ол залым,
Душпан, балам, өзице,

Қоблаи сопда еөйледи.

— Саўаш күни торы атыма мйнермен,
ІІе салғанын ығбалымиап көрермен,
Жылай берме екн бирдей қарпялар,
Алты айда айланып жопе келермен.

Әжелйм жетип олмесем,
Қара жерге кирмесем,
Келетуғын күн болса,
Ақшахандай ол ханды,
Тирилей жерге көмермен.
УсыДан қайтып келген сон,
Душгіанлығым ол ханнын,
Соннан соц, ата, билермён.

Буннан соц орамал алып қолына, шығып ярдыц жолына, 
орамалын қыя шалып, көргенлерднң ақлын алып, қ'асын 
қагып, қыя багып, сымдай буралып, он екн муҳам жылуэ 
менен сүзип көзин, танытып өзпн, кеўлин толтырып орман- 
ға бир ауыз сез айтты Қуртқа сулыу Қоблаиға:



— Гулдей болған бул басымда тэрзим бар, 
Бес ўақ намаз бир алладан қарызым бар, 
Бизди таслап султаным қайда барасан, 
Гирипдарын. ярык айтар арзы бар,

Ҳеш бир жсрде көринбейди көзиңе,
Ашық болып интнзармаи өзиңе,
Алғаныңды сен кейшщде жылатып, 
Иркилип тур, қулағың сал сөзйме.

Маған бергил кәрисейин қолыңды,
Мен айтайын'оцыц менен солыиды, 
Инанасаң Ақшахаиның сөзиңе,
Ақшахан шаптырды қыпшаң халқыңды,

Нешше адамиын пайманасы толғаиды, 
Халқыңның жартысы өлип болғанды, 
Мыпау елдиң бүлмегпне, қостарым. 
Аңшахандай ханлар себеп болғанды.

Алдыңда ағаң жок. кейипицде йниң, 
Сәйлесең мазалы сешщ ҳэм тилиц, 
Билсеңиз Ақшахан сизлерге душпан,
Енди душпанлығыи төрем өзии бил.

Қолдан келмес сизге саўда салмаға, 
Талап етти ҳэзир елгс бармаға, 

Ақшаханды сирә душпаи билмейсен, 
Талабы бар сиздеи бизди алмаға.

Ярым деи айтаман сезди өзиңе,
Қырың жигитти ертип шықтың изиңе, 
Нәсиятым биле билсеи Қобланым, 
Инанбацыз Ақшаханның сөзнпе.

Онда Қоблан сөйледи:

— Испаҳаннан қылыш алдым колыма, 
 ̂ Ж аў келалмас енди қыпшақ елине, 

Мақтаулы қыз Қуртқа сенин өзиниз, 
Ж ылап кесаиатты қылма жолыма.



Ҳэр сөз айтып менин, есим аласан,
Сөз айтып жолыма кесир қыласаң, 
Душпан келалмайды енди елиме, 
Бизлер кетсек, елде сен өзиң барсаң.

Саўаш купи бедеў жалын өрмеймең, 
Аққап суудаіі кем-кем алга өрлеймен, 
Ғайратьш. ҳеш ўақта меннен кем емес, 
Сеплердп өзимасн кейим көрмеймен.

Торышама бятырлықтап қамшы урдым, 
Қия іиөлдс ақ кпрпўке қапгырдым, 
Бизлер кетсск, сси қаларсац сллерде, 
Аз ғана халқымды сагаіг тапсырдым.

* *
♦

Өмирлик аҳнў зарьшан,
Рухсат алып ярынан, 
Дэўкемипрднц елине,
Турабаныц шэҳэриие,
Қырық жигит ертип кейнине,
Әне Қоблап жөнеди.
Алдында жоқ ағасы,
Ж алғыз туўған ерлердиң,
Ллла болғай панасы,
Қыдырбайдай- ғаррымың,
Тплеп алған баласы.
Бес айшылық жолларда,
Бар екен дэўдин, қаласы,
Ол туснмде көргеним,
Қырық жигитлер журнңлер,
Ал кейниме ерицлер,

» Қорықпай журиң батырлар. —
Ж олға раўам болады,
Гоҳи елде, го шәлде,
Жсте алмай сегбир қылады.
Кчйик пенен қуланды,
Қуўьш алып майданда,
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Тамаң қылып барады.
Бир ярым ай толады,
Жете билмей барады.
Еки ай мужали болғанда,
Сары таў дегеи жерлерде,
Мәскан қылып барады.
Сары таўдьш, үстинде,
Ж ағалап  қалыц еллерди,
Ол өзине Қобланды,
Бақый қылып барады.
Арадан үіп ай өткснде,
Қоблаи дегсн даңқыпа,
Не бнр турғаи қалалар,
Алдына шығыгі адамлар,
Иззет қылып Қобланға,
Сәлемлеснп турады.
Төрт ай оп күн толғанда,
Бир шэшмениң басында,
Қоблан таяр болады.
Сол жердн мәкам қылады.

Әне, Қоблаи бүйерде жатып, ишинде бир қоррандоз Қара- 
ғумман баба деген бар еди. Оғаи Қоблаи пал салдырды. 
Онда ңоррапдоз Қарағуммап баба бир сөз айтты:

— Алтын баслы Қоблапым,
Басшы болған Султаным,
Қорра салып қарайман,
Исене гөрме бул палға,
Нәзер салып қарасам,
Алагуғын жаў да жоқ,
Шығатуғын жан да жоқ,
Төгилетуғын қан да жоқ,
Мойнында бар тумары,
Ж аўда болған қумары,
Қорра салып қарасам,
Астында бар түлпары,
Душпан меиен қас болған,
Жасы оныңда толған, 

і Сырттан сизге дос болған,
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Боз туйгып аты астында,
Шолақ иайза дэстннде,
Бир көрмектиң қастыпда,
Сизге дуўшар болады,
Баратқаи жолдыц үстшіде,
Оішап бөтеп пәрсе жоң,
Усы екеп ңараіым,
Мына палдыц ишпнде.

Булмапда Қоблаи батыр жсти күп жатып, сегизленши 
күн жолға раўана болды. Бир дорьяиы жағалап, таўдан 
төмеи түскенде, атыньщ цуйрыгы сипседей болған, өзиниң 
жасы жетписке толған, пайзасы ҳэм шомпыр болғам биреў 
Қобланның алдынаи таяр болды. Қоблаиға қарап бир~еки 
аўьв сөз айтты:

— Сапар тартып бул жерлерде жүресең,
Өзиң алым ҳақ санасын билесең,
Қырық жигит кейяиңде, найзаң дәстиңде,
Нур сыпатлы улым, қайдан келерсең?

Астыца мишшсец қарт гүрец атыц.
Рустемдей барды сепии ғайратың.
Қайсы жерден қаіі шэҳэрге барасац,
Бнз ағаңа баян әйле елатың.

Шықңап сапарларың иним оң болсын,
Күйип жанып душианларың күл болсын,
Талабан болыпсаң душпап елине,
Келген қыпшақ беги сизге жол болсыи.

Сонда Қоблаи сөйледи:

— Аттын қарап оңы менен солына,
Кесапат қылмағыл сөйлеп жолыма,
Атым сорасаң батыр Қоблан дейдилер,
Сапар еттим Доўксмпирдиц елине.

Қэҳэрлеисем душпан баурын тилермеи,
Сорасац жолым Самарқаидтан келермен,
Меп барамаи Шарықлыпыц елине,
Сорасан, атым Қоблан батыр боларман,
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Сонда баба сөйлейди:

— Бир гэп айтсам, жара түсер сийнене, 
Эбрэй барда қайтқыл иним кейшще, 
Айтқан нәсиятым тыңласан. қыпшақ,
Ҳэлек болып талап қылма дэўлерге,

Әжел жоқ адамлар шеллерде өлмес,
Өзи душпап бир қуданы бир билмес, 
Нешше батыр келип қайтқан бул жерге,
Дэўкемпирди алмақ қолыңнан кол мес.

Өмиримде таўдьх аралап жүрермен, 
Дэўкемппр қастыида бэрҳама барман, 
Ж асым келди алпыс-жетпис жасларға, 
Атымды сорасаң айыллы Орақ боларман.

Душпанлар қамалап есимди алды, 
Палўанлар басыиа саўдалар салды, 
Алалмансаң Дэўкемпирди батырым, 
Дэўкемпир зорлықтан аман-саў қалды.

Әскерлер шығады балам жолыңнан,
Хеш порее келмейин қайтар қолыинан, 
Жолдас қылсаи бпзлер киби бабаңды, 
Ж амаи жаудыр, жәрдемлесиң боларман.

Қызыл көк атымыз боз туйғын болды, 
ИІабысып найзамның тыйығы қалды,
Сонда да ала алман, әрманлы бабаң, 
Алдырмайды қайт қыпшағым елиңе.

Аида Қоблан сөйледи:

— Талап етип шықтым баба дәулерге, 
Қылышымды байлап алып беллерге,
Ж үре бергил қаза салып қоңырат, 
Жалыибаспан ҳеш ўақта да сеплерге,



Сөзицди айтасан, пышақтай жапып,
Атыңды еситтим жүдә ҳэм қаыып,
Жалынбаііман ҳсш уаңытта сизлерге,
Ж аў  алмақ келмейди қонырат ңолыңнаи,
Ж үрс бер алты бау қазанды салып.

Аида баба сөііледи:

— Қулақ салып турман сениц сөзиңе,
Ғайбаиа дос сдим иіімм өзиңе.
Мепмснлик әплсііссц ссм іш і ім  Қоблан,
Қысылғапда бабац түсср көзпцс.

Баба жолга раўапа болды. Қоблап да жолға раўана бол
ды, Еидигп сезди Доўкемпирдпц қаласынан еситиң. Жети 
еди баласы, жетеўи жети шоҳордиц патшасы еди. Қараўнл 
болып әскерлер тоғыз жолдыц дәрбептнн тосып турар еди.

Тоғыз жолдың дәрбентипе келсе, узақтан көтерген тууды 
көрди. Қаласы жоқ далада, бупы көрпп Қоблан таўдьш ус- 
тине шығып, Қарағуммаң бабаға қорра салдырды. Палшы ' 
айтты:

— Ж алғы з иним мәрт Қоблап, бул кеткениен кетесең, 
бул '.скерге жетесёң, азыраң урыс салып ҳалнндьл көрерсең, 
бирақ сизге алдырмайды, алатуғын, малык жоқ, ишиңнеи 
шығатуғын жапыц көп, усы жсрде жатып елге ңайтсақ, қа- 
лай болар екен,—деди.

Анда Қоблап айтты; — ҳэй баба, бүйерден келип кайт- 
ңанңмыздан, өлим жақсы, ақмақ суў көрмей етик шсшсди 
дег< ідеіі. бул да сөзбе деп атлаиып туўға қарап жүрди.

Туўға қарап барғапда,
Бнр адам шығып сөйледи:
•— ГІе, карасац сен,—деди,
— Жолаўшьшьтсап, қулмысаң,
Үмптиң болса жаныннан,
Қыймылдамай тур деди.
Үмит үзссц жйныңнан,
Бсрмапырақ кел дсди.
Атыцды айття, ҳ асльтд н  айт,
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Атыцды айтып жүр деди. 
Тынламады мәрт Қоблан,
Ж ақын барды алдына,
Бул қаяқхын эскери,
Қай шэҳэрден келерсең?
— Менин ат:.. ,і сорасац,
Қоблан батыр, билесең,
Нурдын қара таўьшда;
Қозы гүзар, қой гүзар,
Ж ы лан өткен таўьшда, 
Ақшаханнын елинде, 
Самарқаннан келермен,
Меннен жолды сорасаң, 
Шарықлы дэўге бараман,
Мен тиймеймен бағынса,
Егер бизге бағынбаса,
Ж ер менен жексен қыларман, 
Кирсин менин диниме,
Қөнсин менин хәмириме,
Батыр Қоблан. боларман. 
Үшпелек шертип қышқырып, 
Сол ўақларьг душпанлар,
Қамап турды Қобланды.
— Еситип ек атынды,
А знўлнға барды деп, 
Көбиклидей патшаны, 
Қурбанлық қьтлып шалды деп. 
Баралмадық елиңе.
Бизге хабар салмады.
Талап қылып жүр едик, 
Бараман деп елиңе,
Тэўир келдиң бүйерге, —
Қамап алды баланы, 
ІПыдамады мәрт Қоблан,
Мына душпан демине.
Ат қүйрығын түйеди,
Араласып батырлар,
Кең жазық жатқан майданда, : 
Ат ойнатып тийедн.
Қырық жнгит кетти қосылып, 
Бир күн болды бул урыс,



Ж екке шыкқан палуанды, 
Шалқасынан салады.
Дууры келген душпаиды, 
Түйреп шаншып барады.
Бир ярым күн болғанда,
Өкпк' берди бул душпан, 
Кепппнсп басып барады,
]\ы {ыIми кетти Қоблаплы, 
Қапіип урысып цалмақлар, 
Қалага жақын кслсдп. 
Қоблапга қареы келгенлер,
Не бмр батыр палўанлар, 
Най:;аларыи бир таслап,
Қол көтерип турады,
Не бир келген ба.уідырып, 
Найза менен көтерпп, 
Қаибақтай атып барады, 
Қалаға жақын келгепде,
Ж ан тартып мьшаў қалмаклар 
Қобланлыдай батырдыц, 
Пайманасын қууырды, 
Астындағы қарт гүрен,
Ж  е т к е р м е н д 11 к а л м а қ ка , 
Қамайман деген. уагында, 
Арқадан қурсап келгепде, 
Қубладан шығып торы аты, 
Қубладаи қарсы келгенде, 
Аркадам шығып турады. 
Шетлеп шыққан қалмаңгыи, 
Нешшесин гелле қылады.
Гэҳи қашты, гэ қуўдьь 
Батырларға күн туўдн, 
Доўкемпирдші кал асынан, 
Ееапсыз эскер шубырды, 
Қалага жақын келгепде,
Үлкен жаман урыс болды. 
Бнлегп жаман талады, 
Қобланның көзн тынады,

' Есабы жоқ көп эскер,
Қырық жпгит пенен Қобланды 
Тоқсан қабат қоршады.



Қашып қуўар 'Қобланда,
Ҳеш бир мәдет қалмады.
Еки көзи аланлап,
Ер басына күн тууып,
Белли кунлер туўадьь 
Етиги менен суў кешип,
Ол ортада қалады.
Қоблан менен қырық жигит, 
Ортасында турады.
Белли урыс болады.
Ҳэр бир жердей қышқырған, 
Алды бетин жапырған, 
Қалын қалай қыпшақ деп, 
Қелатыр достын баба деп, 
Исикниң көпдур шалаеы, 
Көрдин бе сен жағдайын, 
Қыдырбайдын баласы. 

Тоз-тоз қылып қалмақты, 
І\еле берди жапырып, 
Айырып алды Қобланды, 
Айыллы Орақ бабаеы. 
Айыллы Орақ, ай Орақ,
Б,ул бабанын. даўнсьш, 
Еситкен сон көп қалмақ, 
Дэўкемпнр жатқаң қалаға, 
Барып қалмақ қамалды. 
Қобланлыдай батырды,
Дым билмеген душпаниан, 
Айыллы Орақ бабаңыз, 
Айырып сонда алады. 
Қобланлыдай батырдың, 
Дәрдине дәрман болады. 
Сол ўақта болып хабардар, 
Болған екен мәрт Қоблан, 
Нешше жерден жарадар. 
Душпанға сырын алдырмай, 
Ортада оиы қалдырмай, 
Алып шықты далаға, 
Қартайса да болдырмай.



Буннап кейин бир таўднқ үстинде қырық күн жатты. 
Қоблаи нардаГі күшине т.олып, бабаны алдыиа салып, Дэў- 
кемпнрдип гепже улы Кдоыр ерге бармаға талап қылды. 
Кетип баратырса, қубладан ш^ң көрииди. Бунын алдына 
шығайын дсп, саўьггьш кийип, қарсы алдына жүрди. Кият- 
ңан қараға жақып барды.

Ж ол бойы дуўшакерлескеиде дос болсын, душпан бол- 
сын, жол сорамақ бурыннаи қалған еди, топа-торыстаи 
урысқан айып болар, — деп Қоблап жол болсын сорады:

— Ҳаўь' жаўса, айдып келлер сел болсын, 
Ж ылдап-жылға дэўлстициз мол болсын.
Айт жөниңди, душиапбысац, доспысан,
Ж олда дуўшарласқап батыр жол болсын.

Ашылғанда бэлеит таўда гүлицдп,
Қэҳэрлепсем от шыгады тэнимнен,
Жөниңди айтпасан қарап етермен,
Баян әйле келатырған жерицди.

Хабарлас жигитим, бери келип кет,
Ж ан  барында шыңңан жерин баян ет.
Сапар эйлеп қэҳэр менен шығыпсаң,
Кейнпнизге ертип алып қырық жигит.

Сонда жолаўшь1 сөйледи:

— Талап етип шыктым он торт жасымда, 
Қосылғаиша қәйбир күлфет басымда,
Қэҳэрленип жол болсынды сорама,
Қырық баҳаднр жигитим бар қасымда.

Жерлер титирейди мениң бадымнан,
Қашқаи ңутылмайды қуўсам алдымнан,
Атам—Абдулла дур, атым—Ер Сайым,
Келатырман Шам шэҳэри халқымиан.

Душпан дуўшар келсе, өзпм турамап,
Ж ан алса да таймай қылыш ураман.
Қоблап, мспеп дос болнўға талап кып,
Вес жыл болды ознн излеп бараман.
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Барып едим излеп Азнў елиие,
Кеткен екен жете алмадық кейпине, 
Қоблан ердин, жандай досты боларман, 
Бирақ, көрине алмай жүрмен өзпне.

Жеңип ж аўдн  асқан екен ҳэдди деп, 
Еситип ек Алшағырға кетти деп,
Оған да барыпем кетип қалыпты.
Излеп жүрмеп қалай с.апар етти деп.

Асқан оның батырлығып билермен, 
Қосылып душпанның баўнрьш тилермен,  ̂
Атым Сайым ғайбана дос Қоблаиға,
ІІІам халқынан талап әйлеп келермен.

Турпапы көринди эўел сөзиңиз,
Ж аң а  шырайыңа енди жүзициз,
Мениң атым сорасаңыз Ер Сайым,.
Баян әйле ким боласыз өзиңпз?

Анда Қоблан сөйледи:

— Ашылмай гүлдей соларман, 
Дослар болсан. бизлерге,
Қушағыма аларман.
Жецилсе жаўдан әрманлы,
Қалмас батыр дәрманлы,
Излеген достың Сайым жан,
Өзимиз болар Қобланлы.
Оңғарғай деп бул исти,
Бекитиўге жүристи,
Қамқаларын бнр таслап,
Кушақласып көристи.
Уақты шыннан хош болды, 
Бир-бирине ес болды,
Ашып мәртлер көкирегин,
Қыяметлик дос болып,
Мынадай ойға келипти,
Еки батыр ңосылып:



Буннан бьілай шығайық,
Қызыр дэўге барайық,
Ж айлаўда жүрген жылқысын,
Қууі.іп алып қайтайың.

Нешше ай, ііепппе күп жол жүрип, Қызырдың жатқан 
жерине барды, жаііылып атқан жылқыдан бир бөлек жыл- 
қысын айырып, жолға салды. Буның ишинен ешки туяқ 
жийреи ат услатпай қашты.

Ж еталмай қуўса тулпар ат,
Қашып кеттн жийрсп ат,
Қашқан пәтип босатпан,
Ҳарам өлгир ҳайўанат,
Адамдай жаны қыйналды,
Билгендей пайда, зыянды,
Қызыр жатқан орданы,
Оқыраиып айланды.
Буны көрип Қызыр ер,
Болдым ба деп қара жср,
Қэҳэр менен сол мэҳэл,
Жиіірсп атқа салды ер,
Найза алып дәстине,
Минип аттып үстиңе,
Жылқыпын қуўдь1 изинен,
Қарамай бәлент-пәстине,
Қэҳэр менеи куўадь!,
Ж ақынлап ара қалады,
Көрингенде қарасы,
Аттан жерге қонады,
Тасялап алып бир жерди,
Сары жайын алады,
Ж айға  оқты салады,
Өлср жериц усы деп,
Өкпеликтиң тусы деп,
Оқты тартып ңалады.
Атңап огы шырлатты,
Дүңкимеди қырлатты,
Қырық жигнттни ишинде,
Бир жигитти ңулатты,
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Жийрен атқа қарамай, 
Тағы оғын алады, 
Гезек-мезек сорамай,
Тағы бир оқты алады, 
Таўлап тартып қалады, 
Ысқырып оғы барады,
Жам жерден тийе қалады, 
Таң қаларлық болады. 
Разы бол аға деп,
Еки жигит қулады,

Онда Қоблан сөиледи, 
Сөйлегенде не деди:

— Мына келген душпанға 
Тайсалма'стан барайын, 
Ушырыіі күлин аспанға, 
Бир тамадіа қылайын, 
Ж үре берсек қырады, 
Қашқан болмас ылайық, 
Арыслан туўған Ер Сайым 
Тайынбайық, турайық, 
Мына келген зальімға, 
Қарсыласып барайық. 
Буларға қарсы турады, 
Айыллы Орақ бабадан, 
Руқсат Сайым сорады, 
Әжеп болар, балам, деп, 
Жуўап бере қалады, 
Қэҳэр менен Ер Сайым, 
Қызыр дэўге қарады, 
Эўелги гезек меңики, 
Келлеғар деп сорады. 
Гәпимди қалай көресиз, 
Бәленттен пәске жүресиз, 
Үстине келген мийманды. 
Батыр болсаң Қызыр ер, 
Гезекти бизге бересиз.
Ол да қайтпас ер еди, 
Қарсы қарап тур еди, 
Әмелин болса ал деди, 
Талтайып Қызыр турады.



Сонда турып Ер Сайым,
Ғапылда болма сен деди,
Ал атаман мен деди,
Пирим Шаҳимардан деп,
Қаусыл Қияс пирим деп,
Сары жайдай оқ атды,
Оқлар барып шырп етти,
Берди мэрттин тплегин,
Дәл жүректен оқ өтти.
Оңлады батыр таланты,
Талмай етип ғайратты,
Л атманатқа сыйынып,
Қызыр ерин қулапты.
Үш жигити Қобламнын,
Оқтан ушып өлген сон,
Қапа болып жылапты.

Буннан кейин, бул жерде Қызыр дэўди өлтирип, Дэўкем- 
пирднц халқына қарай сапар тартты. Арадан бир нешше 
күм өтти. Жол жүрип Дэўкемпирдин ңаласыпа жетти. Жа- 
қынлап бара бергенде, есабы жоқ көп әскер ушырай кетти.

Бул әскерлер менен нешше күн урысып, ақырында же
нин, әскерлерди Дэўкемпирдпн қаласыпа тықты.

Дэўкемпир бул ислерден бурыпнан-ақ хабардар еди. 
Қорра таслап қарағанда Ер Сайымнын ғайратын Қоблан- 
нан басымырағ^ көрип, батыр болса да қолына түсетуғынын 
палўан бплип, кемппр урыс майданына шықты.

Темирден тон кпйпп, көк полатқа қурсан^п, Ер Сайымға 
талабан болды. Кемппр Ер Сайымға барып, Ер Сайым ме
нен гүреспекке тайып болды.

Еки батыр тутысты,
Сәскеге дейин гүрести,
Бприн-бнри жыға алмай,
Ҳайран болып турысты,
Песин уақты болғанда,
Наймыт өлгир маманын,
Аш белинен алады.
Ыныранып. жанбас салады,
Бир мәртебе зор қылып,
Кө т е р и ц к и р е п б а р а д ы.
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Көкирегине келтирип,
Тағыда зор қылады.
Енди жығар ўақтьшда,
Кемпирдиц салған қыйқыуы,
Топ атқандай болады,
Үзилип кетип кемпирдин.,
Зорға турған ышқыры,
Кемпир сасып жылады.
Батыр жолда саспа деп,
Қара жерге баспа деп,
Ж азды ра гөр белимди,
Әбрәйимди ашпа деп,
Ғам-гүнге кеўлии толтырды,
Қызыл жүзин солдырды,
Батырлығын билдирди,
Қан майданы болса да,
Ж айылған кепти күлдирди.
Ксмпирге бергеп мэўлетти,
Өйбей ғана бала деп,
Алғаннан соң рухсатты.
Ҳайран қалып бул жерде,
Қарап турды элеўмет,
Кемпирдин. қылған исине.
Әсте ақырын тасалап,
Сайымиьщ.ңасына барып,
Ғапылда турған жеринде,
Қағып салып ийнине,
Алып кетти бул кемпир,
Дэрўазаньш ишине.
Мамаң ҳэдден асады,
Сайымды алып ңашады,
Кеўлиндеги болған сон,
Дэрўазанн басады.
Ҳэмир болып ислерден,
Болған урыс тоңтады.

Буннан кейин Ер Сайымныц жигитлери Қобланның алды- 
на барып, бнр сөз айтты:
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— Жүйрик едик шашпай-желмей майрылдық, 
Лаіпып еднк қапатлардан қайрылдық,
Арзымды есит Қоблам атлы жан аға,
Ер Саііым палўаннам бизлер айрылдық.

Жууагі берши бизлерге,
Қуллығыц бон сизлсрге,
Ер Сайымпан аіірылып,
Не деп барамыз елге,
Ортаға өзим урайын,
Ж анға  жәбир ңылаііыи,
Ж уўап берши, ага жан,
Артықпыз ба Сайымнаи.
Кейнинен излеп барайын.

Анда Қоблан асыңпацыз дсп, дағстанға шығып кетти.
Ендиги сәзди Дэўкемпирден еситиц: Сайым баланы иш- 

ке алып, жети күн сақлап, мама айтты;
— Ҳэй, Ер Сайым, маған бағынасаң! — деди.
Ер Сайым ойлапды: «бирди кеширеди деген, өли арыс- 

лашіан тири тышқан артық»,—деген, деп мамаға бағынату- 
ғып болды. Мама сегизленши күни Сайымға жуўап берди.

Ер Сайым қалапы айланып ңырық жигитине қосылып, 
Қоблан менен сексен атлы болыи, бирликте мәсләдат етти.

Айыллы Орақ баба айтты: — Ҳэй, жигитлер, бул жатыс- 
тап нс питпес, суўдь: сағадан тыймақ керек, А лалай, - Б.у- 
лалай шэҳэрине бармақ керек. Шарықлы деген бнр дэўи 
болатуғын еди, Шарықлыны алсақ, бул қаланы алдым, деп 
санаўға болады. Бнрақ қаласыиа бармайық, Мәскеү-Тура-

дегсп теңиздин ортасында бул дэўдиқ мәканы болады. 
Ол қалаға, жол .таўьт  барыў қыйын, дэўдин. қус салып ке- 
ліігі кететуғын жолын тосайық. — Айыллы Орақтық бул сөзи 
ҳэмм£гс мақул болды.

Әне барайық, мине барайық пеней арадан бир жыл өтти. 
Шарыклы дэўдин жолып тосып, теңиздиң түбинде жай таў- 
ып, жата берди.

Шарықлы дэў ҳэр жылда еки рет қус салмаға шығар 
еди. Дагстаін:а шығып кийик, қулан аўлар еди. Сол дәр- 
бентти булар тосып турды. Бир күнлери шаңғытып киятқан 
думапды көрдн. Дүманбекеп десе, бир майдан алдында ийт- 
лерн сыңсылап, қуслары шаңқылдап киятңан бәлеші көрди.
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Қоблан дэўди көргенде ңурттай күсейтуғын еди. Туўлар- 
ды көтерип, бул ҳэм алдынан қарсыласып бара берди. Ша^ 
рықлы булардан бий хабар еди. Алдында туўдн көрип, 
дэў бир сөз айтты:

— Қызыл туўдн кетерген,
Жолымызда қарсы турған,
Ким боларсан енеғар,
Атыңды айт та, ҳасльшдн айт,
Қай тәңирдиң қулысаң,
Қай кәрадаи боларсан,
Баян әйле атыңды,
Көринген бизге жаўмнсан,
Я бир жүрген жолаушы,
Я бир сағым таўмнсан?

Оида Қоблан сәйледи:

— Қарт гүрен атым астымда,
Қайтпаған дэўлет басымда,
Қонираўлн найза қолымда,
Үш жыл болды келгеним,
Занғар сениң ңастыкда.
Еисен менин диниме,
Қутңарарман сизлерди,
Бағыидырсам халқыңды,
Дос тутарсаи бизлерди.
Басыиа саўда салмаға,
Менмеидурман, меидурман,
Менмеиликке бел қойған,
Бәлки қара ер дурман.
АзыУдын ауыр шэҳэринде,
Көбикли атлы дэўинди,
Қара жер менен тең қылған,
Қоблан батыр мен дурман.
Санаўль! турған ер едим,
Қатарда нардын бири едим,
Үш жыл талап қылғаным,
Шарықлыдай иалўансан,
Дәрбент л<олды алғанын,
Меи табалмай жүр едим,



Айқассам деп әрманым.
Маған жақын кел деди,
Алалай менен Булалай, 
Басыцды ийип бер деди. 
Ақкермен менен Жанкерменге, 
Алдымда бас. жур деди.

Анда д^ўлер сөйледи:

— Садағаң сениң кетейин, 
Қоблан деген сеп болсап,
Бир қөрегнм етейин,
Барайын деп елиңе,
Қумар ет.ип жүр едим.
Меннен бурыи келипсең,
Бир тәуекел көрейин, 
Бүлдирдші бе халқымды, 
Сазайыңды берейині 
Қарсыласып келеди.

Анда Қоблан сейлели:

— Алдымда турған Шарықлы, 
Батыр болсаи сен ледп, 
Гезегимди бср деди.
Анда дэўлер турады, 
Түсипбестен сөзине,
Гезек деген не деди,
Қаны толып көзине,

Анда Қоблан сөйледи:

— Қас батырдың белгиси, 
Гезек пенен алысар,
Мерген болса атысар,
Гезек пенен бәтшағар,
Бул сөзлерди еситип,
Енди ғайрат қылыеар. 
Басынқырап жүректи,
Артық туўған мәрт Қоблан, 
Дэўге берди гезекти,
Гезегицди ал деди.



Қолыңнан келсе тәниме, 
Өлгендей жара сал деди.
Сол ўақьггта Шарықлы,
Сары жайьш қолға алып, 
Мьшаў турған наймыт дэў, 
Кегейдей оғын бир салып, 
Дизесин жерге бир басып,
— Аты шыққан батырсаң, 
Таймай турғыл сен деди,
Бала турды шырқырап,
Бир аллаға зар жылап, 
Селлер болып көз жасы, 
Қабыл болды тобасы,
Ҳэзир болып келипти,
Қызыр Ильяс бабасы. 
Алмастан қалқанды тутты, 
Келген огы шақ етти, 
Қорьк^анынан мәрт Қоблан, 
Көзинин. *;:чсын төгеди,
Оқтың келген пәтинде, 
Астыпдағы қарт гүрең, 
Туйедей барып шөгеди. 
Айыллы Орақ бабасы,
Алғыл бала әмел деп, 
Қорықпа балам, қорықпа деп, 
Турады тәселле берпп.

Буннан кейин, дағстанға шығып, шамалап кеўлпн басып, 
бир қудаға сыйынып, сары жайды атсам өтпес, қызыр Иль
яс яр болса, қылышты қолға алып, қылышкерлик қьпьга 
бир тэўекел қылайын деп, әне Қоблан Шарықлы дэўге жа- 
ңынласып бир сөз айтты:

— Алдым бийик, артым жар,
Айланарға жерим тар,
Жығылар болсам бириўбар,ч 
Он еки имам, төрт шәрьяр,
Балаңнап болғыл хабардар,
Зал  аўладь! Рустеми дәстан,
Мэд^тти бергей Султан,
Пчримиз Шэҳимэрдан, — деп,
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Атлана берди мәрт Қоблан,
— Беккем туткыл өзиңди, 
Қолыма қылыпг аламан,
Бир ғана силтеп қаламан, 
Батыр болсаң ІІІарықлы,
Т ай ы 11 б аст а и тур,—де д и.

Анда дәулер сөйледи:

— Абайыңды ҚОЙ деди, 
Ҳэмелиқ нешше болсада, 
Заңғар қыпшақ ал деди. 
Атадан жалғыз мпрт Қоблан, 
Қамшы урады торы атқа, 
Жеткергей алла муратқа, 
Минди батыр ғайратқа,
Ал арқадан келеди,
Атты ш аўьт  қублаға,
Урайыи деп оклады,
Атлар тасып өтеди,
Ол қубладан келеди,
Урайыи деп қылышты,
Тәуекел етпей мәрт Қоблан, 
Жэне тасып кетедн.
Силте Қоблан, силте деп, 
Қубладан ҳаўаз келеди,
Туў сыртына бир келип,
Ат үстинде түргелип, 
Ыңыранын қылыш салады, 
Пирим Шэҳимэрдан деп,
Урды силтеп ңылышты, 
Кескепин наймыт билмеди, 
Тағы ур деп сөйледи, 
Тебиренген ўағьшда,
Мьшаў турған Шарықлы,
Еки жаққа қулады,
Мннаў турған Шарықлы;
Тең бөлинип қалады. 
Шарықлы дэў елген сон, 
Айыллы Ораң бабасы,

— Аўа-аўа, Қоблан, деи,



М арапат берип турады.
Қобланлының жүрегине,
Ҳэммеси ҳайран ңалады.
Шарықлы дэўдин геллесин,
Н айзаларға ңыстырып,
Алалай менен Булалайға,
Ат ойнатып барады.

Бул кеткеннен мәнзил-мәкан жерине жетти. Бир шэмше- 
ниц басында жатып кийик, ңулан аулады. Алалай менен 
Булалай шэҳэрине сол уақлары бир хабар жетти. Урмасын 
қылыш, жыламасын баламыз, кейнине еремиз, алсаң дунья 
беремиз, айтқаныңа көнемиз деди. Бул елшинин хабары ме- 
нен Шарықлының ели астыртын бағынды.

Бул Айыллы О рак бабан бул шэҳэрлерде ҳукимдарлнқ 
етти.

Қобланның бул журтқа келгенлигине арадан алты жыл 
еткен екен. Баяғы Дәукемпир мамаңнан бир қыз дөреген 
екен. Қыз хәм жети жасына келген екен. Қыз жети жасына 
келип, мәрдана күшине толып, ата-анасынан .күшлирек па- 
лўаи болды.

Дэўкемпир Қобланға хабар салды. Булар да Дэўкем- 
пирдиң қаласына жүрди. Дэўкемпир былайынша сәз 
салдьп

ч

— Ғалаба урыс болмасын,
Жети жасар қызым бар,
Қьіз палўан болды атағы,
Ортаға шықсып бир палўан,
Егер жықса қызымды,
Қайтпайман айтқан сөзимнен,
Бағынаман өзиңе.

Бул жуўаптан кейин, Айыллы Ораң бабан айтты: Енди 
қырғын болмасын, ортаға палўан шығарайық, бул заңғар әр- 
мансыз болсын, буның ҳэм тамашасыи көрейик, — деди.

— Әжеп болар,—деп ҳэммеси жуўап қайырды, Ж етикун  
той берсин, және қырың күн мэўлет берсин, айнымасын сөзи- 
нен, айныса гүна өзинен, — деп жуўап берди.
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Буннан кейин, той-тамаша бердирип, арадан неше күнлер 
өткенде, ўэдели күн жеткенде Дэўкемпир қызын ертип 
келди,

Жети жасар қыз палўан,
Ол ортаға келеди,
Ер Сайымдай бул палўан,
Бул да шықты буяқтан,
Ендиги гезек бизики,
Рухсат бериң бизге деп,
Ортаға талап қылады,
Айыллы Орақ бабасы,
Пәтия берип турады.
Ортаға шыққаи ўақтьшда,
Мьшаў турған Ер Сайым,
Көзге илмеди пашарды,
Менменликти ойлады,

* Ортаға шықты палўаилар,
Бир тамаша болады.
Ж ағаласып палўанлар,
Қарсыласып турады.
Қелип жанбас урады,
Кун ярым күн толғанда,
Тайымбай гүрес салады.
Ж ығалмады бмр бирин,
Ҳайраи болып турады.
Ер Сайымдай баланы,
Еки күи жүзи толғ. уда,
Қыздын ҚОЛЫ ҚЬІЗЫҚТЫ,
Ер Сайым, атам эрўағь! деп,
Белипеи алды тарағ^ты,
Қызлар қылды ғайратты.
Менменликтиң дәртинен,
Мэдет бермей аллаеы,
Бир мәртебе зор ңылып,
Мьшаў турған Сайымды,
Дизесиие миндирди.
Шөптей көрмей баланы,
Қаңбақтай қылып көтерип,
Қол ушыиа келтирип,
Таўлап жерге урады.

201



Ер Сайымдай палуаиның, 
Мурады ҳасьш болмады, 
Атана нәлет ахмақ кыз, 
Қарқыратып шалады. 
Геллесин бермей қалмаққа, 
Атадан жалғыз мәрт Қоблан, 
Карт гүреңге қамшы урып, 
Ортаға өзин урады.
Эўели гүрес болса да,
Кейни қырғын болады. 
Араласып палўанлар,
Белли қырғын болады.
Жети күн урыс болады. 
Жосылып аққан ңызыл қан, 
Сай менен ағып барады.
Ер Сайымнын сүйеги,
Ол далада қалады.
Басқы болып қалмак4лар, 
Қаласына қамалды.
ІІІыдамай мәрттиң урысына, 
Қалмақлар бақый болады. 
Аламан деп душпанлар,
Қол көтерип турады.
Айыллы Орақ бабанды,
Соған басшы қылады.
Ат шаптырып далаға,
Ж ар  урдырып қалаға,
Айыллы Орак журты деп, 
Д абра қылып турады. 
Дэўкемшардин. шэҳэрине, 
Ҳэмде оның халқына, 
ІІІаменбет қалмақ журтына, 
Басшылары өлген соң,
Алты барып бес қайтты,
Ала алмады бос қайтты.
Ер Сайым батыр өлген сон, 
Ашнў менен мәрт Қоблан, 
Қарсы шыққан душпанды, 
Бирин қоймай жылатты,
Кози қорыққан душпанлар, 
Қыз палўанға қарамай,



Бағыпдың деп шуулапты.
Дэўкемпирдей ма маңның,
Пайманасы толады,
Бул урыстың кейнинен,
Қоблаилыдан өледи.
Рейми келди Қобланныц,
Дэўкемппр маман өлген соң,
Айыллы Орақ атам дсп,
Сизге ергеи ботаң деп,
Айыллы Орақ, ай Орақ,
Қызың болсын палўан деп,
Қыз палўап менен еккнснне,
Мына журтты бередн.

Эпе урыс тамам болды. Бул журтты Айыллы Орақ пенен 
Қыз палўанға тапсырып, ағайын-ңарындасы болып, ҳэми- 
рине көндирип, душпан болғаіі қалмақты тирнлей жерге 
көмдирип, бир жыл бул шэҳэрДе жатып дем алды.

Өз жигитлери менен ҳэм Ер Сайымнан қалған жигитта 
езине ини кылып, Қоблан саламат елине қайтты.



Т Ө Р Т И Н Ш И  Б Ө Л И М

Қоблан ер арадан бир неше күн өткен соң сау-саламат 
елине келди. Ақшаханды алсам, ониан соң урысқа шықпас 
едим, деп Қоблан батыр серт етти.

Қоблан Полат ханды шақырып алып айтты:
— Алшағыр геўирдин журты сизин қараўьишзда. Ақша- 

ханға барсан, заңғарға қылыш урсаң, бир жаманның кеса- 
патынан қаи дәрья қурылды дегендей, ат жығылар, адам 
әлер, урыста гүна жоң, көп адамлардыц ҳақ қаны жерғе 
тогилсе, мойынымызға. Бул ханды елтиремиз, — деди.

Анда Полат айТты: — Ҳэй, достым Қоблан жан, малы- 
дүньяны сарп етип, Қатағанға ат жиберип, Қараман қайна- 
ғаңды шақырып алып, қырық күн тамам той берсең, халық- 
тың пәтиясын алсаң, әне тойдың кейнинен Ақшаханды олти- 
рип, тахгын алсаң, қалай болар, — деди. Буныц менен қа- 
тар Ақшахан менен сизди өзим еыйға шақырарман. Сол 
шақырық күни билгениңизди етерсиз, «жаман ер қосқа ша- 
бады,» — деген деп, Полат ақыл берди. Бул сөз мақул 
түсти.

Қоблан батыр Қарамамға он жигитти атландырып, ха- 
барға жиберди.

Қараманды шақырып,
Шымгент пенен жырақңа,
Жайылып жатқан көп журтқа,
Хат жазааы  мәрт Қоблан,
Қайнағасы Қараман,
Оны да Қоблан шақырып,
Той береди, береди.
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Қатағаннан келгенге,
Қүрметли сыйын береди. 
Ҳурмет етнп мәрт Қоблан, 
Ҳэммени теңдей көреди. 
Қырың биргшши күпинде, 
Мына тойды тарқатып,
Қуртқа менен еккиси,
Келеди көптиң алдына.
Ағып турған дәрья едим,
Қалар болдым сол жерде,
Бул сағамнап айрылып, 
Мәужирии турған дарақ едим, 
Астымды мениң жар алып, 
Үсти бетим сел алып, 
Жапырағым жерге төгилип, 
Қалар болдым бир қуўрап. 
Мэўиж урып турғаи гия едим, 
Өртте қалған күл болып, 
Қалар болдым сел болып, 
Бурый жақты болсам да, 
Ҳэзир ўақта ойласам,
Көп жылаттым душпаиды, 
Ҳэзир ўақта ойласам, 
Қаларман ба халқым-ау;
Қара жер менен теп болып. 
Батырлықтын кейнииеи, 
Тилегим бар сизлердеи: 
Сыймасам да жер жүзине,
Ақ теректей саям жоқ,
Бир перзенттиң кеминен,
Пәтия бериң бизлерге,
Дәмем барды сизлердеи, 
Малы-дүньям ңудайы,
Бир туяқ қалса излерде. — 
Халықтьтң кеўли бузылып, 
Жылай берди сөзлерге,
Алла тала бергей деп,

' Бир тырнақты сизлерге, 
Тилегиц қабыл болғай деп,



Келеси усы ўақьпта,
Қошңардай уғыл туўғай деп,
Мьшаў турған перзентиц,
Өзиңнен батыр болғай деп,
Той еттпц халқың тойсын деп,
Тилегиң қабыл болсын деп,
Душпаннан алдьщ арыдды,
Ҳэмме берди пэтия,
Ж алғы з балац болсын деп,
Майданға атьш шаптырды,
Қобланның айтқан сөзине,
Жыйылған ҳэмме хальп^ турды.
Әуел басы келгенге,
Алдына ат минднрди,
Кейшшен сарпай жантырды,
Малы-дүнья бәршасын,
Қарт гүреңнен бөтенин,
Хожалықтан басқасьін,
Садақа қылып тарқатты,
Ғорип пенен қәсерге,

Буннан кейин Қоблан мәсканда жатты. ГІолат Акшахан- 
ның алдына келди. Ақшаханға: — Арзым бар,—деди.—Айт 
арзыдды, — деди. — Қоблан достым еди, шақырып сый қыл- 
сам деген кеўлимде бар, жақсы болдым, жаман болдым, көп 
дузьщды иштим, аз хызметиңди етвдм, дослықты бәржай 
етип, мурадыма жеттим. Екеўиқиздин пәтняңызды алсам, 
ңалай болар едн.—Сонда Ақшахан айтты:—Хоіі' Полат жан, 
мақул айтасаң, — деди. Ш ақырма деўге Қобланнан қорқа- 
ды, — әжеп болар, — деди.

Тамамы қәрежетлерин Полат жан тутынып, Қобланға ат 
жибердн. Қоблан ҳэм айтылған ўақтн болған екен деп, елли 
жигитлерин кейнине ертип, Полаттың шақырығына барнўға 
мэслаҳат етти.

— Ҳэй жигитлер, Ақшахан хан келсе, елдиң шети жат- 
қанда, от қызылы батқанда, атқа шыққан адам болып, қа- 
пының аўзьш алыңлар, сол ўақларн  алдыңызға келсе, бир 
адам шығармай басын ала бериц.

—• Әжеп болар, — деп ҳэммеси сертлеснп, Полаттың то
йына барды. Қоблан үш күн жатты. Алтмыш еки ^әмелдары 
менен Ақшахан, Полаттын шақырығына келип, Қобланды



көрип, иши күйип турса да — келдин бе саламат, шырағым,—- 
деп, Қоблан менен көристи. Әне, ҳэммеси бир сыйда отырды, 
Сэҳэр ўақта Қоблаи бир сөз баслады:

— Мэдет бергей халық әйлеген ҳэрдайьш, 
Эўел бастан сизден саўал сорайын,
Бул сөзиме жуўаи бериң Ақшахан. 
Пухараңыз эўел бастан датлады.
Дийўан барып мал-дүньясын хатлады,
Алса алсын, дүнья кетти сизлерге, 
Ата-анамды неге еркине қоймадың?!

Бул халыққа бастан салдың жәбирди, 
Ж аманлыққа етип едим сабырды,
Буйырдың бизлерди Азнў елине,
Мен кеткенде неге алдырдыц гэўирди.

Бедеў жалын саўаш күни тараттың,
Биз кеткен соң ол. елимди шуулатіыи,
Той бердим атымды халңым билсин деп, 
Кемиси бармеди еткен гайраттың?!

Ж асы  үлкен деп мен сыйладым сизлерди, 
Душпан қөрдиң, бөри көрдин бизлерди. 
Алдап мени ҳэр елатқа жиберип,
Тары қайтып келмес деппедиң бизлерди.

Душпанлығыц мен билдим,
Өзимдн айдап ҳэр жерге,
Мунша саўда салғандай,
Не қылып едим сизлерге,
Душпаннан өзим қутылдым,
Бүгин сизге тап болдым,
Қолына алып қанжарды,
Услап алып Ақшаханды,
Өлген баллар жаны ушын,
Ол бүлингеи халық ушын,
Ол төгилғеп қан ушын,
Қарқыратып шалады,
Ақшахандай патшаны.
Қо б л а н л ы и ы н ж и г и т и,
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Кимисинде ақ қанжар, 
Кимисйнде бир қылыш, 
Хәммеси бирдей умтылып,
Б а т ы р л ы ғ ы н б м л д и р д и.
Қарт хожадай бийлерин, 
Тирилей жерге көмдирди, 
Суўға басып бөрисин,
Қырып салды батырлар,
Қас душпанның нешшесин, 
Найзаға шаншып шығарды, 
Аңшаханның ге л л ес и н,
Бир акшамда жай қылды, 
Қәмелдардың бәрисин, 
ІІолатты таққа мингизди, 
Дэўир КИМнин, дэўири,
Полат ханныц дэўири, 
Көрсетти мәртлер ғайратты, 
Көтерип тахқа миигизди, 
Қақтың улы ГТолатты,
Дэўир отти Ақшаханиан, 
Душпанларыи өлтирип, 
Мәртлер жетти муратңа, 
Бизлер де жеттик муратқа.

Ң; *

*

Тоғыз ай, тоғыз күнлерде, 
Айы-күни бир болып, 
Аршадан ағаш көмдирип, 
Алтын жуўен кердирип, 
Толғак тутып телмирии,
Күн ярым күн толғатты. 
Қоблан атлы ол жалғыз, 
Бергсйдағы алла деп, 
Д алада  жүрип жылапты. 
Сонша еткен батырлық,
Бир күн шслли болмапты, 
Әйпе таң атар алдында, 
Мэдет берди алласы, 
Шырқырап шьп<;ты баласы,



Ол майданға шығарды,
Шүйиншиге дүиьясын,
Шүйинши берип ҳаялға,
Садақа қылып тарқатты,
Дүньясының бәршесин.

Анда Қоблан сөйледи:

1— Қарқарам бар бул басымда шоқтан шоқ,
Батыр болып, дэўран сүрдим аздан көп,
Шырқыраған перзепт даусын еситтим,
Енди өлсем, жалғаншыда әрман жоқ.

Душпаыларға тийди мсш-ін зыяным,
Айдадым сүрпулеп душпанпың ма.лын,
Жалғаншыда көрднм меп ҳэм перзепттв,
Разыман енди алса да жапым.

Қоблап батыр халын айтып жылады,
Не бир ахмақ тамашаға қарады,
Шырқыраған бул дау'ысты еснтип,
Еси аўьш, есенкиреп турады.

Мен жыладым өз ҳальша зар-зар,
Перзенттп берипти бизге бириўбар,
Енди өлсем, жалғаншыда әрман жоқ,
Жанымды алғайлар жаратқан жаббар.

Қобланнын ели, халқы жыйиалып, б у т о й д а  Мырза Са- 
йым деп атын қойды.

Бала жети жасына келди. Пайғамбар сүнлет еттирип, ба- 
ланы мектепке берди. Жети жыл тамам оқьш, бала оң төр- 
тине келгеиде уйқылап жатқаиында баяғы Қобланның дос- 
ты .Ерсайым атасы түсине кирди:
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— «Қабыл болды атаңыздың тилеги,
Сени көрип, жарылды ма жүрегим,
Мен атацның досты едим, жан балам,
Буннан бурынырақ өткен күнлерде.

Бул шэҳэрге келип күйди еңбегим,
Дағстанда қалған еди сүйегим.
Бир-еки аўнз сағаи баян сөйлейии,
Қулақ салың жигербентим, перзентим.

Ж алғы з балам ат белине минбееең,
Разы емесиен бизди излеп келмесең,
Бизлер қалдық ңызыл қыя ңумларда,
Разы емеспең гүмбез белги салмасаң.

Узақ болғай дейип тиле жасыңды,
Тезден жоғалт езиңе қасыңды,
Қум ишинде қуўрап ңалды сүйегим,
Иззетлеп қәдирле жалғыз басымды».

Усыны айтқан ўақнтта Мырза Сайым секиригі ориынан 
турды, көрген түсин Қобланға баян етеди. Қоблап алдына 
басын салып, жолың болғай, перзентим, деп баўрн оттай 
ңуйип, саў-саламат келгейсец, — деп рухсат берия к^ала 
берди.

Мырза Сайым нешше күнлер жол жүрип, баяғы Қоблан- 
ның мәкан қылған жери, Қыз палўанннн елине жақын ке- 
лнп, Айыллы Орақ бабасын таўьш алып, өзнн таныстырьш, 
хал-жағдай сорасты.

Сопда Айыллы Орак бабасы айтты: — Хәй перзентим. 
Мырза Сайым, бул залымның дини жоқ, ҳэм сөзишщ бәнтп 
жоқ, бул Қыз палўан дегеи, қартайдым, әзиз болдым, бе- 
лимнен мәдет, өзимненн қуўат кетти. Меннеи қуўат кеткен 
сои, залым бурынғы дпнине кетти.

Айыллы Орақ бабаны алдына салып, Ер Сайымның сүйе- 
гин излеп, қыя шөлден таўьш алып, үстине кишкене жан 
салып, қолынан келгенше тәрбият қылып, Айыллы Ораң қыз 
патшаға хат салды.
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— «Атым Мырза Сайым ердин. еримен,
Бсс айлық жоллардаи жүрип келермен,
Қыз патшалар мына сөзди тыцласан,
Қоблан улы Мырза Сайым боларман.

Касты етсем, мен шийрин жапыц аларман,
Тез жибермн бул хатымныц жууабын,
Жнбермсссц халқыца ўайран саларман,
Өзим сорасац жигптлердий, сойыман,
Талап қылып келдим Полат елниен.
Атым Мырза Сайым, Қоблан улыман,
Қыз палўанға талабан бон келермен.

Минбей бедеў дағстанда желсрмен,
Өзнм оқып, ҳақ сәнасьш билермен,
Сенид менен Дэўкемпирдиқ қызлары,

Алые жердей гүресиуге келермен».

Ендиги сөзди Қыз палўаннан еснтнц:

— «Дуўай-дуўай көп сэлем,
Мырза Сайым батырға,
Айтсам халықтың сөзи менен,
Д  ә ў к с м п н р д н ң цызыман,
Атым сорасан қыз палўан,
Мырза Сайым сепин. менен,
Бир гүресип көрермен.
Өзиииң қалын шақласын,
Қалың малым сол еди,
Ж ықсам енди баланың,
Геллесин кесип аларман.
Ж ыгыла қойсам балаға.
Тәпимдн бағьпп қыламан,

, Хызметпцде боламан,
Айтқаныңа кәнемен,
Елатымды беремен,
Ж ығыла қойса бизлерден.
Тирилей жерге көмемен»,
Усылай хатты жиберди.

Бул сөзден кейин қыз палўан, арадағы адамларын жый- 
нап, дәплерин қақтьірып, майданға шығып, мысал тойдыц
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қуралындай қылып, қурды үлкеннен қурып, гүрес майданы- 
на тайын болып турды. Анда Мырза Сайым налыс әйлеп, 
бир сөз айтты:

— Налыс етип яратқанға жылайман,
Ж екке келдим, не бир күнге жарайман,
Ж алғы з перзентиңе бергил истанат,
Дәу-периге патша болған Сулайман.

Сыйындым сизлерге Омары-Оспан,
Бенде қатарында кәргейлер субҳан,
Меи жалғызбан, истанат бер, сыйындым,
Мәдет бериң бизлерге имамы ағзам.

Бизлер болдық бул еллерде бийқарар,
Ж ас перзентпен, бизге болғыл мәдегкар, 
Тарыққанда мен сыйындым сизлерге,
Мәдет. болың шейит болған имамлар.

Зар жылады Қобланлыныц баласы,
Қабыл екен Мырза Сайым тобасы,
Услайынша зар-гириян болғанда,
Таяр болды Қызыр Ильяс бабасы.

Аўзьша және түкирди,
Ж аўнриьша бес урды,
Тайма, балам, тайма, деп 
Ғайып болды көзинен.
Рустему Дэстандай,
Мэдет берди өзине.
Ҳэзирети Әлийдей,
Қуўат берип. белине,
Сол ўақларь1 Мырза Сайым,
Ортаға талап етеди,
Қабыл болып тилеги,
Ол ортаға шыққанда,
Таўдай болды жүреги,
Қыз палўан шықты қубладан,
Мырза Сайым арқадан,
Ж ағаға  қоллар салысты,
Еки палўан алысты.
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Бир күн гүрес салады,
Жығыса алмай турады.
Айрылыгі сонда турады,
Бир ярым күн толғанда,
Жыйылып турған қалмақлар,
— Бул не деген ғайрат! деп,
Бәри ҳайран қалады.
Нар буўрадай буркыран,
Ж арылғаи муздай гүниренип, 
Ыңыранып жаибас урады.
Мурады ҳ а ш л  бол малы,
Еки күн жүзи толғанда,
Жығыса алмай турадЫ.
Еки жарым күп болғапда,
Мырза Сайьім ол бала,
Қыз гіалуапды мснгерди. 
«Олла-билла яр болдым,
Бёрдим сағаи тахтымды», —
Деген сеси шығады.
Аш белинен алады,

— Ер Сайым, атам яр бол, — деп, 
Пирим, — деди, көтерди,
Дизеснне мингизди.
Тебрендирди бөксесин,
Жердсн карыс көтерди,
Қыз палўаипьт өкшесин,
Дизөсине мингизди.
Қысып еди белинен,
Отлар шықты тәнинен,
Қол ушына көтерип,
Таўлап урды жерлерге.
Атадан қалған ақ қанжар, .
Ақ қанжарын алады,
Қыздың барып жанына, 
Ж алақлатып турады.
Анда нашар сейледи:
— Жүрмеге сизге жол болдым, 
Зорлық етип бир жықтын, 
Жумсарыңа қүң болдым, 
Бағынаман сизлсрге,



Бердим барлық халқымды,
Бул дүньяда сырласым,
Қияметлик жолдасым,
Саўғат бергил жанымды,
Биздсй сизиң ярыңды,
Ҳэмирине мен көндим,
Тө-ге көрме қанымды,
Олла-билла яр болдым,
Бердим саған тахтымды.

Усы уақытта Мырза Сайым палўан қызды босатты. Бул 
шэҳэринде алты ай болып, қыз палуаішың орнына биреўди 
патша көтерип, бул шэҳэр Мырза Сайымның қараўьшда бо
лып, нешше түйелерге зер а-ртып, басын жетелеп қул менен, 
малын айдар күң менен, Қыз палўандн узатып, Мырза С а
йым жөней берди.

Елге жақын келгеннен кейин, халқына хабар салды. Қоб- 
лан елатына хат жазып, жети күн той берип, келинип корип, 
душпаннан арын алып, патшаны тахтан қулатып, душпанын 
жылатып, оне, Қоблап баҳаднр елинде жатты. Перзентн 
Мырза Сайымға ықтыярын берип, Қоблан батыр қартайып, 
күнлерден бпр күни дүиьядан өтти. Мырза Сайым молла- 
ларды шақырып, қара жерге арыу кепинлеп узатты.

Қысыраң сайлап сойдырып,
Ели-журтьш тойдырып,
Қоблап ердиң мннекей,
Кайырлы болды әжели,
Мура.тқа жеткеи секилли,
Қыз палуянның халқыңа,
Патша болды баласы.
Қабыл қып аллаталасы,
Көрмегенге лап болды,
Қөргенлерге тап болды,
Тыңлайтуғын ңулаққа ,
Қоблаплыдай батырын,
Еситиңлер, сап болды.
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13/1У-1981-жыл. Қағаа форматы 6 0 х 8 4 1/]6. Көлеми 17,25 баспа табақ, 

14,6 есаи баспа табақ. Тираж ы  15000. З а к аз  3440.
Б а ҳ а ш  1 м. 70 т.

„Қарақалпақстан" баспасы, Некие қаласы, К. М аркс көшеси, 9.

Самарканд областьлық баспа, полиграфия ҳэм китап саудасы  ислери 
бойыпша басқармасыныи М В. Морозов атындағы баспаханасында 

терилдн ҳэм басылды.


