ДИЯҚАЖЫ
ШЫҒАРМАЛАРЫ
Ақын шығармаларын ел аузынан жинастырған,
құрастырған және түсіңіктерін жазған
Төрехан МАЙБАС

Шығармалары
АБАДАН
(Алғысөз орнына)
Азусыз ат мінбедім,
Жағасыз шапан кимедім.
Жараттым елге білгенім.
Білуге шаға иледім.
Мойынға күнде түскенмен,
Басымды өзім биледім.
Қалалы бар деп піскенмен,
Буйідей қайсыл тимедім.
Дияқажы
Ақынның барлық ғұмыры осы екі ауыз өлеңде тұр.
Сонымен қатар осы өлеңнен ақындық қуатты да әбден
тануға болады.
Бұл жолдардың иесі Дияқажы еді.
Көзінің тірісінде-ақ есімі аңызға айналған Дияқажы
туралы сұрастырсақ кейінгі ұрпақтың мардымды жауап
бере алмайтыны анық. Оған кешіріммен қарауға болады.
Кеңшілік жасайтындай себептер жеткілікті. Ең алдымен,
Дияқажы күні кешеге дейін жабық тақырып болып
келді. Бүгінде ол кісі туралы мұрағаттардан құжаттар
табу мүмкін емес. Себебі белгілі. Жендеттер артында із
қалдырмау үшін бәрін қолдан жойып жіберіп отырған.
Алайда Сәбит Мұқанов құрастырған өлеңдер кітабында
жырлары қалды. Одан басқа Дияқажы жөніндегі аңыз әпсаналар бұрынғы оныншы ауылда көшіп жүр. Бертінге
дейін Дияқажының бір ауыз өлеңін білмейтін оныншы
ауылдық ақсақалдар жоқтың қасы болатын. Дегенмен
қалай айтсақ та Дияқажы күні кешеге дейін тұмшаулы
тұлға болып келді.
Ақын жөнінде алғаш болып сексенінші жылдардың
аяғында жазушы Кәмел Жүністегі ағамыз ащы өксікпен
қалам тербеді. Көп ұзатпай «Қазақ әдебиеті» газетінде
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Дияқажы
бір беттік танымдық материал жариялады. Бірді - екілі
мақаланы біздер де жазған болдық. Сонымен үнсіз
қалдық.
Тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда дияқажытануда
біраз істің басын қайырып тастауға болатын еді. Бірақ
ол іс істелмеді. Бұл тұста ауылдың кеудесі қазына қара
шалдары сиреп-ақ қалған-ды. Бұл тақырыптың соңына
шам алып түскенді де түстеп бере алмаймыз.
Дегенмен дияқажытану бойынша жұмыстар жүріп
жатты. Бұрынғы Ақшатау болыстығының оныншы
ауылынан жиырма бес ақынның шыққаны белгілі.
Солардың барлығы дерлік жуан ата түқымы ретінде
атылды, асылды, айдалды. Осы ақындардың өлеңдері ел
аузында бытысып айтылып жүрді. Оларды әр қайсына
қайтару оңай жұмыс емес еді. Бұл бағыттағы жұмыс бүгінде
аяғынан шығуға жақындады. Дияқажымен заманы бір
Түсетай, Оқа, Бабас, Қапас /Ғаббас/, Әбен, Әбеу, Жуасбай
ақындардың мұралары біршама жинақталды. Әрбір өлеңге
текстологиялық талдаулар жасалды. Соның нәтижесінде
Дияқажының шығармашылығының толық жинағы дайын
тұр. Онда ақынның артында қалған дастандары мен
өлендері, айтыстары, өлеңдері топтастырылды. Сондайақ Жуасбай ақынның да мұрасы реттеліп қалды.
Дияқажы
бұрынғы
Қарқаралы
уезі
Ақшатау
болыстығының оныншы ауылында 1871 жылы дүниеге
келген. Ақынның қызы Қайыркүл апай өз жазбаларында
ақынның туған жылы ретінде 1873 жылды көрсетеді. Ол
кісінің қандай дерекке сүйенгенін дәйектей алмадық.
Алайда дияқажытанушылар бірінші деректі алға тартады.
Оның да себебі бар. Атап айтқанда ақын өзінің туған
жылын өз өлеңінде қалдырып кеткен.
«Кәрілік» деген өлеңінде былай дейді:
Жиырма жетіншінің перуай марты,
Қонжидым жас беліне елу алты.
Жиырма, отыз, қырық аралары,
Жігітке мөлшер екен жастық шарты.
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Шығармалары
Бәрінен осы жастық желіп өтіп,
Кәрінің алды болдым, жастың арты.
Бұл топта Түйте деген ілу - шалу,
Болмаса кем де кем-ақ бізден қарты.
Бетті бұр Құдайыңа Құраныңмен,
Өлімнің күнде ызыңдар пароқоты.
Бұл өлең ақынның өзі айтқандай 1927-ші жылы
жазылған. Енді осыдан ақынның келіп отырған 56 жасын
алып тастасақ айырма - 1871 болады. Ақынның туған
жылы осы - 1871 -ші жыл. Егер ақын 1873-ші жылы туған
болса онда алпыс жас жасамаған болып шығады.
Ақынның «Адасқақ» деген өлеңі бар:
Адасқақ алпысымда салар әнім,
Адасқақ артымдағы қалар әнім.
Ай қорғалап, тәжінде күн тұтылып,
Алтын сақадан Дияң қалды ұтылып.
Бұған қарап ақынның алпыс жас жасағанын көреміз.
Олай болса ақынның туған жылы - 1871 -ші жыл.
Дияқажы сүйегі бойынша Қаракесек ішінде Керней
болады. Осы ата осыдан екі жыл бұрын Арқа жерінде
бұрынды - сонды болмаған үлкен ас берді. Сол аста
ұрпақтары жыл сайын Керней жұмалығын өткізу жөнінде
бэтуа жасасқан еді.
Биылғы жұмалықта Дияқажының туып - өскен жері
Жарылғап ауылында ақын рухына бағышталып Қатым
Құран түсіріліп, құдайы дәм берілді.
Осы жерде 1923-ші жылы ақын мектеп ашқан болатын.
Бүгінде ол құрылыстың орыны ғана қалған. Сол жерге
ақынға көрнекі ескерткіш ашылды. Сонда ақынның туған,
қайтқан жылы ретінде 1873 - 1933-ші жылдар көрсетілген.
Ескерткішті қойған Қайыркүл апамыздың қызы - София
апай.
Бұлай жазғанда ол кісі Қайыркүл апамыздың күнделігінде елтірілген дерегіне жүгінсе керек.
Ақынның азан шақырып қойған есімі - Мұхамедия.
«Пайғамбар есімін алып жүру үмбетіне ауыр болады»
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Дияқажы
деп кейінгі буынмен Дия атанған. Қажылыққа жүргеннен
кейін біржолата Дияқажы атанады.
Дияқажы жуан ата тұқымынан. Бес Мейрамның қолын
басқаратын Көкбөрі Жарылғап батырдың жұқанасы.
Жарылғаптың үлкені Жәнібек би заманында патшалық
Ресейден оқалы шапан киіп, билік айтқан адам. Оның
баласы Бисейіт те би болған. Ол Хан Кененің бас биі
Құрманмен дос болып, оның Аққыз есімді қызын баласы
Берденге айттырады. Өзі кісі қолынан жазым болады.
Жесір қалған Салтанат бәйбішесін ағайындары әмеңгерлік
жолмен інісі Ақсейітке қосады. Одан Керней еліне ширек
ғасыр сайлаусыз болыс болған Құлжанбек болыс туады.
Берден мал басы қаулаған бай болады. Алайда жиырма
тоғыз жасында шешектен қайтады. Келесі жылы асы
берілгеннен кейін ағайындар тағы да әмеңгершілік жолмен
Аққызды өзінен жеті жас кіші Құлжанбекке қосады. Аққыз
ризашылық танытпайды. Осыған байланысты Аққыздың
екі ауыз өлеңі ел ішінде сақталған:
Мен болдым сұр қулық,
Бес атадан біз тудық.
Ізгі жақсы жиналып,
Қылды-ау бізге бас зорлық.
Зорлық емей немене,
Бір шешеден туды деп
Арғымақтың үйіріне
Тай таласқан не сұмдық?
Дияқажыға ақындық осы әжесінен жұққан дейді. Ол
кісінің мұнан басқада өлеңдері ел ішінде жақсы сақталған.
Соған қарап болса болар дейсің. Алайда нақ осы Жәнібек
атасынан ақындар көптеп шыққан.
Берденнен төрт бала қалады. Ахметі әкесі дүниеден
өткенде сегіз жаста екен.
Аққыз Құлжанбектен төрт бала көреді. Қазақ қыздары
арасынан шыққан алғашқы академик қыздарымыздың
бірі Шәрбан Батталова осы Аққыз әженің шөбересі.
Құлжанбек ол тұста би екен. Ол ағасының балаларына
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жақсы қарайды. Ахметті алдымен Созақта, соңынан
Хиуада оқытады.
Ахмет оқу тауысқан соң бұл дүниенің тірлігімен
айналыспайды. Ахмет сопы атанады. Ахметтің алғаны да
жуан атадан. Тоқа Байбектің Саржанының қызы Балқия
кейін көшелі бәйбіше болыпты. Ахметте көп жасамайды,
отыз тоғыз жасында сүзектен опат болады.
Жас Дия сауатын өзінің әкесі Ахметтен ашады.
Нағашысы Қойлыбайға еріп, Созақ медіресесін тауысады.
Онан кейін әкесі Ахмет өзі апарып Ақмешіт медіресесіне
береді. Алайда оны аяқтамайды. Қарқаралыдағы Құнанбай
мешітінің имамы Амандостың Сыздығымен атақты
«Ғалия» медіресесіне түседі. Онда екі жыл оқиды. Оны да
аяқтай алмайды. Әкесі Ахмет қайтыс болып, елге қайтуға
мәжбүр болады.
Елде сынықшылықпен, емқостықпен айналысады.
Құлжанбек болыстың тілмашының көмекшісі болады.
Шаян тілді Дия бұл жылдары көптеген әжуа өлең жазады.
Ел ішінде ақындық атағы шыға бастайды. Құлжанбек оған
Кәрсен Қозыбақ Сырғаның Беркінбайының қызы Шәуенді
айттырып, бөлек шығарады. Беркінбай да жуан аталардың
бірі. Ұлы тәркіге Шет ауданы бойынша алғашқылардың
бірі болып ілігеді.
І909-шы жылы атасы Беркінбай мен Құлжекеңнің
қолдауымен 895 сом қаржы жинап, қажылыққа сапар
шегеді. Ол сапары «Қажы бардық» деген өлеңде
кестеленіп қалады:
Ырылдасып,
Қырым асып
Қажы бардық.
Өліп, талып,
Көбі қалып
Азы бардық.
Діні ислам,
Дін мұсылман
Елін көрдік.
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Жолдан таймас,
Сөз айнымас
Қолды бердік.
Мекке, Мәдинада болады. Қаражатын кітапқа салады.
Аристотельдің, Әбу Синаның шығармаларын алады.
Қайтар жолда білімін көтеру үшін Түркияда қалып қояды.
Жағдайын, білім алғысы келетінін айтып түрік үкіметіне
хат жазады. Хат қанағаттандырылады, оқуы үшін арнайы
қаржы бөлінеді. Сол жылдың наурызынан бастап қыркүйек
айына дейін Айя - София медіресесінде үздік оқиды.
Куәлігіне белгілі түрікшіл ас-Солтан Ғабділ Хамитжан
қол қояды. Бұл кейін Дия ұсталғанда түрікшілдермен
байланысы болды деп айыптауға негіз болады. Сондайақ әкелген кітаптары шетел агенті деп айыптауға айғақ
болды.
Бұл жылдар да ақ қағаз бетінде қалады:
Шығандап маң даламнан тілін білдім,
Барынша жақсы құлық бойыма ілдім.
Айтады қыр қазағы ғалисан деп,
Суындай бізде бар деп білім Нілдің.
Қол қысқа айтып, айтпай керегі не,
Заманның кез болдық қой кереңіне.
Ол жақта Беркінбайлар табылмады,
Қүлаштап жүзе алмадық тереңіне.
Тобылғы сапты қамшы берегінен,
Не пайда қауақ басты зерегімнен.
Елге кеп жаратпадым ғүсылына,
Білімді алған түркі Керемінен.
Аз жылдың ішінде бес тілді игерген ол қайтып келген
соң Құлжанбекке тілмаштық қызмет көрсетеді. Екінші
жағынан емқостығын жалғастырады. Елді шешектен,
сүзектен жазуға белсене араласады. Қысқа өлеңдер жазуды
сиретіп, дінибаяндар жаза бастайды. Ол кісінің көптеген
дінибаяндары мен тарихи жырлары жойылып жіберілді.
Тек «Мұхаммед», «Шаһарбану», «Сақырап», «Қасеннің
өлімі» сынды бірқатар қиссалары қалды.
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Дияқажы ел тәуелсіздігі жолындағы күресін тарихи
жырлар жазып, Қазан төңкерісіне дейін бастайды. Ақын
«Ерназар - Бекет» атты тарихи дастан қалдырды. Өкінішке
қарай ол бүгінгі күнге шалажансар күйінде жетіп отыр.
Дастанның көп жерлері ұмытылған. Жолдан қосылған
«зерттеушілердің»
қолдан
жасаған
шумақтарымен
толыққан.
Патшаның қазақтан солдат алуы туралы жарлығы
шыққаннан кейін Дияқажы біржолата ат үстіне мінеді.
Жанына жігіттер топтап, ашықтан ашық қарсы шығады.
«1916 жыл» атты өлең шығарады:
Николай патша Екінші,
Бұйырды қырғыз, қазаққа.
Сухомлинов генерал,
Шашты жарлық бұл жаққа:
Мың тоғыз жүз он алты,
Тура ғып милләт санаққа.
Жиырма бесінші июньде,
Солдатқа жасты алмаққа.
Қанды қырғын соғысқа,
Шошынды жүрек бармаққа.
Әркім қылды бір далбас,
Себебін тауып қалмаққа.
Құзыры жүрген ақ патша,
Көнсін бе бекер қалжаққа Аққайранша шоршытып,
Көкқоянша ыршытып,
Ілді тізіп қармаққа.
1913 - 14-ші жылдары Жәмші өзенінің бойына келіп
тоған байлайды. Елге сөйтіп жер емшегін емуге сеп болады.
1923-ші жылы өкіметке хат жазып, Жәмші тоғанынан
мектеп аштыруға қол жеткізеді. Қарқаралыдан Юсуп деген
ноғайды алдырып, сабақ оқытады. Өзі де дәріс береді.
Белгілі жазушы Жүсіп Алтайбаев осы мектепте оқыған.
Қажының соңғы шәкірті Қаппар Беркімбайұлы ақсақал
биыл 94 жасында Ақшатау кентінде қайтыс болды.
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Қызылдың заманында Жәмші жол өті болғандықтан
көптеген ноқайлықты бастан өткізеді. Дияқажы өзі бастап
атқа мініп, қашқан ақтың біреуін де Қытайға өткізбейді.
Елге лаң салған қызылдардың көзін де жойып отырған.
Бұл жолда оған даланың тағы бір көкжалы Тоқсантайдың
Қапасы көмекке келеді. Қапас қолында қырық жігітке
дейін қол ұстаған. Ол кісі де бүлікшіл ақын болған.
1923-ші жылы өкіметке өлеңмен хат жазып,
атқамінерлердің елге жасап отырған қиянаттары мен
озбырлықтарын сынайды:
Мың тоғыз жүз жиырма үш-доңыз жылы,
Кәрі ақын Дияқажы Ахметұлы.
Нақақтан жәбірленіп, жапа шеккен,
Себеп боп жалғыз ауыз ащы тілі.
Коммунист кеңесінен жолы басқа,
Өңшең байшыл қудалап құлқын құлы.
Уағында егін, пішен болып сияз,
Жандарал, судья мен князь, ояз.
Елінде Ақшатаудың ойран салып,
Қой сойып, қыз ойнақ қып жатқан бір жаз.
Советтің қызмет атын қойып алған,
Ұр да жық, өңшең есер тойғанға мәз.
Осыны ақын түгел көріп отыр,
Не істеп, не қойғанын теріп отыр.
Жыр қылып айтып берсем, өкімет өзі,
Бір тезге салар-ау деп сеніп отыр.
Шыдамай зорлығы мен қорлығына,
Тәуекел, жұртқа айтқым келіп отыр.
Егін, пішен уағында сияз келді,
Бұйра шашты, бұлтық тамақ князь келді.
Николай үлығындай кекірейген,
Сарпұшық Көмекбай бас ояз келді.
Сөйлеген көмейінен көлгір қара,
Нарсудпын деп бір сұлу міраз келді.
Бастығы Айдау Жүсіп, Жүзжас келді,
Хатшыға жынды Кәбіш, Ғаббас келді.

Шығармалары
Бүкіл жазда он жұмыс дауы бітпей,
Бастықтар бай, ұрымен айлас келді.
Іс орнына қыз қуып, жар жағалап,
Күндіз қымыз, түнде ылғи ойнас келді.
Нөкері бастан бақай жастан келді,
Қымыз ішіп, қыз қуған мастан келді.
Жүз қой сойыс, алпыс ат арықтатып,
Шараның жұмысына қастан келді.
Қыз үшін ақырында Аманды атып,
Бәрінен де осы ісі астам келді.
Ілесе бұларменен өрт те келді,
Шешек, сүзек, қызылша, бөртпе келді.
Келіннің аяғы, қойшының таяғы боп,
Шаруаның егініне дерт те келді.
Бұған қалай шыдасын ақын енді,
Өлсем шейіт деген бір сертке келді.
Есімдері аталған адамдардың барлығы да уездің тізгінін
ұстағандар еді. Тексеріс болып, біразы таяқ жейді. Алайда
осыдан бастап Дияқажының басына да қара бұлт үйіріледі.
Алғаш Қарқаралы түрмесіне сол жылы қамалады. Одан
кейін қамау жиілейді. Жиырмасыншы жылдардың аяғында
Ақшатау болыстығына қызыл сот болып белгілі жазушы
Сапарғали Бегалин келеді. Сапарғалидың да сол кезде
ақындық атағы дүркіреп тұрады. Ел екі ақынды айтысуға
итермелейді. Сапарғалидың жазба ақын екендігі белгілі.
Айтыста сот оңбай жеңіледі. Содан бастап сот ақынның
соңына түседі. Сол сот хаттауымен Дияқажы Қарқаралы
түрмесіне жабылады. Алайда оны Угар Жәнібеков
шығарып алады.
1925-ші жылы Мәннан Тұрғанбаевтың Қарқаралыға
ауысуымен байланысты ақынның саяси күрестегі
белсенділігі арта түседі. Ол кісілер бұрыннан дос болған
адамдар. Дияның біраз өлеңдерін осы Мәннан басқан.
Ақынның Мәннанға деген қүрметін мына өлеңнен
көруге болады:

Дияқажы
Мәннан ибн Тұрғанбай,
Сөз сөйлейді толғанбай.
Күле сөйлеп айтқанда,
Дәл төбеңнен ұрғандай.
Теріс кеткен қарашын,
Сайрақ жолға салғандай.
Кіріп шыққан міскінің,
Бермесе де алғандай.
Сыбырлап та сыртыңнан,
Аяр қылмас жалғанда-ай.
Тілдескен жан өзімен,
Аплатон ба деп қалғандай.
Лұқпанды еске салады,
Ешкімде жоқ бұл маңдай.
1928 - 30-шы жылдардағы «Шет дүрбелеңіне» белсене
араласады.
Ақынның
Алматыдағы
оқыған
баласы
Мұхммедкәрім де осы топтың жуан ішінде болады.
Алайда бұл жолы ашық кете алмайды. Өзі «көлеңкеде»
қалады. Аталасы Қырбастың бір бұтағын Қытай асырып
жібереді.
Бірақ көтеріліс басшыларының бірі болды деген жаламен
ол тағы қамалады. Бұл арада ақын айналасына қалам
қуатымен әбден танылған болатын. Бегалин, Шамсин,
Құлғарин, Сақатаев, Есбаев, Айдаров, Досымақов сынды
ел тізгінін ұстаған «азаматтарға» өткір сарказмді бірқатар
эпиграммалар жазды. Бір ғана мысал келтірейік. Пристав
Құлғаринге жазған арнауының алғашқы екі
жолы
мынадай:
Царь.
Скупой,
Весьма тупой, Құлғарин...
Ақынның мұндай «арнауларының» ұзын саны оннан
асады. Осыдан кейін оның соңынан шырақ алып түсушілер
саны да көбейе түседі. 1930-шы жылы Дияқажы түрмегетағы да қамалады. Бұл жолы жолдастары, тіпті Угардың
өзі түк жасай алмайды. Сол жылдың 25 маусымында
Қарқаралыда сот өтеді. Халық жауы ретінде төрт статьямен
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жауапталған ақынға өлім жазасы кесіледі Алайда іске
тағы да жолдастары араласады. Үкім қайта қаралып,
жеңіл жазаға ауыстырылады. Іс мұнымен біржолата
жабылмайды. Қудалаушылар жаңа айғақ тауып, ақынды
күндеге біржолата отырғызады. Келесі жылдың басында
Қарқаралының Үлкенкөлінде атылады.
Ақынның үлкен ұлы Мұхаммедкәрім ескіше, жаңаша
сауатты
болған.
Омбы
семинариясын
тауысқан.
Қарқаралыға келіп тілмаштық қызмет атқарған. Мұғалім
болған. Банктерде басшы қызметтер атқарған. Отызыншы
жылдардағы Шет өңіріндегі бұлғаққа белсене араласқан.
1937-ші жылы ол да халық жауы ретінде ұсталады.
Ол кісі түрмеде қайтыс болады. Ақынның кенже ұлы
Қажыкен / Қажымұхаммед / де өмір бойы қудалау көреді.
Кейін жоғары оқу орынын тауысады. «Мәдениет және
тұрмыс» журналында қызмет істейді. Қызы Қайыркүл де
жоғары білім алған. Кеген ауданында мектеп директоры
болған. Осы апамыз әкесі жөнінде елу сегіз беттік естелік
қалдырады. Ол біздің қолымызда бар. Оны табыстаушы
апайдың қызы - София. Сондай-ақ ақынның артында төрт
мың жолға тарта мұрасы қалды.
Мынау ақынның соңғы өлеңі:
Қош бол, елім,
туған жерім,
Басымда менің билік жоқ.
Заман азған,
Маңдайға жазған
Жазмыштан қашан кім озған?
Көңіл баяу,
Көкірек ояу
Қаламын кейде айқасып.
Сіздерден жырақ,
Білемін бірақ
Сұғамын тілді шайқасып.
Құрсаулы темір,
Қанша күн өмір
Көзіміз оған жетпейді.
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Алдымда өрт,
Болармын мерт
Маған рақым етпейді.
Көңілімде бар арман,
Туған жерде қалмаған.
Сап - сап көңілім, сап көңілім,
Не беред маған зар заман?..
Болат ДҮЙСЕНБАЕВ,
Төрехан МАЙБАС.
02.09.2006.
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I БӨЛІМ
ӨЛЕҢДЕРІ
Ақын -жүрек айнасы,
Баспа сөз - пайдасы.
Тілі - жау басына,
Басқаға - пайдасы.

Дияқажы
АДАСҚАҚ

Адасқақ алпысымда салар әнім,
Адасқақ артымдағы қалар әнім.
Ай қорғалап,
тәжінде күн тұтылып,
Алтын сақадан Дияң қалды ұтылып.

АЗУСЫЗ АТ МІНБЕДІМ

Азусыз ат мінбедім,
Жағасыз шапан кимедім.
Жараттым елге білгенім,
Білуге шаға иледім.
Мойынға күнде түскенмен,
Басымды өзім биледім.
Қалалы бар деп піскенмен,
Бүйідей қайсыл тимедім.
1927 жыл.

АҚЫН

Ақын - жүрек айнасы,
Баспа сөз - пайдасы.
Тілі - жау басына,
Басқаға - пайдасы.

Шығармалары
АЛА ҚҰС
Түс көріп қыран Лашын,
Қияға жайып құлашын.
Жабайы құстан жасқанған,
Оған лайық мына сын.
Болды өзі нағыз қарақұс,
Ермеді танып бала құс.
Ол өкпені көпке артқан,
Ақылсыз Лашын ала құс.
1926 жыл.

АЛЛАНЫҢ МЫҢ БІР ЕСІМІ
Қасымда ағам да жоқ,
інім де жоқ,
Алла алдында ғарыптіктен мінім де жоқ.
Бәдеуидің қанжарынан қүтылған соң,
Мақсатыма жетем деген үмітім көп.
Стамбол һәкіміне сәлем беріп,
Ғарыптік есігінен кірдім келіп.
Алланың мың бір есімін жүрекке ұстап,
Кіргенде Алла асырды маған көрік.
Түрікше тіс арасы босағамын.
Арабша да сайрадым босап тілім,
Орысша да,
парсыша тоқтамадым,
Тақымда болғандайын қосақ атым.
Нұр һәкім мың тексерді,
қарап көрді,
Жосылттым оңды,
солды

Дияқажы
Оқуға солайынша іліктіріп,
Қажетті қаражатты санап берді.
Бір Алла беретінін күреп берді,
Сенетін менің оған жүрек берді.
Түрікше сайрағанда адастырдым,
Стамболда өзімсінген түріктерді.
1909 жыл.

АЛЛАНЫҢ ІЗГІ АТЫ БАР
Бисмилла деп бастайтын,
Алланың ізгі аты бар.
Ләй иллаһи илаллаһ,
Дәлелді ісмі заты бар.
Сүйікті досты Мұхаммед,
Артында қошаметі бар.
Өтерінде бұл дүние,
Үлкен, кіші демейді.
Суыққа түсін салған соң,
Ынтымаққа келмейді.
Жас деп аяп біреуді,
Зорды да көзге ілмейді.
Өлім деген оғы бар,
Ажалдыға сермейді.
Самырза атам аз ауыл,
Кернейдің үлкен баласы.
Белгілі жақсы шыққан көп,
Шым шытырық арасы.
Көгеріп көктеп желкілдеп,
Келе жатқан Әбдібай,
Қайғы болды қазасы.

Шығармалары
АЛТЫН САҚАМ ҰТЫЛДЫ

Есіл Ленин данышпан,
Қайратың мол арыстан.
Айламен алып әлемді,
Арамның қорын тауысқан.
Қақтыққап кәріп ел бастап,
Қараңғыда жол бастап,
Қайырымсыз қаза жабысқан.
Соққы жеп жауыз мәлемнен,
Жойылып бетің әлемнен,
Еңбекші кедей жұртыңның,
Қабырғасы қайысқан.

Асыл гауһар, алтыннан,
Құрылып шыққан дене едің.
Үш жүз жыл асып лаулаған,
Жалынды басқан сен едің.
Жүректе жігер, баста ми,
Күш - қайраттың кені едің.
Қамта асын қалдырмай,
Әулиедей жебедің.
Жұрт қылып, бәрін дулатып,
Артыңа тастап шулатып,
Келмеске қарай жөнедің.
Ұстазың Маркс, Энгельс,
Жолдарын даңғыл жүргіздің.
Еңбекшілі дүниенің,
Бірлес деп ұран білгіздің.
Езілгенді ел қылып,
Тегістік дәурен сүргіздің.
Көпшілік кеңес орнатып,
ІІатшалар ішін күйгіздің.
Атқа мінер жауыздың,
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Ер тоқымын үйгіздің.
Орақ, балға, қызыл ту,
Байладың ер деп қалың ну.
Белгісін салып бастаушы,
Әуезе жарық жұлдыздың.

Ортақшыл тегіс жол аштың,
Оқ үстінен оқ алмай.
Айлалы қайрат жүргіздің,
Жуанды кемітіп жонардай.
Бай - патшаны құлаттың,
Түбінен қырыққан томардай.
Ескіні түзеп жаңарттың,
Шаншарды басқан сонардай.
Қолайлы көсем, есіл ер,
Нашарға бақыт болардай.
Есіргенді жер қылып,
Езілгендер ел болды,
Еңселеп қалған оңалмай.

Ашуың емес, айдының,
Ақсақ Темір көреген.
Данышпан Лұқпан әкемдей,
Қай әлсізді демеген.
Ескендір Зұлқарнайындай,
Әлемді кезген кезеген.
Кезе жүріп келісіп,
Өз бағытын түзеген.
Жасырын жүріп жасқанбай,
Жауына оғын безеген.'
Астамдық көрсе аңдайтын,
Ақыл - ойы сезеген.
20

Шығармалары
Дер кезекте дерттеніп,
Дауасы жоқ шорт жеңіп,
Қасірет болды не деген?
***
Жалқыбай түсіп Ленин ер,
Қыламынмен қылған ер.
Энгельс, Маркс секілді,
Жапрода білгіштер.
Бұл жолды солар сөйлепті,
Ақылмен ойлап, салып зер.
Көрсете алмай іспенен,
іштерінде кеткен шер.
Үшінші білгіш қаһарман,
Осы Ленин кемеңгер.
Жан аямай кірісті,
Осы Ленин кемеңгер.
Дүниені жеңіп еңсерген,
Капитал патша теңселген,
Бізде жоқ
бүгін көр
Сайын қыран ерлердің;
Мың жылдан бергі әлдісін.
Бейнетпен жиып құрады,
Әлемнің кедей сорлысын.
Бай, зорда кеткен кегінің,
Қайдағы өлі қорлысын.
Ерінбей жүріп ерік алып,
Толтырып бергі, арғысын.
Ертерек кетті есіл ер,
Еңбекке болып қара тер,
Нашардың алып алғысын.
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Жуан ру, азулы,
Басында тұқым туғаның.
Нашарға зәбір көрген соң»
Туғаннан қолды жуғаның.
Еңбекші кедей, ел жиып,
Жігермен қайрат қылғаның.
Аспандап жүрген астамның,
Астынан ауды құрғаның.
Қажымай нелер қиыннан,
Жауыңа оғын қырладың.
Әлсіретіп, асқынтып,
Алып жерге ұрғаның.
Жолың сара, сен кеттің,
Жолында нашар жиғаның.
Жыл сайын сені жоқтаймыз,
Біз бұқараң елдегі.
Бай - патшалар тұсында,
Ел ме едік қазақ, біз тегі.
Тышқан едік бас қорғар,
Мысықтың болған ермегі.
Себеп болып дүниеге,
Ленин ердің келмегі.
Езілгенше басшы боп,
Ерікті алып бермегі.
Зәндемі талай қулардың,
Қырқылып құрған өрмегі.
Еріксіз жарға қамалып,
Бір күнде сынды Романов,
Мың күн тұрған шөлмегі.

Арқасында Лениннің,
Қазақстан атандық.
Ойымызға келмеген,
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Бостандық, теңдік, дат алдық.
Жамыраған ел едік,
Мемлекетке маталдық.
Достын берген жемісі,
Ден көңілге жат алдық.
Ит пен құсқа жем едік,
көрмедік қағу, қаталдық.
Ұзын сөздің қысқасы,
Елді ілгері апардық.
Көркейіп көрік, гүліміз,
Гүліміз жазу тіліміз,
Алғыс айтып біз қалдық.

Владимир Ильич,
Әлемге келген қуантып,
Қадам басты дүниеге,
Жылағанды жұбантып.
Зәрлі болды дүшпанға,
Жылаған бала уантып.
Тағынан жұлып тайғызды.
Талайды қан суалтып.
Ырысты желі бақыттың,
Буланып шөлде мұнартып.
Иісін алған әлсіздер,
Төседі мұрынын құмартып.
Талайдың тұқымын құртты,
Шет елге қуып ұлытты,
Бәрінің ізін қуартып.

Езілгенді ел қылған,
Нашар тапты бел қылған.
Асықпай, саспай, қажымай,
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Дұшпанын жеңіп, жер қылған.
Қорғалап қалған қорқақты,
Жүрек салып ер қылған.
Дүниенің жауыз байларын,
Бәрін де арам тер қылған.
Тастөбеден тап басып,
Қаздырып, ойып көр қылған.
Қаралы қазақ кез келіп,
Кезегі жоқ тез келіп,
Нашарлар жасын сел қылған.

Мың тоғыз жүз жиырма төрт,
Жылының қысқы санында.
Жиырма числасы,
Ғинуардың айында.
Горька деген бір қыстақ,
Мәскеудің дейді маңында.
Неше күн жүріп дем алмай,
Мақсатқа жеткен таңында.
Дүниеден көшті есіл ер,
Кедейдің жүріп қамында.
Ортақшыл, көпшіл, тегісшіл,
Деп сілтеген заңында.
Жасарып жасыл жапырағы,
Торқа болсын топырағы,
Рахатты жатып жайында.

Әлемді қара мұнарлап,
Айым мен күнім тұтылды.
Тағдыр шіркін тап келіп,
Алтын сақам ұтылды.
Зарды қосып қорланып,
24
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Қайғыда қандар жұтылды.
Қаралы қазаң төс болып,
Қабынған дұшпан құтырды.
«Ит үреді, керуен көшеді»,
Деген мақал сықылды.
Мың жерден құрып айласын,
Шашса да уын сыйқырлы.
Оң сілтеген оңынан,
Айқын сара жолыңнан,
Кім айырар жұртыңды.
1924 жыл, 13 март.

АМАНАТ

Әке жоқ,
сәлем айттым өз анама,
Ақсақал дұғагөйім, қарт бабама.
Ініме қасымдағы ақыл айтып,
Бұрылдым жылап жатқан жас балама.
Сен неге көп жылайсың,
Кәрім батыр,
Сендей жас
жетім бала толып жатыр.
Бірі олай себептен,
бірі былай,
Әкесі үйде отырып өліп жатыр.
Қасыңда мына тұрған менің інім,
Жоқтатпас тірі қайтсам бірер жылым.
Өліп кетсем өзің де күн көрерсің,
Аллаға тапсырдым ғой бар да тілім.
Анаңа сәлем айт,
налымасын,
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Сендерді жақсы оқытып асырасын.
Құр қол қалдырған жоқ қой Құдай,
Берді ғой сүйеу қылып төрт баласын.
Дедім де орнымнан атып тұрып,
Бауырыма құшақтадым сүйіп-сүйіп.
Тапсырдым бір Аллаға дедім дағы,
Арбаны қатты айдатып кеттім жүріп.
Көз жасым көл боп ақты көкірекке,
Майысқақ дерті түсті бел сүйекке.
Артымда қалып қойған
Кәрім жаным,
Жылайды түсіп жерге,
ұшып көкке.
Дауысын Кәрімімнің естігенде,
Орынымда отыра алмадым,
бас айналып.
Артыма тез қарадым көзім салып,
Келгендер кетіп қапты баламды алып.
Кеткенін Кәрімімнің көргенен соң,
Мен жаздым мына зарды қалам алып.
1909жыл.

АРЫЗ

Ассалаумағалейкум,
Ғабдулхамит ханымызға,
Қиындық іс кез болып жанымызға.
Құтылып бәдәуилер қанжарынан,
Жалаңаш келіп тұрмын алдыңызға.
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Ақинақ түрік сапы,
Алмасым деп,
Мен сізге келіп тұрмын андасым деп.
У-шу боп көтерілген жаз көштейін,
Сапарлас елге қайтты қандастарым.
Білініп осылайша жалғыздығым,
Намыстың отына мен май тамыздым.
Жерінде ататүрік мен қалайша,
Жүрем деп ұстап кетті абыздығым.
Мен келдім бабатүрік даласынан,
Қазақтың Қарқаралы қаласынан.
Оқу іздеп Стамболда қалып қойдым,
Тәбәрік болмаушы ма ед ағасынан.
Осымен сөз қалмады айтар енді,
Орнымда сіз болсаңыз қайтер еді?
Сыйғызып Стамболға талаба ғып,
Арқаға дамолла ғып қайтар мені.
Емеспін жүрген жайдақ ел шетінде,
Айтасыз қандай ғақыл мен шетінге.
Қағыңыз құлағыңызды бірге,
тақсыр,
Шақырам Қарқаралы мешітіне.
1909 жыл.
АСҚАРҒА

Асқар жолдас,
Дударай бас.
Қанымыз бір қазақпыз ғой,
Қамай бермей есігіңді аш!
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АСТАРҚАНДА
Бата жасап ақсақалдар дастарқанға,
Дәм іштік бөтен жерде - Астарқанда.
Барамыз кетіп біздер беймәлімге,
Осында қосылар ма екен бастар тағы?!
1908 жыл.
АТА-АНАҒА ХАТ
Ардақты,
қадірлеген атам,
анам,
Алдыңда бас иеді кәріп балаң.
Мал беріп жаман күйеу жатыр бұғып,
Шынымен кетпекпін бе,
жоқ деп шарам?!
Сана жоқ,
сасық бір жас шалдан төмен,
Малы арам,
атаң,
анаң одан жеген.
Балаң ем көкрегінде ойнақ салған,
Бар ма еді тап осылай болам деген?!
Жан әкем,
құрметтеген емес пе едің,
Балаңа обал болар демес пе едің.
Еткенің сырттан сауда әділет пе,
Қалайша өз балаңмен кеңеспедің?!
Мүмкін ол бір дәулеттің ұлы шығар,
Өзі емес,
маған күйеу пұлы шығар.
Сонда да теңі ме деп қарамадың,
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Мүмкін ол тек құлқынның құлы шығар
Неге атам,
ұмытасың,
менің еркім,
Бала деп туған күні берген сертің.
Қызыңды шығандатып мал орнына,
Суисың неге сонша бертін-бертін?
Қаншалық ұл мен қызда айырма бар,
Қарайтын біреуге кең,
біреуге тар?
Қайсысы болса дағы
күйеу,
келін,
Бәрібір бөтен адам болатын жар.
Ақыры бір сұрауға жауап берші,
Осы да санаңызға емес пе ерсі.
Ұлыңыз, қызыңызды қатар қойып,
Қайсымыз тарттық сізге,
сынап көрші.
Балаңмын, өз басыма ерік сұраймын,
Бәріміз пендесіміз бір Құдайдың.
Ата-анам қадірлеген, қасиеттім,
Өздерің қолдарыңда барлық қайғым!
АТЫЛДЫ АМАН
Бірінші егіншіден басқа ел тапты,
Ішінде жақсы,
жаман араласты.
Аузынан сөз,
малынан ерік кетіп,
Адамы Бесатаның жаман састы.
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Бұл елдің арлылары,
малдылары,
Ұстасып жағаларын,
басын қасты.
Белгенді Аққұдықта бес күн жатты,
Көп атты түнде шауып тұралатты.
Айыншы Тоқыраудан Балқаш құлап,
Көп үшін қиналған Аманды атты.
Қайырар Құдай қашан мұның кегін,
Сабаздың нақақ қаны жатпас тегін.
К. үшін атылмаса Аман сорлы,
Кім білер кімнің баран,
кімнің көгін.
Жаярдың думан басы Аман еді,
Қанқұйлы мынау неткен заман еді?
Жігерлі азаматтар жоқтамаса,
Айнаға етек басты жаман еді.

ӘБЕНГЕ
Кернейге болыс енді Әбен болды,
Әңгіме осыменен тәмам болды,
1905 жыл.
ӘДІГЕНЕ, БОТБАЙСЫҢ
Бардайсың,
жоқтайсың,
Әдігене,
Ботбайсың,
Бексейітке қосылып
Қай уақытта тоқтайсың?
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БАБАСҚА
Жирен ала сақалды,
Жыпық көзім,
Өткен жылдан қалмады сенің сөзің.
Зылиымды қасыңа отырғызып ап,
Айнаменен қарашы өзіңе өзің.
БАЙ МЕН МИЛИЦИОНЕР
Бай:
- Міндің келіп мойныма,
Қорғаладық қойнына.
Көтердік қой,
көндік қой,
Ойнағың мен ойныңа.
Өтірік пе,
милиционер,
Ақ деп саған кім сенер?!
Милиңионер:
- Ен заманда өсірдің,
Бәрі сенде кесірдің.
Байлық,
бектік,
зұлымдық,
Басыңнан түгел кешірдің.
Осы ызаңа,
боржуа,
Не істесек те рауа.
Бай:
- Қызды ауылда қыз ойнақ,
Шаш қайырған сүр бойдақ.
Қымыз бен етті місе етпей,
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Қайнаттырдың балқаймақ.
Өтірік пе,
милиционер,
Демекпісің бұл да өнер!
Милиционер:
- Қатын алдың қос-қостан,
Жүргенде қаңсып біз бостан.
Күмпиіп қарның,
семірдің,
Бұралып жүрдік біз аштан.
Тап осыңа,
боржуа,
Не істесем де рауа!
Бай:
- Еш тыныштық бермейсің,
Өз мініңді көрмейсің.
Ие қылмай малыма,
Зорлық жасап жерлейсің.
Өтірік пе,
милиционер,
Мұныңа сенің кім көнер?!
Милиционер:
- Еңбек етпей байыдың,
Зорлық сенде байырғы.
Бүгін,
міне,
тартқаның,
Сол ісіңнің айыбы.
Ызаңа сол,
боржуа,
Не істесем де рауа!
1922 - 23 жыл.
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БЕЛСЕНДІ, БҰЗЫҚ, ШАБАРМАН
Қазақтан болған милиция,
Шауып келсе жалпылдап.
Атыңды байла,
қойың сой,
Деп ақырса шаңқылдап,
Зәреміз ұшып қорқамыз,
Денеміз біткен қалшылдап.
Үй тазалар қыз-қатын,
Жалаңаш бұты жалтылдап.
Жүгіреміз зыр қағып,
Жүрегіміз тарсылдап.
Сөз сұрасаң ақырар,
Ашумен басы қалтылдап:
- Напрасно.
собака,
Сөйлеме, - деп былшылдап.
Отырамыз тұншығып,
Құр көзіміз жылтылдап.
Жүгіреміз зыр қағып,
Бетінен келмей тымпылдап.
'Гойып алып тамаққа,
Мастанады сылқылдап.
Көзін салып қыз жаққа,
Буындары былқылдап.
Қалтасына ақша сап,
Марш басады қутыңдап.
Аларын алып,
аттанып,
Бір-біріне мақтанып,
Күліседі сылқылдап.
Жерошақта жас бала,
Сүт сұрайды қылқылдап.
1919 жыл.
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БЕРЕК
Біздің іске керегі:
Шөптің өлеңі,
Тулақтың сереңі,
Саусақтың терегі,
Жігіттің берегі,
ІІІалдың тереңі.
1918 жыл.
БҮЛІНШІЛІК
Төлбасысы Қырбас,
Бәубек дерттеніп,
Тура келген ажал оғы мерт келіп.
Жыл аралап берген аста бүліндік,
Басқа атаға қарай алмай өртеніп.
ҒАЗЫРЕТ ҒАЛЫ
Бейне бір ірі қылып тастан ойған,
Ұзыны,
көлденеңі бірдей бойдан.
Сапары екі мұрттың екі жақта,
Тамаша,
Құлағынан орап қойған.
ҒИБРАТ
Оқу тескен,
он талаба данышпан,
Тесік өкпе ғылым тескен ғалисан.
Бірі айтып ғылым артық,
бірі мал,
Бір-бірінен асып айтып таласқан.
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Бірі айтады ғылым болған әуелі,
Ғылым да сол,
байлық та сол мәуелі.
Бірі айтады ғылым да жоқ байлықсыз,
Екі жақтың солқыл болған дәлелі.
Жүгінеді,
Ғазырет Ғалы барады,
Даудың басы сауалдарын салады.
Сонда Ғазырет әрқайсыны жекелеп,
Берген екен он түрлі ғып ғып жауабын.
Аяныша, жер мен көктей, расы,
Көзе тартқан мал мен ғылым арасы.
Ең әуелі,
ғылым әулие еншісі,
Мал - мүкамал перғауынның мирасы.
Тағы сөзін шегелепті,
матапты,
Деген екен ғылым мамық,
мал қатты.
Ғылым берсе иесіне Атымтай,
Мал береді сараң деген атақты.
Таусылмайтын,
ортаймайтын назыма,
Батпан тартқан елге ортақ қазына.
Қызыл түстің болған емес баяны,
Мал алады таупиқ қылған азына.
Қарын үшін жұмсалады мал деген,
Айсыз түнде ғылым болмақ шам деген.
Таусылады,
сарқылады жұмсалса,
Баяндығы ғылым тұрып малдың кем.
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Амандамай суың бойға батпайды,
Түн ұйқысы түгел емес жатпайды.
Сақтамайды сеніп келген мал сені,
Сақтай алса ғылым сені сақтайды.
Ғылым барда ұшпақ шығар тауаны,
Ғылым қусаң болмақ мисап сауабы.
Сираталда тергеу болмақ қисапсыз,
һәм тергелмек мал иесінің жауабы.
1911 жыл.
ДАЛАБАЙҒА
Жануар, қош аман бол, Далабайым,
Саркідір, сабаз атан, балабайым.
Куат күшің барында теңгермедің,
Түйенің шідерақыр қарағайын.
Көзіммен көтергенін көріп едім,
Шам жүктің отыз пұттай жадағайын.
Дәрменсіз мінді үстіңе арам жүлік.
Қай жерден шөп жегізді ала күлік?
Сарыбасов, Беркінбаев арасында,
Қарабет жолаушы еді-ау бүлік-бүлік.

ДОСЫМАҚҚА
Қазыбегім,
Нән жуандым,
Сені көріп қуандым.
Азат екен деп,
Азамат екен деп.
Бәрі бекер екен,
Сенгенім
Мекер екен.
Сейілханым
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Досымақ,
Сенен кедей шошымақ.
Майды шайнап,
Байды сайлап,
Бітіргенің осы ма-ақ.
Суытсың,

суықсың,

Сәулесіндей үттің.
Саусақ бүктің,
Едірейме,
Күдірейме,
Басты мен де тіктім.
1929 жыл.
ЕЛЕС
Меншебек,
бәлшебектің бұл заманы,
Өлмеген көрмек екен тамашаны,
Қария жүз жасаған көрдік демес,
Құбылған жеті жылғы қу дүниені.
Аз байлар көп кедеймен қылып егес.
Ынтымақ арасында болмай кеңес,
Бұрынғы Русияның молшылығы
Ұшты ғой ғапи көзден бір-бір елес.
1919 жыл.
ЕЛ ЖЕГІШ
Сақатаев Ысқақ,
Құтымсыз тыштақ.
Ойына бойы сай,
Өзі де қысқа-ақ.
Шіркіннің көлгірі-ай,
Қақалып елгір-ай,
Ел жеуге ұста-ақ!
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ЖАЗ ҚОНЫСҚА

Жаз қонысқа, қыс тебінге қонғанбыз,
Көгілдірді түсіргенбіз қолға біз.
Мына Дия көктен шал боп түскен жоқ,
Ақсұңқардың сойы дағы болғанбыз.
ЖАН ЖОЛДАСЫМ

Қор болмас деп ойлаймын менің басым:
Күшім бар.
Білімім бар -жан жолдасым.
ЖАНМЕН ҚОШТАСУ

Асусыз алпыс жатыр бір асқар бел,
Оған жету қиындау,
дегенмен кел.
Бұл дәурен өтті, кетті,
қолда түк жоқ,
Самалдай соғып өткен бір сары жел.
Неше жыл бұл тәнімде жан мехманым,
Қиыннан қиып қосқан жаратқаным.
Мал мен бас,
қатын,
бала,
туысқаннан,
Көрінер тәтті өзіме ғазіз жаным.
Аман бол,
кеткен жаным,
келгеніңше,
Тік тұрдым табанымнан өлгенімше.
Кемшілік өзіңді аяп келтірмесем,
Досым-ай,
немді аядым білгенімше?!
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Демеймін аз жасадым әулетімде,
Көп жүріс,
шама - шарқы дәулетімде.
Тарихтың тар кезеңі, алқын - толқын,
Қарт шақта кездескенде нәубетіме.
Көңіліме көп оралар жортқан жоным,
Талабым, талай саққа созған қолым.
Ішінен солардың нәр таңдағанда,
Көремін жалғыз ғана өлең жолын.
Бүгінде тек аузымда сөз,
көңілде ілһэм,
Көкіректе - жалғыз Алла,
қолда - Құран.
Инша Алла.
орен - жаран.
туысым бар,
Сақтасын соларымды Кәрім сүбіхан!
1930 жыл, 15 май.
ЖАНЫМ, АМАН БОЛ
Кеудемде жүрген жаным бір шамшырақ,
Тиісті тәннен жанға не жақсырақ.
Ыстық жан құр ызылдап жүргенімен,
Таппайды орнығуға тәндей тұрақ.
Айырылып қиыспайтын екі достың,
Арасын қоссын Алла қылмай жырақ.
Аман бол, кеткен жаным, келгеніңше,
Тік тұрдым табанымнан өлгенімше.
Кемшілік өзіңді аяп келтірмесем,
Досым-ай, немді аядым білгенімше.
Сен кеттің кұр топырақ, қалдым ғой мен,
Қош аман бол, мен өзіңді көргенімше.
1930 жыл, 15 май.
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ЖАРЛЫҚ
Генерал Сухомлинов деген кісі,
Айтады патшаңыздың жарлығы осы.
Мертік,
Соқыр болмаса қалары жоқ,
Отыз бір мен он тоғызда болған жасы.
Бұл сөзді қазақ- қырғыз естіп алғаш,
Көнбеуге неше түрлі қылды далбас.
Қобалжып біреуі олай, біреуі былай,
Әр жерден қан төгіліп, кесілді бас.
Бұл істен халық қорқып, кетті шошып,
Пұшайды ала алмай қолын қосып.
Ішіне біраз қазақ қосып алып,
Қалың қырғыз жөнелді Қытай қашып.
Ойлары пана қылып Қытай бармақ,
Құтылып бұл пәледен аман қалмақ.
Бар еді орта жолда Гоби шөлі,
Жолықты сол арада қалың қалмақ.
Кез болып бұл қалмаққа,
тартты жапа,
Ежелден ата дұшпан.
Қыла ма опа?
Кісілерін өлтіріп, мүлкін талап,
Ілезде бәрін қылды опа-сопа.
1916 жыл, июнь.
«ЖАС ҚАЗАҚ» ЖОРНАЛЫНА
Сөз жібердім «Жас қазақ» танысуға,
Жер шалғай хатпен хабар алысуға.
Үйде отырып мен дағы қызынамын,
Дегендей бұқа буға азбандауға.
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ЖАСТЫҚ
Уа, жастық,
лапылдаған сен бір жалын,
Көтерген тауды көкке бейне сағым.
Бір күні алдап тастап кетеріңді,
Әуелден айтпасаң да маған мәлім.
Жастық шақ, жарқыраған күнімдейсің,
Кеудемде отым лаулап дүрілдейсің.
Бәрі де албырт,
асқақ дауыл сынды,
Өзіме ешбір мінім білінбейсің.
Жиырма мен отыз жастың арасында,
Кіресің ақылмен ой таласына.
Сонда да жастық жалын басым жатар,
Бой бермей парасаттың санасына.
Қалғанда қырықтың келіп қарасына,
Өмірің түсе бастар сабасына.
Тіршілік үй маңына ұялайды,
Шынардың шыққандай-ақ ағашына.
Ұзамай елу дағы келер жетіп,
«Қарттық, бер деп сәлем»
тәжім етіп.
Жас өсіп, өмір өрлеп, әке болдың,
Өткен күн көрген түстей қалды кетіп.
Арсылдап аш қасқырдай алпыс келер,
Пәнимен,
бақименен тартыс келер.
Ес көнеріп, ақылға күш саласың,
Бой ыдырап,
қайратыңнан қайтыс келер.
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Алпыстың ар жағында жетпіс жақын,
Байқап бас аяғыңды.
ол бір зақым.
Баріне бой ұсынып, тәубе етесің,
Басыңа бекінеді қарттық атың.
Бұдан соң сексен келер - сергелдең жол,
Тірліктен күдер үзіп бергендей қол.
Алдыңда шыбын жаның шырылдайды,
Қызығың,
тіршілігің - бір ғана сол!
Тоқсан тұр торабында тоғыз жолдың.
Тәніңнен шығар жанды жасап болдың.
Осымен өміріңнен үміт кетер,
Артығы неге керек одан зордың?!
Қандай жас келе алатын жүзге теңдес,
Уа, өмір,
өтті,
кетті,
қайтып келмес!
Көнбеске шараң бар ма ойланғанмен,
Кәрілік ол бір нойыс ешкім жеңбес.
Азырақ жастық жайын еттім өлең,
Не керек соза беріп бұдан терең.
Аз сөз алтын болғанда,
кеп сөз күміс,
Кейінгі айтып жүрсін жігіт - желең.
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ЖАУАПНАМА
Жалғыз Алла бірнеше жыл,
Тәніме жан бердің сен.
Үмбет қылып Мұхаммедке,
Иман,
Құран бердің сен.
Қисабы жоқ нығметің жеп,
Қылып жүрмін ғасиянлар.
Әр не қылсаң рахмет дарияң,
Тасқынына келдім мен.
1930 жыл.
ЖОҚ ІЗДЕСЕҢ
Жоқ іздесең
Әдігене, Ботбай бар,
Астыңдағы мінген атыңды жоқтай бар.
ЖОЛДАСЫМ МЕНІҢ СЕНГЕН
Жолдасым менің сенген,
Амандосов,
Жүруші ең бала күннен көңіл қосып.
Жұмыстың бәрін сырттан сол жөндеді,
«Ғалияға» бірге барған сапар қосық.
Қажыға барамын деп шыққанымда,
Ол дағы бармақ болып алды тосып.
Жолдастық сенімімді ақтап бақты,
Кісі деп соны айтыңыз,
жолы ақты.
«Ғалиядан» мен қалғанмын әкем өліп,
Демеді қаражатпен жолға шақты.
Мүбарак сапарласым қылған оны,
Қажылық сүннет қылған жолы ақты.
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Мен қайтып оқымадым,
келмей хәлім,
Ол болса белді адамы Қарқаралының.
Жолына Бір Алланың құлап едім,
Бұл сапар соны бетке ап арқаландым.
Қажыға көмек алып туыстардан,
Оқуға араб барып талаптандым.
Әуелі қажылықпен араб бардым,
«Әл - София» бітіруге талап қылдым.
Бозбала ботатірсек ішінде мен,
Күпсіктей күшік іші барақтандым.
Суретін Қарқаралы қолдан салып,
Оқыған қазақтайын тарақтандым.
Оқудың көбі өтіп,
азы қалды,
Кеудемде сағынышым базынады.
Сынақтан екі саты мүдірмедім,
Атымды ибн Ахмет жазып алды.
Қазақия,
Қарқаралы,
Құшағыңды аш,
Қазақпын сопия өткен қазыналы.
Дегбір жоқ,
Заман асық,
Қаман асық,
Түрікпен жаным кетті араласып.
Жұпарын зар жусанның аңсап келем,
Өзіңмен алайыншы амандасып.
Ассалаумағалейкум,
Қарқаралы,
Ақшатауым,
Ғалияшыл ьәм талаба Амандосов.
1911 жыл.
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ЗАР
Өзің үшін ниет еттім, и л ә Һ и м ,
Расул жатқан раузасын үміт еттім, и л ә Һ и м .
Тастап шықтым мен бәрін,
Қатын, балам, туғаным,
Қалды жылап Кәрім.

ЗӘБІР
Киер киім, тамақ жоқ...
Ел аштықтан қырылды.
Үстіге ілер бұйым жоқ,
Барлығы түгел сылынды.
Істеп киген тон, шекпен,
Налог үшін жиылды.
Жоқтығын шаққан нашарға,
Тиісті жаза қылынды.
Атылган оқ, аққан қан,
Әр жерден білінді.
Ешкі менен қой болса,
Налог үшін ілінді.
Жалғыз сиыр сойылып,
Өлшеу кірге салынды.
Үстімізден оқ дулап,
Өтіміз қорқып жарылды.
Күнде шапқан салдаттан,
Аманы қалған ат мініп,
Жау қайдалап қағынды.
Бес қаруын бар болса,
Бой асырып тағынды.
Қазақ қару шошайтты,
Қарауылдап малыңды.
Енді, халқым қайтесің,
Шүберекке түйген жаныңды.
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КӘМПЕСКЕ
Құтты, сүтті, қазақ малы,
Құзғынның айдауында кетті бәрі.
1928 жыл.

КӘРІЛІК
Бірінші жазылған сөз Оқабайға,
Қорытып ақылымен соқамай ма?
Жала ғып жаман жорта артық айтсам,
Азырақ өзі бізді жұқалай ма?
Болмаса көкейіне түсіп кетіп,
Нығыздап үсті-үстіне сықамай ма?
Екіншілік кеңеселік Түсен шалға,
Жас екен елу алты мешел шалға.
Қаужаңдап өйтіп - бүйтіп тұрар едік.
Қу ажал бола тұрса кешел шалға.
Дәулет болса түс екен қиынырақ,
Мүгедек біз секілді мешеу шалға.
Жиырма жетіншінің перуай марты,
Қонжидым жас беліне елу алты.
Жиырма,
отыз,
қырық аралары,
Жігітке мөлшер екен жастық шарты.
Бәрінен осы жастық желіп өтіп,
Кәрінің алды болдым,
жастың арты.
Бұл топта Түйте деген ілу-шалу,
Болмаса кем де кем-ақ бізден қарты.
Бетті бұр Құдайыңа Құраныңмен,
Өлімнің күнде ызыңдар парақоты.
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Тоғытқан томар суға қой секілді,
Әзірейіл болған күні орақаты.
Күн пәйкі тұржағуын пәрменімен,
Қажының бірақ болар той мен айты.
Әл кетті көмескелеп көзге бұлдыр,
Ашық талтүс болмаса көру ділгір.
Басына ор қараның сағым орнап,
Кеш батса қараудан көз қашып зыр-зыр.
Қартайған бәйге атындай қарқыншыл боп,
Ұрынамын тартқан соң миым сылдыр.
Пайда боп құлаққа да сасық саңырау,
Анық сөз естілмейді тартып күңгір.
Жаныңнан шықылықтап шықпайтұғын,
Сырғыды нәпсі шайтан,
Құдай ұрғыр.
Тауансыз тамызықтап таусылатын,
Базар ғой тарқайтұғын пәни құрғыр.
Қарттықпен араласты қызыл қанғұрт,
Қаусатты отыз екі тісті бықбырт.
Ауыз көркі маржандай тіс жойылып,
Екі езу қисалаңдап суалып ұрт.
Бейімдеп қас пен қабақ, көзді қоршап,
Секілді жауыны жоқ түнерген бұлт.
Айранға шелектегі бас сұққандай,
Ағарды алақ-жолақ сақал мен мұрт.
Зәберкеден басқа дәм уайым да,
Әңгіме болам ба деп жұтсам үстірт.
Жамандай жақсы сөзім күні кетіп,
Атанып болып барам жастарға қырт.
Ауытқып өз мінімді айттым халқым,
Үрайын күйсеуіңді деме бырт-бырт.
Жолдасы керім қатын жастан серік,
Таянды әл азайып кету керек.
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Жас дәурен жаңа тұрмыс маусымында,
Тәттілік татушы еді қант пен ерік.
Шал алмаса мал алар деуге тағы,
Кеңестің келіс байтал заңы берік.
Талай-талай бай қарт бар бір біз емес,
Келіңдер шал-шауқан боп кеңеселік.
1927 жыл.

КЕЗЕК
Ешкімді пәлендей деп түстемеймін,
Қолымнан келсе дағы істемеймін.
Болғанда Құдай біреу, кезек екеу,
Жеңе берем дейсің бе үшке дейін.
КЕЛДІ
Егін - пішен уағында сияз келді.
Бұйра шаш,
бұлтық тамақ кінәз келді.
Николай ұлығындай ызбарланып,
Сары пұшық, көмекбай бас ояз келді.
Сөйлеген көмейінен көлгір қара,
Бір сұлу нарсудпын деп міраз келді.
Шамалы жұмыстарын қорытқанда,
Әйеке,
Иманбектен саяз келді.
Бәрі де қызметкердің жастан келді,
Қымыз ішіп, қызуға мастан келді.
Айына бір тоқтының дауы бітпей,
Зияны пайдасынан асқан келді.
Арам мен адалды бірдей ұяп,
Адам нарқын білмейтін настан келді.
Милиса лайықтас парлас келді
Әртүрлі бұзық мінез жалғас келді.
48

Шығармалары
Бірінің айтқан сөзін бірі қоштап,
Еліктеп бір-бірінен қалмас келді.
Егінге өрт те келді,
дерт те келді,
Келіннің аяғы,
қойшының таяғы деп,
Аралас сүзек,
шешек,
бөртпе келді.
КӨП ТЕҢІЗ
Ақ теңіз,
Қызыл теңіз,
Орта теңіз,
Көп екен теңіздердің аттары егіз.
1909 жыл.
ҚАЖЬІ БАРДЫҚ
Ырылдасып,
Қырым асып
Қажы бардық.
Өліп, талып,
Көбі қалып
Азы бардық.
Діні ислам,
Дін мұсылман
Елін көрдік.
Жолдан таймас,
Сөз айнымас
Қолды бердік.
1909 жыл.
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ҚАЖЫ БОП ОҢҒАНЫМ
Артымда із қалдырдым,
Әлдәріс салдырдым.
Баласын ой-қырдың,
Мектепке алдырдым.
Жалықпай торладым,
Жымындай зорманның.
Баласын жинадым,
Туғанбай, Орманның.
Осында Тойғамбай,
Ыбырай баласы.
Отырған топырлап,
Көзімнің қарасы.
Қазақша ойлайды,
Түрікше сайрайды.
Мұктасар тауысқан,
София бойлайды.
Артта қап азабы,
Орысша жазады.
Тәужіттейд арабша,
Бұл қырдың қазағы.
Баласын кедейдің,
Оқумен теңедім.
Оқыса болғаны,
Қандасым демедім.
Мұрынбоқ сондай-ды,
Саусаққа толмайды.
Имансыз қазаққа,
Оқымай болмайды.
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Танылды байтағым,
Балалар айтағым.
Құранды аудартып,
Тәужитін айтамын.
Боларым,
болғаным,
Толарым,
толғаным
Осылар емес пе,
Қажы боп оңғаным.
Тартады тарамы,
һалалы,
һарамы.
Көбейіп келеді,
Балалар қарамы.
1923 жыл.
ҚАЖЫҒА ЖҮРГЕНДЕ
Шығарып бірге жүрді балам,
Інім,
Аллаға анық шығар дәлел күнім.
Шырылдап төрт жас балам жылағанда,
Көзім жылап,
Сөйлеуден қалды тілім.
Дәл жасым сол уакытта отыз алты,
Баламның алды сегіз,
екіде арты.
Қарамай алды-артыма жүріп кеттім,
Демедім қатын,
Бала,
Шаруа,
Қарты.
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Шығарып салды бәрі - туысқандар,
Өз анам Һәм қарт бабам жьтлады зар.
Шуылдап қатын-балам зарланғанда,
Жаны ашып тұрғандардың бәрі жылар.
1909 жыл.
ҚАЖЬІКЕНГЕ
Алла хақ, Қажымұхамбет, кенжетайым,
Атаңнан аз насихат қылшы пайым.
Дүниеге сенен бұрын келгендіктен,
Жазайын көргенді айтып, сары уайым.
I
Ал, балам, жақсы болам десең аңғар,
Мінез, әдеп дейтұғын екі заң бар.
Алланың бергеніне шүкірлік қып,
Сабыр ет пәлесіне болсаң душар.
Және де ата - анаға бол мейірімді,
Ойлашы олар қандай қызмет қылды.
Сен үшін дүние жинап зарлап әкең,
Ұйқысыз өткізді анаң неше түнді.
Солардың өтемессің жүзден бірін,
Әйтсе де батасын ал, сыйлап тілін.
Алланың көп рахметі болар саған,
Өлген соң дұға қылсаң біліп құнын.
Және туған - туысқан қадірін біл,
Шырағым, шамаңша бол ағайыншыл.
Үлкенге құрмет, кішіге мейірімді бол,
Адамды қылмау керек қара көңіл.
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Көп қара жетім - жесір көз жасына,
Әркімнің келмей қалмас өз басына
Мен де сендім, сен де сен осы дүние,
Айнымай бір қалыпта тұрмасына.
Аурудын хәлін сұрап, қылма зина,
Кұранда Құдай тыйған үлкен күнә
Бұлардын бәрін түгел орындасаң,
Тілеуің қабыл болар, мені сына.
Гы н ы і і і бо л үй ііиіне, үлым, жәче,
Қорықбасын мінезіңнен қатын-бала.
Мезгілсіз үй ішін мазаласаң,
Сенен безіп кетеді ата-ана.

Отын үй кысқа карсы,
қора жама,
Егін, пішен жинай бер, болма шала
Сиыр, қой - қара малга көп көңіл бөл.
Ол болса шаруаңда жоқ еш қамтама
Демеймін жылқы ма дын бір де жамак.
Емес қой ие қылар мына заман
Қораға жатпағанын жима деймін,
Түн болса - ұры - қары, касқыр - қабан.
1921 жыл
II

Қарагым, қара жүрек қорқау болма,
Білмейтін келер, кетер аңқау болма.
Бар-жоғың көрінгеннің қолында боп,
Қүр жыбыр тиянақсыз, жалқау болма.
Қолға түскен малыңды орып тастап,
Қүлқын құлы бет алды жалмау болма.
Бір сөйлескен кісіңді бір күн үстап,

Дияқажы Көк мылжың, көбік ауыз тамсау болма.
Малыңцы уйден қарап буркенетін,
Тек от басы сыныққа сылтау болма.
Қазы, қарта, майыңцы өзің жейтін,
Өтірік жөтелетін көксау болма.
Өзіңнен үлкендердің тілін алмай,
Қырысып қыжырайған қырсау болма.
Жөнді сөзге еліріп, қүлақ қоймай,
Жөнді сөзге қорс етпелі мылқау болма.
Өз пайдаңнан басқаға арам пейіл,
Шындығыңа шыр жұқпас шырқау болма
***
Өсиет баласына айтқан Лұқпан,
Бір сөзінен неше алуан мағына шыққан.
Бір сен емес, бұл сөзді бәріңе айтам,
Анықтар шын балам сол сөзімді ұққан.
1922 жыл.
ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНА
Ильич көсемім,
Тұрғызған мешеуім.
Бір жеңнен қол шығар,
Біреу боп нешеуің.
Қызыл ту желбіреп,
Бірлесер келді рет.
Баталас, бас құрас,
Бауырды елжірет.
Жөн сілтеп ерлерің,
Төленді терлерің.
Келді қазақ жастары,
Көрінер жерлерің.
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Жабырқат жауынды,
Қайтарма тауынды.
Ұшыңдар, жас кыран,
Ал да аяқ бауыңды.
Қаймықбай кие соқ,
Бөгелер жерің жоқ.
Лениннен ауғанға,
Жалынар жалғыз оқ.
ІМ22 жыл.

ҚАЙРАН, АЛАШ
Үш айдай ән түзеттік болып Алаш,
Жұрт болып қазақ - қырғыз қосуға бас.
Неше жыл дәмдес болған Русиямыз,
Демеді басын изеп.
Біреуі рас.
Семейге Алаш атап.
Тіктік Орда,
Тілектес бір шетіміз Орынбор да.
Айырылып көп ұзамай мал - мүліктен,
Ақыры кез болдық қой қалың сорға.
ҚАНАУ
Пристав ьэм комиссар,
Ел аралап шығады.
Айбынынан ең алғаш,
Тентектер қорқып ығады.
Көп жемтікті көрсетпей,
Көмекейге тығады.
Сонан соң озбырдың,
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Жалғанын оң деп ұғады.
Момын мен залым жүгінсе,
Қараға ақты жығады.
Милиция боп ұрылар,
Жыланша тілін сұғады
Мұнысын көрген қорқақтар,
Көрінбей төмен бұғады.
Милиция,
ұры - ынтымақ,
Ел малды қалай бағады.
Тамаққа тойған есірік,
Дулеймен жұртты қағады.
Қанын сорып халықтың,
Жұртты осылай қанады.

ҚОШ БОЛ, ЕЛІМ
Қош бол, елім,
туған жерім,
Басымда менің билік жоқ.
Заман азған,
Маңдайға жазған
Жазмышан қашан кім озған?
Көңіл баяу,
Көкірек ояу
Қаламын кейде айқасып.
Сіздерден жырақ,
Білемін бірақ
Сұғамын тілді шайқасып.
Құрсаулы темір,
Қанша күн өмір
Көзіміз оған жетпейді.
Алдымда өрт,
Болармын мерт
Маған рақым етпейді.
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Көңілімде бар арман,
ТКкан жерде қалмаған.
Сап - сап көңілім,
сап көңілім,
Не беред маған зар заман?..
1931 жыл.

ҚОШТАСУ
Қош бол,
Мәдина,
сырласым,
Кеткен жанымды байытып.
Енді көрем бе,
Алладан,
Барамын еліме қайтып.
Құдай жар болса келемін,
Тағы өзіңе өлең айтып.
1909 жыл.

ҚҰЛҒАРИНГЕ
Царь.
Скупой,
Весьма тупой,
Құлғарин!
Келгеннен-ақ біліп ем,
Керней ішін былғарын.
Жар жағалап,
Қыз сағалап,
Төгіп алды бет арын!
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ҚЫР
Алқаби, буқалтыр,
Қошуақта болып тұр.
Пристав, белмелдер,
Марш басып о да жүр.
Ұры мен байларға,
Кіріпті шырай тұр.
Ақыеға батырып,
Жауызға сатылып,
Көрсеткен бұл бір қыр.
ҚЫРЫҚ ЖЕТІ
Келіп қырық жетіге биыл жасым,
Халқымда, туысымда
Бар ықыласым.
Байлардай малдың күші болмаса да,
Өрмелер шүкірменен өрге тасым.
ЛАШЫН
Лашын боп келіп Шалтасқа,
Жыртқыш боп бұқтың жартасқа.
Қайт дейсің.
Қыздар безді ғой,
Опасыз деп жолдасқа.
Әйелден кейіс тартасың,
Көпке өкпеңді артасың
Пана кылып жүрдің бе,
Шалтастың үңгір,
жартасын.
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Тағы айтам қызда нұсқау жоқ,
һәм күш салып ұстау жоқ.
Қыз ерсе алып кете бер,
Кеңесте байлап тұсау жоқ.
Еліккен айтақ,
ұранға,
Адасбақ тап боп боранға.
Өкпе жоқ, лашынға,
Асыл тек - қыранда.
1928 жыл.
МӘДИНАНЫ КӨРГЕНДЕ
Мәдина Расулымның жатқан жайы,
Мешіт,
һырам,
раузасы көк маңайы.
Көрініп күндік жерден жасыл күмбез,
Басында жарқырайды ислам айы.
Иті үрмейді,
Түйесі бақырмайды,
Ың-шың жоқ,
Адамдары сып-сыпайы.
1909 жыл.
МӘННАНҒА
Мэннан ибн Тұрғанбай,
Сөз сөйлейді толғанбай.
Күле сөйлеп айтқанда,
Дәл төбеңнен ұрғандай.
Теріс кеткен қарашын,
Сайрақ жолға салғандай.
Кіріп шыққан міскінің,
Бермесе де алғандай.
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Сыбырлап та сыртыңнан,
Аяр қылмас жалғанда-ай,
Тілдескен жан өзімен,
Аплатон ба деп қалғандай
Лұқпанды еске салады,
Ешкімде жоқ бұл маңдай.
МӘУЛІТ
Пәктік дүниені жуған күн,
һақ Мұхаммед туған күн,
Шапағат, иә, Расулла.
Пәк мәулеті талқам,
Себепкері ғазиз атам,
Шапағат, иә, Расулла.
Сәулендіріп мәуліт нұры,
Өзгерді дүние түрі,
Шапағат, иә, Расулла.
1909 жыл.

милиция
Момын мен залым жүгінсе,
Қараға ақты жығады.
Милиция боп ұрылар,
Жыланша тілін сүғады.
Мұны сын көрген қорқақтар,
Көрінбей төмен бұғады.
Милиция, ұры - ынтымақ,
Ел малды қалай бағады?!
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МҮЛТТІК
Алатаудан көп қырғыз,
Шошынып қашты Қытайға.
Сөз бірлік қып қазақпен,
Сыйынып тұрмай Құдайға.
Дүниені басқан пәлеге,
Сабырсыздық ұнай ма?
Жібермесе зор пәле,
Пендесіп Алла сынай ма.
Екі ортада жолығып,
Дінсіз қалмақ ноқайға.
Аш-жалаңаш қырылып,
Келмеді ісі бажайға.
Не кедергі келмейді,
Оңалмайтын талайға.
Қытай мейір салмады,
Қашқын қазақ малайға.
Екі ортада қырылған,
Қазақ - қырғыз қалайда.
Сол кезде жұмыс ағынан,
Николай құлап тағынан.
Мал, адамы қырылып,
Қайтысып келді бұл жайға.
1916 жыл.
МҰСАТАЙДЫҢ ТҮСІ
Бір күні Мұсағаң,
Ұйықтамай құсадан.
Жүрегі лепіріп,
Жындыға ұсаған.
Деп жатып:
- Тыныш па,
Ел іші дұрыс па?
Басты ұйқы қысаған.
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Ленин кеп түсінде,
Суреті пішінде.
Қолын ап Мұсаның,
Шаршы топ ішінде:
- Үстем бе мерейің, Сұрайды, - кедейің,
Тұр ма деп күшінде.
Мұса айтты :
- Күштіміз,
Бірақ әр түстіміз.
Байшылдар жабырқау,
Нақ кедей сұстымыз.
Зорлап жүр қырымда,
Құйырығы - ұйымда,
Осы ішкі -тысқымыз.
Деді Ленин:
- Тарықпа!
Нелер жоқ халықта.
Байларға іс болар,
Қалғандай тарихта.
Нұрланның Басшиін,
Қапастың жақсы үйін,
Алғаның рас па?
Дедім:
- Рас, алғаным,
Тіпті жоқ танғаным.
Бір сіздің буыңыз,
Зорға күш салғаным.
Жауызды жайраттым,
Мектепті орнаттым,
Өлсем жоқ арманым!
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Деді Ленин:
- Бір менен сәлем де,
Кедейге әлемде.
Қолыңа түскенін,
Көркейтіп көлемде.
Белсенді пұшығым,
Жасай бер қосшы ұйым,
Мен саған сенем де!
ОЙ

Жамшыда жер айдатып ақын жатыр,
Өзінше қылмысы жоқ, қауып-қатыр.
Алты-жеті келді кетті асынып ап,
Қару жарақ сатыр-сатыр.
Ой келді бармасқа,
Әр түрлі далбасқа.
ОН АЛТЫНШЫ ЖЫЛ
Николай патша Екінші,
Бұйырды қырғыз, қазаққа.
Сухомлинов генерал,
Шашты жарлық бұл жаққа:
Мың тоғыз жүз он алты,
Тура ғып миллат санаққа.
Жиырма бесінші июньде,
Қызметке жасты алмаққа.
Қанды қырғын соғысқа,
Шошынды жүрек бармаққа.
Әркім қылды бір далбас,
Себебін тауып қалмаққа.
Құзыры жүрген ақ патша,
Көнсін бе бекер қалжаққа.
Аққайранша шоршытып,
Көк қоянша ыршығып
Ілді тізіп қармаққа.
1916 жыл.
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ОПАСЫЗ ЖОЛДАСҚА
Ой кетті бармасқа,
Әр түрлі далбасқа.
Алдандым башқұрт ед,
Опасыз жолдасқа.
ӨКІЛГЕ
Уәкіл Шоқты,
Көтер тоқты,
Семірдің.
Тауып ебін,
Жеумен көбін,
Озды-ау өмірің.
Ұры едің,
Жасырдың.
Келіп Совет,
Бұра сап бет,
Қулығыңды асырдың.
Қызыл құнан,
Қалың тұман,
О да бар.
Атса егер таң,
Ұласса шаң,
Көңілде әрбір мүдда бар.
ӨМІР ӨЗГЕРІСІ
Асусыз алпыс жатыр,
бір асқар бел,
Оған жету қиындау,
дегенмен кел.
Бұл дәурен өтті,
кетті,
қолда түк жоқ,
Самалдай соғып өткен бір сары жел.
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Демеймін аз жасадым әулетімде,
Көп жүрдім шама шарқы дәулетімде.
Тарихтың тар кезеңі келіп соқты,
Кез болып қартайғанда нәубетіме.
Көңіліме көп оралар жортқан жолым,
Талабым әр тарапқа созған қолым.
Ішінен осылардың таңдағанда,
Көремін жалғыз ғана өлең жолын.
Бүгін тек аузымда сөз,
көңілімде ілһам,
Көкіректе жалғыз Алла,
қолда - Құран.
Иншалла,
өрен-жаран,
әулетім бар,
Сақтасын соларымды Кәрім сұбхан.
Өлеңім өз мәнім,
өркендер заманым,
Бұл пәни базарым,
ақырет - барарым.
Дін ислам - ұраным,
иманым,
Құраным,
Бұлар боп жолдасым,
көркендеп ұрпағым,
Қалса артта немерем Ғалымым,
Ғажабым.
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САЙЛАУ УӘКІЛІНЕ
Есбай Омар,
Қара томар.
Бетіңде бедел жоқ,
Шыбын қонар.
Байды байлап,
Майды шайнап
Барғандайсың сонар.
САПАР
Келе сап ақылдастым,
анам тірі,
Ақкөңіл адам еді,
ашық сыры.
Бар еді бірді-екілі туысқаным,
Рахмет,
қой демеді бірде бірі.
Шығарып салды ел-жұрт,
туысқандар,
Өз анам һәм қарт бабам жылады зар.
Біз сені енді қайтып көрмейміз деп,
Төрт бала анасымен қойдай шулар.
Қасыма інім менен баламды алып,
895 сом жанға салып.
Сіздерге ризамын дедім халқым,
Мақсатым көңілге алған орындалып.
Бет түзеп Қарқаралыға кеттім жүріп,
Қасыма Шибан менен Кәрімді алып.
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САПАРҒАЛИҒА
Дегелең қуысың,
Жазылды уысың.
Некесі белгісіз,
Арамнан туысың.
Сорлы әкең кірекеш,
Аға-інің жарым ес.
Аулыңда әйел бар,
Ұятсыз төртті - бес.
Қораңда тройка,
Жасалған яшайка,
Бәрінің бастығы,
Жас шешең қазайка.
Қарқаралы, Семейден,
Келгенге дабайка.
Кездеме берсе егер,
Жөнейді бөлмеге.
СЕРТ БЕРГЕМ
Сатылады біреу атқа,
біреу асқа.
Серт бергем бұл Кернейді айырмасқа,
Тірлік те жоқ,
бірлік те жоқ соң ермеген,
Жылқы ала,
бірі бурыл,
бірі қасқа.
СОВЕТ ӨКІМЕТІНІҢ КЕЛУІНЕ
Большевиктің, Құдай-ау,
Ізі, жолын құтты қыл.
Айласыз қырғыз, қазақ ек,
Құр жатқан «я, құдайшыл».
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Келуіне кез болды,
Қоңыр қыс - қой деген жыл.
Өктемдік пен зорлықты,
Кесе келген қылыш бұл.
Көктемдей кекті өсірер,
Болатын бізге бұл бір нұр.
1919 жыл.
СОТ АЛДЫНДА
Елу бес жас,
Жасадым рас.
Мен туралы
Болғанмен пікір көп,
Аллаға
Мен тұрмын шүкір деп.
СОТҚА
Бегәлин би,
Алды,
артыңды тый.
Бөлтірігің қойға шапты,
Қылтасын қи.
Атылды Аман,
Заман жаман,
Ендігіңді тый.
Ақымақ жолдас,
Қатырып бас
Шірітер ми.
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СТОЛЫПИН
Бар еді Столыпин міністері,
Көп еді мұсылманға дұшпан жері.
Сол шіркін оққа ұшып,
Тыныш еді,
Қазақ қырғыз сонан бері.
СЫБАҒА
Дүниенің неше түрлі бөлімі бар,
Адамның оған кетіп,
келімі бар.
Біреу бай,
біреу кедей,
біреу батыр,
Әркімнің сыбағалы телімі бар.
Дүниеге келген кетер,
пәни бақсыз,
Орнықты кімдер отыр,
сенімі бар.
Қимайтын қандай жақсы аяулыға,
Мезгілсіз удан ащы өлімі бар.
ТАЛАУ
Күнде шауып талайды,.
Қарап тұрған орысы.
Төрт мезгіл дамыл бермейді,
Құрығын сүйреп ұрысы.
Түйені қойша басып жер,
Он бестеп жүріп барысы.
Есік алды.
Үй жаны,
Қалған аз мал өрісі.
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Бұларға қой дер адам жоқ,
Оң болды көнтек терісі.
Осыменен тынши ма,
Береке Құдай берісі.
ТЕПЕРІШ
Шауып келсе милиция,
Мал-жанды жалдап жалынды.
Ақша да алды, ат мінді,
Сонда неміз қалынды?
Ғаламға патша жалғыз һақ,
Қор болды құлың - бұл қазақ!
Рахым ойлап, бергін бақ,
Заманымыз тарылды.
ТЕРГЕУШІ
Айдаров Зияда,
Аттандың қияға.
Күйеу боп жүкті алма.
Пайдаға сұқтама,
Кірдім деп мияға!
Байділда, Шайқы боп,
Маңдайың тайқы боп,
Қызметтен құларсың
Сырт кетсең мүбада!
ТЕРГЕУШІГЕ
Шамсин Сақып,
Не қылсаң - құп!
Алдың мүйіз,
Сойдың бие.
Арттың киіз,
Түйе - түйе.
Әттең қолым былғанады-ау,
Қақ бетіңе жақсам күйе!
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ТӨЛЕҢГІТ
Жүрісін-ай.
Жер оярдай талтандап.
Тұрысын-ай.
Хан Жәңгірдей салқамдап.
Тұрған жерден табылатын қашанда,
Құрысын-ай.
Қойі ан күнін арқандап.
1905 жыл.
ТҮС
Түрмеде жатқанымда түс көремін,
Қыздарым шам жағып тұр,
Егіп егін.
Оянып жолдастарға түсімді айттым,
Иншалла,
көгереді әулеттерім.
Түсімді өз басыма жорымадым,
Жанады қыздарымнан шамшырағым.
Артымда қарақтарым өсіп жатса,
Құдайдан одан артық не сұрармын?!
1930 жыл, 15 апрель.
ХАТ
Сағынып сәлем жазам Қажыкенге,
Алданыш балам да бар сенен өңге.
Әйткенмен өзек саған өзеурейді,
Білмеймін дегенім бе сені кенже.
Әкең кенже дегенге дэсерленіп,
Азғындап үй сағынып әдеттенбе.
Оқуда талай кенже жүрген шығар,
Оқыған кенже бала жалғыз сен бе?
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Ардақты Қажымұхаммед,
кенжетайым,
Хатыңды алып, сөзіңді қылдым пайым.
Біраз күн шелде жүріп шөлдегенің,
Жазыпсың тағы басқа сары уайым.
Балаға эке ісі мирас деген,
Оқуда білмейсің бе менің жайым.
Аяғым әр жүргенде жөргем ілген,
Тек соның жолын берсін бір Құдайым.
Оқу іздеп Ақмешітке мен де барғам,
Сапармен түйе мінген найым-найым.
Оқу үшін қиындық көп көргенмін,
Қажыкенім, білмейсің ғой менің жайым.
Мен сенің тілеуіңде,
Қажыкенім,
Мал,
бас аман,
сау жүрмін өзім денім.
Тапсырам Бір Аллаға оңашада,
Өзіңе артып ем ғой үлкен сенім.
Барғаның Қазақстан,
Орда жері,
Ол жерде азаматтар кемеңгерім.
Жақсы оқып,
оқуыңды жақсы бітір,
Иншалла төленеді еңбектері.
Туысқан екі бірдей қасыңдағы,
Ойыңды айта берме басыңдағы.
Арғымақ арығында сыналады,
Тегінде бір белгі сол асылдағы.
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Жақсы оқы, білімің тұрар тасып,
Көбіне ағаңмен тұр ақылдасып.
Ақыл берер қасыңда Ілияс бар,
Жаз келерсің сағынсаң болса нәсіп.
Өнер тап, жамандарша кетпе жасып,
Нағашы жездеңменен ақылдасып.
Барысымен ойдағыдай бола ала ма,
Қарағым, асығасың неге сасып?
Тұрғаның Қызылорда,
ауыл қасы,
Жаз келесің Алладан болса нәсіп.
Өмірің ұзақ болсын,
сағынбаймын,
Ғажамды өзегіме жүрмін басып.
1926 жыл.
УГАРҒА ХАТ
Ілгеріге - көрнек,
Кейінгіге - өрнек.
Ақынның міндеті,
Көргенін термек.
Әділдік, шындықтың,
Хабарын бермек.
Сол үшін бүгінде,
Боп тұрмыз ермек.
Ақыл сөз - көрікті,
Заман ғой ерікті.
Николай қаусаған,
Алдырған бөрікті.
Құтылдық князьден,
Деп едік біраздан.
Айбатпен ақырған,
Судья, ояздан.
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Көрдік пе бүгін кеп,
Зорлықты асқан шек.
Есерсоқ қораздан.
Мін айтқыш батырмын,
Түрмеде жатырмын.
1923 жыл.
ШАПИҚ
Шапиғым,
шапағат қыл,
мен мұқтажың,
Рауаң бар бір ғұмырлық ләуләк тәжің.
Күлліге бұлбұл ғашықтай сайрағанда,
Жүз сүрткен пейіш рызуан топырағына
Мен келдім ибн Ахмет деген қажың.

ШЫҒАНДАП МАҢ ДАЛАМНАН ТІЛІН БІЛДІМ
Шығандап маң даламнан тілін білдім,
Барынша жақсы құлық бойыма ілдім.
Айтады қыр қазағы ғалисан деп,
Суындай бізде бар деп білім Нілдің.
Қол қысқа айтып,
айтпай керегі не,
Заманның кез болдық қой кереңіне.
Ол жақта Беркімбайлар табылмады,
Құпаштап жүзе алмадық тереңіне.
Тобылғы сапты қамшы берегінен,
Не пайда қауақ басты зерегімнен.
Елге кеп жаратпадым ғұсылына,
Білімді алған түркі Керемінен.
1911 жыл.
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ІШ ТАРТУ
Көбейді дұшпан,
Кеудені қысқан,
Азайды достар,
Жаулар көп.
Білмеген елге,
Көрмеген жерге,
Әкім болды
Сырттан кеп.
Өңкей быдық,
Жоқ қой шындық,
Белгілі тегі,
Ата жоқ.
Айқай, дабыс,
Күнде шабыс,
Жоғалды елден
Ар, намыс.
Майды шайнап,
Малды айдап,
Алды әбден
Құтырып.
Мына бетте,
Түрі жаман
Алар бәрін
Сыпырып.
Қара жерге
Отырғызып,
Өздерінше
План сызып,
Аштық жайлар
Бұл бетіңде
Жиналыпты
Өңшең бұзық.
Жетім бала,
Жесір қатын,
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Сонда қалай күн көрер?
Сорлап хәлі,
Кетіп әлі
Қайда барып бел шешер?
Жинап алып
Кедейлерді
Былай деп айту жоқ.
Айтты, бітті,
Пішті, кесті
Райынан қайту жоқ.
Опық жеме,
Жинал, халқым,
Айла жаса өлмеске.
Ойдағы арман,
Өтті жалған
Қайта айналып келмеске.
Қолдарыңда
Аз қараңды
Бел буыңдар бермеске.
Көріп тұрсың
Биылғы жыл
Егін де жоқ,
Шөп те жоқ.
Жазды тастап,
Қысыңды ойла
Ерте бастан ұран соқ.
Өзіңде ерік,
Болып серік
Жан асыра бірлесіп.
Бытырамай,
Атқан оқтай
Сөзіңді қос тілдесіп.
Кең ғой дала,
Бас сауғала
Тапсаң өзен жағала.
Жақының бар,
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Сүйегің бар
Ойлан,
барма,
Артында оның орыс бар.
Артың да от,
Алдыңда жар.
Айналатын жерің тар.
Туған жер деп
Көріпкел көп
Суырыла көшпейтін.
Дал-дал халық,
Ойға шомып
Өсек сөзге мәз болып.
Итше үріп,
Құлақ түріп
Тіл алмайтын көп шірік.
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II БӨЛІМ
ДАСТАНДАРЫ
Бисмилла деп қиссаны жастайын да,
Күнә сөзді күресінге тастайын да.
Әуелде Құдайға қасыда айтып,
Сонан соң бір қисса бастайын да.

Шығармалары
ЕРНАЗАР - БЕКЕТ
/Тарихи дастан/
С ө з сөйлейін сөздерден,
Асусыз сары белдерден.
Менменсіген жуанға,
Қайратымен теңгерген.
Суатсыздан су алған,
Алабайрақ ту алған.
Босағасын бір шауып,
Үйіне кіріп қыз алған
Қараның ханы бектерден.
Қабат шыққан үш батыр,
Орынбордың тұсында
Шекті деген елдерден.
Бір-екі аят сөйлейін,
Ханды өлтіріп ұсталған
Ерназар, Бекет ерлерден.
Ағасы сұлтан болған соң,
Кәпірден жарлық алған соң
Орынборға қараған
Шектінің тиді малына.
Баласын қойды шұбатып,
Қоймады елдің хәліне.
Осылай қылған зорлығы,
Бекеттің батты жанына.
Бір күні Бекет шамданды,
Шығармаққа жанжалды.
Қайрат қылсам қалай деп,
Халқының бетін аңғарды.
Аз ғана сөзді төгейін,
Төменгі Шекті Үйсінде
Алдаумен барып ұсталған
Ерназар, Бекет ел көрген.
Ерназар, Бекет ер шығып,
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Мекен қылған жаһанды.
Белгілі ердің бірі еді,
Ту ұстаған қатарлы.
Жүрген жері мереке,
Думан қылған сапарды.
Аяулы байдың жалғызы
Мырзалыққа береді
Күніне ат пен шапанды.
Салдық пен ерлік қабат ғып,
Салмойын Бекет атанды.
Сонда Бекет жүргені,
Орыс пен қазақ арасы.
Орыс болды дүшпаны,
Келгенінше шамасы.
Орысқа бұрын қараған,
Атасы мен бабасы.
Жұртын бұрын жеңген соң,
Келе алмады-ау шамасы.
Ерназар, Бекет ер шығып,
Таласа шыққан арына.
Жігерлі туған сүңқарлар,
Түспеген орыс заңына.
Сонда орыс айламен,
Қарымжы деп шен берді
Арыстан деген ханына.
Аға сұлтан болды да,
Арыстан тұрды жайына.
Аға сұлтан болған соң,
Орыстан жарлық алған соң
Орынборға қараған
Шектінің тиді малына.
Баласын қойдай шулатып,
Малын тартып алғаны
Бекет сынды батырдың
Батайын деді жанына.
Сонда Бекет шамданды,
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Шығарды енді жанжалды.
Қайрат қылсам қайтер деп,
Халықтың бетін аңғарды.
Бұған барсам кетем деп,
Көңіліне қуат қылады
Сәрсәбіз ханы Қайбарды,
Ауғанның ханы Хайдарды.
Елу жігіт қасында,
Кершабақ ат астында.
Шаңқай талтүс мезгілде
Үйінен сүйреп өлтірді
Арыстан сынды хандарды.
Естідім мұның онысын.
Қажымайыр Меншікөп
Жиып алды кеңсеге
Орынбордың орысын.
Қағазбен алды шақыртып,
Нияз деген болысын.
Сонда майыр айтады:
- Бекет деген шығыпты,
Өз бетімен іс қылып,
Әмірін патша жығыпты.
Сонда Нияз айтады:
- Қыл дегеніңді қылайын,
Әміріңде тұрайын.
Патшаға берген антым бар,
Бәріне де шыдайын.
Бұл барғаннан барайын
Айламен ақыл салайын,
Айламен ақыл салмасам
Көрсетпес Бекет маңайын.
Елші болып, ел болып,
Алдап бір алып келейін.
Ерлігімен Ер Бекет
Аударды хан қонысын.
Қазы, майыр Меншікоп,
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Естіді мұның онысын.
Жидырып алды үйіне,
Орынбордың орысын.
Қасиетін білмеді,
Өзінен шыққан ұлықтың.
Нияз-ау, ақыл тапсайшы,
Салды ғой Бекет бүлікті.
Сонда Нияз жөнелді,
Үш атқа жегіп бір арба.
Бекет сынды беренге,
Бір сұмдықты қыларға.
Үш атқа жеккен арбамен
Нияз келді батырға.
Өз болысы болған соң
Кіргізді тысқы шатырға.
Әлгі келген Нияздың,
Батыр барды қасына.
Сайқалданып қу Нияз,
Тізесін қойды басына.
- Қаладан келдің болысым,
Орыстар тиыш жатыр ма?
Арыстан ханды өлтірдім,
Бұл жұмысым мақұл ма?
Сонда Нияз айтады:
- Қылған ісің мақұлды,
Алаш білді атыңды.
Ерлігіңмен қорқыттың,
Орынборда кәпірді.
Үйінде орыс бітім бар,
Бір көрсем деп батырды,
Шынжыр балақ, шұбар төс,
Жеткізіп айттым затымды.
Елшіге мені жіберіп,
Бітімге сізді шақырды.
Сонда Бекет тасыды,
Өзінің шыққан даңқына.
82

Шығармалары
Қарамай істің артына.
Бүгін барсам кетем деп,
Ақыл салды халқына.
Очелден аңгал қаймана,
Бекетжан бұған бар деді.
Ісі қиын кәпірдің,
Жалынсаң қалар жан деді.
Сонда Бекет сөлейді:
Жүрейін жұртым ұнаса?
Бірге жүрсін менімен,
Елу жігіт шыдаса.
Ерназар, Бекет ер десін,
Бізден қайрат сынаса.
Жауығып тұрсам кәпірмен,
Жайлауда халқым тұра алмас.
Көз жасына қалармын,
Қатын мен бала жыласа.
Мұны айтты Ер Бекет,
Бөтен сөзді ашпады.
Кершабақ, Күрең екі атты,
Үйіне мінбей тастады.
Нияз болыс алдында,
Орынборға бастады.
Қалаға тақау келген соң,
Орыстың түрін көрген соң,
Ішінен қауіп ойлады
Сыртымен қорқып саспады.
Түндегі сағат он бірде,
Айдаушысын сайлады.
Ертең сәске болғанда,
Шәьарга солдат толғанда.
Балтаменен төбелеп,
Бекеттей қайран ерлерді
Көк арбаға байлады.
Айдаларын білген соң,
Кәпірдің түрін көрген соң,
83

Дияқажы
Шәкір деген ноғаймен
Құшақтасып, қоштасып.
Қолын беріп, дос болып,
Еліне сәлем айтады:
- Күйең де күйең, күйеңге,
Қосымды артып күреңге.
Қапыда жау келер деп,
Қарауыл қойдым белеңге.
Атасы ағаш екен деп,
Балтамды шаптым еменге.
Даңқым кетті жасымнан,
Жоғары мен Төменге,
Әлі менен Шөменге.
Мәз б о л у ш ы ем дүние-ай,
Екі кісі бас қосса,
Бекетжан білсін дегенге.
Есіне алып Есекем
Бекетжан қайда дегенде.
Бекетің кетті дегейсің
Түбі жоқтереңге.
Түсіп кетті дегейсің,
Құлағы жоқ кереңге.
Арба сайлап, ат мініп,
Қынама жеңсіз тон киіп,
Сапар жүріп жол шекті,
Петербор мен Семейге.
Есекеме сәлем айт,
Істің артын ойласын.
Кершабақ, Күрең екі атты,
Өзі мініп, жайласын.
Әліден алған Алаға,
Өспей тоқым салмасын.
Батыр аңғал, бай малқор,
Мен сияқты болмасын.
Көп тапсырған жұмысым,
Ниязды тірі қоймасын.
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Шәкір достым сәлем айт,
Есет пенен ағама.
Жылап қалған артымда.
Мейірбан, кәріп анама.
Үш жаста қалған қайғылы,
Бекнияз деген балама.
Шәкір достым сәлем айт,
Есет пенен ағама.
Жылқыға айғыр салмасын,
Түйеге бура салмасын,
Сиырға бұқа қоймасын,
Қойға қошқар салмасын.
Шекті деген аз ауыл,
Ынтымағын сайласын.
Ту қылып малды айдасын.
Бекеттің зары болғанмен,
Елу жігіт ішінде
Камал деген бір жігіт
Ол дағы сәлем айтады
Елдегі ғашық жарына:
- Кез келтірді құдайым,
Осындай тар заманда-ай.
Солдаттар айдап жөнелді,
Каторжнай, работай.
Тамбопский қалаға-ай.
Шәкір ноғай жөнелді,
Қалың Шекті еліне.
Құпия сыр ішінде
Кәпірлерге көріне.
Үш күн, үш түн жол жүріп,
Мінген аты болдырып,
Төртінші күн жолықты,
Есет батыр серіге.
Алқаулы батыр жүр екен,
Бекеттің келер жерінде.
Амандасып болған соң,
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Шәкірдің түрін көрген соң,
Көзі түсіп сұрады,
Атының қатқан теріне:
- Ол бір сөзің оң болсын,
Алыстан дұшпан жолықса,
Жеке басың қол болсын.
Қабағың, балам, қатыңқы,
Ұйықтамай күн-түн қатқанда,
Атыңның бауы тартыңқы,
Жолда көп меһнат тартқандай.
Танымаймын, жас бала,
Кім боласың?
Жол болсын?
Сонда Шәкір айтады:
- Ноғай деген задым бар,
Шәкір деген атым бар.
Шектіде Есет батырға,
Жолығып айтар затым бар.
Өксіп келген өзім бар,
Айтатын зарлы сөзім бар.
Құпия достың сәлемі,
Көңілдегі даты бар.

ӘБУШАҺМАН ХИКАЯСЫ
Әуелі жар етейін.
Тәңірім атын,
Ғарыптың қабыл ойла мінажатын.
Пайғамбар шаһариятынан жәрдем тілеп,
Жазайын Әбушаһман хикаятын.
Қолыма бисмилла деп қалам алдым,
Жаһанның тарлығына көзім салдым.
Пайғамбар шапағатын еске алып,
Қиссасын Әбушаһман жаза салдым.
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Ғомардай жан тумаған әділетті,
Жимаған дүние,
мүлік - салтанатты.
Ғомардың патша болған заманында,
Бар екен.
Ғабдолла.
Әбушаһман аты.
Секілді мисалы Жүсіп.
Жүзі айдай.
Көрген жан ақ дидарына таң қалғандай.
Оқыса зырлап Құран,
оның үні,
Тартыпты Пайғамбарға аумай-аумай.
Өнері Шаһманның кеткен асып,
Қайғысы сақабалар жүред басып.
Дауысын Пайғамбардың сағынғанда,
Шаһманға Құран оқытар машық.
Шаһманға өнер берген.
һақТағалла,
Сипаты нұр қызындай әппақ бала.
Ләуқыл мақбоз ішінде нұр сияқты,
Құдай артық қылған.
Шаһизада.
Жетіпті жиырмаға оның жасы,
Қасен.
Құсайын - сақабаның жан жолдасы.
Бір күні Шаһман басы сейіл құрды,
Тізілген өңшең бекзат,
асыл тасы.
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МҮХАММЕД
Бисмиллаһи ир раһман раһим!
МҰХАММЕДТІҢ ӨМІРІНЕН МӘЛІМДЕМЕ
Расулдың дүниеге келген тарихтарын,
Баяндап бұл сиярда жазам бәрін.
Наушаруан елге әйгілі әділ патша,
Анықтап кітаптардан жаздырғанын.
Ғаббасы ибн Ысқақ ғалым кісі,
Баяндап өмірінен берген мәлім.
МҰХАММЕД ИБН ҒАБДОЛЛА
Қагбада.
Сақтай гөр, қарағымды.
Тілден.
Көзден.
Аманда болушы еді ішіңе енген.
Жеткізгін адам қылып бәлиғатқа,
Үйі едің бір Құдайдың кеңілім сенген.
Жазылып Мүстапа аты кітаптарда,
Дүниеге келмес бүрын әркім білген.
***
Тілек тілеп Құдайдан,
Әкеп Әмиян береді.
Асырайтын кісі іздеп,
Далбас қылып көреді.
***
Жетімді асыраудан бәрі қашты,
Алам деп бай баласына анталасты.
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Қағбаның көшесіне жолы түсіп,
Мүтәліп бір әйелге душарласты.
Жолықты бір әйелге.
Тағы жана:
- Менде бар атасы жоқ жетім бала.
Бәріне қатындардың сөйлесіп ем,
Жетім деп жуымайды бірі ғана.
Сен соны асырауға алсаң нетер,
Кем болмас аталыдан пайда етер.
Ұлымның себебінен иншаллаь,
Ырзықты жалғыз Құдай артық етер.
Халима ойланды енді қиял етіп,
Бірге келген қатындар қалды кетіп.
Жетім деп бұл баланы алмағанмен,
Қайтамын бұл қаладан босқа кетіп.
Көңіліне осы сөзді мақұл көрді,
Тезінен Мүтәліпке жауап берді.
-Өзіңіз қасиетті кісі екенсіз,
Алайын балаңызды сіздің деді.
Мүтәліп бүл сөзіне көп шатттанды,
Өзімен Халиманы алып барды.
Әдеппен Әминамен амандасып,
Баланы бесіктегі қолына алды.
Ораулы ақжібегін ашып көріп,
Көркіне жас баланың таң қалады.
Балага жайлап қана қарап еді,
Аспанға әппақ болып нүр шүбалды.
Денесі Халиманың балқып кетіп,
Үндемей сол бетінде тұрып қалды.
- Иә, Алла, өзің оңғар! деді дағы,
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Аузына емшегін әкеп салды.
Емшегінен сүт шықпай кеткен еді,
Сүт ағып қоя берді,
таңға қалды.
Емшектің тоқтамады сүті ағып,
Көп дәулет бір сағатта келді не ғып.
Көңіліме шаттық нұры толып кетіп,
Берем мен бұл баланы жақсы бағып.
Әмина орнынан тұрды дағы,
Бас иді Халимаға қарап алып.
Сіздерсіз малы көп бай баланы,
Әкесі - жәрдемшісі бар баланы.
Бұл балада әке жоқ,
жәрдемші жоқ,
Еске алыңыз қолайсыз замананы.
Әкесі іште кенде.
Дүние салды,
Жас тыпыл әке көрмей жетім қалды.
Неде болса қырға беріп асырауға,
Далбастап қарт атасы кепілге алды.

Халима айтты:
- Әмина, Құдай патша,
Онан ырзық сұрайды ғалам барша.
Тәуекел ғып Мүхаммедті мен бағайын,
Ризалық бергені болса қанша.
Әмина көргендерін әуел бұрын,
Қалдырмай Халимаға айтты сырын.
Жақсылап Мұхаммедті баға бергін,
Білдірді шапағаттың әрбір түрін.
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Әминаның қасында аз күн болып,
Қүпиялап.
Бағуды міндетке алды.
Халима Мүтәліптің рұқсатымен,
Үйіне қайтуға даярланды.
Жасырын сырды елге білдірмеуге,
Тапсырып Халимадан уағда алды.
Астында әйеншекті түйесі бар,
Мың салса бір баспайтын,
қылатын зар.
Баланы алдына алып мініп еді,
Бір түрлі қуаттанды,
пәруадагар.
Тас құмдар аяғымен кетер тозып,
Басады жүрген сайын күші қозып.
Жолдас болып келгендердің бәрінен де,
Көз көрім отырады озып-озып.
Емшекке тұрар емес сүтім ағып,
Көп дәулет аз уақытта келді не ғып?
Балама емізуге сүт таба алмай,
Әуре боп жүруші едім қойды бағып.

Мұхаммед басқалардан тез ер жетті,
Төрт айда
Сөйлесуге кәміл жетті.
Алты айда
Тура басып жүріп кетті.
Тоғыз айда
Үлкендермен нақ тілдесіп,
Бір жаста
Тысқа шығып ойнап кетті.
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Үш жаста
Мал бағуға кеп кірісті,
Бес жаста
Қолға алды ірі істі.
Бір күні шықты бала тас шарбаққа.
Сүт қардаш зүмірэтті ап қой бақбаққа.
Біз жүрдік қарауылдап жүрер жағын,
Кетпеді үйді айналып.
Тым ұзаққа.
Бір кезде дауыс шықты.
Зүмірәт жылап,
Санайды бір нәрсені көкке қарап.
Қарасам аспан жағы сап-сары боп тұр,
Жүгірдім есім қалмай тамашалап.
Айтады:
- Жылдамырақ жетші ана,
Хәл кетті.
Жүрек ұшты.
Қалма"й шама.
Қардашым Мұхаммедтен айрылды,
Бар дағы Құдайыңа сыйынып қара.
Жүгіріп мен келдім есім қалмай,
Жақсылық табыла ма жан қиналмай.
Келсем балам шалқалап жатыр екен,
Кірпік қақпай.
Аспаннан кезін алмай.
Құшақтап жылап айттым,
жаным пида,
Қандай хәл кездестірді саған Құдай.
Бетіме қарады да айтты маған,
Сүтанам, менің ісім, уайым қылма.
94

Шығармалары
Үш бөлек кісі келді түсі жылы,
Бұл жүрген адамдардан бөлек сыны.
Көзімді қолымменен жаптым дағы,
Алдық деп жүрегіңді айтты мұны.
Тағы айтты жүректі тазарттың деп,
Мен қорқып жатыр едім есім ауып.
Сипалап жараларды кетті жауып.
Жазылды жараларың деді дағы,
Жата бер ешнәрседен қылмай қауіп.
Бэрін де айтып берді,
көргендерін,
Құдайдың қалай жақсылық бергендерін.
Қалдырмай бәрін түгел айтып жатыр,
Бөлектеп шек қарындарын тілгендерін.
Жылап кеп құшақтадым,
алдыма алып,
Сол уақыт мен құлаппын есім танып.
Көзімді ашсам балам жоқ.
Құшақтаған,
Құлап қаппын.
Баламды кеткен алып.
Баламды кім алғанын таба алмадым,
Зар жылап Мүтәліпке өзім бардым.
Мүтәліп мұны естіп қалды талып.
Жиналды туыстары хабарланып.
Баланы іздеп қалайда табыңдар деп,
Мүтәліп зар жылайды,
жасы ағып.
- Жоғалды хабар болмай менің балам,
Бір Құдай сен едің ғой,
жалғыз панам.
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Қағбаның қасиетті құрметі үшін,
Ұлымның бір хабарын бергін маған.
Мұны айтып жылап тұрып қалғып кетті,
Сол уақыт құлағына әуез жетті.
Балаң Таһир ағашының түбінде отыр,
Сол жерден іздеп келіп алғын депті.
Мүтәліп мұны естіп көп шаттанып,
Баласын іздеп барып тауып алып.
Әмина Халимамен екеулері,
Баланы әкелгенде қалды талып.
Жұрттың бәрі бұл сөзді естігенде,
Не ғажап іс екен деп қайран қалып.
Мүтәліпте ес қалмады тәубе қылып,
Тойын жасап ел жиылды бек шаттанып.
Қайтарды Халиманы туыстары.
Ең керек мал - мүліктің бәрін салды.
Әмина атасына ақылдасты,
Барайын бұл баланы Ғазам алып.
Екеуін оңашалап жіберместен,
Бірге алып барды сонан Әбуталап.
Әмина барғаннан соң сырқаттанып,
Ұзамай қайтыс болды дүние салып.
Ол жерде көп орнығып тұра алмай,
Мүхаммед қайтып келді жетім қалып.
Баланы ещқайсына әурелемей,
Мүтәліп өзі бақты қолына алып.
МҮТӘЛІПТІҢ ҚАЗАСЫ
Мүтәліп жүз жиырма жасқа келеді.
Сол уақытқа дейін Меккеде һәкім болып тұрады.
Ауырып төсек тартады.
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Хәлінің ауырлағанын біліп балаларын шақыртады:
- Айтатын бір сөзім бар,
келсін бәрі,
Шақырған соң жиылды балалары.
Жиналып ұлдарының бәрі келді,
Өлімге жақындаған хәлін көрді.
Қарамай келгендерінің бәріне де,
Құшақтап Мұхаммедті сүйе берді.
Алладан ажал тағдыр келді мана,
Жалғыздық жете алмадым арманыма.
Құдайдың ризамын салғанына.
Қызығын Мұхаммедтің көре алмадым,
Артына мұрсал болған ере алмадым.
Адамның жөнге салар жәһілдерін,
Түсімде мұрсалдардың бәрі келіп,
Дүниенің ақырғы пайғамбары деп,
Тапсырып еді келіп бәрін.
Мен көре алмайтын болдым енді,
Жеткізбей мақсатыма ажал келді.
Ұлымды қайсың жақсы бағасындар,
Кететін тиянақтап көңілімді енді.
Сол кезде Әбулақап атып тұрып,
Деді:
- Ұлыңды мен бағайын бала қылып.
Мүтәліп айтты:
- Бұл ниетің жақсылы сөз.
Жетім,
жесір адамдар көп жылайды,
Мұхаммедті бере алмаймын,
ашуың тез.
Хамза да мен алам деп сұрап еді,
Өзің жалғыз, бала бағу қиын болад,
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Өзімен Мұхаммедті алып жүрді,
Мұнда қалып қойғанын қауіп қылды.
Інжілден оқып білген Зайыт деген,
Меккеден келген керуен көреді екен.
Белгісі Мұхаммедтің ақ бұлт болып,
Басында жас баланың жүреді екен.
Зайыт кеп көреді керуеннің қонғандарын,
Ақ бұлттың үстінде жүргенін бұлардың.
Пайғамбар бұлармен келген екен,
Қонаққа шақырайын мұның бәрін.
Деп қонаққа шақырған соң бәрі келді,
Ақ бұлт бұлармен келмеп еді.
Зайыт кеп сұрайды қонақтардан,
- Кім еді ол арада келмей қалған?
- Бүл араға керуеннің бәрі келді,
Жалғыз-ақ жетім бала қалған еді.
- Оны жетім бала деп зорлық қылма,
Сол үшін мен шақырдым сізді мұнда.
Әкел деп бір кісіні тез жіберді,
Ол барып Пайғамбарды алып келді.
Бұл бала шындығын айтып берді.
Нанбасқа бәрінің де шарасы жоқ,
Бұлтты еріп жүрген көзі көрді.
Қалмастан Пайғамбарға сая болып,
Зайыттың ауласына келіп кірді.
Секіріп Зайыт атып тұрып,
Сәлем ғып Пайғамбарды алды сүйіп.
Отырған керуенбастық дөйлерден,
Жоғары отырғызды орын беріп.

99

Дияқажы

=

Бермеді - бала басқаларда қалад
Деп нашарларга сен қатыгез.
Ғаббас кеп басын иіп тілін қатты,
- Баланы бағайын, деп, жайым бапты.
- Жақсылап тәрбие бере алмайсың,
Шамаңды келтірмейді,
перзентің көп.
Жақсы көріп қаншама сұраса да,
Құр қол қайтарды бермеймін деп.
Кіші ұлы Мүтәліптің Әбутәліп,
Қасына атасының жақын барып:
- Жан ата, ықыласыңмен маған берсең,
Бағайын Мұхаммедті қолыма алып.
Тәліпке атасы пейіл берді,
Көп күдік солайынша сейілдеді.
Шаттанып Әбутәліп мұны естіп,
Расулды қолына алды,
көңілі кетіп.
Қызығып жан-тәнімен бағып жатыр,
Күннен күнге.
Тәрбиесін артық етіп.
Баладан Мүтәліптің көңілі тынды,
Тағдырға риза болып мойұсынды.
Алланың пәрменімен ажал жетіп,
Бақиға бұл дүниеден сапар қылды.
МҰХАММЕДТІҢ ШАМҒА САПАРЫ
Мұнан соң бірнеше жылдар өтті,
Мұхаммед кәмелетке толық жетті.
Бір күні Әбутәліп өз қауымымен,
Бармаққа Шам шәріне ниет етті.
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Сыяпат біткенен соң.
Бәрі қайтты,
Оларға неше түрлі.
Сыйлық тартты.
- Баланың ең жақыны кім болад деп,
Керуеннің адамына Зайыт айтты.
Менмін деп Әбутәліп жақын келіп,
- Өз балам, - деді менімен келген еріп.
- Сен болсаң, бері маған жақын келші,
Баланың мән-жайын айтып берші.
Әбутәліп жасырмай айтып берді,
Үшеуі оңаша үйге барып енді.
Расул Зайыт айтты:
- Есті сөзім,
Кітаптан анық оқып,
көзім көрді.
Осы жерден көрем деп жүрдім күтіп,
Арқаңды көремін деп үміт етіп.
Мен сені көру үшін тірі отырмын,
Көрсетсең бұл дүниеден кетем өтіп.
Не белгің бар,
жасырмай айтшы маған,
Сонан соң бар сырымды айтам саған.
Дұшпаның көре алмаған көп болады,
Білдірмей белгілерің.
Сақтан сонан.
Айтқанын бұл кісінің қабыл қылды,
Киімін үстіндегі шешіп берді.
Жарқырап арқасынан нұр көтеріліп,
Ағарып үйдің іші раушан болды.
Көре сап Зайыт мұны қылмай төзім,
Құшақтап бара салып сүртті жүзін.
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Мақсатым көңілдегі табылды деп,
Тәліпке айтып берді,
барлық сөзін.
- Бұл бала ақырзаман Пайғамбары,
Жібермей көпшілікке сақта өзің.
Оңаша жіберместен жақсы сақта,
Жөйіттер қастық қылар,
жоғалтпаққа.
Жас бала
Осы күні қауіпті ғой,
Көп жүрмей қайтып кеткін Мекке жаққа.
Пайғамбар кім болады,
ешкім білмес,
Жөйіттер іздеу сап жүр әр тарапқа.
Анықтап бұл баланы білсе егер,
Дұшпандар дайындалар қас қылмаққа.
Өзіңнен бұл баланы қалдырмағын,
Әсіресе барғанда шартарапқа.
Тапсырды қалдырмастан сөздің бәрін,
- Мен берем Пайғамбарға дүние,
малын.
Көрем деп мен күтіп ем нұр шырағын,
Мен көрдім.
Ақырзаман Пайғамбарын!
Дүниеден бітті менің бар арманым,
Осы еді бар өмірде зарлағаным.
Әзір мұны ешкімге айта көрме,
Кешікпей мұның бәрі болар мәлім.
Көңілінде қалдырмады барлық зарын,
Тағы да көп тапсырды Пайғамбарын.
Мен енді сендерменен қоштасамын,
Ұзамай менің енді бітер хәлім.
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Бұл сөздің Әбутәліп бәрін білді,
Керуен сау-сәлемат Мекке келді.
Сонымен тағы біраз жылдар өтті,
Мұхаммед жиырма бес жасқа жетті.
Қалайда биыл оны үйлейміз деп,
Әбутәліп туыстармен кеңес етті.
Қалайда жатпай,
тұрмай мал табуға,
Кетуге керуенменен талап етті.

ХАДИШАҒА ҮЙЛЕНГЕНІ
Күндер келді.
Тәліптің бетінен нәр тайып,
Кедейленді күші кетіп.
Қартайып.
Жылына бір шығатын керуенде,
Жолы ашылып,
қайтты олар марқайып.
Басыра,
Шам шәрларына барды кеп,
Сауда қызып тапты олар малды көп.
Келген кіріс асқан-тасқан көл болды,
Күмістер ділдәны құрауда.
Әбутәліп жұмсады баланы,
Хадишадан сүйінші сұрауға.
Хадиша - жесір қатын.
Бай еді,
Мейірман.
Төңірегіне жай еді.
Барар адамы қол берген келіссе,
Бір кіндікке жар болуға сай еді.
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Күмән болмайды.
Құдайдың ісінде,
Анамыз болыпты Пайғамбармен түсінде.
Ешкімге тіс жармаган сырын ол,
Сақтап келген дейді ішінде.
Сүйіншіге нұр Хадиша озін сонда атайды,
Бұл сөзі оның Пайғамбарды матайды.
Алланың пәрменімен арасы,
Балталамастай сақайды.
Хадиша кіріп оның әппақ қойнына,
Жарлы-жақыбай қорған болды тойында.
Жылдар өтіп бірін қуған арада,
Кенеледі үйі толып балаға.
Уақыт шіркін мәлімсізді қуады,
Пайғамбарға жеті бала туады.
Құлбасы,
балалардың асылы,
Жастайынан шетін кетті Қасымы.
Ұзамады Ғабдолла мен Таһир да,
Жастай өтті ақырға.
Үміт қылған Үрқия жастай үзіліп,
Ғұмыры Гүлсім,
Зейнеп қысқа болды,
Пайғамбарымыздың соңында,
Фатима ғана нұсқа болды.
РАСУЛДЫҢ ҚОШТАСУЫ
Біләлға Расул айтты қылып пәрмен,
- Хабар ғып, жүрттың бәрін жинағын сен.
Біләл кеп бұрынғыша шақырды азан,
Жиылды бірі қалмай халық тәмам.
Мешіттің іші-тысы ,
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бәрі толып,
Не айтад деп қорқып тұрды келген адам.
Мінбеге Расул бірден шықты барып,
Алдымен Алла атын аузына алып.
Жан жағына үндеместен қарап алып,
Сөз бастады,
өзгертпестен өзін қалып:
- Жамиғат,
бұл қоштасу - амандасу,
Сөз тыңдаңдар,
керек емес шуылдасу.
Көзімше жылап,
сықтап қайғы ұрдыңдар,
Мен кетсем керек емес қажып,
жасу.
Мен не үшін келгенімді білесіңдер,
Өлмек емес,
рисалат,
ислам - шашу.
Бітірдім жұмысымды,
шүкір иллаһ,
Ендігі өздеріңде - алға басу.
Расул тоқтатқанда сөз аяғын,
Әбубәкір Пайғамбарға таяды.
ӘБУБӘКІРДІҢ СӨЗІ
- Мұхаммед!
Періште емес,
сен адамсың,
Рахметолла,
ғаламнан жаралғансың.
Көп көріп жетімдіктің теперішін,
Әминатпен қырық жасқа барғансың.
Қырықта осы Алладан уәһи келіп.
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Рисалат,
нәубат қасайланғансың.
Алланың пәрманымен бәрін істеп,
Халықтың түзеу жағына айналғансың.
РАСУЛДЫҢ СОҢҒЫ СӨЗІ
Пайғамбар көпке қарап:
- Тыңда бәрің,
Өлуге жақын болды менің хәлім.
Алланың жазу,
тағдыр бұйрығымен,
Кетемін тастап бәрін.
Өлед деп қайғырмалық ешбір мені,
Ілгері Пайғамбардың кетті бәрі.
Тыңдалық, мұхажирлар деді Расул,
Сендерге айтатұғын өсиетім бұл.
Менен кейін болатын халифалар,
Ансардың әулетіне жақсылық қыл.
Біздерге қызметі артық бұлардың.
Сарып еткен һақ жолына дүние,
малын.
Келместен орнымызды даяр етіп,
Ренжімей бөліп берді аулаларын.
Бұлармен кездескенде күнәларын,
Кешіріп кеңшілікпен мархабат қыл.
Көрместен дінге кіріп,
иман айтып,
Біздерді қиындықтан құтқарған бұл.
Ансарлар,
сендерге қош айтам, жана,
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Менің ең дін қардашым,
сендер ғана.
Мен тағы сендерменен қоштасайын,
Бірлесіп,
ұйымдасып,
тұрғын һәмма.
Әлсіреп, хәл азайып кеткен соң,
Тездетіп өсиетін қылды тәмам.
Тағы келіп сендермен қоштасам деп,
Таратты үйлеріне шаһғалам.
Сүйкеніп төсегіне келіп жетті,
Кеселі ауыр болып әлсіретті.
Сөйлеуге бір адамдай хәлі болмай,
Талықсып,
есін білмей ұйықтап кетті.
- Мен енді намазға бара алмаймын,
Әбубәкір имам болсын деп хабар етті.
Пайғамбар келмейтінін халық білді,
Жылаумен Мәдина күңіренді.
Сақабалар тұра алмады шуылдасып,
Қия алмай Пайғамбарын қайғы ұласып.
Расулдың айтуымен мешіт кіріп,
Қырамды күңірентті зар жыласып.
ГІайғамбар құлағына дауыс келіп,
Ғалиден сөз сұрайды көзін ашып:
- Ей, Ғалы, бұл күңіренген қандай дауыс,
Тез айтып, берер жауап артын тауыс.
Денемнің дерті жеңіп саушылықты,
Уақыт жетті батуға ақыл ауыс.
Шерқұда екі көзден жас ағызып,
Халықтың қайғысымен қылды таныс:
- Бұл шулап жатқан сақабалар,
Шырағы екі ғалам Пайғамбарым,
Неміз бар дейді Асхаб сенен қалар.
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Есітіп Расул орнынан ұшып тұрды,
Ғалыға Пазылменен сүйеттірді.
Ең ақырғы тәнінің бой жасауы,
Іркілместен меийтке келіп кірді.
Жан құрбан деп шулағап сақабалар,
Алдынан бәрі дулап қол қусырды.
Сыздықты тез шақырып қасына алды,
Ілгері тұрып өзі имам болды.
Намазын бұрынғыдай түгел оқып,
Халыққа бетін түзеп,
жайды қолды.
Халықтың сонша елжіреп жылауына.
Жан жағына көп қарады онды-солды.
Шақырды Сыздықты бері кел деп,
Халықтың жылауына жауап бер деп.
Мен енді саған берем,
ие бол деп.
- Аман бол, асқаптарым, ансарларым,
Араңнан мен кетемін,
тастап бәрін.
Әлуадақ, қош аман бол үмбеттерім.
Пайғамбар хәлі кетіп,
есі танды.
Төсекке Ғалы,
Пазыл алып барды,
Пайғамбар есін білмей жатып қалды.
Хәл кетіп,
Расул құда жұмды көзін,
Көп жатты хәлі кетіп білмей өзін.
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ФАТИМАНЫҢ ЗАРЫ
Фатима айқай салды:
- Атажаным,
Сен едің екі дүниеде меһриманым.
Тынысым өмірімде жалғыз сен ең,
Не болад сен кеткен соң менің хәлім.
Асқар тау.
Бас сүйерім.
Шалқар көлім,
Зар жылап,
қалар менен шықпай жаным.
Артыңда Қасен,
Құсайын - перзенттерің,
Жетім ғып кетесің-ау екеулерін.
Бұл көзім сізден кейін кімді көрер,
Жолыңа пида болмай қалды-ау жаным.
Фатима жылап-жылап қалды талып,
Пайғамбар көзін ашып:
- Фатимажан,
Қасен мен Құсайынды әкел маған.
Құшақтап құмарымнан бір шығайын,
Жалғыз Құдай сабырды берер саған.
Тағы да айтар сөзім бар менің саған,
Бұл тұрған туыстардың бәрінен де,
Сен келіп жолығасың бұрын маған.
Мен ертең дүйсенбіде сапар етем,
Сендермен сөйлесуге келмес шамам.
Фатима мұны естіп тағы талды,
Пайғамбардың хәлі енді нашарланды.
- Жан атам,
кетпек болдың дүниядан,
Артыңда мен жалғызың қалай қалам?
Қасен мен Құсайынды жетім етіп,
Артыңнан ұзамай-ақ мен де барам.
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У - шу боп, зар жыласып жатты бұлар,
Сырттан есік қағып қылды хабар.
Ғайшаайтты:
- Фатима, ссікке бар.
Бір адам кіремін деп рұқсат сұрар,
Ашқын деп жауап берді Фатимаға,
Жіберместен айтты жана:
Пайғамбар қатты жатыр,
келмей шама.
Фитима үш мәрге жібермеді,
Есік те тұрған кісі кірем деді.
Ол айтты:
- Фатимаға деді шырақ,
Мен қатты айта алмаймын саған бірақ.
Расулға бір жолығып шықсам екен,
Асығыс жұмысым бар тығызырақ.
Бұлардың жауаптасып тұрғандарын,
Пайғамбар біліп жатты,
салып құлақ.
Шақырды:
- Фатима, сен, кел, қарағым,
Есікте не сұрайды жат қонағың?
- Түсі жылы,
жат кісі есікте тұр,
Тығыз дейді, сізбен бір жолықпағым.
Расул айтты:
- Қарағым, босат, кірсін,
Түбі онымен жарасады ынтымағым.
Қарағым, ол тұрған бір батыр кісі,
Шындаса жылытпайтын суық түсі.
Қандай досты досынан айыратын,
Жетім,
Жесір қылатын оның ісі.
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Шырағым, ол сарайды құлатады,
Таскөмір болсын үгіп уатады.
Айырып ұлды атадан,
қызды анадан,
Өксітіп кәрі - жасты жылатады.
Мұны естіп Фатима талып түсті.
Ғайшамен құшақтасып қайғырысты.
Ішке алып Әзірейілмен хәл сұрасты.
Мұнымен Жебірейіл бірге келді,
Үшеуі көп сөйлесіп кеңес құрды.
Қош айтып,
Жебірейіл кеткенен соң,
Пайғамбар өлетінін анық білді.
Әбубәкір Ғомармен,
Ғосман,
Ғалы,
Шақырғыл, туысымның келсін бәрі.
Ғайша да зар жылады келмей хәлі,
- Бас ием,
жалғыз көрген жарығым ең,
Аямай қайда тастап кеттің мені.
Фатима зар жылайды: - Атажаным,
Тірі ғап артыңда не қыламын.
ІІІулатып,
бізді тастап кеткеніңде,
Қалайша тірі отыр менің жаным.
Күңіреніп зар жылады туыстары,
Есін танды Ғомар мен Ғосман,
Ғалы.
Қолына қылыш алып,
байлап басын,
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Ғомар қимады өлді деуге жан жолдасын:
- Мұхаммед өлмек емес!
Мәңгі тірі!
Кім де кім өлді десе кесем басын.
Бұл сөзге жұрттың бәрі қалды таңға,
Өлгенін күмәнданып Пайгамбарға.
Бұл сөзге Сыздық келіп жауап берді,
Пайғамбардың өлгенін аян қылды.
Алланың пәрменімен барғаны анық,
Күмәнданбай бұл сөзге сенгің халық.
Блсына ләуләк тәжін киіп алып,
Алланың қаласына ризаланып.
Мұхаммед арамыздан кетті анық.
Ибн Ғаббас су құйып,
Ғалы жуып,
Ғайшаның қүжырасына қойды барып.
Дүниенің неше түрлі бөлімі бар,
Адамның оған кетіп-келімі бар.
Ахмет Мұқтар сынды аяулыға,
Кей кезде удан ащы өмірі бар.
Дүниеге келген кетер,
пәни,
бақи,
Кім деп отыр,
орнықты сенімі бар.
Дүйсем күні асқап,
ансар,
туыстары,
Жиналып кеп жыласып,
тарқатты зар.
Осы келгенде жоқтау айтылатын болсын,
Жоғымыз солайынша толсын.
деп жоқтау Фатима,
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Ғайша айтсын,
Басқалары ертеңге дейін қайтсын.
Барлығы солай тарады,
Жасалып мәйіттің барлық жарағы.
ФАТИМАНЫҢ ЖОҚТАУЫ
- Жан ата, келген жұртың дүние пәни,
Көрсетіп аз күн жарық,
Алды сені.
Ғаламның нұрдан жаралған жарығы едің,
Қаптады қараңғылық сұм дүниенің.
Сен кетіп, ессіздіктің дерті басты,
Шәріп орның Мекке мен Мәдинаның.
Қайғыңнан ел қара қанын жұтып отыр,
Халифаң Әбубәкір күйіп жанып,
Сүйеніп қылышына жылап Ғомар,
Дүниеден күдер үзді Ғосман, Ғалы.
Қалайша осы қайғың жоғалады,
Алланың артық қылып жаратқаны.
***
Жан ата, келген жұртың дүние қарап,
Ажалды аз жыл тұрып ішетін шарап.
Екі ғалам еріктісі рахмет қылып,
Жаратты жалғыз Алла бастан қалап.
Көңілге алғаныңның бәрі болды,
Есепке келтіре алмас ешкім санап.
Ойға алғаннан жетпеген мақсатың жоқ,
Орынсыз кеткені жоқ,
қылған талап.
Жолдастыққа мұхажир,
ансарды алдың,
Мал - жанын құрбан қылды бәрі тарап.
Алла жардан сіз басшы қиын жолда,
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Табанын аудармастан тұрды қ-арап.
Қалың малсыз қалаулы қатын алдық,
Әрқайсының негізін ерге балап.
Сыйлы халық саналы мұхажирың,
Қорқамын кете ме деп ойы тарап.
***
Жан ата,
Ахмет Мұқтар Мұстапа атың,
Құрайыш Хашимия нұрдан затың.
Бір түнде көлік мінбей көкті кезіп,
Аллаға аузыңнан айттың датың.
Жамалың он төртінші айдан болып,
Көргендер көз алмады нұр сипатың.
Періште ғарыштық Нұрси ғалам,
Сойледі күндіз, түн де сенің жатың.
Әнбие мұрсалдардан соң туғанмен,
Бәрінен асып кетті алапатың.
Тас ағашты сөйлетіп,
айды жарып,
Белгім айқын болды мұғжиратың.
Дін ашып ислам атты қараңғыда,
Жарық болды рисалат наубатың.
Раббикалап дұға қайырып,
Үмбетке қылмақ болдың шапағатың.
Мал мен бас дүние алмай үмбет деген,
Көп рахмет қауымшылдық қанағатың.
Артыңда жылап қалды,
көз қырыңды сал,
Фатима, Қасен, Құсайын жұрағатың.
Фатима осы сөзбен қойды тоқтап,
Көбейтіп, Құран оқып, аз-аз жоқтап.
Шариғат малмаң езбе қоштамайтын,
Болған соң асқаптардан әдеп сақтап.
Расулдан көргендерін Ғайша айтады,
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Ғайша айтсын,
Басқалары ертеңге дейін қайтсын.
Барлығы солай тарады,
Жасалып мәйіттің барлық жарағы.
ФАТИМАНЫҢ ЖОҚТАУЫ
- Жан ата, келген жұртың дүние пәни,
Көрсетіп аз күн жарық,
Алды сені.
Ғаламның нұрдан жаралған жарығы едің,
Қаптады қараңғылық сұм дүниенің.
Сен кетіп, ессіздіктің дерті басты,
Шәріп орның Мекке мен Мәдинаның.
Қайғыңнан ел қара қанын жұтып отыр,
Халифаң Әбубәкір күйіп жанып,
Сүйеніп қылышына жылап Ғомар,
Дүниеден күдер үзді Ғосман, Ғалы.
Қалайша осы қайғың жоғалады,
Алланың артық қылып жаратқаны.
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Есепке келтіре алмас ешкім санап.
Ойға алғаннан жетпеген мақсатың жоқ,
Орынсыз кеткені жоқ,
қылған талап.
Жолдастыққа мұхажир,
ансарды алдың,
Мал - жанын құрбан қылды бәрі тарап.
Алла жардан сіз басшы қиын жолда,
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Табанын аудармастан тұрды қарап.
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Сыйды халық саналы мұхажирың,
Қорқамын кете ме деп ойы тарап.
***
Жан ата,
Ахмет Мұқтар Мұстапа атың,
Құрайыш Хашимия нұрдан затың.
Бір түнде көлік мінбей көкті кезіп,
Аллаға аузыңнан айттың датың.
Жамалың он төртінші айдан болып,
Көргендер көз алмады нұр сипатың.
Періште ғарыштық Нұрси ғалам,
Сөйледі күндіз, түн де сенің жатың.
Әнбие мұрсалдардан соң туғанмен,
Бәрінен асып кетті алапатың.
Тас ағашты сөйлетіп,
айды жарып,
Белгім айқын болды мұғжиратың.
Дін ашып ислам атты қараңғыда,
Жарық болды рисалат наубатың.
Раббикалап дұға қайырып,
Үмбетке қылмақ болдың шапағатың.
Мал мен бас дүние алмай үмбет деген,
Көп рахмет қауымшылдық қанағатың.
Артыңда жылап қалды,
көз қырыңды сал,
Фатима, Қасен, Құсайын жұрағатың.
Фатима осы сөзбен қойды тоқтап,
Көбейтіп, Құран оқып, аз-аз жоқтап.
Шариғат малмаң езбе қоштамайтын,
Болған соң асқаптардан әдеп сақтап.
Расулдан көргендерін Ғайша айтады.
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Бір ауыз жалған қоспай нақтап-нақтап.
Өзі жас, өзі сұлу Сыздық қызы,
Өзі білгіш балқиды күнше жүзі.
Расулдың қайғы-қасыретімен,
Ұйқы - күлкі көрмейді түн, күндізі.
Ғайша жоқтап асқаптар жылады,
Расулдың зор болған соң басқан ізі.

ҒАЙШАНЫҢ ЖОҚТАУЫ
- Бисмиллаһи иллаһи,
Әлхәмдүлила патшаһим.
Ғарышқа барған рухымен,
Бірлессін менің бұл аһим.
Салат ассә Мұстапа,
Жолдасым, жұптым қанаһим.
Қайғыңнан күйіп жаным тұр,
Талығып зормен тәнім тұр,
Періштелер һуақим.
***
Екі ғалам сардары,
Құйылған нұрдан бәдені.
Дүниені ғалам дегізді,
Аз күнгі басқан қадамың.
Көктен шайтан құлады,
Көрінгеннен қадамың.
Тазарып дүние табылды,
Келген соң Ғалы жанабың.
Талықтырды тәнімді,
Зарықтырды жанымды
Ажалдан ішкен шарабың.
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*

**

Келдің, кеттің кездің де,
Дүниені көзге ілмедің
Ислам дініне кірмесе,
Адам деп оны білмедің.
Не қызықты күн туды,
Қызулап ойнап күлмедің.
Алпыс үш жыл өміріңде,
Алпыс қадам жүрмедің.
Құрайыш қыл дін талас,
Құдай деп жонды тас, ағаш,
Кіріп шық деді.
Кірмедің.

***

Қалың салған төсекке,
Қандырып ұйқы жатпадың.
Арпа нанын қорек қып,
Тойғанша тамақ татпадың.
Жер Тәңірімін дегенді,
Желкесінен айтпадың.
Алладан келген кәлемді,
Бір естісең жаттадың.
Бала жастан басшы боп,
Адасып миың қатпадың.
Дін мұсылман күн, айы,
Түзелген бақыт таланы,
Талайды басып таптадың.

Бала жастан Мұхаммед,
Әмин деді атыңды.
Нәби һәм хәлил деп,
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Дейді милат затыңды,
Жасыңда алдың өнермен,
Хадиша - бай қатынды.
Сонан қалып жұрағат,
Оңғарды құдай атыңды.
Рисалатқа ұнатты,
Басқадан көрі тартымды.
Ғибран, руман, латындар,
Айырды бәрі парқыңды.
Маңайдағы елдердің,
Қорықты естіп даңқыңды.
***
Қолың жеткен елдерді,
Дін исламға шақырдың.
Сындырып.
Пұтын қиратып,
Зәресін алдың кәпірдің.
Сенен басқа нәби жоқ,
Болатын заман ақырдың.
Сүйеніші сен едің,
Нашар, міскін, пақырдың.
Зор жуанды жоғалтып,
Нашарларды оңалтып,
Айбынтып жауды ақырдың.
***

Асып салдың адымың,
Қадамыңды қаршыға.
Жұрт қарайып тұрғанда,
Жіберді Алла баршаға.
Кен дүниені меңгеріп,
Келтірдің бүктеп шаршыға.
Жақсылап бақтың халқыңды,
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Үқсап малшы, жалшыға.
Айырып тентек, мақұлды,
Патшаң жемей ақыңдыАдамның жиып сұлтанын,
Жауыңды жеңіп, қуғыздың.
Жәһілдерді жоғалтып,
Жанынан күдер үзгіздің.
Рахмет дария қаптатып,
Балықша жұртты жүргіздің.
***
Екі қырам аталған,
Мәдина, Мекке шәһарың.
Дінге жарық жол ашты,
Зорларға қылған қаьарың.
Жәрдемі болып Құдайдың,
Болмаған қауіп - қатерің.
Жаның кетті жәннатқа,
Жалғанда жоқ жетерің.
Мәдинаны күйзелтті,
Мұсылманды күңрентті,
Жағымсыз қайғы сапарың.
***
Жоғарыға жөнелді,
Әнбие мұрсал сұңқары.
Пәниден базар тарқады,Пайғамбар үшін көп зары.
Сидратал мүнтаһа,
Ғаршы күрсі құнары.
Қауіп-қатер қайғыда,
Артың нешік болары.
Халифасы дін басшы,
Әбубәкір.
Ғомары.
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***

Орнын күтіп дұға Ғосман, Ғалы, Қайдары,
Күні-түні жылауда мұхажир мен ансары.
Күні қараң үй іші басқанікі бір сары.
Шарасы бар ма пенденің,
Салған соң жалғыз жаббары.
Тоқтатып осыменен сөзді Ғайша,
Жоқтады сақабалар тыңдап барша.
Жыласып Құран оқып, жиын тарап,
Болысты әдеттері осылайша.
Пайғамбар бардағыдай ислам дінін,
Жүргізді сақабалар жатпай жайша.
***
Назымшы Мұхаммедия,
елі Керней,
Отырмас Пайғамбардың жадын демей.
Өлімін Расулла естігенде,
Дін мұсылман тұрмайды қайғы жемей.
Дін басшысы Ғабдоллаұлы Хашимия,
Үмбет деген.
Өз басын бір тілемей.
Діншіл ақын һәм молла ибн Ахмет,
Расул үшін сөйлейді.
Ашық көмей.
Әлінше ақындығын біліп отыр,
Ақмола,
Қарқаралы,
елі Семей.
Білгендер өзі-ақ берер сөзге баға,
Мен әуре боларым жоқ,
Сөзімді өңдей.
Көп жасап, керкей жаңа өкімет,
Сөйлеуге ерік берген тіл бөгемей.
1925 жыл.
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НҰРЛЫҒАЙЫН
Бұл кітапты мен әуелі көргенімде,
Мәдина шәрін кезіп жүргенімде.
Сатып алдым Обділ Жақып қасыннен,
Заты,
Тілі ғараб.
Ғалым кісіден.
Н и е т е т т і м Құдадан болса жарым,
Әулеттеріме оқыр деп жады Кәрім.
Құданың жәрдемімен қайтып келдім,
Келіп әулеттеріме беріп ердім.
Тілі ғараб болған соң білмеді олар,
Жана менен өтініп сұрадылар.
Аударып мұны бізге берсеңіз деп,
Шама келсе жұпке салып көрсеңіз деп.
Бұл аудару бірден қылған талабым,
Өзіме аян мен аударған шамалым.
Қазақшылап жөпке енді саламын.
Білгенімше түркі назым қыламын.
Дедім дағы қолға алдым қаламым,
Иә, Мұхаммед,
сізге берген сәлемім.
Құсайынның қайғысын соң болып,
Көздің жасын төгіп-төгіп аламын.
Құсайынға жаным пида қыламын,
Сөзімменен дін қылышын ұрамын.
Кербалада көргендерін жад етіп,
Тәуекел ғып түркі назым қыламын.
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МАҒАУИЯ
Ғосман шері уағында соғыс тұрды,
Хашим мен Үмияны соғыстырды.
Кезегімен төрт шәрдің бәрі де өтті,
Орындап Расул сөзін асыл текті.
Көпеде Ғазырет Ғалы шәһит болып,
Түгелдей Мағауияға нәубет жетті.
МАҒАУИЯ
Мағауия хабар алды ақырлықтан,
Жаны пәктін жел сөзді пақырлықтан.
Жазитты шақырып ап ақыр айтты,
Баянсызын өзі көрген батырлақтан.
Қыл мені ата дейтін болсаң дейді,
Жаныңа Құсайынды алсаң дейді.
Балдағы алмас келген қылыш еді,
Жауыңа бек кәпірден салсаң дейді.
Дүниеден мен кетемін,
сен қаласың,
Жанында Құсайынның сен баласың.
Орныма қалдырамын басқарсаң сен,
Ғарабтың айтқаныммен ен даласын.
Жалғызым ең Жаратқаннан сұрап алған,
Бір тұрып,
бір жығылып құрап алған.
Қалмағай менен кейін жалғыз қалып,
Маңыңа қулар жинап онан-мұнан.
Жалғаны ұлық,
Мадақ тоқ қылады,
Тәттіні жей алмағандар боқ қылады.
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һалипа қу - сұмменен жанас қылса,
Жанжанды бастай алмай жоқ қылады.
Расулдан,
Менен қалған ьалипалық,
Құсайын ата жолмен әбден лайық.
Қалдырам осы орынға көнсең егер,
Құсайынды санасаң аға анық.
ЖАЗИТ
Хәліңіз мұндай болып қалды. ата,
Ғафурғын,
істе болса менде қата.
Жаныңыз қалар болса мені шалғын,
Жанымды құрмалыққа,
Құрбаната.
Болыңыз бекем, ата,
алаңызға,
Айттыңыз көп ақырды балаңызға.
Бәрін мен орындауға ант етемін,
Түсірдім қаттап түгел санамызға.
Күтпеген мұндай сөзді Жазит мұшық.
Мағауия жасын төкті ұлын құшып.
Ғараб қара жамылды келер уақта,
һакімінің көк аспанға жаны ұшып.
/Дастанның қалған жолдары жоғалған/
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САҚЫРАП
Жасымнан ел көруге талаптандым,
Хат танып, қартты тыңдап қанаттандым.
Болса да шаруам шағын қажыға деп,
Ағайын көмегімен араб бардым.
Түркия,
Орта Азия - кездім бәрін.
Жағалап Ресейдің де таттым дәмін.
Танысып тілдерімен, діндерімен,
Тоқыдым көңіліме келгенше әлім.
Естідім сол жүрісте талай аңыз,
Ілінген ел аузына жыр боп нағыз.
Солардың кейбіреуін дәріптеуге,
Еткен ем өз мойныма үлкен парыз.
Мінекей, соның бірі - Рүстем - Дастан,
Ішінде жүрегімнің қылын басқан.
Сақыраптың уақигасы ед бөліп алған,
Өнеге батырга аңгал,
есі адасқан.
Аңызбен кетпеу үшін шығып шектен,
Арқауын алдым «Восточный сборниктен».
Және де пайдаландым бірнешеуін
Парсы,
түркі тілінде тйржіме еткен.
Сараптап осы түгел оқығаным,
Көңілге ел аузынан тоқығаным.
Беруге жастарға айтып қалам алдым,
Жаңғыртып ескі мола топырағын.
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СӨЗ БАСЫ
Ол кезде барлық қару - найза,
қылыш,
садақ,
шоқпар,
әдісқой қайрат пен күш.
Тұлпары иесіне сай келгенде,
Әр батыр сан қолдармен салған ұрыс.
Баһадүр ондай батыр айбынынан,
Ел қорқып,
шаба ма деп қайғы қылған.
Патшалар сыйламасқа мұршасы жоқ,
Тәж бен тақ,
айрылам деп байлығынан.
Жастары ондай ердің артына ерген,
Қарттары өмір тілеп,
бата берген.
Патшалар алдап,
сулап,
айдап салып,
Өздері елін билеп жата берген.
Көп еді Иран,
Торан батырлары,
Сайма-сай күш пен тәсіл,
батыл бәрі.
Бірақта Рүстемнан асқаны жоқ,
Темірді тесіп өткен атылғаны.
Рүстем - Дастан ұлы,
атасы - Зал,
Қиратқан талай қорған,
даңғыл көкжал.
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Иранға неше жылдай семсер болған,
Заманы Пайғамбардан арғы болжал.
Кезі еді ел арасы бейбіт,
тыныш,
Еш жақтан естілмеген суық сыбыс.
Ерігіп батыр,
палуан серуен салып,
Тіршілік қамында еді бүкіл Шығыс.
Рүстемнің дер кезінде келген жасы,
Ел - жұрты танып болған,
дос пен қасы.
Кезінде аңғалдықпен арандаған,
Басталар бір қайғылы уақиғасы.
* *А
Бір күні Рүстем аңға шығып жүрді,
Қаруын,
сауыт - сайман түгел ілді.
Азырақ аң аулаудың жарағын ап,
Астына Рақыш дейтін атын мінді.
Қызығып аңды куып,
сезбей шекті,
Торанның жеріне де кіріп кетті.
Құмарын одан біраз қандырған соң,
Жайласып бір жерге кеп,
дамыл етті.
Асықпай атып алған аңын сойып,
Пісіріп бабыменен алды тойып.
Ессіз түз,
өзі Рүстем,
неден қорықсын,
Ұйықтады Рақыш атын отқа қойып.
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Сол кезде бір топ аңшы Тораннан да,
Құс салып,
ит жүгіртіп шығады аңға.
Әр жерден аң қашырып,
саяхаттап,
Тақайды Рүстем ұйықтап жатқан маңға.
Иесіз оттап тұрған көреді атты,
Бір тұлпар ат болғанда тым сымбатты.
Қамалап ұстап алмақ болғанында,
Жуытпай ат оларға қарсы шапты.
Тақалса бірін тістеп,
бірін тепті,
Көрсетіп сыр білмеске талай кепті.
Үйірсек бірақ Рақыш жануар екен,
Олардың өзі артынан еріп кетті.
Бір кезде Рүстем тұрды ұйқы қанып,
Қарайды жан жағына назар салып.
Аты жоқ төңіректе және ешкім жоқ,
Отырды біраз уақыт аң-таң қалып.
Саспайды,
асықпайды,
қаранады,
Бүркіттей бабындағы таранады.
Рақыштың құмда басқан ізіменен,
Саманған шаһарына жағалады.
Асынған қару-жарақ Рүстем батыр,
Ашулы,
ат жоғалтып келе жатыр.
Деген бір суық хабар елге естіліп,
Патшаның құлағына тиеді ақыр.
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Мұны естіп Тықмина кнәз жинап елді,
Табуға Рүстем атын жарлық берді.
Нөкерін ертіп алып салтанатпен,
Батырды қарсы алуға өзі келді.
Рүстем иесіз жерде ат жоғалтқан,
Қабағы қатулы екен,
ашу қатқан.
Бірақта патша келіп иілген соң,
Батыр ғой болат жүрек,
жарылды ақтан.
Ол айтты:
- Көп рахмет ықыласқа,
Сіздерге,
мына тұрған - кәрі-жасқа.
Келемін ат жоғалтып ізіменен,
Алдымда бөтен ой жоқ бұдан басқа.
Сіздерде ат табылса жұмысым жоқ,
Жайыма кете берем,
дыбысым жоқ.
Жеріңнен біраз ғана аң ауладым,
Ғ афу ет,
одан өзге бір ісім жоқ.
Ал егер табылмаса Рақыш атым,
Қалаңа көп тиеді кесепатым.
Талай кеуде басынан айрылады,
Белгілі Зал, Нариман - қатал затым.
- Жүріңіз, - патша айтты, - ат жоғалмас,
Қалайда табуға оны байлады бас.
Біраз күн Саманғанда қонақ боңыз,
Шарбатын көзбен көріп сый мен ықылас.
- Көп рахмет, - деді Рүстем мейіріңізге.
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Шақырған құрмет тұтып пейіліңізге.
Көрсем көріп кетейін шаһарыңыз,
Бүктесін қалмау үшін кейбімізде.
Құрметпен патша әкелді сарайына,
Келтіріп барлық істі бажайына.
Әңгіме,
достық,
сауық бәрін жасап,
Жиналды жақсы - жайсаң маңайына.
Ойын-той,
өтіп кетті бірнеше күн,
Демесе басқа патша,
жоқ ешбір мін.
Тағы да алуан-алуан сауық кұрып,
Басталды дем алатын тағы бір түн.
Қайтуы сонда түсіп енді есіне,
Байлатты батыр атын кермесіне.
Оңаша,
жаңа ұйқыға кеткен кезде,
Бір сұлу кіріп келді бөлмесіне.
Сымбаты көркіменен қатар келген,
Соңында бір жас жігіт шам көтерген.
Қас ару батыл басып сәлем берді,
Іркілмей басын иіп келген жерден.
Жастықтан батыр басын жұлып алды,
Қарсы алып қыз тағзымын,
назар салды.
Бір жас қыз,
жапа - жалғыз,
оңаша үй,
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Бұл келіс қандай келіс,
Аң-таң қалды.
Ол айтты:
- Мұның атын қалай дерсің,
Ашық айт,
танданамын,
көңіл сенсін.
Өзің қыз, мұнда жан жоқ,
мен Рүстеммін,
Тұйыққа түнде кірген қандай ерсің?
Қыз айтты:
- Түнде жүрер ер де емеспін,
Ерлерден бұл сапарда кем де емеспін.
Жасымнан өзіңізге ынтық едім,
Болмаса басқаны ойлар пенде емеспін.
Балқытты қыздың сөзі батыр жанын,
Қарсы алды түрекеліп ол мейманын.
Қасына инабатпен отырғызып,
Өткізді сұхбаттасып жаздың таңын.
Ертеңі әкесіне хабар барды,
Қуанып қаласына ол жар салды.
Отыз күн ойыны мен қырық күн тойын,
Жасатып батыр тағы жатып қалды.
Арада талай күн мен айлар өтті,
Қайтуға елге батыр уақыт жетті.
Тықмина екіқабат болып қалған,
Қия алмай Рүстемді жасын төкті.
Жылама деді Рүстем жұбанарсың,
Ертең-ақ балаң туып,
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қуанарсың.
Дәнекер ол арамызда болып қалар,
Рүстемнің зайыбы боп ту аларсың.
Жүрсем де қайда өзім,
мен саған жар,
Тән басқа болғанымен жан кіріптар.
Ұл туар болсаң егер мына жүзік,
Әкеңнің жүзігі деп қолына сал.
Бұл сөзгс Тықмина қалды тоқырап,
Шығарып салды оны атырап.
Тықмина уақыты жетіп ұл туады,
Анасы қояды оның атын Сақырап.
Сақырап бір айында бір жылша өсті,
Бес жаста үлкендермен бой тіресті.
Он жаста-ақ садақ,
найза,
бәрін біліп,
Тең таппай Саманғанның түбін тесті.
- Ей, ана, осы менің тұқымым кім?
Өте ірі ез қуатым өзіме тым.
Сынассам палуандардың бәрін жеңем,
Ойлаумен болып жүрмін жігерім қүм.
Анасы деді:
- Әкең Рүстем палуан,
Тұқымы теңдесі жоқ- Зал. Нариман.
Сан қолды қойдай қуып,
қорған бұзған,
Көрмеген қайтып беті қан майданнан.
Бір жылы ат жоғалтып келіп мұнда,
Маған бай,
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саған әке болған,
тында.
Бір жүзік саған сал деп беріп кеткен,
Алшыөзің,
әне ілулі тұр қалтамда.
Сақырап жүзікті алып көп қуанды,
Қайырып анасына өкпе салды.
- Егерде мен Рүстемнің ұлы болсам,
Қалайша жасырдыңыз мұндай мәнді?
Ендігі Азияны мен билеймін,
Патша ғып Кейкеуісті жібермеймін.
Иран,
Торан халығын қолыма алып,
Көндіріп,
көнбегенін түгендеймін.
Әкеме Кейкеуістің тағын берем,
Иранды ескілерден бір өзгерем.
Торанның патшалығын өзім алып,
Жау болса сырттан келген тағы көрем.
Ей, ана,
бір жақсы ат тауып берші,
Ұлыңды Сам ұрпағы сынап көрші.
Қастасқан қандай жерде жауларың бар,
Соныңа мен барайын,
сен жіберші.
Бұл сөзді естісімен Тықмина,
Бұйырды жылқышыға:
- Жылқы жина.
Лайықты атын іздеп тауып алсын,
Не болса да өзі көрсін,
бірін тыйма.
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Жинады жылқы малын елден сықтап,
Дегенін тұқымы асыл,
өте мықты-ақ.
Бәрі де бірақ оның омақатты,
Жас бала тартып қалса бұғалықтап.
Апырым-ай, бар жылқыдан ат табылмас,
Бұл қалай есер бала күшіне мас.
Саған лайық атты мен табайын деп,
Бір батыр көп ішінен көтерді бас:
Рүстемнің Рақышының тұқымынан,
Тұр сонда сен іздеген арық құнан.
Баптап байлап,
үйретіп мініп алсаң,
Сол саған ат болады өтер сыннан.
Іздеген атын тауып мініп алды,
Секіртіп Саманғанға ойнақ салды.
Әкемді іздеп Иранмен соғысам деп,
Нағашы атасына өзі барды.
Қараса көзін салып жиен ұлы,
Тұр екен арыстандай келіп сыны.
Босатып әскер қосып,
бата берді,
Өсиет,
ақыл айтып жылы-жылы.
Торанның бас патшасы Апрасияп,
Баладан естіп жатыр не түрлі кәп.
Қуанып Иранға бет бұрғанына,
Көмектеспек болады қошуақтап.
Хат жазады Апрасияп:
«Сақырап, балам,
Маған деген мал мен бас,
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қалам,
далам.
Аянбай дұшпаныңмен соғыса бер,
Байлықтың қаражатқа бәрін салам».
Торанның әскербасы Қуманбарман,
Апрасияп оларға жарлық салған.
Сақырапқа тарту алып барыңдар деп,
Батырдан он екі мың жиып палуан.
Сақырапқа білдірмеңдер бұл сырымды,
Құдай берді,
Иранмен жақсы ұрынды.
Қаза тауып Рүстем өле қалса,
Керсетем Кейкеуіске не көрімді.
Қалың қол Сақырап бастап жол аттанды,
Жас батыр қайрат қышап оттай жанды.
Торанмен шекарада берік қорған,
Қол келіп Аққұлыпты қамап алды.
Батыры Аққұлыптың өте мықты,
Шыдамай қан майданғ а Қыжыр шықты.
Сақырап тұра қалып келсең кел деп,
Атынан жұлып алып жерге тықты.
Көтеріп алды тағы бейне тоқты,
Бір мытқып,
қайта тағы жерге соқты.
Анталап екі жақта тұрған әскер,
Сақырап таң қалдырды қалың топты.
Бастығы билеп тұрған Аққұлыптың,
Бар еді батыр қызы сондай мықты.
Қыжырдың жығылғанын көре сала,
Торанмен соғысам деп сол қыз шықты.
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Қыз еді әрі батыр,
әрі палуан,
Өзі жас,
өзі айлакер алуан-алуан
Соғысқа жаны құмар жан еді бір,
Қырандай қияр кезде ұшар таудан.

Көрді де ол батырының уақиғасын,
Ыза боп отты көзден төкті жасын.
Секіріп арғымаққа мініп алып,
Қаһарман айқайлады жау қайдасың.
Майданға тұра қалды жекпе-жек деп,
Тораннан шықпады оған ешкім өктеп.
Сақырап өзі шықты тағы да оған,
Жас батыр тұрмай шыдап,
шегіншектеп.
Батыр қыз Гударфарид көрді де оны,
Ішінде Сақырапқа ыза толы.
Қадалып әлін жинап бір қарады,
Қалшылдап садағына салған қолы.
Ызамен адырнасын қалды тартып,
Шіреніп үзеңгіге күшін сарқып.
Сақыраптың сауытынан дарымады,
Майысып болатына болат балқып.
Сақырап тұра ұмтылды ыза кернеп,
Қарсы алды Гударфарид келсең кел деп.
Жасқа жас,
тасқа тастай қарсы келді,
Сақырап найзасымен қалды сермеп.
Қыз қалды арғымақтың жалын құшып,
Ерінен ұстай алды қалмай түсіп.
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Қайырылып қылышпенен періп қалды,
Найзасы Сақыраптың кетті ұшып.
Бет қайтып Гударфарид тұра қашты,
Артынан Сақырап қуып,
қамшы басты.
Үстінде екі жүйрік - екі батыр,
Тозаңы сар даланың көкке ұласты.
Тұлпары Сақыраптың келіп басым,
Бір жерде қуып жетіп,
дулығасын.
Басынан батыр қыздың жұлып алды,
Желменен желбіретіп дудар шашын.
Сақырап мұны көріп қалды таңға,
Өзімен жекпе-жекке қыз шыққанға.
Иранның еркектері қандай екен,
Әйелі шығар болса қан майданға.
Ыза боп арқан атты шиыршықтап,
Дэл түсіп қыз белінен алды мықтап.
Ол айтты:
- Иран қызы сен киіксің,
Талайын мен ұстағам - бұғалықтап.
Құтылып енді менен кете алмайсың,
Қашқанмен әскеріңе жете алмайсың.
Онан да менің енді ырқыма көн,
Мен бір шың,
мені басып өте алмайсың.
Сол кезде қыз артына мойын бұрды,
Өзі де ару екен сондай сынды.
Ол айтты:
- Иә, Сақырап, сен жолбарыс, ,
Бірақта білесің бе мына сырды.
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Анталап екі жақтан ел қарап тұр,
Ал менің қыз екенім ашылды сыр.
Соларға тарамай ма өсек-аяң,
Әйелмен сайысқаны қалай бұл?
Сақырап қызды аямай найза салды.
Рас ол айламенен аман қалды.
Деген сөз өсиетінен сені аяймын,
Болмаса мен шыққанмын қиып жанды.
Олардың у тілдерін байлау үшін,
Екеуіміз достасайық,
қылмай қысым.
Мен саған жар болайын жаны бірге,
Тапсырып Аққұлыптың барлық күшін.
Қыз күлді жайраң қағып,
гүлдей жайнап,
Сақыраптың бойын алып,
ойын байлап.
Жас батыр мойұсынып тұра қалды,
Елітіп махаббатқа қалың қайрат.
Сақырап мойұсынды,
қылыш тастап,
Қыз келді Аққұлыпқа өзі бастап.
Әскер мен өз қаласын берем деген,
Келеді Фарид қыздың сөзін ұстап.
Қыз енді Аққұлыпқа келгеннен соң,
Әскерін түсі суық көргеннен соң:
- Иран қызы Торанға тимес деді,
Қайта бас өлеріңді білгеннен соң.
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Бұл менің сені айламен алдағаным,
Қисынмен қысылғанда самғағаным.
Тезінен әскеріңе қайта бұрыл,
Қарамай алды-артыңа барда жаның.
Бұл сөзге Сақырап қатты ашуланды,
Біле алмай не қыларын,
оттай жанды.
Жау іші,
жалғыз өзі,
қатер қалың,
Атының басын тартып тұра қалды.
- Қап, бәлем, - деді ертең-ақ,
сағың сынар,
Алдағаның алдыңнан өзі шығар.
Таң ата Аққұлыпты қопарармын,
Қаланың үстінде тек тозаң тұрар.
***
Түнімен әскер қашты опыр-топыр,
Қалдырып Аққұлыпқа кең мен қоқыр.
Ертемен Сақырап қолы шауып келсе,
Құр кала,
тірі жан жоқ,
аңырайып тұр.
Ие боп Аққұлыпқа жатсын Торан,
Қашқынның қайда барса күні қараң.
Ел шетін жау қиратып шауып алды,
Тып-тыныш қалай жатпақ енді Иран.
Бастығы билеп тұрған Аққұлыпты,
Жазып хат Кейкеуіске хабар қыпты:
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«Біз қаштық артымызға қарамастан,
Шошынып Сақыраптан өте мықты.
Жау қиын,
Рүстемді алғызыңыз,
Онсыз тең келе алмаймыз, жалғызымыз.
Тос,
Гудраз,
Гүлшат,
Баһрам дегенменен,
Тең емес,
білеміз ғой әрбіріміз.
Баланың жасы он төрттен асқан емес,
Қыжырды байлап алды айтысқан дес.
Тезінен әскер жинап қамданыңыз,
Дегенше әне-міне болады кеш».
Кейкеуіс оқып көріп мына хатты,
Денесін суық хабар қалтыратты.
Хат жазды Рүстемге:
- Келіңіз, - деп,
Оны алып жеделдете кісі шапты.
Хатты алып Систизанға Кию келді,
Рүстем оны алып.
оқып көрді.
- Сен саспа, - деді Кию, - демалайық,
Бұл қызық уақиға екен көптен бергі.
Рүстем шарап ішіп жатып қалды,
Кию кеп қайта - қайта қорку салды.
Жазалап екеуімізді жүрмес пе екен,
Кейкеуіс адам еді қызу қанды.
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Сен саспа, - деді Рүстем, - Кию палуан,
Бізді жоқ дүниеде қорқытар жан.
Ел үшін,
бір сен үшін мен барайын,
Болмаса Кейкеуістен көңілім қалған.

-

Рүстем жүруге енді дайындалды,
Ұмытпай қаруларын түгел алды.
Асыққан, сасқан да жоқ ертеңгіге,
Өткізді Киюменен тағы таңды.
Ертеңі патшаға кеп сәлем берді,
Кейкеуіс отыр екен жинап елді.
Екеуін күте-күте ыза кернеп,
Отырған патша әлгі күшіне енді.
- Асыңдар. - деп Кейкеуіс айқай салды.
Соғыста бұйрығымды бұзғандарды.
Жендеттер жетіп келді екеуіне,
Бірақ та Рүстем қатал тұрып қалды.
Енді ол қатуланып Кейкеуіске:
- Сен неге бара қалдың мұндай күшке?
Асуға қандай мені құдыретің бар,
Кірмейтін күндіз еске,
түнде түске.
Қалқаным - патшалығым,
тағың сенің,
Қаруым - екі қолым,
күшім менің.
Түп-түгел ұстап тұрған бар бағыңды,
Қиынды қиыстырған бейне желім.
Жинаған батырларың мақтап-мақтап,
Шашбауың көтеретін сені жақтап.
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Көрермін күні ертең Сақыраптан,
Қайсысы қалар екен сені сақтап.
Ашумен атына кеп алды мініп,
Алдынан кездескенді кері сырып.
Шауып ал,
ал ендеше, деді дағы,
Артына бір қарамай кетті жүріп.
Тос айтты.
Қара басқыр,
білмейсің,
Сен қалай ұмытасың Рүстем ісін.
Византия тұтқынында жатқан едік,
Сен сонда білемісің Рүстем күшін.
Кейкеуіс әрі қорықты,
әрі ұялды,
- Батырлар, барыңдар, - деп ақыл салды.
Мен барып аяғына жығылайын,
Рүстемге ұқтырыңдар ауыр хәлді.
Бара көр,
жылдамырақ Кию батыр,
Мен жаздым,
бірақ артта елі жатыр.
Алдына бәріміз де бас иейік,
Жіберме,
жалын,
досың қайта шақыр.
Кию кеп Рүстемге деді:
- Аңғар,
Батырым, халық аузында түрлі даң бар.
Рүстем сылтау қылып қашты деген,
Болмаса бұл кетуде қандай мән бар?
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Жау келіп елдің шетін қамап жатыр,
Ерлерін Иран түгел санап жатыр.
Шынында тап осындай сын кезінде,
Қорықпаса неге кетер Рүстем батыр?
Рүстем тұра қалды:
- Ә, солай ма,
Өкпеге елді сату жарамай ма?
Ел үшін һәм сен үшін мен қайтайын,
Болмаса кетер едім жүріп жайға.
Алдынан Кейкеуіс те тұра шапты,
- Бердім, - деп Рүстемге тәж бен тақты.
Келісіп,
қол алысып,
татуласып.
Көп әскер Торан жаққа шеру тартты.
Сақырапқа жақын келіп қонып жатыр,
Тігісіп жай-жайына түрлі шатыр.
Алдағы іс не боларын ойлауменен,
Демалып ұйықтап кетті Рүстем батыр.
Ертеңі ертеменен тұрып алды,
Жасырын Сақырапқа кеп көзін салды.
Бұл менің балам ғой деп ойламай да,
Сақыраптың тұлғасына қайран қалды.
Тықмина Зандизумға:
- Сақырапқа ер деп,
Соғыста Рүстемді тауып бер деп.
Қасына баласының қосқан баурын,
Ол жүрген қайдан Рүстем көрінер деп.
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Біреуді ол
қарап тұрған көре салып,
Жүгірді,
Рүстем екен,
танып қалып.
- Сіз Рүстем емессіз бе? - деген кезде,
Рүстемнің жұдырығы етті жарық.
Зандизум бір қойғаннан қалды құлап,
Ешқандай тілге келмей мәңгі сұлап.
Сақырап нағашысын құшақтады,
Кеудесін ыза кернеп,
Зар-зар жылап.
Жаужүрек қапылыста көрген зәбір,
Келді де әскеріне берді әмір:
- Шабыңдар, кім өлтірді, түс-түс жаққа,
Табамын күні ертең мен бәрібір.
Қайғыдан Сақырап жылап қатуланды,
Жүрегі соғысқа деп оттай жанды.
Ант етті осы ағамның төлеуіне,
Ираннан бауыздармын мың палуанды.
Болғанын білді бала Иран жақтан,
Отыр-ау деді олар қылып мақтан.
Мінбеге Қыжырды ертіп шықты екеуі,
Білмекке әскер жайын алда жатқан.
- Жасырма, түгелдей айт, - деді бәрін,
Батырсың,
менде - жаның,
алдыңда - арың.
Міне, Иран әскерлері жатыр ношап,
Сұраймын соның кейбір палуандарын.
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Ол айтты:
- Міне, жаным, міне, иманым,
Батырмын қолға түскен емес залым.
Мен неге білгенімді жасырайын,
Бәрібір болады екен ертең мәлім.
- Арыстан сүйегінен үлкен шатыр,
Тәж киген алтын тақта біреу жатыр.
Қорғаған тоңірегін қалың әскер,
Мұның кім қастерлейтін сондай батыр.
- Иранның бас патшасы ол - Кейкеуіс,
Қолында тәж бенен тақ,
қарулы күш.
Жүреді осындайда өзі бастап,
Туғанда ел басына зор қорқыныш.
- Жолбарыс терісінен жасыл шатыр,
Ішінде мен сияқты бір ер жатыр.
Байлаулы кермесінде бір арғымақ,
Шайнайды ауыздығын қатыр-қатыр.
Өзі анық жан сескенер батыр сынды,
Қопарып тастайтындай алда шыңды.
Көкірегі арыстандай кеудесі кең,
Әнекей,
менше отырып атқа мінді.
Бұл жерде Қыжыр енді ойлады еп,
Бір зиян Рүстем десем бола ма деп.
- Қытайдан шақырылған палуан, - деді,
Ұрыста батырларға болар деп сеп.
- Ортада піл сүйекті үлкен шатыр,
Кеудесін көкке керіп бір ер жатыр.
Көпті көрген,
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көп жаумен кездесуде,
Байқаймын,
ел қорғаған әккі батыр...
- Ол рас анық батыр,
атақ алған,
Иранды сан жауынан қорғап қалған.
Ту тіккен отанына Гудраз батыр,
Сақырап,
сөйлемеймін ешбір жалған.
- Қарашы,
орта кезде алтын шатыр,
Ішінде теріс қарап бір ер жатыр.
Өз бетінен басқаға көнбейтұғын,
Сияқты,
ол кім өзі,
қырыс батыр?
- Ол - Тақислап,
баласы Кейкеуістің,
Басында жүретұғын қиын істің.
Басқаға өз бетінен бір көнбейді,
Қырысы рас,
үстінен оның түстің.
- Сонымен қатарласа көкшіл шатыр,
Асынған қару-жарақ, сезем батыр.
Дайындап,
атын байлап секіруге,
Кім өзі барыс сынды біреу жатыр?
- Иранның бас батыры,
атақты Тос,
Қашанда жаудан қорықпас,
көңілі хош.
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Әскери Кейкеуістің ақылшысы,
Күші сай ақылына,
патшаға дос.
- Сонымен қатар тұрған қызыл шатыр,
Асынған қару-жарақ бір ер жатыр.
Көтеріп басын әлсін елеңдейді,
Тынышсыз,
қасқыр сынды қандай батыр?
- Даңқты ол жастайынан Кию палуан,
Патшадан сан соғыста мақтау алған.
Ел шеті күзетінің қолбасшысы,
Сағы рас,
қапьт қалмас шапқан жаудан.
Сақырап сұраудан еш аңырмады,
Қайтсе де өз әкесі табылмады.
Қыжырдан сан жалтарып сұрағанмен,
Аузына Рүстем аты алынбады.
- Өтірік, - деді Қыжыр сөзің сенің,
Рүстемді бұл арада жоқ дегенің.
Кейкеуіс оны қалай қалдырады,
Бір жағы теңселгенде дүниенің?
Қыжыр айтты:
- Рүстемнің қиын ісі,
Өз еркімен жүретін нойыс кісі.
Патша шақырғанда келмеді де,
Дегенде Сақырап тұрды құрып мысы.
Мысы құрып,
Сақырап қатты қайғыланды,
Әкеден күдер үзді,
күйді,
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жанды.
Не болса да бір ойран салайын деп,
Секіріп атына кеп мініп алды.
Ат басын сол бетінде тура бұрып,
Шатырын Кейкеуістің алды жұлып.
Көтеріп бір қайырып жерге соқты,
Тәж бен тақ топыраққа етті бұрқ.
- Нағашым өлтіргенде ішкен қасам,Деді ол тап өз басыңмен дарға асам.
Еріткен ерлеріңнің бірін қоймай,
Бәрін де қойдай қырам,
қанын шашам.
Мұны айтып Кейкеуіске ол ақырды,
Тап мұндай көрмеген ел шын батырды.
Өздері қарсыласып тұрыса алмай,
Жүгіріп Рүстемді кеп шақырды.
- Батыр-ау,
сен жатырсың нені біліп?
Сақырап тұр патша шатырын найзаға іліп.
Отанның патша тағы қауіп астында,
Кетпесін елімізді қарап қылып?
Секіріп Рүстем атқа мініп алды,
- Сақырап, қайдасың? - деп айқай салды.
Шық былай,
батыр болсаң жекпе-жекке,
Шын батыр құр бекерге төкпес қанды.
Сақырап та шықты қарсы жекпе-жек деп,
Тайсалмай бір бірінен екеуі өктеп.
Айқасты,
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ат үстінен арпалысты,
Бөлініп оңашаға елден шеттеп.
Күшке - күш,
айлаға - айла алдырмады,
Аттары шыдай алмай қалтырады.
Сарт та сұрт,
бірі үрды,
бірі қақты,
Аспанда қару-жарақ жалтылдады.
Ала алмай бірін бірі екі күшті,
Қайратқа қайрат соғып,
қарсы пісті.
Сақырап қылышымен бір ұрғанда,
Рүстемнің маңдайына таңба түсті.
Дегенмен бірін бірі алыса алмай,
Шаршады одан әрі қарыса алмай.
Жай жайға ертеңге деп айрылысты,
Бетпе - бет әке-бала табыса алмай.
Ертеңі Иран туын қолына алып,
Майданға Рүстем шықты айқай салып.
Сақырап жүре түсіп,
тұра қалды,
Қуманға келіп айтты қайта айналып:
- Қарашы,
ана батыр келбетіне,
Тұрған жоқ па тап өзім сияқтанып?
- Қайтейін мұнда ешкім танымайды,
Тап осы менің әкем болмағай-ды.
Ашумен талай рет айқасқанда,
Апырма-ай,
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батыл бармай,
көзім тайды.

Жүзіне тік қарауға ұяламын.
Қатты ұрсам-тағы одан қиналамын.
Еседі жанарынан жан сезімі.
Өлімге қалай оны қия аламын.
Тапсырған Апрасияп сөзі бар-ды,
Қуманның кездестірмек кез бар-ды.
Баланың сөздеріне еш мән бермей
Соғысқа Қуман бетін түзеп салды.
Рүстемге Сақырап айтты:
Сұрау парыз,
Сіз Рүстем емессіз бе,
бұлтармаңыз?
Иран,
Торан
екеуіміз қолымызда,
Егерде болар болсаң Рүстем нағыз.
Рүетем айтты:
- Нансаң мен Рүстем емес,
Өзімнен ешкім күші үстем емес.
Қорықсаң қайтып жүре бер өз жайыңа,
Жас бала айтыспайды үлкенмен дес.
Сақыраптың әбден енді көңілі қалды,
Кеудесін ыза кернеп,
оттай жанды.
Әке деген үміті кесілген соң,
Ақырып:
- Жекпе-жек, - деп айқай салды.
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- Мен неге қорықпақшымын, - деді сенен,
Қоя ма сондай сұрау батыр деген?
Иранның ер дегенін қыру үшін,
Әдейі соғысуға іздеп келгем.
Айқаса кетті екеуі ат үстінен,
Күшке - күш,
айлаға - айла тақысымен.
Тағы да Рүстемге жара түсті,
Сақырап бір ұрғанда сапысымен.
Бірақ та Рүстем одан жасымады,
Соғысқа одан жаман ашынады.
Шыдатпай ат белдерін арпалыста,
Қайраты екеуінің тасыды әрі.
Батырлар жаяу енді алысады,
Салысып түрлі әдіске қарысады.
Сақырап алып соғып Рүстемді,
Үстіне қаршығаша жабысады.
Қозғалтпай емін - еркін алды жығып,
Құлағын теңбектей ғып жерге сығып.
Бауыздап жіберуге жалма жанда,
Қанжарын жанындағы алды жұлып.
Рүстем әлі құрып талып кетті,
Таларда көздің нұры бір жарқ етті.
Сақырапқа бұл жанары жылы тартып,
Ұмытып кетті мүлдем жекпе-жекті.
Аздан соң есін жинап,
көзін ашты,
Қанжардан төніп тұрған жаман састы.
Мұршасыз,
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қимылдауға әлі келмей,
Ол енді ойлап көрді бір далбасты
Деді ол:
-Сен батырлар дағдысын қыл,
Екеуіміз батырмыз ғой уәдешіл.
Бір сапарда өлтірмей сен қоя бер,
Бұл уәде айнымайтын достық деп біл.
Егерде келер болсам қайта айналып,
Жеңесің, жүре бер сен басымды алып.
Одан кейін ешбір мін тағылмайды,
Біле біл,
бұрынғыдан қалған қалып.
Сақырап сонда үстінен ұшып тұрды,
Рүстем оралмауға басын ұрды.
Жас батыр айрылысып кетті жайға,
Дәстүр солай дегенге мойұсынды.
Рүстем барды дағы өз жайына,
Налыды ыза болып жағдайына.
Қорланды одан әрі жаны күйіп,
Тайғанға берген бағы мандайына.
- Әкеме сәлем деңдер,
жыламасын,
Қайтеді көпті өлтірген бір баласын.
Дүниеде менен де асқан жан бар екен,
Білмей ме пәни дүние айнымасын.
Мұны айтып Рүстем налып,
көп жылады,
Сақыраптан ертең өлем деп жылады.
Түнімен аласұрып,
айла ойлап,
Сақырапты өлтіруге ой құрады.
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Сақырап әскеріне қайта келіп,
Айтады болған істің бәрін теріп.
Өзінің жекпе-жекте жеңгендігін,
Келгенін достық деген сөзге сеніп.
- Қарағым, - деді Қуман,
бос қылыпсың,
Ауға алған арыстаннан айрылыпсың.
Қиынға ұшыратыпсың бар жағдайды,
Қайырлы болсын арты мынау істің.
Сақырап айтты:
- Егерде шықса айналып,
Келемін басын сізге кесіп алып.
Майданға енді оралып шыға қоймас,
Өзі де қалған шығар есін танып.
***
Дүние,
ісің қызық түскенде еске,
Бола ма біле тұра үндемеске.
Алдаумен аталы-ұлды алыстырып,
Секіртіп ойнататын салып төске.
Қиыспас құшақтасқан достарына,
Бермейсің мұрсатана түстен кешке.
Құйрығы дүние пәни бұлаң қағып,
Аласың қызықтырып бір кеңеске.
Қиылар қыршынынан қылыштасып,
Салғанда алғастырып ескі көшке.
Уәде,
достық деген бәрі қалып,
Аталы-ұл қайтып келіп кірді егеске.
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***

Сақырап:
-Уәдең қайда,- деді сенің,
Тағы да айқасу ма бұл келгенің?
Опасыз мал екенсің.
батыр емес ,
Ендеше осы сенің өлер жерің.
Рүстем де қасарысып қарсы келді,
Шап беріп қысып алды қыпша белді.
Тұрғанда майыстырып сәл байыздап,
Жүрекке қанжарменен бір-ақ перді.
Сақырап құлап түсті әлі құрып,
Р үстем өз орнында қалды тұрып.
Тіл қатты Рүстемге бері кел деп,
Мұршасыз,
жарақатты,
жатып сұлық:
- Емессің сен шын батыр,
алдауың мол,
Алдап жеттің түбіме алғашқы жол.
Әкем жүзін көре алмай өліп барам,
Жалғыз-ақ көңілімде арманым сол.
Кінә жоқ сенде ешбір,
кінә өзімнен,
Сені қимай аяған мінезімнен.
Шешем айтқан әкеме ұқсаған соң,
Қимадым өлтіруге бұл көзімнен.
Алданған,
Рүстем білсе,
арманымды,
Алдап тұрып жүрегім жарғанынды.

151

Дияқажы
Күшің таудай болса да кегін алар,
Мың жандай қылар болсаң бір жаныңды.
Рүстемнің бұл сөзді естіп,
басы айналды,
Адасып ақылынан,
естен танды.
Біле алмай не айтарын аң-таң болып,
Орнында аңырайып тұрып қалды.
Деді ол:
- Ұлым болсаң бар ма белгі,
Мен Рүстемнің өзімін кәдігулі.
Бала айтты:
- Төс қалтама қолың салшы,
Бар шығар жүзік түйген жібек сүлгі.
Қараса төс қалтаға қолын сұғып,
Рүстемнің өз жүзігі қойған тығып.
Көрді де батыр мұны басы айналып,
Құлады орынынан есі шығып.
Сақалдан ап өз басын кесем деді,
Тос келіп қолын ұстап жібермеді.
Жұбатып сабырменен жөн-жоба айтып,
Ызалы жан толқынын шідерледі.
- Дүниеге талай адам келетұғын,
Бірі олай,
бірі бұлай өлетұғын.
Бәрі де қалғандардың басын кеспей,
Тағдырдың жазуына көнетұғын.
Жазылар балаң жан боп,
бағып қара,
ӨЯсе де қыламыз ба оған шара?
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Сабыр қыл,
көпті көрген батырсың ғой,
Түссе де жүрегіңе ауыр жара.
Вүл кечде Сақырап қайта к о ч і і і ашты,
Вір қараіі гжссіис гокті жасты.
ЬІм қагып,
бсрірск ксл,
дсді оган,
11с найда ұрганменен тасқа басты?
- Мен өлем, эке,
қайтып тірілмеймін,
Сізден деп тағдырымды бір білмеймін.
Торанның мен еріткен эскеріне,
Еш уақыт мені іздетіп жүр ме деймін.
Анама көп-көп сәлем жолда менен,
Кетіп ем тілін алмай барма деген.
Аңғырттық,
аңғалдықтан сабақ алған,
Сізбенен жалгасар деп әбден сенем.
Иранның эскерлері келсе шауып,
Рүстем өлді ме деп қылып қауіп.
Құшақтап өз баласын батыр отыр,
Жүрегін өзі жарған қолмен жауып.
Ол айтты :
- Патшаға біреуің бар,
Шабыңдар,
тездетіңдер,
уақыт тар.
Бәлзамнан қазынадағы берсін маған,
Темірдің зардабына тәуір шығар.
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Тос барып бәлзамынан сұрап еді,
Кейкеуіс міз де бақпай түк бермеді.
Ол айтты:
- Бере алмаймын,
өзіңе аян,
Сақырап әнеу күні не демеді?
Тірідей мені дарға асам деді,
Қандарын батырларың шашам деді.
Тос сұрап Рүстем көңлі десе дағы,
Кейкеуіс қасарысты,
түк бермеді.
Рүстемнің Кейкеуістен көңлі қалып,
Баланы бір кілемге салып алып.
Патшаға өзім барам деп жүргенде,
Сақырап қаза болды дүние салып.
Ертеңі Торан қолын өзі бастап,
Басынған,
басы өлді деп,
жаудан жасқап.
Шығарып салды бәрін өз еліне.
Иранды бір ақырып қуып тастап.
Сақырапты ап батыр қайтты Систизанга,
Жазылмас жара салып нойыс жанға.
Балам деп күні-түні зар еңіреп,
Налумен қосты Рүстем таңды таңға.
РҮСТЕМНІҢ ЗАРЫ
Артық та туған,
балам-ау,
Артыңда қайтып қалам-ау.
Патшаның өшін алам деп,
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Құрыды мүлдем қарам-ау.
Қанша батыр болсам да,
Қайғың да бойға тарады-ау.
Жанып та ішім барады-ау.
Бос ашудан қайтшы деп,
Батыр-ау шыныңды айтшы деп
Талай да, балам,
қарады-ау.
Құлақ салмай сөзіне,
Қан толып екі көзіме
Дүлей бір ыза қамады-ау.
Уа, дариғай,
қайғы жеп,
Өмір бойы зар еңіреп
Сорлы әкең қалады-ау.
***
Қайғыдан қалса шыбын жан,
Кейкеуіс сұмырай, көрермін.
Бықыт,
тақыт жұртыңды.
Біреуге алып беремін.
Күл қылып шашып мүлкіңді,
Тауықша арттан терермін.
Иран,
Торан патшасы-ай,
Қолдарыңда өлермін.
***
У- шу боп Саманғанға қайтты Торан,
Дариға-ай,
Тықминаның күні қараң.
Сақыраптың әкесінен өлгендігін,
Сабырмен естіртісті өрен-жаран.
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Саманған қара қанды жұтты бәрі,
Зар жылап,
күңіреніп жас пен кәрі.
Әсіресе Иран,
Торан топырағынан,
Кетпейді анасының ащы зары.
Тықмина бірнеше күн жатты талып,
Үш күнде бір кіреді жаны барып.
Анталап ауыр қайғы төңірегіне,
Түксиіп түңіреністі бүкіл халық.
Тықмина жылап-жылап жинады есін,
Ойланды,
толғанды да қылды шешім.
Шақыртты Рүстемді Саманғанға,
- Тағдыр, Құдай жазуы мұнда келсін.
Қосылған өзім сүйіп ерім еді,
Сақырап аз күнгі еңбек,
терім еді.
Қайғылы бұл дүниеден өтті,
кетті,
Опасыз пәни дүние көрінеді.
Бірігіп басты қосып жалғасайық,
Патшамен ел келгенше алғасайық.
Кейкеуіс,
Апрасияп дегенменен,
Береді бізге көмек бар халайық.
***
Бірақ та не істемек жалғыз батыр?
Мүмкін ол қосылысқан шығар да ақыр.
Түлкінің құйрығындай бұлаңдаған,
Тарихта сан дүниенің ізі жатыр.
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ШАҺАРБАНУ
Тауарих тыңдаушыға құлақ құршы,
Қалған сөз бұрынғыдан пайым қылшы.
Мұхаммед өткеннен соң һазрет Омар,
Патша еді күні хижра он алтыншы.
Өсиет қалған бұйрық пайғамбардан,
“Қисра Ғажам патшасын -Әнішуран,
Дінге салу қажет іс" кезектегі,
Жүретін сәті түспей нспіс жылдан.
Төрт жарға Мұхаммедтен болған хабар,
Екі етпей өсиетін қабыл алар.
Тезінен бұл міндетті орындауға,
Жан жаққа жар салады патша Омар.
Бұл уақыт мұсылмандар толған кезі,
Түгендеп өз мүддесін алған кезі.
Бір һазрет Хамзадан басқа түгел,
Белгілі баһадұрлар болған кезі.
Патшаның кім қалмақшы жарлығынан,
Жан қорқады қаһары тарлығынан.
Омар айтты,
іс бітті,
ұжым болды,
Қандай жан бас тартады енді мұнан.
Көп әскер Мәдинаны алды қоршап,
Туын байлап Мұхажир,
Ансарды атап.
Қыр бәдәуиі,
арабтар түгел келді,
Бастығы Мәлікаждар,
Мағдығарап.
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Айтайын бұл - Фатима кенжетайы,
Түрі әдемі,
мінезі сып-сыпайы.
Шерқұда - һазрет Ғали сүйер жаны,
Осылай білер болсаң оның жайы.
Қыз талықсып қайтадан көзін ашты,
Махаббат аударған соң ықыласты.
Шақыртып Құсайынды өз қасына,
Үстіне бір дәлеңке алтын шашты.
Екеуі таңырқатып дос пен қасын,
Болған соң махаббаттың күші басым.
Екеуін мойынынан құшақтатып,
Ықыласпен Ана берді бәтихасын.
Қуанды есебі жоқ Ғалиқайдар,
Мәдина халқы түгел,
басы Омар.
Асқаптар бірі қалмай жүгірісіп,
Бір бірінен сүйінші сұрады олар.
Өкініп Жазит қалды сағы сынып,
Қақ басқа қамшыменен атын ұрып.
Үлкен жау Құсайынмен болып кетті,
Қатарласа шапқанын өкпе қылып.
Мұсылман халқы болып көп қуанды,
Қыздырып жас - кәрісі той-думанды.
Алайда баққа талас екі рудың,
Бұл жағдай арасында кек боп қалды.
Бәдәуилер Мәдинаны қонды жанай,
Шатырға толды сыңсып бүкіл маңай.
Халима,
Сағит,
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Ғали,
Сәлдуақас,
Келісіп салтанаты күшіне сай.
Және де Асғат,
Хамит,
Хаббап,
Мағаз,
Ансарлар балуандары,
өңшең сабаз.
Әрқайсысы сап түзеп өз алдына,
Жатысты бір біріне айтысып наз.
Дәмелі әскер бастық боламыз деп,
Аянбай шыбын жанды саламыз деп.
Ұрыста ерлік іспен көзге түсіп,
Патшадан мадақ,
мақтау аламыз деп.
Әскерге үш күннен соң келді Омар,
Реттеп,
көзбен көрер кезегі бар.
Құрметпен қарсы алды оны қалың қолы,
Батырға,
палуанға еместей зар.
Әскерге сап түзеген салды көзін,
Аралап бәріне де танытты өзін.
Ойга алған істі олардан жасырсық ба,
Баяндап көңілдегі айтты сөзін.
Деді Омар Қисра Ғажам үлкен шаһар,
Орныққан халқы қалың, дәулеті бар.
Ғасулым Шерқұда деп атап еді,
Ер Ғали әскер басы болса жарар.
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Құп алды бұл жарлықты бәрі жә деп,
Шерқұда шын басшымыз бола ма деп.
Осы еді көңілдегі бар мүддеміз,
Бұл жолдан Ғалиқайдар қала ма деп.
Әскердің бұл сәулетін Омар көрді,
Қызығып үш күндік жер соңына ерді.
Сендерге намыс туын тапсырдым деп,
Жас төгіп,
тілек тілеп қала берді.
Күнбатыс Азиясынан шығыс беттеп,
Ғажамға қалың әскер келеді өктеп.
Кеудесін көкке созған өңшең батыр,
Жау кездессе шыққандай жекпе-жек деп.
Бұл кезде дүние салып Әнішуран,
Орнында оның ұлы Хармиз қалған.
Бір түнде қалың әскер баса көктей,
Ел-жұртын дүрліктіріп қоршап алған.
Қисра патша қалтырап,
састы қатты,
Хабар сап,
жан жағына шаптырды атты.
Әскердің бастығына елші салып,
Жіберді мына түрде жазып хатты:
- Уа, әскері Арабта Құрайыштың,
Сендерге реті жоқ ұрлық істің.
Ойрандап ел-жүртымды ойда жоқта,
Қалайша шаһарымды қамап түстің.
Мұхаммед дінін жайды,
анық қылып,
Құранды мұсылманға танық қылып.
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Сендер араб болғанда,
біздер ғажам,
Келеміз терезе тең халық болып.
Бұл келген әскерлердің бастығы кім?
Біздерге зор қиянат ұрлығы тым.
Жай жатқам,
шаруа баққан каның жүрттың,
Етті ғой мінездері жігерін құм.
Бізді ел десе бұл сапар қайтып барсын,

Кеңесейік,
аз күнде хабар алсын.
Дініне кіреміз,
не соғысамыз,
Уақыт берсін біраз күн,
ел жиналсын.
Хармиздің хатын алып елші келді,
Ер Ғали қолына алып,
оқып көрді.
Әнішуран халқының сөзі мынау,
Танысып көріңдер деп көпке берді.
Әскерлер оқып көріп,
берді жауап:
- Пайғамбар орнында отыр Омар Қатап.
Көзбе көз бізге сізді басшы қылды,
Құп дейміз қойсаңыз да қандай талап.
Ер Ғали ашып сонда зор мәслихат,
Ниетін білгеннен соң көп жамагат.
Көңіліндегі бар сөзін түйіп айтып,
Ғажамның ауданына жазды ол хат:
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Ей, Персия патшасы, жамағаты,
Бұл келген әскербасы - Ғали аты.
Келген жоқ дүние үшін ел тонайтын,
Халыққа мағлұм расул рисалаты.
-

Орнында пайғамбардың бүгін Омар,
Ақылы,
парасаты көңіл толар.
Дінге сал,
не болмаса соғыс деді,
Ерік патша әмірінде,
бізде не бар?
Жасымнан осы дінге қылдым қызмет,
Көргем жоқ жау айтты деп қайырып бет.
Осы келіп жатқандар бәрі батыр,
Болмайтын сақ сындырып,
аруаққа шет.
Бұл жолы қайт дегенмен қайта алмаймыз,
Омарсыз басқа билік айта алмаймыз.
Он күнге рұқсат еттік,
еліңді жи,
Сонан соңғы сөзіңді біз талғаймыз.
Дінге кір,
Ғажам халқы,
тілімді алсаң,
Еш пайда жоқ соғыстан маған нансаң.
Өмір бойы кетесің өкініште,
Қылыш - найза астында жусап қалсаң...
Хат алып елші келді қайтып ханға,
Хармиз де хатты оқытты жиналғандарға.
Бірі оны айтысып,
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бірі мұны,
Ғажам халқы гуілдеп кірді даңға.
Ақыры он күн елін жимақ болды,
Жатқызды хабар беріп,
келген қолды.
Халқы көп, .
дәулеті мол Қисра Ғажам,
Әскерге іші-тысы түгел толды.
Бұл Ғажам - Иран,
Торан дейтін аудан,
Бұлардан шыққан
Рүстем,
Зал,
Нариман.
Тос,
Гудзар,
Кию,
Күлшат,
Баһрам атты,
Әрқайсысы мың қолдық өңшең палуан.
Өздері жоқ,
бұлардың тұқымы бар,
Заманында арабты жеңген олар.
Осыны мақсат етіп балалары,
Көптен бері жүретін боп тәкаппар.
Парсы жұрты Мұхаммедті ерте біліп,
Қай күн келіп қалад деп уайым қылып.
Атақты палуандары дайын екен,
Түгел келді бұл лақап есітіліп.
Арабқа кісі салды сонда Ғажам:
- Соғыссақ қырылады қаншама адам.
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Екі жақтан он-оннан палуан шықсын,
Байлалық жеңіс ісін соған тамам.
Ұнады арабтарға Ғажам сөзі,
Ер Ғали шықпақ болды бас боп өзі.
Қан төгіп соғысқаннан мынау әділ,
Құрылды уәделі серттің тезі.
Шығарды Мұхажирдан бесеу санап,
Үш бәдәуи,
екі мансар - он болды нақ.
Бастығы батырлардың Ғалиқайдар,
Майданға шықты ұстап қару-жарақ.
Ғажамнан оны келді он піл мініп,
Үстіне неше түрлі қару іліп.
Арабты басып,
бүктеп аламыз деп,
Менменсіп дестенеді сайран құрып.
Ер Ғали Сәдуақас ертіп шалын,
Онына екеу келді көрмекке әлін.
Шық бері,
Жекпе-жек деп ақырғанда,
Аузынан атылғандай отты жалын.
Екеуін Ғалиқайдар алды жұлып,
Біреуін Сәдуақас түсірді ұрып.
Басқасын сегізі кеп басып қалды,
Берілді жеңілгендер мысы құрып.
Бұл халді сапта тұрған әскер көрді,
Дүрлігіп,
жапырыла қашып берді.
Ілесе араб қолы қуған кезде,
Ер Ғали белгі беріп ту көтерді:
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- Тоқтаңдар! - деді Ғали, - ей, арабтар,
Сендерден Ғажам қашты,
келе алмай пар.
Мұнан былай бекерге қан төкпелік,
Бұған дейін қазалы өлген шығар.
Қалың қол жөңкіп жатыр кеткен ерік,
Арабтан қуған жан жоқ соңына еріп.
Ер Ғали өз әскерін жиып алып,
Қашқанның тамашасын тұрды көріп.
Қарамай қашқан қашты,
қалған қалды,
Артына тастай бере дүние,
малды.
- Дұшпанның бір затына тимеңдер, - деп,
Ер Ғали әскеріне тыйым салды.
Әр жерге қойды сайлап басшы бөліп,
Қорыққан дінге кірді өзі келіп.
Исламнан алапаты асып түскен,
Кеткен жоқ одан әрі ешкім жеріп.
Көрген жоқ қиын соғыс дәл осылар,
Дүмпумен дінге кірді десе болар.
Ғалидың қылышынан Ғажам халқы,
Қорықты деген аңыз ертеден бар.
Ғажамның жас патшасы Хармиз бала,
Сол кезде жиырма бес жасы шама.
Зорлықпен дінге кір деп қамағанда,
Тұрды ол ойда бардай бір қамтама.
Мұсылман бол дегенге болмады іш,
Ер Ғали аса қысып, салмады күш.
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Әнішуранның ұлы мен екі қызын,
Деді Омарға алып бару ләзім іс.
Бұл үшеуін патшаға апаралық,
Басқа істі өзіміз-ақ басқаралық.
Патшазада тағдырын патша шешпек,
Бұлайша кие соғу - масқаралық.
Өңшең жас,
өңшең батыр араб қолы,
Қандай жау шақ келеді - күші долы.
Тапсырды мал мен басты Омарға әкеп,
Патшада ендігі істің оң мен солы.
Хармизді алып Омар өз қасына,
һақ дінін уағыздады расына.
Мұсылман болу жаққа бой ұрмады,
Орнамай ислам діні ықыласына.
Қаһарлы патша Омар ұлы Хатап,
Хармизден тілге көнбей шықты шатақ.
Тезінен дарға апарып асыңдар деп,
Бұйырды жазасының атын атап.
Хармиз жас өліп кетті дінге кірмей,
Ер Ғали қалды мұнан хабар білмей.
Алдырып екі қызды бұйрықпенен,
Өсиет ақыл айтты ұзақ күндей.
Мұсылман бол дегенге болар емес,
Бұл жолға ықыласын салар емес.
Көз алдында ағасын өлтірген соң,
Патшаның сөзін қабыл алар емес.
Айтса да ақыл - кеңес оңды-солды,
Қыздардан тілін алмай қалды көңлі.
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Оларды халық көзінше дарға асуға,
Патшадан жәлаптарға бұйрық болды.
Есітіп бұл қауыпты Ғалиқайдар,
Асықты кез болғай деп патша Омар.
Жүгіріп көшеменен келе жатса,
Қызды айдаған жәлептер болды душар.
Ер Ғали айқай салды:
- Ей, жәлептер,
Сендерден сұрайтұғын сауалым бар.
Қолдарыңда кінәсіз қос сәбиді,
Қалайша дарға апарып асасыңдар?!
Олар айтты:
- Патшаның Омар Хатап,
Отырған пайғамбардың о р н ы н ұстап.
Осы екі қыз кінәлі болды деді,
Кетеміз бе тапсырған сөзін тастап.
Ғали айтты:
- Жәлептер,
сөзің рас,
Біз құлмыз шариғатқа байлаулы бас.
Патшадан өзім барып өтінейін,
Сендерге сөгіс келсе,
мені қоса ас!
Омарға Ғали келіп айтты арыз:
- Сұраусыз, не жазамен,
өлді Хармиз.
Құрметті үшеуі де патшазада,
Қалайша дарға асылмақ мына екі қыз?
Омар айтты:
- Пайғамбар айтқаны бар,
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Бір кәпір қолдарыңа болса душар.
Насихатпен түсіндір жолын айтып,
Қайтпаса ол дінінен,
дарға асыңдар.
Хармизді мен патша,
бай дегенім жоқ,
Көнбеген соң бассауға бергенім жоқ.
Бәрі бір әйел,
еркек шариғатта,
Еш уақыт айырмасын көргенім жоқ.
Насихат көп сөйледім жеке-жеке,
Сөз емес,
болды оларга бір келеке.
Ашуға шыдай алмай бердім бұйрық,
Айыпқа бұйырмаңыз,
батыреке.
Ғали айтты:
- Тақсыр патша,
сөзің рас,
Не айтсаң орындаймыз көтермей бас.
Екі қызды беріңіз көндірейін,
Безбүйрек жан болмаса тілге нанбас.
Босады патша Омар жолдасына,
Бір істі байламас па қолбасыға.
Патшадан босат деген қағаз алып,
Ер Ғали келді жетіп қыз қасына.
Омар айтты қыздарға:
- Шерқұдадан,
Тілімді алып,
осыдан сенсе маған.
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Ерге таңдап тиюге ерік берем,
Тағы алсын мүдделерін не сұраған.
Шырақтарым ашуды басыңыздар,
Өлмегі ағаңыздың тағдыр шығар.
Пайғамбардың әйелі Үммісәлма,
Соныменен ақылды қосыңыздар.
Анамыз Үммісәлма білдірейін,
Расулдан Хадис айтқан қалып кейін.
Өзі ғалым,
данышпан,
тоқтаулы жан,
Дүниеде өлмей түрған көпке дейін.
Екі қыз қарсы ала алмай сұм ажалды,
Ғали мен қарт ананың тілін алды.
- Қайтейік, біз көндік деп, -амал қанша,
һазреті Омарға кісі салды.
Өтініш патша Омар панамызға,
Біз ердік артыңыздан қараңызға.
Толғаусыз ағамызды өлтірген соң,
Ерегіс кіріп еді арамызға.
Ерегіс шайтан ісі дегеннен соң,
Байладық Ғали менен анамызға.
Орнында пайғамбардың отырған сіз,
Сіз айтқан ақылыңыздан қаламыз ба?!
Атамның бес жүз түйе малы сізде,
Теңдікпен қолымызға аламыз ба?
Шерқұда ауызынан айтты бәрін,
Араға басқа кісі саламыз ба?

169

Дияқажы
Ерге таңдап тиюге ерік депсіз,
Қазына түгел қайтпаса,
нанамыз ба?
Біз де болдық Пайғамбар бір баласы,
Ойдағыны айта алмай қаламыз ба?
Сыздық ұлы Мұхаммед базнұтты алмақ,
Оған бөтен сөз айтып,
оңамыз ба?
Шаһарбану атым бар,
ер таңдаймын,
Тұрсаң, тақсыр, осы айтқан жобамызда.
Бұл арыздың патшаға барғаны анық,
Қыздардың Омар көрді сөзін танық.
Бес жүз түйе қазынасын түгел берді,
Уәдені кетсін бе көрпе танып.
Ерік алды Шаһарбану ер таңдауға,
Қол қойды Омар патша сөз алмауға.
Өзі бай,
өзі сұлу патша қызы,
Болар ма үміттеніп,
көз салмауға.
Тау халқы түгел келді даласымен,
Лық толды Мәдинаның қаласы кең.
Мұнараның басына шығып тұрды,
Перде ұстап Шаһарбану анасымен.
Жүреді ең алғашта Омар Хатап,
Біркелкі жас нөкермен - үш жүз солдат.
Ақ киім,
боз арғымақ өзі мініп,
Нөкері - қара киім,
өңшең қара ат.
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Патшалық тақсыр ердің бар сәулеті,
Артықша жас кісіден өң-келбеті.
Үш жүздің ортасында жалғыз ұйтқып,
Келеді атты әскер екі шеті.
Қыз сұрайды:
- Ей, Ана, бұл қай ер? - деп,
Толық қып маған айтып бер деп.
Патшадай салтанатты адам екен,
Жан сескенер,
айбатты,
кемеңгер деп.
Ана айтты:
- Бұл - Омар Хатап ұғылы,
Қақ жарып қара қылды, тұрған тұғыры.
Халифа Пайғамбардың орнындағы,
Мұндай жан жоқ - бір сырлы,
сегіз қырлы.
- Ей, Ана, құп, лайық, сөзің сенің,
Жан бауыр,
туысқаным,
Хармиз менің.
Есіме өлтіргені түскенінде,
Қалайша дей алмақпын осы теңім.
Барады осы сөзбен Омар өтіп,
Қыз тимеді келгенімен үміт етіп.
Қара арғымақ,
ақ сәлде,
жасыл шекпен,
Киініп молда Ғосман келді жетіп.
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Қыз тағы бетін бұрып анасына,
- Бұл мінген ақсақал кім қарасына?
Иман жүзді,
инабатты адам екен,
Бір қызға татырлық ер расында.
- Шырағым, мұның аты молда Ғосман,
Азырақ асқан кезі орта жастан.
Құранды бір қатесіз тізген осы,
Пайғамбар екі қызын бірдей қосқан.
- Ей, Ана, таң қаламын жауабыңа,
Қалмай-ақ қой осының сауабына.
Әйелге анда-санда сөз қататын,
Тақуаның тоқтаман тауабына.
Тақуа Ғосман өтті Һәм боп карі,
Бола алмай ер таңдаған қыздың жары.
Дүлдүл мініп Шерқұда Ғали келді,
Белінде асынулы зұлпықары.
Қыз тағы анасына бұрып жүзін,
Ғалидың анадайдан таныды өзін.
- Айтыңыз бұл баһадұр кім болады,
Көрген жан зәресі ұшар екі көзін.
Ана айтты:
- Бұл адамның арыстаны,
Шошиды мұны көрсе дұшпан жағы.
Күйеуі Пайғамбардың қызын алған,
Жауырны жерге тимеген жаралғалы.
Таныдым,
Ғали екен,
анадайдан,
Жаралып мұндай адам тусын қайдан?
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Фатима Пайғамбардың ңұрлы қызы,
Қорқамын таласуға мен Құдайдан.
Ер Ғали өтіп кетті , осыменен,
Сұлу да түс ашысты досыменен.
Әбдірахман Ғауып ұлы
жэне Талқа,
Енді жүрді екеуі қосыменен.
- Кім бұлар дастар салған бастарына,
Жолды берсе қайтеді жастарына.
Қызға кеп кәртайғанда не қылады,
Еркімен кім барады қастарына.
Қос батыр осыменен кетті өтіп,
Қыз қалды бұл екеуін келеке етіп.
Асынып қаруларын айбатымен,
Ортаға Сәдуақас келді жетіп.
Батырға түсіп еді сұлу көзі,
Аузынан шығып кетті айтар сөзі.
Атқа өбектеп отырған түрі жаман,
Бейнет көрген шал екен тегінде өзі.
Кем емес Омардан да салтанаты,
Шерқұда Ғалидай бар күш-қуаты.
Атақты батыры бұл Мұхаттардың,
Болады Сәдуақас мұның аты.
- Ей, Ана, мұныңыз да тұра тұрсын,
Тегінде жас болмаса шалы құрсын.
Асқаптың менің көңлім жастарында,
Бабайлар ашуланса, өзі білсін.
Мұнымен Сәдуақас барады өтіп,
Қыз қалды жауап бермей келеке етіп.
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Алатаң арғымағын адымдатып,
Омыраулап Мағдығарап келді жетіп.
Қыз айтты:
- Мына келген Мағдығарап,
Тұрған жоқ мұныңыз да көңліме ұнап.
Осының атын атап қорқытсын да,
Қоймаса біздің елде бала жылап.
Сағит бастап соңынан Ансар жүрді,
Біріне жауап бермей қыз да тұрды.
Он шамалы ансарлар өтіп болып,
Бәрі де қыз жауабын бірақ білді.
Қыз айтты:
- Анау, мынау біркелкілер,
Арабтар арасында қай ру дер?
Алдыңғыдан басқасы тым күйкі екен,
Анажан, осыларды кім демек ер?
Ана айтты:
- Алдыңғысы - Сағит палуан,
Нақ құрайыш расулдан мақтау алған.
Өңгесі мәдинелік ансар халқы,
Мүсәпір деп бұларды айтпа жалған.
Қыз айтты:
- Бұл сөзіңіз маған танық,
Естуім бар егінші болған халық.
Теңім емес тұқымға қалай барам,
Патшазада екенім емес пе анық?!
Ерлерді өткізіп тұр әбден сынап,
Тұрған жоқ әлі күнге бірі де ұнап.
Айырылған ағасынан тұтқын қыздар,
Алады ауық-ауық жылап-жылап.
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Қыз айтты:
- Ана, бүгін ер таңладым,
Сәрсәмге нелер жақсы көз салмадым.
Жас керек дәл өзімдей уылжыған,
Шалға тиіп кимешек кие алмадым.
Қисраның зор патшасы Әнішуран,
Екі қыз тұқым едік содан қалған.
Теңімізге ғаділет тауып тисек,
Көңілден кетер еді қалмай арман.
Қыз тағы патшаға айтты арыз:
- Арабтың шалынан көп жасы нағыз.
Хашим мен Үмияның жасы жүрсін.
Теңдесім солар,
тақсыр,
ұнатсаңыз.
Қыз сөзін осыменен қойды байлап,
Үммісәлма патшаға айтты жайлап:
- Енді қарттар жүрмейді, жас жүреді,
Бұл маңнан шал біткенді шығар айдап.
Хашим мен Үмияның өңшең жасы,
Ішінде Қасен, Жазит болып басы.
Қайсы бұрын жүруге сиыса алмай,
Сезілді ынтымақсыз тайталасы.
Айтысты,
бұл сияқты бүлінбелік,
Бар еді ұятымыз мың теңгелік.
Бір қыз үшін қырылып өлеміз бе,
Онан да патшамызға жүгінелік.
Патша айтты:
- Мен жанжалды көремін жек,
Арада әйел үшін қалатын кек.
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Алдымен жасы үлкен Қасен жүрсін,
Басқалар онан соңғы күтсін кезек.
Секіртіп Қасен келді арғымағын,
Сындырды күндей көркі қыздың сағын.
Көргеннен-ақ ұнатып Қасенді қыз,
Тез ыңғайлай сөйледі сүю жағын.
Қыз тағы бетін бұрды Анасына,
Айтпай ма ана ақыл баласына.
- Нұры күнге шағылысқан бұл жігіт кім,
Осының көз жеткізші расына.
- Бұл Қасен, үлкен ұлы Шерқұданың,
Жиені ол Мұхаммед Мұстапаның.
Өнердің оқуменен бәрін білген,
Қуаты,
сүйіктісі Фатиманың.
Қыз айтты:
- Ей, Ана, бос па басы,
Ұнайды көңіліме көркі, жасы.
Анасы:
- Екі әйелі бар дегенде,
Сұлудың қайта қалды ықыласы.
Қыз айтты:
- Анажаным,
Ғажам затым,
Ұнатқан не болады түр-сипатын.
Үстіне көп әйелдің бара қалсам,
Қалмайды ғой қайтсем де тоқал атым.
Бұл сөзбен етіп кетті Қасен бала,
Желігіп кейінгі жас шықты жана.
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Секіртіп Жазит атын ұмтылғанда,
Ат қойды Құсайын да көре сала.
Кейінгі жастар бәрі қойысты атты,
Түзеп тұр Шаһарбану түр-сымбатты.
Сәл озып Құсайыннан өте бере,
Сүрініп Жазит аты омақатты.
Жығылды Жазит аты омақатып,
Күлкіге бозбалалар қалды батып.
Сұлудың Құсайынға көзі түсіп,
Ішінен айнымастай тұрды ұнатып.
- Кім еді ай секілді, анам, дейді,
Барады шыдай алмай балаң дейді.
Кім еді мына асыл зат елден ерек,
Айтыңыз шапшаңырақ маған, - дейді.
Анасы айтты:
- Анықтап аш көзіңді,
Шұбалтпа бұрынғыдай жел сөзіңді.
Бұл Құсайын, жиені Пайғамбардың,
Тастап сөйле айнымал мінезіңді.
Қыз айтты:
- Бір Алладан ішем қасам,
Мұсылман болмағаным енді айнысам.
Бұрын да анадайдан белгілеп ем,
Жын соғып,
есім кетіп жаңылмасам.
- Ендеше бұл - Фатима,
кенжетайы,
Түрі әдемі,
мінезі сып-сыпайы.
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Шерқұда - Әзірет Әлі сүйер жаны,
Пейіштен сүйінші алган нүр маңдайы.
Қыз қысылып, қайтадан көзін ашты,
Тиюге есі кетіп жан таласты.
Шақыртып Құсайынды өз қасына,
Басына бір шараяқ алтын шашты.
Кергізіп, жариялап дос пен қасын,
Біріне бірі беріп ықыласын.
Екеуін мойынынан құшақтатып,
Қол жайып,
ана берді бәтихасын.
Қуануы есебі жоқ Ғалиқайдар,
Мәдина халқы түгел - басы Омар.
Асқаптар бірі қалмай жүгірісіп,
Бірінен бірі сүйінші сұрады олар.
Ер Ғали Фатима үшін болды наза,
Дариға-ай,
мұны көрмей,
жетті-ау қаза.
Өзі тірі болса егер қайтер еді,
Алланың назасына болдым риза.
Өкініп Жазит қалды,
сағы сынып,
Қақ басқа қамшыменен атын ұрып.
Үлкен жау Құсайынмен болып қалды,
Қатарласа шапқанын өкпе қылып.
Мұсылман халқы болып көп қуанды,
Қыздырып жас - кәрісі той-думанды.
Алайда баққа талас екі рудың,
Бұл жағдай арасында кек боп қалды.
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Шаһи
Бисмилла раһман ирраһим!
Мұхаммед заты араб,
жері Азия,
Әлемге Алла жіберген,
тентек тия.
Өзіне,
ұрпағына қастан көп боп,
Әр түрлі әуен салған пәни дүния.
Құсайын,
Қасен туған Фатимадан,
Фатима жалғыз қыз ғой Қадишадан.
Осы екі шаһзатты бірдей жоқ қып,
Бұл дүниеден Жазит зор боп жай алған.
Бұл Жазит Мағауия баласы еді,
Хашим мен Үмияның арасы еді.
Туғанда арасынан қылыш өткен,
Атадан беглік құмар талас еді.
Мұхаммед партиясын басушы еді,
Бәрі де өсиетін тосушы еді.
Хашим мен Үмияны қоя тұрып,
Беглікке басқа атадан қосушы еді.
Әбубәкір,
Ғомар басқа атадан,
Олардың тұсында сөз басталмаған,
Оспан,
Ғали, Хашим мен Үмиядан,
Уағында беглік болды бұлан-талан.
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Кезек-кезек төрт жардың бәрі де өтті,
Орындап Расул сөзін асқап кетті.
Ғалидың халифалық өмірі өтіп,
Мағауия,
Қасенге нәубет жетті.
Ашығас атты патшасы Әрменнің
Әсме атты қызы сұлу ол неменің
Әсмені патша уағында Қасен алып,
Толыққан қуанышымен дүниенің.
Аталы ұлы Мағауия, Жазит бала,
Әсмеге ғашық болды жанын сала.
Таңдаумен Қасенге өзі тиіп алып,
Айрылмай қалып еді нығыздала.
Патшалық бақыт ауып Үмияға,
Опасыз не сенім бар.
Қу дүнияға.
Әсмеге бір кемпірді салды Жазит
- Келсін, - деп,
тимек болса патшаға.
Қасенге Халифа дөп тиген барып,
Ол бақытты біз отырмыз қайтып алып.
Байыңнан ебін тауып құтылдағы,
Азғырды:
- Маған ти, - деп сөзге азып.
Әсме енді ойлайды әр қастықты
Ұмытты неше жылғы жолдастықты.
Кемпірді шақырып ап жауыз Жазит,
Қойнына жұмырықтай алмас тықты.
Осыны жегізсе егер асқасалып,
Өлер Қасен іші - бауыры күйіп-жанып.
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Шам шаһарын билетем екеуіңе,
Сізді ене қып.
Әсмені өзім алып.
Қуанып Құртқа барды Әсме жауға,
Екеуі бұзық қылық орындауға,
Шалапи құрма алып кеп алмас тықты,
Арман қып орындауға жауыздықты.
Ұрпағы Пайғамбарым асыл Қасен,
Көңілінде арамдық жоқ ақылға кен.
Енді осыны улатып өлтірмексің,
Қарарсыз шын опасыз,
дүние сен.
Құрманың алмас тықты кішісіне
Қызыл күрең бір түсті пісісіне,
Піспеген үлкендеуін таза қойып,
Дастарқан жайды әкелеп үшісіне.
Бір еркек.
Екі әйел.
Боп асқа отырды,
Әсмеге Хасен күліп мойын бұрды.
Жасы үлкен бәйбішемен алыңдар деп,
Жобасын әдеппенен түсіндірді.
Кемпір жау
алды үлкен тазасынан,
Кішісін алды Хасен арасынан,
ІІІалапи күрең құрма піскенін деп,
Жеп жатыр қапері жоқ қазасынан.
Бір-екеуін алып жұтқанда жеп,
Жөнелді дуылдатып ішін өртеп.
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Бауыры күйгеніне шыдай алмай,
Зар жылады бабасы қабырына кеп:
- Сен бабам, айналайын, ақ Пайғамбар,
Құшамын раузаңды,
Мен жылап зар,
Бұзылып жеген астан табиғатым,
Өлімге жуықтадым.
Хәлім нашар.
Дүниеден кештім үміт.
Үш құрма жеп,
Шағамын бұл кеселді жұртқа не деп?
Қабырың топырағы шипалы еді,
Жәрдем қыл,
жан бабам деп жығылды кеп.
Жаратқан рақыметің мол,
жалғыз ием,
Есірке, баба, келдім босап жүйем.
Жат жаудың зардабынан болса дертім,
Мен ұрпағың қарыстан жақын сүйем.
Құрметіне Фатима,
Қадиша анам,
Атам Ғалы Мұхаммед нәби бабам,
Сіздерден мархамат бола қалса,
Сөйттім деуге халықтан қатты ұялам.
Рақыметің бұл әлемге жеткен Құдай,
Бабамды себепкер ғып тұрмын жылай.
Өртеніп іші - бауырым өлмек болдым,
Шипа бер пазылыңмен мақұрым қылмай.
Тұр еді Әсме тыңдап мана зарын,
Көңлі еріп,
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біле алмай не қыларын.
Осындай қылғанына қатты өкініп,
Қасенге төкпек болды қолда барын.
Пайғамбар раузасының қасиеті
Алланың болып пазыл рақыметі.
Құсып-құсып,
жеделдеп іші жүріп,
Тезінен болып кетті тән сақаты.
Сауығып Қасен тұрды,
өңі қашып,
Сүйеніп таяғына әрең басып.
Жүгіріп Әсме түзеп,
орын жайып,
Қолтықтап алып келді есік ашып.
- Ей, достым,
жан жолдасым,
Үш құрма менің бар жеген асым.
Шыныңды айт, ол құрмада не бар еді?
Саған сенем,
сенде менің бар ықыласым.
- Далада баудан құрма алдым үзіп,
Үшеу боп бірдей жедік қатар түзіп.
Тақсыр-ау,
сізге қастық қылам ба мен,
Бір тиген оба шығар ішті бұзып.
Бұл сөзге Қасен болды нанар-нанбас,
Қатын сөзі дәлелсіз құлаққа енбес.
Бұл дертін Қасен жанға сездірмеді,
Кешу деп өткен істен ешнәрсе өнбес.
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Құртқа Жазитке барды қайтып,
Көрген-білген сөздерін түгел айтып.
Қасенге болған жайдың бәрін айтып,
Маруанға барып Жазит ақылдасып.
Егерде Әсмені бізге бұрсаң,
Қоямыз сізге қазына кілтін ашып.
Сүйна айтты:
- Мен түгімді аяғам жоқ,
Пайғамбар ұрпағы деп қарағам жоқ.
Уларың түкке түрмай әуре қылды,
Сондықтан мен қажетке жарағам жоқ.
Қазынаның барып Маруан кілтін ашты,
Әр түрлі у дәріге араласты.
«Заһар, пәлайын» деп атайтұғын,
Сүйнаға тағы берді бір алмасты.
Жауыз Құртқа Әсмеге тағы барды,
Көрсетті неше сорап,
неше шарды.
Ажал сонан болған соң шара бар ма,
Әсмеден тағы алды ықтиярды.
Әсмеге не көргенін түгел айтты,
Байлады Жазит, Маруан.
Уағда, шартты.
- Үмияның дәулеті екеумізде, Дегенде Әсме күліп,
езу тартты.
Лимонад сусыны бар балға қосқан
Уақытында Қасен ішед ауыз ашқан.
Пәлейынды жіберді соған салып,
Күн бата тағы жұтты байқамастан.
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Күйеуін аямады Әсме залым,
Әйел дүшпан екені еріне мәлім.
Ақылы аздығымен сөзге ерген соң,
Еркін кеп сөз тасиды Құртқа малғұн.
Қасеннің тағы өртенді іші күйіп,
Бұрынғы алмастан да қатты тиіп.
Пайғамбар раузасына тағы барды,
Қоштасып қатынымен есін жиып.
- Әй, баба, жылап мен келдім тағы,
Дертімнің болмады бір сауықбағы.
Тек ас ішсем үйімнен күйеді ішім,
Жаныма жайсыз болды осы жағы.
Көруге үй ішімен ұяламын,
Дертім астан болғанға таңданамын.
Әлемге атың шыққан таға бабам,
Бүгін тағы шипа бер,
зарланамын.
Құдыретті рахыметің кең жалғыз патша,
Дерт бердің.
Сабыр қылмай шарам қанша.
Себеп қыл расулыңды жылап келдім,
Ақылым кетті,
дертім жазылғанша.
Тағы Қасен сауығып кірді өңі,
Пайғамбар жәрдем болып себепкері.
Тер ағып,
іші жүріп қап-қара қан,
Бұл дерті қалжыратты өте жаман,
Қор болды Әсме,
Сүйна қайтып беті,
Көрініп Пайғамбардың кереметі.
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Сыр бермес сабаз Қасен,
тегі нұрдан,
Ешкімге айтқан емес ішкі сырдан.
Туысқан - туғандары бәрі келді,
Жылайды не болды деп бұған енді.
- Өңіңіз қашып кеткен нұры бітіп,
Екі көз ұясына кірген кетіп.
Асылдан қалған екі көздің бірі,
Отыр ек саяңызда үміт етіп.
Бұл дерттен қара қауым шошыды ғой,
Бізге еді тірлігіңіз бір үлкен той.
Бұл дертке дауа іздейік баян қылып,
Біздегі қасіреттің тамырын жой.
Қасен айтты:
- Бұл дертім іш ауру,
Өртенер жүрек, бауырым жанып ду-ду.
Жыладым осы дерттен өлемін деп,
Шынында байқалады ішкендей у.
Көрмеймін үй ішімен
дертімді мен,
Жолдасым әйеліме сенімдемін.
Көзінің қайта-қайта жасын төгіп,
Өлуге бұл аурудан сілтеді жөн.
Бұл дерттен Құсайын да хабарланды,
Бұл қалай іс болды деп ойға салды.
Өз үйінен Қасенге ас бермеуге
Бұл сөзге уағда жасап, сенім алды.
Қасеннің Қасым атты баласы бар,
Баланың Қасен алған анасы бар.
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Қасенге сол үйінен ас беруге,.
Байлаған тиянақты уәдесі бар.
Сезеді Қасен уды Әсмеден деп,
Бұл сырын айтпайды басқаға көп.
Аяғы бұл жұмыстың не боларын,
Құсайын бағып жүрді уайым жеп.
Маруанға Сүйна тағы барды сасып,
Уыңнан түк өнбеді көңіл жасып.
Құпия әр тараптан у іздетіп,
Маруан,
Жазит
иттігі барады асып.
Аралас айдаһардың зәріменен,
Ашытқан қабан доңыз қаныменен.
Ұйытқан неше жылғы қара алмасты,
Шыныға салды орап жаныменен.
Әсме алып қара алмасты қадам басты,
Ақырын түнде барып есік ашты.
Қасеннің айналасын күзеткендер,
Бәрі де ұйқтап қалып,
қара басты.
Қасеннің басында тұр бір шәйнек су,
Әсме ойлады
анаған құйсам-ау у.
Ақырын білдірмей кеп уды құйып,
Ауызын қымтап қойды шығармай бу.
Келгенін бұл зәлімнің жан сезбеді,
Жүрісін бейне сайтан білгізбеді.
Қасен ұйқысынан ояна сап,
Дәретін алмақ болып су іздеді.
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Бар еді қарындасы Зейнеп деген.
Оянып ол ұйқыдан
су іздеген,
- Ағатай, ұйқың қалай, ерте ашылды,
Қашпағы тәтті ұйқының болды неден?
- Сен неге,
шырағым, қамығасың,
Опасыз сұм жалғанға не қыласың.
Ертең кешке қайырлы шам сағатта
Біздің кеп қасымызда табыласың.
Мұны айтып шәйнектегі алды суды,
Бір жұтып алдыдағы бетін жуды.
Жандырып іші - бауырын алып түсті,
Ұшып көкке,
секіріп жерге түсті.
Бұрынғы неше қабат дерттерінен,
Жүз есе осы дерті болды күшті.
Өлімнің есіл сабаз қамын жеді,
- Тез шақыр Құсайынды, келсін, - деді.
Әл, қуатым барында қоштасайын,
Жақсыдан қалған жалғыз бауырым еді.
Құсайын хабарланып келді жылай,
- Ұшырадың не пәлеге,
бауырым-ай?
Қасеннің басын алып тізесіне,
Көкірегі қақ жарылды қайғы сыймай.
Қасенге айтты:
- Ағатай, риза бол,
Құлына құдай сүйген дәл осы жол.
Бәрінен нәби мұрсал мирас қылған,
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Ризалық қазаға деп,
айтарым сол.
Бәленің ең үлкені кімге болмақ,
Ұрпағы Пайғамбардың бізге болмақ.
Біз көрсек көрінгеннен бұл қазаны,
Атамыз онда біздің өзге болмақ.
Шамалап жалғыз ием дерт жіберді,
Алмайын деген күні шипа берді.
Бұл болса алар уағы шара бар ма,
Ажалдан қашқанменен жан қалар ма.
Келді өлім бұрын ата-анамызға,
Әлемнің ең артығы бабамызға.
Сол ажал маң-маң басып келген болса,
Ойлаңыз,
оған шара табамыз ба.
Барсаңыз осы пәни жұрттан көшіп,
Кірерсіз ақ кебіннің бауын шешіп.
Абзалы екі әлемнің ақ Мұстапа,
Даяр тұр,
жатырсыз сіз неден шошып.
Ол көсем білесіз бе сенің бабаң,
Төрт жар бар балқыған нұр,
бәрі де ағаң.
Қамза,
Ғаббас,
Жағыпардай көшбасшым бар,
Қуанып,
көріп босар ғамнан жағаң.
Қадиша,
Фатима бар - аналарың,
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Еркелеп еметұғын мамаларын.
Солардың жүзін керіп қуанасыз,
Үлестен толып жатыр тағы аларың.
Барарсыз бай ақырет базарына,
Алланың рахметлі назарына.
Шаһитілік дара жасын тауып кеттің,
Айналмай пәни дүние мазарына.
Бұл сөзі Қасенге айтқан болды ақыл,
Сөздерін інісінің көрді мақұл.
Дерттің толас болған кездерінде,
Әр сөзді сөйлеп жатты тақыл-тақыл.
- Сауықпас, - деді Қасен, - енді денем,
Менің де осы күн ғой іздегенім.
Барарда ақыретке қуанышта боп,
Байланды көкірегіне үлкен сенім.
Бақиға бару қуаныш біздің ой ғой,
Уайым емес өлім бізге той ғой.
Бәлеге сабыр, қазаға риза болу,
Біздің нәсіл затымыз Құдай ғой.
Шырағым,
мен сөйлейін дерт мәнісін,
Адамнан еш көрмеймін құдай ісін.
Өзегім өртенеді у ішкендей,
Ешкімнен көрерім жоқ ашып түсін.
Бәленнен өлдім десем қамығарсың,
Күнәкар боп әркімге жауығарсың.
Қайрат ашып, қан төгіп мұсылманға,
Белгілі бұзақы боп табыларсың.
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Екі рет бұдан бұрын өртенді ішім,
Жаныма неше түрлі қылып қысым,
Жасырып оны саған мен айтпадым,
Раузадан шипа тауып көңіл қошым
Түсімде көрдім түгел атам, бабам,
Барарлық өздеріне атты шамам.
Зейнепке ғана оны айтып едім,
Білген жоқ одан басқа жалғыз адам.
Суынан таза құман дәрет алдым,
Сусап ем,
бір жұтым су жұтып қалдым.
Жұтысымен ішімді өртеп кетті,
Туыстар, енді өлімге шын таяндым.
Құсайын ести сала осы кепті,
Құманда қалған суды жерге төкті.
Қайнатып,
топырақты бұрқылдатып,
Жөнелді қыртысымен өртеп шөпті.
Адамның болган у деп білді бәрі,
Жерді өртеп күйдірген соң удың зәрі.
Неше түрлі емдермен емдесе де,
Қонбады жан саялап ешбір дәрі.
Аузынан лақ-лақ құсты , қайран бауыр,
Дем санап дерт басқаны болады ауыр.
Дәрігер неше тәуіп жұмсаса да,
Болмады жарты сағат жанға тәуір.
Шығарды үйден түгел жанның бәрін,
Қасына жалғыз алды Әсме жарын.
Бетіне жаман көзбен қарады да,
Тоқтатты асылзада сақтап арын.
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Деді Әсмеге:
- Не жазам бар саған менің,
Кемшілік көріп тарттың зарын ненің.
Сөйлесем Құсайынға мінезіңді,
Бір сағат қояр ма еді жаның сенің.
Әй, шіркін, опасыз-ай, не қылайын,
Өлтіртіп сені кімге қор қылайын,
Алланың қазасынан біліп бәрін,
Сабырлы сабаздардан жобалайын.
Улатып мені өлтірдің,
уа, шіркін-ай,
Отыр ма,
тауып ол бір жақсы бай,
Жазам жоқ мен Пайғамбар тұқымы едім,
Сен де опа көрермісін,
Ой, шіркін-ай.
Қасына Құсайынды шақыр деді,
Құсайын ести сала жетіп келді.
Тапсырды Қасым ұлын Құсайынға,
Қасында еңіреп жылап отыр еді.
- Жалғызым, Құсайынжан, туысқаным,
Бұл хәлге келіп жатыр менің мәнім.
Қолыңнан ақыретте алмақ үшін,
Бәрін де - қатын,
бала тапсырамын.
Әсменің бола берсін жөні бөлек,
Ешнәрсе демей-ақ қой,
қылам тілек.
Мұны естіп Құсайын зар еңіреді,
Қасен де көзін жұмды,
бөгелмеді.
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Ұрпағы Пайғамбардың жылағанда,
Бір жанды жыламаған көз көрмеді.
Ғалының ұрпақтары шуылдасып,
Қайғысы біреуінен біреуі асып.
Мухажир,
Ансар,
Асқап тұқымдары,
Жер-көкті күңірентті зар жыласып.
Мойнынан Құсайын кеп құшақтады.
Бір жан кеп ажыратуға бата алмады.
Көршілес қиыспайтын жолдастары,
Ағызып көз жастарын,
қылды зарды.
Пәниден бақи көшті дін ұлығы,
Бірінен бірі асып түсіп бір қылығы.
Жаныңа бір жамандық бермей Алла,
Ордайым болсын рақымет ырзалығы.
Пайғамбар әулетінің сағы сынды,
Залымның Маруан,
Жазит көңлі тынды.
Қасенмен бұрын талас тұратұғын,
Еркіндеп Мағауия таққа мінді.
Қашырды Әсме жауды Шамға Маруан,
Жазит пен ақыл қосып екі айуан.
У беріп өлтіргені мәлімденіп,
Түкірді бәрі жерге.
Дін мұсылман.
Бір түнде Әсме қашты боп зым-зия,
Маруанның көмегімен шашқан дүния.
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Есітіп Қасен удан өлгендігін,
Күйінді Шамда жатып Мағауия.
- Әрмен қызы, - деді бүл кімді ондырар.
Хашим мен Үмияның бәрін қырар.
Жазитке мұны мен алдырмаймын.
Мені әке десе балам мойын бұрар.
Мұны іздеп әр орынға хабар салды.
Әсмені дедектетіп тауып алды.
Қасенге опа қылмай өлтіргенге.
Жазиттің де жүрегі шоши қалды.
Әсмені патша алдырды мекемеге.
Сұрауға, ішті у деп Қасен неге.
Әсме айтты сіздер жіберді деп,
Сатылған Құртқа келді дүниеге.
Мағауия айтты:
- Сені патша алмады ма,
Бір ердей Қасен саған болмады ма.
Алғанда өз жазанды мойыныңа,
Шыныңды айт, Қасен сені қорғады ма.
Әсме айтты:
- Қорғады, танамын ба,
Білмейтін жақсылықты баламын ба.
Тақсыр патша,
менікі түгел теріс,
Болмаса Құртқа тілін аламын ба.
Деді де екі көзден төкті жасын,
Мойындап қылмысына тілеп басын.
Жазасыз нақақ ерін умен жығып,
Алады бұл ит кімнен жарылқасын.
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Жауызды Мағауия қойсын нағып.
Әр сөзде жылап отыр жасы ағып.
Сөзінің мағынасын түсінген сон,.
Көп сөздің отырмады артын бағып.
Қорадан екі асау ат алдырды да,
Жіберді құйрығына мықтап тағып.
Сүйретіп екі ат қылды пара-пара.
Жойылды Әсме жауыз боп масқара.
Кісі өлтірген,
кісіні өлтіретін,
Ол күнгі шариғаттың жолы сара.
Халифа Мағуия жаңа патша,
Еріксіз қылды әділет шариғатта.
Ғазыреті Омардан қалған жол бар,
Сол жолмен істемеске әлі қанша.
Дүре ұрып әділ Омар баласына,
Біреудің нақақ жапқан жаласына.
Баласы ұрғанынан өліп кетті,
Шыдамай сексен қамшы шамасына.
Інісі Маруан ұлы болса Жазит,
Қасенді қылса екеуі нақақ шаһит.
Анық куә мойына салса Омардың,
Ұқсас боп өлер еді жауыз екі ит.
Жазит, Маруан мойына түк алмады,
Қазылар еш шарасын таба алмады.
Құтылып шариғатпен кете берді,
Анық куә мойына сала алмады.
Әсме өлді мойына алып өз қылмысын,
Шариғат үкім қылды зайыр ісін.
195

Дияқажы
Көріне Мағауия болыса алмай,
Кесігі қазылардың құртып мысын.
Әсме залым андаусыз өліп кетті
Маруан,
Сүйна малғұндар түпке жетті.
Әрменнің патшасының бір жалыны,
Уақытсыз шалқымалап сөніп кетті.
Осындай Үмия,
Хашим арасында,
Талай қан ақты бегілік таласында.
Басталып жік,
партия жол ашылды,
Оспанның патша болған шамасында.
Құсайын,
Қасен еді екі бекзат,
Қандарын төкті Маруан,
Жазит
екі лағынат.
Дін іслам абзал нұры Пайғамбардан,
Қыла ма үміт сұрап деп шапағат.
Жауыздар үміт қылар рақымет неге,
Қан төккендер сатылып дүниеге.
Бар Құдай рахметіңді шаш,
бірге міндік,
Пайғамбар әулетімен бір кемеге.
Хаһарыж қашқан иттер Пайғамбардан,
Сахаба жолдастары һәм төрт жардан.
Олардың жолын тұтқан біз үмбеті,
Бізде жоқ бүгін өлсек бір де арман.
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Құсайын Қасен ұлы М ұртазаның,
Ж иені ол М үхаммсд М ұстапаның.
Бәріне мұсылманның ана болған,
Баласы Хадиша мен Фатиманың.
Ж ақсы боп екеуіндей жан тумайды,
Ақылға бұлардай жан табылмайды.
Көңілмен шын ықылас дос тұтқанды,
Бар Құдай рақыметімен жарылқайды.
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ШАҺИЗАДА

Бисмилла деп қиссаны бастайын да,
Күнә сөзді күресінге тастайында.
Әуелде Құдайға қасыда айтып,
Сонан соң бір қисса бастайын да.
Өтіпті Қатыран деген бір патша,
Айтайын бұл қиссаны жұрт ұнатса.
Бұл баянға құлақтың құрышы қанар,
Оқыған ғашық болар дәмін татса.
Бұл өзі өлең болған.
Кітап сөзі.
Шәһарын Самарқанның біледі өзі.
Бек балуан.
Сұлулығы туған айдай,
Бар екен Дариға атты жалғыз қызы.
Таң қалды балуандығына жұрттың бәрі,
Жер иіскемеген жаурынға таң қалады.
Бар ма екен ерге тиер көңілінде деп,
Қызына Қатыран патша кісі салды.
Бір істі жазған шығар.
Білем депті,
Ұялып Дариға қыз именбепті.
«Неке қиған кісіге біз бар» деген,
Өзімдей кісі болса тием депті.
Патша қызы жар шақырды әр тарапқа,
Өзім де тием депті жуан жаққа.
Бір күні қаза жетіп әкесі өлді,
Дариға патша болып таққа мінді.
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Алысып Дәуперінің ұлы келді,
О)ң мен солды.
Қайратымен біледі.
Тием деп жыққан жанға хабар берді,
Әр жерден мұны естіп балуан келді.
Күресіп Дәуперінің әлі келмей,
Келгеннің менменсіген бәрі де өлді.
Тағы бір зеңгі келді пілге мініп,
Аяғы піл үстінен жерге тиіп.
Дариға қарланып кеп лақтырғанда,
Сүйегі күл болыпты күйретіліп.
Сол-ақ екен күресуге жан келмеді,
Ешқайсын да өзіне теңгермеді.
Іздеп келген жан болса тіресем деп,
Дариға түзеттірді майдан жерді.
Осылай хабарланды әр тарапы,
Дариғаның мәлім болды балуан аты.
Естіліп Мәдина мен Мекке жаққа,
Жолға шықты.
Топ-тобымен еркек заты.
Дариға пәле болды балуандарға,
Күресем деп құмар боп барғандарға.
Бұл хабарды есітіп Ғазырет Ғалы,
Рұқсат сұрап барды Пайғамбарға.
Рұқсат тілеп сізден келдім дейді,
Есітіп Дариғаны білдім дейді.
Мен барып сол қызбенен күресейін,
Иә, баба,
рұқсат маған бергін дейді.
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Пайғамбар барма деді.
Тілімді алсаң.
Қорлық болмақ сенің өзің іздеп барсаң.
Ойлаған тәкаппарлық жарамайды,
Әр жерде менменсіген болар сарсаң.
Солайша Пайғамбарға қайғы түсті,
Қой деді мақтаншылық мұндай істі.
Әдейі іздеп барып жықсаң жақсы,
Ойлагын жыға алмасаң ер намысты.
Барма деп жауап берді ьақ Пайғамбар,
Арыслан барайын деп зар кеп жылар.
- Иә, тақсыр,
көңілім кетті,
бәтиһа бер,
Деп сұрайды міназар боп Ғалықайдар.
Күресіп,
барып көрмей қыздың күшін,
Өртенді естіген соң тысым,
ішім.
Иә, баба,
сабыр,
тағат қыла алмадым,
Барайын.
Бата берші Құдай үшін.
Бр Ғалы бата бер деп зар жылайды,
Барма деп
балалары көп мұңайды.
Ғалының тоқтамасын білгеннен соң,
Пайғамбар мойын салып қайғы ойлайды.
Отырды ьақ Пайғамбар мойын салып,
ҒаЛының бұл сапарын ойына алып.
о
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Қыз жықса балаларым не болад деп,
Құса болды сол себептен қайғыланып.
Сескенді естіген жан жалғыз қыздан,
Не іс болса да мақбозды Құдай жазған.
Ғалының тоқтамасын білгеннен соң,
Пайғамбар бата берді амалсыздан.
Оқиды нәпіл намаз Пайғамбарым,
Дұғаға қол көтерді асқаплары.
Қасен мен Құсайын әумин деп қол көтеріп,
Фатима Құдайына қылды зарды.
Он жеті Ер Ғалының балалары,
Бәрі де жылап тұрды.
Қалар жары.
Баршасы әумин деп қолын жайып,
Мүбәрак дұға қылды Пайғамбарым.
Пайғамбар қол көтеріп,
қылды дұға,
Тапсырдым бір өзіңе қадыр Құдай,
Иә, раһман,
раһман атты падишам,
Ұстам қыл ер Ғалыға Дариғаны.
Дүлділге Ғалы сонда мініп алды,
Ел-жұрты амандасып.
Бәрі қалды.
Күрескенше Дариғамен құмар болып,
Самарқан шәріне шыға салды.
Ер Ғалы Самарқанға жетіп қалды,
Шат қылып сыйынады бір Құдайды.
Алты айшылық жол екен екі арасы,
Дүлділмен алты күнде жетіп барды.
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Ер Ғалы Самарқанды ізденеді,
Дүниеде естігенді көз көреді.
Самарқан шәріне барып тұрса,
Бір кемпір сиыр сауған кез келеді.
- Тиді ме Дариға қыз байға дейді,
Көрді ме балуандықтан пайда дейді.
Мен дағы күрсекелі келіп едім,
Дариға осы күнде қайда дейді.
- Сен сұрап Дариғаны не қыласың,
Жүзін көрсең есіңнен жаңыласың.
Күресем деп келгендер жығылған тек,
Артына тастап кеткен мал бен басын.
- Сөзіңе таң қаламын,
кемпір сенің,
Күшімді көріп пе едің бұрын менің.
Күреспестен мақтадың Дариғаны,
Құдай білер кімнің артық,
кімнің кемін.
- Сен тұрсын мұнарадай зәңгі келген,
Келгеннің күресем деп бәрі өлген.
Адам затының күресіп, күші жетпес,
Қайратын Дариғаның кезім көрген.
- Адамға бермек,
алмақ бір Қүдайдан,
Біз қайтатын ер емес осындайдан.
Өлгенше сен мақтадың Дариғаны,
Менің кім екенімді білдің қайдан?
- Тақсыр-ау,
әуре болма тілімді алсаң,
Күресем деп көп адам болған сарсаң.
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Сен де сондай боларсың,
жарықтығым,
Қайтеді сен үйіңе қайта қайтсаң.
-Енді. кемпір,
ашуым келер саған,
Ашулансам боларсың иттен арман.
Әуелі Дариғаның көңі қайсы,
Ертерек өлмей тұрып айтшы маған
- Ендеше бері таман мойныңды бұр,
Өз обалың өзіңе,
айтайын сыр.
Шәрінің ортасында үлкен майдан,
Алтын діңгек түбіне бар дағы тұр.
Дариға мұңарадан шығып барар,
Алтын діңгек түбіне көзін салар.
Көрген соң өзіңдей балуанды,
Күттірмей бір хабарын беріп қалар.
Кемпірден Ғалы сұрап,
білді сырды,
Дүниеде еш көрмедік мұндай ерді.
Дүлдүлін бір тоспаға байлай салып,
Жеріне кемпір айтқан барып тұрды.
Дариға мұнарадан шығып барды,
Алтын діңгек түбіне көзін салды.
Күресуге жан келмей қойып еді,
Бұл кім деп Ер Ғалыға қайран қалды.
Дариға атышулы ед кәрі.
Жасқа.
Бір жүрген өзіменен ақылдасқа.
Балуанның бәрін жықтым,
онан басқа.
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Бар-дейді Мединада Ғалы балуан.
Қайтармады ешқандай да барақ алдан,
Менімен күреспеген сол-ақ қалған.
Күресіп.
Сол Ғалыны жығып өзін,
Шәрін ойран қылсам жоқ менде арман.
Солай деп жүргенінде Ғалы келді,
Түбінде тұрған оны көзі көрді.
Анау тұрған кім екен біліп кел деп,
Дариға жарлық қылды біреулерді.
Патшасы бұйырған соң дереу келді,
Санатыңда жоқ мынау біреулердің.
Ғалының айбат түсін көргеннен соң,
Қалтырап тұла бойы тітіреді.
Жөнелді сөйлеспестен қайта қашып,
Білмейді не айтарын қатты сасып.
Алдына Дариғаның кіріп барып,
Кете жаздады патшаның өзін басып.
- Сен бүйтіп кімнен қорқып келдің қашып,
Көзіңе не көрінді мұнша сасып.
Қалтырап өнебойың жын ұрғандай,
Отыр ма бұл шіркінді қара басып.
- Түбінде бір кісі отыр діңгегінің,
Соған әлі келмес кім де кімнің.
Түсі суық жан екен,
бек айбатты,
Сұрауға мен қорықтым.
Кім екенін.
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Сені де еркек деп тапты-ау анаң дейді,
Ұялмай не деп айттың маған дейді.
Ол өзі адам ба екен,
пері ме екен,
Көрінді әлдеқандай саған дейді.
-

Ендеше ол кісіге мен барайын,
Балуанның жоғалтып ем бір талайын.
Пері не дәу болса сөз сенікі,
Адам болса.
Табылар сенің жайың.
Дариға ашуланып өзі келді,
Ғалының айбат түсін көзі көрді.
Айтқандай кісі екен түсі суық,
Ер Ғалыға сен өзің кімсің деді.
- Кім едің?
Қайдан жүрсің?
Айтшы маған,
Атың кім?
Қай нәсілден ата-бабаң?
Бұл елден түсі бөлек Ғалымысың?
Көргем жоқ түсі суық сендей адам.
- Бабам менің Мұхаммед.
һақ Пайғамбар.
Жолдасым.
Дұғагөйім.
һәм шадияр.
Мәдина туған жерім,
мынау ара,
Сұрасаң менің атым Ғалықайдар.
- Сен рас Ғалымысың енді дейді,
Ғалы болсаң тілегімді берді дейді.
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Өзім іздеп барғалы жүруші едім,
Қүдай айдап өзің маған келдің дейді.
Құдай айдап өзінді маған берді,
Пысықсынып қырыпсың тамам елді.
Не ғып жүрсің жайыңды айтшы маган,
Өз қылғаның алдыңа келер деді.
- Жар боп Алла бұл күнге жеттім аман,
Сен мені аямағын.
Келсең шамаң.
Шықпай түрып алаңға мақтанасың,
Қайдан білдің жетерін күшің маған?
- Жайымды,
сірә,
менің білемісің,
Ерегіспей өз жөніңе жүремісің?
Сен жықсаң тиемін мен өзіңе,
Мен жықсам сен дініме кіремісің?
Жаратқан Құдай артық Ғалы шерді,
Бұл сөзін Дариғаның қабыл көрді.
Оларда берген сөзден кім қайтармақ,
- Құп болады.
Деп Ер Ғалы жауап берді.
Сонан қыз тамам жұртын жиып алды,
Үстіне сауыт,
сайман киіп алды.
Бұл сапар Дариғаға қор қылма деп,
Ер Ғалы ұлықтады.
Бір Алланы.
Келеді жабдықтанып Дариға қыз,
Ер Ғалы тәуекел деп отыр жалғыз.
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Күресін тамашалап көрмекке ел-жұрт,
Самарқанға жиналды неше мың жүз.
Ғалы айтады:
- Бола ғөр.
Тәңірім,
пана.
Жаралған құдыретінмен әр нысана.
Қашыр деп Дариғаның қал-қадарын.
Ақырды айбаттанып жеке дара.
Ақырды айбаттанып Ғалы батыр,
Болады жер қозғалып.
заман ақыр.
Зілзала.
Жердің жүзі зұлмат болып,
Кәпірлер сөзге келмей өліп жатыр.
Бір түгі Дариғаның қимылдамай,
Қауіпсіз еш нәрседен келе жатыр.
Жойыттардың тамы құлап,
қырылды елі,
Сонда да босатпайды қыздың белін.
Ғалы мінді Дүлділге.
Қыз Керікке.
Тартысты ат үстінде екі шері.
Тартысып бірін бірі ала алмайды,
Ат жүріп адым жерге бара алмайды.
Екеуінің қуаты бірдей болып,
Ер Ғалы жар етеді Бір Құдайды.
Кетпейді бұрынғы айтқан сөзі естен,
Қысылып жаңылмайды қыз есінен.
Екеуі шіренісіп тартысқанда,
Аттары жерге кірді.
Тізесінен.
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Ақырып аттың басын тартады енді,
Көңілі күштерінен қайтады енді.
Аттан түсіп бір күрес салайық деп,
Екі шер бір біріне айтады енді.
Осылай бір біріне ақыл салды,
Бұл сөзді екеуі де қабыл алды.
Аузына белбауларын тістей салып,
Сол жерде екі балуан түсе қалды.
Қимыл жоқ екеуінде әбжіл,
артық,
Көрмеген батырлар ғой ешкім қорқып.
Екеуі аттарынан түсті дағы,
Үстасты жекпе-жекте қоян-қолтық.
Тастайды бірін бірі кезек-кезек,
Тұрған жоқ аянысып,
күшті тежеп.
Алысқан екі ердің күштерінен,
Таулар мен қырлар болды.
Терең өзек.
Жиылды тамаша ғып тамам халық,
Қайсысы жығады деп қайран қалып.
Тірі жан бұл қызықты тамаша ғып,
Шам жағып қарап тұрды.
Бәрі барып.
Алысты тыным алмай күндіз-түні,
Тілеулес Дариғаға аға, іні.
Сыйынып Бір Құдайға Ғазырет Ғалы,
Күреске жұтылды кеп он бес күні.
Көрмеген бұрын Ғалы мұндай істі,
Кім шығар балуаң боп қыздан күшті.
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Он бес күн
Бес намазы қаза болған,
Ойына ер Ғалының сонда түсті.
Намазын қаза болған сонда білді,
Намазын қаза болған он бес күнгі
Келейін оқып,
өтеп.
Рұқсат бер деп,
Ер Ғалы Дариғадан сұрады енді.
- Күрескен Дариға қыз қолыңды жаз,
Келейін оқып, өтеп.
Қаза намаз.
Намазым қаза болған себебінен,
Жығуға жетпей жатты.
Мендік мағаз.
Қыз айтты:
- Ғалы саған құмар едім,
Ас ішпей тағы біраз шыдар едім.
Арманда болады деп жіберейін,
Болмаса көп ұзатпай жығар едім.
Келейін мен де барып.
Тамақтанып,
Он бес күн ұйықтамадым.
Мейірім қанып.
Байытып намазыңды шапшаң келгін,
Кетпегін қорқып қашып,
Сөзден тайып.
Ғалыны солайынша қоя берді,
Жалғыз ол бір үлкен тауға келді.
Намазын қаза қылған өтеген соң,
Аллаға мінәжат ғып зар еңіреді.
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- Құдая аһат,
самат,
Кәрім едің,
Пақырды өзің сүйіп шерім дедің.
Үстем қыл Дариғаға мұрайымды бір,
Әр жерде мұрайымды беріп едің.
Медет бер ғарыбыңа заманақыр,
Қылайын бұл ел жерін ақыр-тақыр.
Қаншама күшенсем де ала алмадым,
Арысланым деп атап ең әуел ақыр.
Деп тілеп Дариғаға көрсет аспан,
Шақырды жәрдемшіге шәді асқан.
Жар болған қысылғанда панам едің,
Қолдай гөр Әбубәкір,
Ғомар,
Оспан.
Жәрдем қыл жаннан артық ағаларым,
Құсайын,
Қасен - менің балаларым.
Бір жәрдем болмаса егер өздеріңнен,
Бұл қызға күшім жетпейд.
Шамаладым.
Сақаба.
Отыз үш мың жолдастарым,
Біреуің мың кісілік.
Жол бастарым.
Бейхабар кімнен болды.
Не себептен?
Біреуің осындайда қолдаспадың.
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Тілеулес болды жылап Көк пен Жері,
Қол жайды әумин деп періштелері.
Аспанды өрмекші бұлт торлап алып,
Ғалының қысылғанын Расул білді.
Қол жайып сонда тақсыр дұға қылды,
Жұмсады Пайғамбарға Жебірейілді.
- Қабибым қысылғанда барсын дейді,
Майданға Ғалы қайтып барсын дейді.
Жығады енді барса Дариғаны,
Өлтірмей неке қиып алсын дейді.
Ғалыға бір зор бердім ол майданда,
Сауламақ қуат менен қол жайғанға.
Дариға алғанан соң бір ұл табар,
Баланың атын қойсын Шаһизада.
Осылайша Жебірейіл хабар берді,
Қуанып Расулла түрекелді.
Құданың сол пәрменін естіген соң,
Шат болып Пайғамбарым қуанды енді.
Ер Ғалы жатыр еді зарлық қылып,
Азғана нәпсі алып,
көзін жұмып.
Жарлығын Бір Алланың бастан аяқ,
Пайғамбар мағұлым қылды түсіне еніп.
Қуанып Ғазырет Ғалы түрекелді,
Майданға алшаң басып жүре берді.
Ішіп-жеп.
Ойнап-күліп.
Қайраттанып,
Майданға қыз да келіп отыр еді.
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Күшімді мен кіргіздім әбден тойып,
Сен қайдан тамақ іштің,
шайды қойып?
Арманда кетпегін сен,
шыныңды айтшы,
Берейін қарның ашса,
бір қой сойып.

-

- Айтасың мұны неге,
ақылы кем,
Дүниеден қуат алған ақымақ сен.
Дінімнің шын ьақтығын сонан білгін,
Намазым мен оқыған бэріне тең.
Бұл сөзге Дариға қыз ашуланды,
Қызарып екі беті оттай жанды:
- Қапы қалма, ендеше берік бол деп,
Дариға ер Ғалыға жетіп барды.
Белінен бір бірінің қолын салды,
Тастай ғып қар білектен ұстап алды.
Екі аждаһа кәдімгідей жұлқысқанда,
Жер қозғалып,
ел қорқып қайран қалды.
Ер Ғалы бір зор берді қаһарланып,
Иәманнан, иәманнан деп айқай салды.
Қуанды періштелер дегбір айтып,
Доптай ғып Дариғаны жұлып алды.
Көтеріп лақтырады үш мәртебе,
Көзінен халайықтың болды жүда.
Аспанда қыз аяғы бұлғақтайды,
Дариға басы айналып зар жылайды.
- Ер Ғалы күшің менен артық емес,
Болысқан намаз екен бір Құдайды.
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Сүйегі жерге түссе қор болар деп,
Қолымен қағып алды шеріқұда.
Дариға сонда айтады:
- Ей, арыслан,
Түсімде мені саған Құдай қосқан.
Мен сендік болдым енді.
Жай,
күй бер,
Жығылды сенен десін көрген дұшпан.
Кәлима,
Шайзатты жары қылды,
Исламның һақлығын сонан білді.
- Құдай бір.
Құран Кәрім.
Пайғамбар һақ!
Деді де Дариға қыз дінге кірді.
Үйретіп иман ислам Ғазырет Ғалы,
Жиылды Самарқанның мүтіл шәрі.
Дариға жар шақырды,
азан айтып,
Сонан соң иман айтты жанның бәрі.
Тірі жан иман айтып,
тәубе қылды,
Үйреніп кәмилләны сабақ алды.
Дариға бір уәзірін патша қылып,
Үкіміне тамам елді көндірді енді.
Ер Ғалы алты ай тұрды Самарқанда,
Үйретіп иман,
ислам барша жанға.
Алты айда Дариға қыз жүкті болып,
Бір күні мағұлым болды арысланға.
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Дияқажы Жүктісін Дариғаның Ғалы білді,
Құдайға бергеніне.
Шүкір деді.
Бір күні Ғалы ұйықтап жатыр еді,
Түсінде Расулла хабар берді.
- Ей, балам,
Мәдинаны ұмыттың ба?
Көңіліңді Фатимадан суыттың ба?
Келмесін Дариға қыз.
Сонда тұрсын,
Ей, Ғалы,
көп кешікпей қайтқын мұнда.
Құдайдың әмірі осы.
Мұны тыңда,
Дариға келмей тұрсын деді сонда.
Алты айлық құрсағында оғыл бала,
Туған соң атын қойсын Шаһизада.
Пайғамбар осылай деп хабар берді,
Оянып Ғалы ұйқысынан тұрады енді.
Түсінде Пайғамбарды көргеннен соң,
Сағынып балаларын зар еңіреді.
Айтады Дариғаға Ғалы батыр,
- Қайтқын деп'бабам берді маған хабар.
Кетемін,
сен қаласың дегенен соң,
Дариға күйіп-жанып қылады зар.
Көргенін Ғалы айтады бастан аяқ,
Бір ауыз сөзін бүгіп тастамай-ақ.
Бұйрықсыз.
Амалы жоқ кетерге алып,
Тұрады Дариғаны қатты-ақ аяп.,
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- Бай едім.
Патша едім.
Болдым жарлы,
Деп айтып Дариға қыз қылды зарды.
Тұрмасам да сеніменен бірге барып,
Зиярат қып қайтайын Пайғамбар-ды.
Қасен мен Құсайынның нұрлы жүзін,
Халалың Фатиманы - Расул қызын.
Шапағат мақшар күні қыла гөр деп,
Таупиқ қылып келейін басқан ізін.
Көрейік Мәдинаны мынау ара,
Жүрегім сен кеткен соң болар пара.
Мүбәрак Пайғамбардың жүзін көріп,
Келейін армансыз боп мен бейшара.
Ғалы айтады:
- Қой, Дариға,
болма сарсаң,
Сабыр қыл оңдысы.
Мұнда қалсаң.
Әмірін Пайғамбардың тәрік қылып,
Күнәға батарсың сен онда барсаң.
Алладан бабама хабар келген,
Содан да бабам бізге хабар берген.
Қарлығың көрінеді осы жерде,
Сенбейді мұндай сөзге надан келген.
Қасында ғазиздердің тұрғандайсың,
Сыйынсаң ықыластан құр қалмайсың.
Құдайдың бұйырығын мақам тұтсаң,
Пайғамбар шапағатымен нұрланғайсың.
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Алты айлық құрсағыңда аманатым,
Туған соң Шаһизада деп қойғын атын.
Дариға,
рұқсат бер,
аттанайын,
Естімей қатын-бала жаманатын.
Дариға,
рұқсат бер,
риза бол,
Дүниеде халал болсаң болмассың қор.
Бақытты басқа қонған ұшырмағын,
Жүрмейік басымызға қондырып сор.
Шариғат бұйырған дініңді күт,
Тапсырған мен өзіңе,
айтқаным сол.
Сабыр ғып Дариға тұрды сонда,
Ризалық бір біріне берді сонда.
Мақшар күні болғанда жолығайық,
Деді де Ғалықайдар түсті жолға.
Ризалық Дариғаға Ғалы берді,
Насихат жиып айтты тамам елді.
Қоштасып баршасымен,
амандасып,
Ер Ғалы Мәдинаға жөнелді енді.
Көп халық амандасты зарлық етіп,
Жөнелді амандасып Ғалы кетіп.
Шариғат жолын мақшап тапсырды да,
Ер Ғалы Мәдинаға келді жетіп.
Мүбарак амандасты Пайғамбары,
Фатима қарсы шықты халал жары.
Сақаба отыз үш мың.
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Төрт шадияр,
Көрісті қойдай шулап балалары.
Жаратқан.
Құдай артық Ғалышерді,
Ел-жұртын сау-сәламат аман көрді.
Самарқан қазынасынан қаржы алып,
Мәдина ғарыптарына үлестірді.
Халайық жиналып үйге толды,
Хикая бастан аяқ Ғалы болды.
Есітіп Дариғаның күш-қуатын,
Тірі жан таңғажайып қайран қалды.
Дариға Самарқанда жалғыз жатты,
Көз жасы Ғалыны ойлап көлдей ақты.
Кейде жылап,
сонсоң қылып шүкіршілік,
Дариға күні толып бір ұл тапты.
Той қылып хабар берді жан жаққа,
Бір жан қалмай жиналды Самарқанға.
Қуанып көп халайық,
жиылысып,
Баланың атын қойды Шаһизада.
Тірі жан жас баланы құрметтеді,
Ғалыдан бізге қалған белгі деді.
Жеті жасқа келгенде Шаһизада,
Оқысын деп моллаға әкеп берді.
Моллада Шаһизада оқиды енді,
Көңіліне
ақыл,
өнер тоқиды енді.
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Жеті жасар баланың бой денесі,
Онбес жасар жігіттен артық еді.
Қай жерде ойын болса іздегі барды,
Асық ойнап,
балаларға ұпай салды.
Ашуланып бір қойса Шаһизада,
Көшеде бала біткен өліп қалды.
Көздері балалардың жаудырайды,
Кез келсе Шаһизада - зар жылайды.
Қуып барып бір шертсе маңдайынан,
Сүйегі құрбылардың саудырайды.
Баласын бағып қалды тамам халық,
Көшеге шығармайды ойбай салып.
Арыслан ер Ғалының құрметіне,
Ешқайсы сөйлемеді.
Ашуланып.
Тірі жан кеп жылайды анасына,
Дариға ақыл айтты баласына.
Баласын ата-ана бағып қалды,
Шығармай Самарқанның қаласына.
Шаһизада жалғыз жүрді,
сабақ оқып,
Қасына жоламайды бала қорқып.
Көшеде Шаһизада келе жатса,
Бір кемпір отыр екен өрмек тоқып.
Кемпірдің тағы болды тамашасы,
Қасында отыр еді бір баласы.
Келгенін Шаһизада көргенен соң,
Баланың көлдей ақты көзден жасы.
218

Шығармалары
Жүгіріп Шаһизада жетіп барды,
- Сен неге жылайсың деп ашуланды.
Әдетпен маңдайынан шертіп қалды,
Бала өліп, сонда кемпір айқай салды.
Шығарды кемпір зарлап қайғы,
дертін,
- Болмады елге қарар деді бетім.
Баладан Шаһизада түк қоймадың,
Әкеңді тапсаңшы сен тірі жетім.
Солайша кемпір зарлап көп жылайды,
Шаһизада құлақ салып зер тыңдайды.
Дегенің тірі жетім қалайша деп,
Сұрайды естімеген сыр мұндайды.
Баланы қыра бердің,
сенің нең бар,
Сен болдың жастайыңнан пейілің тар.
Тұрған жері Мәдина иек артпа,
Сұрасаң әкең аты Ғалықайдар.
Мұны естіп Шаһизада қайран қалды,
Үйіне дегбір қалмай жетіп барды.
Кім еді менің әкем,
Қайда еді ол деп,
Барды да Дариғаға азап салды.
Дариға қайғыланды сонда тұрып,
Айтты деп қандай адам Құдай ұрып?
Әкенің аты-жөнін білдірме деп,
Көп елге айтқан еді жар шақырып.
Сыр бүкті,
балам іздеп кетеді деп,
Тағы қайғы көңіліме бітеді деп.
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Әкең жоқ деп жасырды баласынан,
Түбіме іздеп кетіп жетеді деп.
Жылауда екі көзі баласының,
Біледі бұзылғанын санасының.
Қаңғырып сен айтпасаң кетемін деп,
Зарланып тиышын алды анасының.
Анасы амалсыздан уағда берді,
- Арыслан сенің әкең Ғалы деді.
Көрерсің тірі жүрсең ержеткен соң,
Сен кетсең не болам деп еңіреді.
Құдайдың арысланы әкең Ғалы,
Мәдина туған жері,
мына шәрі.
Қасында төрт шәрі бар асқабымен,
Мұхаммед бабаң аты,
нақ Пайғамбар.
Есітіп анасынан бала білді,
Әкелеп бұған дейін келген кімді.
Атама зияратқа барам дейді,
Жиналып жолға бала дойыр ілді.
- Тоқтаман,
рұқсат бер,
анатайым,
Атамды іздемесем кетер жайым.
Кешікпей тірі болсам мен келермін,
Ажалға сабыр берсе Бір Құдайым.
- Атыңнан айналайын,
Шаһизада,
Қайғылы,
қасыретті мені қылма.
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Бір барып нәсіп болса көрісерміз,
Зарлатпай мені біраз тұрғын мұнда.
- Іздемей мен атамды тұра алмаймын, Бұл күйде қайғы,
мұңлы жүре алмаймын.
Рұқсат есіркесең,
бата бергін,
Тоқтарға сабыр,
тағат қыла алмаймын.
Сен едің оғылы менен көрген қыздан,
Қайтейін әрне болса Тәңірім жазған.
Баланың тоқтамасын білгеннен соң,
Қол жайып бата берді амалсыздан.
- Тапсырдым Бір Құдайға,
барғын балам,
Не болар келгеніңше ғарып анаң.
Мен үшін басқан ізге зиярат қыл,
Атаңа сәлем айтқын барсаң аман.
Атаңа айт біз ғарыпты ұмытпасын,
Не болар келгеніңше мұңлы басым.
Ғарасат майданында жолығарсың,
Тірлікте мен жүзіңді көре алмаспын.
Әуелі атаң кетті жалғыз тастап,
Зарланып қалып едім одан қақсап.
Қарағым,
кешікпей қайт аман барсаң,
Басыма менің туды ақырзаман.
Құдайым нәсіп қылмас көрісуге,
Тағы да таудай қайғы түсті маған.
Зарланып бақилыққа өтеміз де,
Ісіне құдыреттің бар ма шарам?
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- Өлермін ажал жетсе мұнда келмей,
Көп болар менде арман өлсем көрмей.
Жан анам,
мен келгенше сабырлық қыл,
Сарғайып заһар құсып,
жылай бермей.
Жас бала жолда шаршап қысылады,
Тәуекел деп мойнын һаққа ұсынады.
Жолменен бет алдына келе жатса,
Сақалды бір қария ұшырады.
Ол адам ақсақалды Қызыр еді,
Келді де Шаһизада сәлем берді.
- Барамын Мәдинаға мен мүсәпір,
Ей, баба, жол көрсеткін маған деді.
Көрсетті жол төтесін Қызыр бабам,
Бір Алла қуат берсін,
ғарып балам.
Тартады қара жердің танабынан,
Жеткізді Мәдинаға есен-аман.
Баланы Қызыр баба жолға салды,
Жас бала кім екенін білмей қалды.
Көзінен сол арада гайып болып.
Шаһизада Мәдинаға жетіп барды.
Жүреді Шаһизада
Ойнап-күлмей,
Адамның жауаптасқан тілін білмей.
Мұңданды Мәдинаның көшесінде,
Сөйлеспей еш кісімен неше күндей.
Көшеде һақ Пайғамбар душар болды,
Баланы қарап тұрған көзі көрді.
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Пайғамбар мойын бұрып қарады да,
Мынау кім біздің затқа ұқсар деді.
Пайғамбар осылай деп кетті жүріп,
Қарады мойын бұрып,
аз кідіріп.
Артынан Пайғамбардың Шаһизада,
Жөнелді көшеменен зыр жүгіріп.
Көшеде Шаһизада қылады зар,
Атама жолықтыр деп мені жаббар.
Он жеті - бар баласын күрестіріп,
Тұр екен шәдіменен Ғалықайдар.
Күресті Шаһизада көрді дағы,
Олармен белдесуді ойға алды.
Бәрі де дәл өзіндей зіңгіт екен,
Осынау ұқсастыққа қайран қалды.
- Күрессең кел бері деп Қасен барды,
Нық мықтап белбауынан ұстап алды.
Қолына іліккенде Шаһизада,
Көтеріп ер Қасенді жерге салды.
Құсайын белден алды жетіп барып,
- Жығылды менің ағам сенен нағып?
Лақтырды Шаһизада,
тағы жықты,
Ғалы тұр ыза болып,
қайран қалып.
Ыза боп Ер Қанапия қарап тұрды,
Екі ағам жығылды деп намыс қылды.
Ұстасып әрлі-берлі жүрді дағы,
Басынан Қанапияны айналдырды.
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Сол жерде Ғалықайдар жетіп барды,
Бек қатты ашуланды,
өті жарды.
Қалайша мұның бәрін жықтың сен деп,
Қолынан Қанапияны жұлып алды.
Жықтым деп бар баламды сен есірме,
Бұлардың кім екенін білесің бе?
Күресіп бэрін жықтың,
осы жерде,
Менімен көңілің бар ма тіресуге?
-Жығылды балаңыздың бәрі бізден,
Қан кетер ашулансам қызыл жүзден.
Күрестен сіз қашпасаңыз,
мен қашпаймын,
Жығылсам ұяты жоқ,
Ата,
сізден.
Ер Ғалы сол арада келді дейді,
Қайтсем саған күшім жетер дейді.
Қаһарланып баланы жамбасқа алса,
Табаны қара жерден көтерілмейді.
Ер Ғалы көрген емес мұндай істі,
Ойлайды неткен жан деп мұндай күшті.
Кезекпен Шаьизада лақтырғанда,
Арыслан қырық қадам жерге түсті.
Ер Ғалы бұл ісіне қайран қалған,
Мұндай күшті көрмеген тірі жаннан.
Қаһары арысланның қатты келіп,
Деп айтты ұстай алып-иәханнан!
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Жаббар ие,
медет бергін маған, - дейді,
Мұхаммед Расулла бабам дейді.
Қасен мен ер Құсайын менің ағам,
Сыйындым атам Ғалы,
саған дейді.
-

Қолдай гөр,
Нұр Мұхаммед,
тақсыр бабам,
Жәрдем бер атам Ғалы Шаһимаран.
Сүйікті Пайғамбардың жұқанасы ем,
Фатима қолдай көрші мүфти анам.
Мұхаммед Құдай дескен бабам едің
Жар болған қысылғанда панам едің.
Күрескен арысланмен он жеті күн,
Қолдай гөр,
кел Дариға,
анам едің.
Ер Ғалы бұл сөзіне қайран қалды,
Баланың келбетіне көзін салды.
Шаһизада екенін таныған соң,
Баланы:
- Атаң мен! - деп сүйіп алды.
Есен,
сау ержеттің бе,
ғарып балам,
Отыр ма есен,
сау Дариға анаң?
Аллаға мың бір шүкір қылдым енді,
Тірлікте сені көрдім есен-аман.
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Өз атасы екенін бала білді,
Ұстаған қолын жазып қоя берді.
Танымай әдепсіздік іс қылдым деп,
Сол жерде Шаһизада зар еңіреді.
Өз ісін Шаһизада қатты түйді,
Бетінен қой,
балам,
деп Ғалы сүйді.
- Бір жүрем не бетіммен ұялмастан,
Атам мен ағаларға қолым тиді.
Сол жерде Шаһизада төкті жасты,
Зарлығы сол жерде жаннан асты.
- Сіздермен не бетіммен жүремін деп,
Жұлқынып Шаһизада тұра қашты.
Сол беті Шаьизада түспей қолға,
Ер Ғалы өлермен боп қуды сонда.
Қуса дағы ер Шеріге жеткізбестен,
Бір үлкен тауға қарай түсті жолға.
Жете алмай Ғазырет Ғалы қайтып келді,
Қумаққа Дүлдүл атқа келіп мінді.
Дүлділ мініп қуса да жеткізбестен,
Шаһизада бір үлкен тауға кірді.
Ол тауды Ғазырет Ғалы аралады,
Дерегін баласының таба алмады.
Бір көріп перзентімнен айырылдым деп,
Ғалы кеп Пайғамбарға зар жылады.
Пайғамбар жиып алды елдің бәрін,
Ғалының баласы үшін көңілі жарым.
Тірі жан тарағалы жатыр еді,
Расулге хабар берді Жаббар Кәрім.
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Ер Ғалы баласы үшін зар жылайды,
Әпір істі өзі қылған.
Бір Құдай-ды.
Жебірейіл Пайғамбарға хабар берді,
- Баласын іздемесін - таба алмайды.
Бір тауды мекен қылып тұрып жатыр,
Болғанда ақырзаман шығар дейді.
Ол жатар оған дейін тау ішінде,
Мәдресі мәсіжит олар дейді.
Бұл жақтан кітап барар Самарқанға,
Көктасқа қаржы қылар тірі пәнда.
Көктен Ғайса шығады,
жерден Мәді,
Шығады сол уақытта Шаһизада.
Жебірейіл осылай деп хабар берді,
Тоқтатты һақ Пайғамбар Ғалышерді.
Шаһизада ғайып болып кірген жерін,
Ғалымен қарақұра барып көрді.
Қолыма ұстағаным дәуіт, қалам,
Көңілімәр тараптан болдым алаң.
Ішінде қата болса ғафур еткін,
Аяғы осыменен болсын тамам.
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БАБАС ПЕН ДИЯҚАЖЫ
Бабас:

- Қалай екен қажылық, Дияжетік?
Оралмастай көзге ілмедің тастап кетіп.
Үш жыл жүрген қажылық сенен көрдік,
Ұрғашылық кеткен жоқ па саған өтіп?
Дияқажы:

- Айтысқа мен өзіңдей ұста-ақ едім,
Жөн-жосық өзіңе де нұсқап едім.
Тар жерде беласар ұзын едің,
Неғып енді қысқа келдің?
Бабас:

- Сыймаған Арқаның даласына,
Сөзімнің жоқ сенгін жаласына.
Періштеге сақал-мұрт өлең болса,
Нұршат еді Қорен, Шөрен баласына.
Қажылық біздің сойға сұранып тұр,
Шынымен бізге қимай қаласың ба?
Дияқажы:

- Көк тиын шығармадың беделдікке,
Артасың бүгін келіп кімге өкпе?
Шығармаған жолыма болар бекер,
Смағұл, Беркімбайлар ақша текке.
Не айтайын бала-шаға ішіндегі,
Соны айтқызған битсіз бетке?!
Бабас:

- Қашанда осылай оңай тұтыласың,
Қажылық айтқан жерде жұтыласың.
Қажекең ұпай салмай ұтқан жерде,
Ұпай салып осылайша ұтыласың.
Ақшалық қып сақалымды санап алмай,
Менен қайтып енді сен құтыласың?
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БАБАС ПЕН ДИЯҚАЖЫ
Бабас:
- Қалай екен кепеуің,
Кетіпті ғой кетеуің.
Жұртқа маза бермеуші ең,
Қапас пенен екеуің.
Дияқажы:
- Қаба сақал, Бабасым,
Өлең еді таласың.
Енді саған Дия жоқ,
Оны қайдан табасың?
ДИЯҚАЖЫ МЕН БАБАС
Дияқажы:
- Бір бурам шөлге кетті, мал-ақ еді,
Өзі жүндес, шудалы, барақ еді.
Жануар аман-есен келер ме екен,
Жабуы қисық, иесі салақ еді.
Бабас:
- Сен мені бура деп қалай айыптадың,
Сөзіңді бура деген байыптадым.
Қисық төс күлге шөгер нағыз өзің,
Бәрің шөгіп бір інгенді қайытпадың.
Дияқажы:
- Бір қызық айтақырда айттадың ғой,
Жеріңді барар бізге айтпадың ғой.
Інген бе, іздегенің бүлдіршін бе,
Жұма сап өз келеңе қайтпадың ғой.
Бабас:
- Ұрғашы киті келсе талғамайды,
Бұл Бабас үміттерін алдамайды.
Мен кешкен сызашықты қандай бура,
Телегей дария болсын жалдамайды.
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ДИЯҚАЖЫ МЕН САПАРҒАЛИ
Дияқажы:

- Дегелең қуысың,
Жазылды уысың,
Сорлы әкең кірекеш,
Арамнан туысың.
Ақымақ би аптыққан,
Қатынша шаптыққан.
Келтіріп ашуым,
Біле алмай басуын,
Төбет деп әкесін,
Қаншық деп шешесін,
Жасынан жаттыққан.
Мәліктің шуысың
Көшетін көзіне
Көтімнің суысың.
Сапарғали:

- Сөзіңді тарта сөйле, Дия кетік,
Ашулансам жүрерсің қала кетіп.
Жастар қаулы жасармыз мойын бұрмай,
Қойсаң да қыздарыңды көлеңдетіп.
Дияқажы:

- Жалған бар өткен Дия өлеңдетіп,
Кетпесін, жұқа жігіт, өлең өтіп
Қыздарын біздің ата жібермеген,
Шібішті жағалаған көбен етік.
Сапарғали:

- Сөйлейсің сақауланып, Дия кетік,
Бізден де көрмегенді өлең кетіп.
Тобанаяқ қыздарыңды не қылайын,
Өтсін деп кигізгенмен қызыл етік.
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Дия:
- Тілім сөйлер болғанмен, тісім кетік,
Ол рас сенде екені біздің тетік.
Нарсот деп қатын-қалаш көп ұрындың,
Шүметіңді пұлдайсың кеп бір түс шетік.
Сапарғали:
- Сөйлейсің, Дия, қалай асып-тасып,
Жүйткіген киік елің шөлге қашып.
Алды-арттарың шұбырып жүргенінде,
Кететін әйелдеріңді әркім басып.
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ДИЯҚАЖЫ МЕН ТӘШЕН
Дияқажы:
- Ардақты ақын, Тәшен, мұның қалай,
Мінезің құбылмалы екі талай.
Өлсе де атан түйе азасы бар.
Көз тайса мытшақ қіпі сіздің маңай.
Ақындық әдет неге бастамайсың,
Обалың өлсең маған ақсамайсың.
Кешегі өзің көрген Шәйкен ердің,
Сабаздың тұзын қалай ақтамайсың?
Тәшен-ау, заман жақсы, жақсы жайда,
Ыңғайлы шақыруға Бәшей қайда.
Есболай, Өтегеннің бірлігі бар,
Дейтұғын Әлтекенің сөзі қайда?
Тәшен:
- Қажеке-ау, өзің келмей, сөзің келді,
Менің де сөйлейтұғын кезім келді.
Өліге бата, тіріге көңілің жоқ,
Шәйкеннің кешегі өткен көзің көрді.
Айтбай, Қырбас, нағашы жұрты келді,
Бәрі де бары-жоғын көзі көрді.
Сонымен бітер дедік Керней жолын,
Жол болса толып жатыр талай орын.
Қажы келіп орнына дұға қылып,
Көтертер деп едік тағы қолын.
Шақырылмай қалдыңыз бір қатадан
Шақырмасақ шақырмай біз ұялдық.
Сіз неге ерінесіз жел батадан?
Домбыраның тілі көп,
Құлағын бұрап күйлесе.
Қызыл тілде буын көп,
Қиуасын тауып сөйлесе.
Қайтер едің Қажеке-ау,
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Өзің өліп артыңда,
Мұқай, Шибан, Әлібек,
Бағай қалып билесе.
Әзіл жақсы айтарға,
Қағаз жаздым қайтарма.
Заманында, қажыке-ау,
Бозжорғадай тайтаңда.
Сөзім сол-ақ,
Дүние шолақ.
Ғазиз жан кеудеңізге,
Аз күн қонақ.
Дияқажы:
- Ер Шәйкен білмей қалдық не көргенін,
Жақсылық пен жаманның бөгелгенін.
Малқабыл Жанқабылмен тағы, тағы,
Өлімін зия қылып жібергенін.
Тәшен:
- Қажының өзі келмей назы келді,
Алланың күн күркіреп жазы келді.
Бірер жолға жарайтын шаруаң бар,
Риза қыл, ей, Мұқажан, қажыны енді.
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ҮШБУ ЖОЛДАР
Бабас ҚОРЕНҰЛЫ
Оқа СӘТТІБАЙҰЛЫ
Қапас ТОҚСАНТАЙҰЛЫ
Мұхаметәлі ТОЛЬІБАЙҰЛЫ
Нұржамал ТҮСЕТАЙҚЫЗЫ

Дияқажы
Бабас ҚОРЕНҰЛЫ

ҚАЖЫҒА
Көр қазар қасқыр мұрынды,
Өлікке жуық ырымды.
Үйде отырып болжайды,
Қытай менен Қырымды.
Кісіден сұрап алады,
Пайда қылып жырымды.
Жақсы кісі бүйте ме?
Жәнекең түгіл, ағалар,
Осы қажы Түйте ме?
Бәтуа жоқ сөзінде,
Уәде жоқ өзінде.
Қырық шайтанның қиқуы,
Тұрған жоқ па көзінде.
ПАЙҒАМБАР БІЗДЕ АЗ ЕМЕС
Көкек, мамыр келгенмен,
Маңдай жіпсір жаз емес.
Қожамыз жоқ болғанмен,
Пайғамбар бізде аз емес.
Соның бірі ел білген,
Бешкеннің Мұсасы.
Тәурәт соған түскен ғой,
Таусылмайды қысасы.
Бір қауым ел жөйіт те,
Кіміңнен кем еді.
Бірақ бұл Мұсағаң,
Ленинге сенеді.
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Күндіз де, кешке де,
Түсінде көреді.
Елге айтар тағы да,
Ауылға келеді.
Естек барған, Өпіге,
Қабаңның Ғайсасы.
Үйірін бермейді,
Айғырдың байсалы.
Оқу өтіп кеткен бе,
Ми ашыған, ес кетті.
Бір үйірден салмақшы,
Бопты қазақ, естекті.
Пайғамбар бізде аз емес,
Екеуін жаздым ғой.
Үшіншісі белгілі,
Өзіміздің қажы ғой.
Жастайынан елкезбе,
Бұл да оқудан қалмаған.
Дәмі жоқ-ау татпаған,
Елі жоқ-ау бармаған.
Кейінгі екеуі,
Дін ислам жетік-ау.
Тұр бірақ бұл елдің,
Кетеуі кетіп-ау.
Қожасы жоқ Кернейдің,
Пайғамбары аз емес.
Медресе, мешіт жоқ,
Дін ислам мәз емес.
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ДИЯҒА
Бір тамаша мен көрдім,
Темірқазық жағынан.
Мінезі ғайып болжаусыз,
Жазғы түскен сағымнан.
Он күн үйде отырса,
Келер кісі сағынған.
Ауру қатын көрінсе,
Астын сипап емдейді
Бұл не деген қағынған?
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Оқа СӘТТІБАЙҰЛЫ

БАБАС ПЕН ҚАЖЬІҒА
Шын сөзді айтайын,
Бабас пен Қажыға.
Төбет қуып жете алмас,
Түлкі алатын тазыға.
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Қапас ТОҚСАНТАЙҰЛЫ

АССАЛАУМАҒАЛЕЙКУМ, ДИЯ АҒА
Ассалаумағалейкум, Дия аға,
Шық түседі мияға.
Тәйкі тұрып бүк түссек,
Көңіл қайтер қияда?
Дәулет болар зияда,
Зұлқын қалар пияда.
Бауыр бүгін төрт бөлек,
Көз жасыңды тый, аға!

Бірлік басы - би аға,
Етек - жеңді жи, аға!
Бұйдасы кеткен бұл елдің,
Мұрнын тесіп тый, аға!
1929 жыл.
ТЕМІРДІҢ БҮГІН ТОЗҒАНЫ
Темірдің бүгін тозғаны,
Таудың да бүгін шөккені.
Майырылып шапқан қылышың,
Жаманат мынау шет келді.
Жылқы ішінен ұйысқан
Шығандады бір күлік.
Қаба - қаба қар жауды,
Атандайын бүгілдік.
1931 жыл.
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Мұхаметәлі ТОЛЫБАЙҰЛЫ
ЖАУАП
Орысша хат жазасың, Дияқажы,
Жақсылардың көбі кетіп, азы қалды.
Қауышып аман болсақ көрісерміз,
Құдайым көп көрмесе алда жазы.
Шошыған Үлкенкөлге аққу қонбас,
Оралғанмен қайтадан үйрек, қазы.
Аманаттап ойларыңды түсіріпсің,
Жадыда жақсы інінің жүрер назы.
Батып тұр жанға біздің бұзық бауыр,
Көшіп тұр біздің бастан қызық дәуір.
Ой түбі жеткізбейді, көңіл қалған,
Ет жақыннан бүгінде орыс тәуір.
Өкпе айтасың ағайынға бірге туған,
Одан жақын бүгінде орыс кәуір.
Қарқаралы басында бұлт айналған,
Қауышайық Семей барып туса сәуір.
ОРАЛДЫ ҒАЙСА ЕЛДЕН
Оралды қала қайтып Ғайса елден,
Соңында бес бала бар елден ерген.
Бір тыншу болмай қойды сендер жақта,
Баянын айтып берді Ғайса көрген.
Мұрат қой жолға шығып діттеп жету,
Қу, қазға ауыр тиер көлден кету.
Сиратал қыл көпірі алдарыңда,
Бәріңе бұйрық болмас одан өту.
Қырдағы құлақ қойдық дүрбелеңге,
Тап болдық қорамтамен бір келеңге.
Бәрін де қағаз дәйім көтергенмен,
Сыймайды іште құса бір өлеңге.
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Нұржамал ТҮСЕТАЙҚЫЗЫ
ҚЫСТАУЫМ КӨКАЛАНЫҢ ТАСЫ БОЛДЫ
Қыстауым Көкаланың тасы болды,
Қажының алыс емес қосы болды.
Құлатып қалған жұртты түзеймін деп,
Шөкемнің әппақ қудай шашы болды.
Қараймыз байланғандай ұзын жолға,
Дамыл жоқ құр сүлдері шыбын жанға.
Шөкем жоқ, қажы да жоқ айналмайтын,
Ұрамыз хабар болмай таңды таңға.
Туыс жоқ бақан ұстар осындайда,
Соны ойлап еркек баспен тосылмай ма?
Ағайын ерте бастан ала қонды,
Басымыз енді қайтып қосылмай ма?
Бір сапар Семей барды, Омбы барды,
Бір сапар Қарқаралы аман қалды.
Тағы да қала кетті, қату еді,
Кім берер екен бізге оң хабарды?
Бастан бақ тайганан соң көшу қалды,
Бізде бұл қай аттының өші барды?
Ұршықтай ойнап тұрған қызыл асық,
Жай - күй бар баста біздің шошымалы.
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ҮІ БӨЛІМ
ТҮСІНІКТЕР
_ӨЛЕҢДЕР
ДАСТАНДАР
АЙТЫСТАР
АРІІАУЛАР

Дияқажы АҚЫННЫҢ ӨЛЕҢІН АЙТУШЫЛАР:
Қасенбай Бимолдаұлы, Сүбіхибек Ахметұлы, Иманбай
Ақжанбекұлы, Нүреке Сыздыкұлы, Смахан төре, Күләнда
Жуасбайқызы, Ескей Әлі, Нұржамал Құсайынқызы,
Қаппар Беркімбайұлы, Шармұхамед Сағымбекұлы,
Нұрғайша Майбасқызы, Әкімжан Майбасұлы.
АҚЫННЫҢ ӨЛЕҢІН ЖИНАСТЫРУШЫЛАР:
Қайыркүл
Дияқажықызы,
Шамшан
Шибанұлы,
Қажымұхаммед Дияқажыұлы, Жүсіп Алтайбаев, София Дияқажы жиені, Мәжит Бағаев, Жалау Балғабаев,
Сәтмағанбет Көрпебайұлы, Мәуен Хамзин, Шәкура
Ескейқызы, Қасымжап Майбасұлы, Кеңесбек Хамзаүлы,
Ереже Сағымбеков, Қозы Уәдиев, Тілеген Садьтқов,
Өмір Кәріпүлы, Гүлмира Боранқұлова, Құрақбай Ысқақ,
Құлтөлеу Мұқаш, Кәмед Жүністегі, Баянды Мұсабек,
Қанат Әлімханұлы, Асқар Ысқақов, Семсер Смағұлов,
Болат Ноғайұлы, Болат Дүйсенбаев, Төрехан Майбас.
ӨЛЕҢДЕРІ
Адасқақ
Төрехан Майбастың жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы.
Нұреке Сыздықұлынан жазылып алынған.
Азусыз ат мінбедім
Бұл өлең Кеңесбек Хамзаұлының жазбасы бойынша
берілді. Жазып алушы Т.Майбас. Бұрын баспа бетінде
жарияланбаған.
Азусыз ат мінбедім....
Азусыз ат - не тісеу ат, не көтеу ат.
Күлэнда Жуасбайқызында:
Азусыз атқа мінбедім...
Мойынға күнде түскенмен...
Күнде - мойынға кигізілетін бүғау.
Ақыи
Қайыркүл Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
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Баспасөз бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы ақынның
жиені София Қадыр...
Ала құс
Бұл өлең Қаппар Беркімбайұлының айтуы бойынша
берілді. Жазып алушы Т. Майбас. Заманында құдандалығы
бар нарком Сәкен Сейфоллаұлы сегізінші және оныншы
ауылға жігітшілікпен екі рет келген екен. Алайда Сәкеннің
сырға тақпақ болған адамдарының екеуі де өзінен сорлы
емес басқа азаматтарға айттырылған және соларға
тұрмысқа шыққан. Бұл өлең ақсұңқар ақынның сондай
келісіне байланысты жазылған.
Алданың мың бір есімі
Қайыркүл Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы ақынның
жиені София Дияқажы жиені..
Ассалаумағалейкум,
Ғабдулхамит ханымызға...
Ғабдулхамит - түріктің солтаны.
Ақинақ түрік сапы,
Алмасым деп,
Мен сізге келіп тұрмын андасым деп...
Ақинақ - түрік қанжары.
Андас - сүйектес.
Жүрем деп ұстап кетті абыздығым.
Сыйғызып Стамболға талаба ғып,
Арқаға дамолла ғып қайтар мені.
Талаба - шәкірт.
Дамолла - бұл дүниенің ісімен шаруасы жоқ
Дамолла / адам /.
Айтасыз қандай ғақыл мен шетінге...
Ғақыл-ақыл.
Қағыңыз құлағыңызды бірге, тақсыр,
Шақырам Қарқаралы мешітіне.
Қағыңыз құлағыңызды - намазға жығылыңыз...
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Алланың ізгі аты бар
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажы жиені.
Кеңесбек Хамзаұлының нұсқасында , сәл ғана
айырмашылық бар:
Бисмилла деп бастайтын,
Алланың өз аты бар.
Ләй иллаһи илаллаһ,
Дәһил ісмі заты бар.
Сүйікті хабиб достының
Мұхаммед Расулла,
Дейтұғын қошаметі бар.
Өтерінде бұл дүние,
Үлкен - кіші демейді.
Суыққа түсін салған соң,
Ынтымаққа келмейді.
Жақсы деп аяп біреуді,
Зорды да көзге ілмейді.
Өлім деген қанжарын,
Ажалдыға сермейді.
Самырза ата басауыл,
Кернейдің үлкен баласы.
Белгілі жақсы шыққан көп,
Ешкімнің жоқ таласы.
Көгеріп көктеп желкілдеп,
Келе жатқан Әбдібай,
Адастырып тосыннан
Қайғы да болды қазасы.
Алтын сақам ұтылды
Сәбит Мұқанов құрастырған кітап бойынша берілді.
Көшірмесін түсіруші Қайыркүл Дияқажықызы.
Жапрода - Европда.
... дат алдық- сөз алдық.
Жалқыбай түсір Ленин ер...
Осындағы жалқыбай сөзінің табиғатын тани алмадық.
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Аманат
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде бірінші рет жариялануы.
Жариялатушы С.Дияқажы жиені.
Асқарға
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді.
Ата-анаға хат
К.Хамзаұлының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы.
Қ.Дияқажықызының жазбасында өлең атауы бірде
«Қыз туралы», енді бірде «Қыздың әкесіне жазған хаты»
деп аталған және өлең мынадай екі шумақтан тұрады:
Көз жасыма, әкем-ай, қарамадың,
Қызды қорғап болады деп санамадың.
Жаман қатын ұлыңа әпермеуші ең,
Қызды мұнша неліктен алаладың.
Санасы жоқ, сасық бір жас шалдан төмен,
Малы арам, әкенің сатып жеген.
Мініп ойнақ кеудеңе салған күнім,
Бар ма ойымда мұндай боп қалам деген?!
Астарқанда
Қасымжан Майбасұлының жазбасы бойынша берілді.
Алғаш рет жарияланып отыр. Кеңесбек Хамзаұлынан
жазылып алынған.
Атылды Аман
Кәмел Жүністегі жазбасы бойынша берілді. Алғаш
баспа бетінде жариялатушы К. Жүністегі.
Әбелге
Күләнда Жуасбайқызынан жазылып алынған. Жазып
алушы Т.Майбас. Баспа бетінде алғаш жариялануы.
Кернейге болыс енді Әбен болды,
Әңгіме осыменен тәмам болды...
Әбен ешкімнен сорлы емес ақын болған. Дияқажы
өлеңіндегі кейінгі жолыменен ақын Әбен өлді, болыс
Әбен басталды дегенді ишаралап отыр. Әбеннің
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болыстығы келте болды. Ол сол сайланған 1905-ші жылы
болыстыгынан өз еркімен бас тартады.
Әдігене, Ботбайсың
Қ.Беркімбайұлынан жазылып алынған. Жазып алушы
Т. Майбас. Баспа бетінде алғаш жариялануы.
Сейіттердің үлкені Қансейіттің Әдігенесі мен Ботбайы
атқа ерте мініп, қалғандарынан белектене бастайды.
Алайда Жәнібек атасының билігі Бексейітте болатын.
Өлең соған орай жазылған.
Бардайсың, жоқтайсың...
Сәдібек Жұмақас ақсақалдың айтуында осы алғашқы
жол кездеспейді.
Бұл жерде ақын Қансейіт атасын кемітіп отырған жоқ.
Өлеңде қосылмасаңдар да сендерсіз күніміз атады деген
ишара жатыр.
Бабасқа
Алғаш болып К. Жүністегі жариялатқан.
Бабас ақын ересен жүндес адам болыпты. Меңістің
Нұржанының айтуынша Карл Маркстен аумайды екен.
Сол кісі сақал - мұртын қажыға бастырады дейді. Бір
қыста қажыға барып бастырып бер депті. Бірақ ақынның
өзі көрінбей кетіпті. Сөйтіп жүргенде кектем шығыпты.
Өлең соған орай жазылған.
Зылиымды қасыңа отырғызып ап...
Зылия - Бабастың бәйбішесі.
Бай мен милиционер
Қ.Дияқажықызының
жазбасы
бойынша
берілді.
Баспасөз бетінде бірінші рет жариялднуы.
Белсенді, бұзық, шабарман
Қ. Беркімбайұлы нұсқасы алынды.
Қ. Дияқажықызы нұсқасында кейінгі екі жол атымен жоқ.
Күліседі сымпылдап ...
Қ. Дияқажықызында:
Күліседі сылқылдап...
Берек
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Мәжит Бағайұлының айтуымен жазылып алынды.
Жазып алушы Т. Майбас.
Тулақтың сереңі...
Бұл жолды Қ. Беркімбайұлы:
Тулақтың берені...деп айтатын.
Шалдың тереңі...
Бұл жолды Бексейіт Нұржамал апамыз:
Шалдың кереңі...- деп жырлайтын.
Бүліншілік
М.Бағайұлының айтуымен жазылып алынды. Жазып
алушы Т. Майбас.
Ғазырет Ғалы
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажы жиені.
Ғибрат
К.Жуасбайқызынан Бодаубек Райымбековтың айтуынша
жазып алынды. Жазып алушы Т.Майбас. Дәл осы
нұсқасын Қ.Майбасұлы Смахан төреден жазып алған.
Баспа бетінде алғашқы жариялануы.
һазрет Ғали - Ғазырет Ғалы.
- Аяныша, жер мен көктей, расы...
Аяныша- бұл жерде мәлім мағынасында.
Таусылмайтын, ортаймайтын назыма...
Назым - сал - серілік, салыстырыңыз: наз - әйелдің
серісі.
Мал - мүкәмал перғауынның мирасы...
Перғауын - фараон.
Далабайға
Қ.Дияқажықызының нұсқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Досымаққа
К.Хамзаұлының нұсқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Сейілхан Досымақов 1928 - 29-ші жылдары Шет
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ауданында бірінші хатшы, 1941-43-ші жылдары аудандық
жоспарлау бөлімінің меңгерушісі, 1943 - 47-ші жылдары
аудандық сақтық кассасының меңгерушісі болып істеген
Қазыбегім,
нән жуандым...
К. Жуасбайқызында:
Қазыбегім,
нән жуаным...
Ақын өлеңін айтушылар көбінесе өлең тақырыбып
«Сейілханға» деп атайды. Біз алғашқы жарияланымы
бойынша тақырыбын қалдырдық.
Елес
Қ.Дияқажықызының нұсқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Ел жегіш
Қ. Дияқажықызының нұеқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Шамшан Шибанұлының нұсқасында:
Сақатайұлы ЫсқақҚұтымсыз.
Тышқақ.
Бетаузы бір уыс,
Бойы да қысқа-ақ.
Монтаны.
Көлгір-ай.
Қақалып өлгір-ай.
Ел жеуге ұста-ақ.
Бұл шумақтарды балқаштық Асқар Ысқақовтан жазып
алған.
Жаз қонысқа
Бұл өлең кезінде халық мұрасын жинастырумен
шұғылданған Қ. Майбасұлының нұсқасы бойынша
берілді. Баспа бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Көгілдірді түсіргенбіз қолға біз...
Көгілдір - аққудың балапаны.
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Өлең табиғатына қарағанда бұл шумақ айтыста айтылған
сынды. Оның ішінде Сапарғали Бегалинмен болған
айтыста айтылса керек.
Жанмен қоштасу
Қ.Дияқажының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы.
Неше жыл бұл тәнімде жан меьманым...
Осындағы меһманым сөзі мейман болса керек.
Көкіректе - жалғыз Алла, қолда - Құран...
Қ. Дияқажықызы нұсқасында:
Көкіректе - жалғыз Алла, қолда - құр ән.
Жан жолдасым
Бұл өлең кезінде халық мұрасын жинастырумен
шұғылданған Қ. Майбасұлының нұсқасы бойынша
берілді. Баспа бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Жаным, аман бол
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы.
Ыстық жан құр ызылдап жүргенімен...
Нұсқада:
Ыстық жан құр ызылдап жүргенімен.
Қош аман бол, мен өзіңді көргенімше...
Нұсқада:
Әлуәдақ, қош аман бол көргенімше...
Осындағы әлуадақ сөзінің табиғатын танымадық.
Жарлық
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажы жиені.
Пұшайды ала алмай қолын қосып...
Пұшайды - пұшайман болды.
«Жас қазақ» жорналына
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажы жиені.
Жастық
Қ. Дияқажықызы жазбасы бойынша бердік. Баспасөз
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бетінде алғаш жариялануы.
Жауапнама
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажы жиені.
Бұл өлең сираталда Тәңірі алдында жауап беру ретінде
жазылған.
Қисабы жоқ нығметің жеп...
Нығмет - байлық.
Жоқ іздесең
Әдігене, Ботбай Жәнібек атасының ішіндегі әлді, малды
ата болған. Оның үстіне Атымтай Жомарттықтан да кенде
болмаған.
Астыңдағы мінген атыңды жоқтай бар...деп соған орай айтылған.
Жолдасым менің сенген
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажы жиені.
К.Жуасбайқызының айтуымен жекелеген шумақтары
толықтырылды.
Жолдасым менің сенген,
Амандосов...
Амандосов - Сыздық Амандосов, «Ғалия» медіресесінің
түлегі, Дияқажымен бірге оқыған.
Ғалияға бірге барған сапар қосық...
Ғалия - Уфадағы медіресе.
Демеді қаражатпен жолға шақты...
Жолға шақты -жолға жетерлік.
Ол болса белді адамы Қарқаралының...
Амандосов Қарқаралы мешітінде моллалық құрған.
Зар
Қ.Дияқажықызының
жазбасы
бойынша
берілді.
Баспасөз бетінде бірінші рет жариялануы.
Зәбір
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы. Барлығы түгел
сылынды...
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Сылынды-сыпырылды,
Жоқтығын шаққан нашарға...
Шаққан-айтқан.
Кәмпеске
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы.
Кәрілік
Бұл өлеңді Ескей Әлі жыраудан қызы Шәкура жазып
алған.
Бірінші жазылған сөз Оқабайға...
Оқа /бай/-ақын, Сәттібайұлы Әбдіуақас.
Екіншілік кеңеселік Түстен шалға...
Түстен- ел ақсақалы.
Бетті бұр Құдайыңа Құраныңмен...
К.Хамзаұлында:
Бетті бұр Құдайыңа ұраныңмен.
Өлімнің күнде ызындар парақоты...
Парақоты-пароходы.
Күн пәйкі тұржағуын пәрменімен...
Бұл жолдың табиғатын тани алмадық.
Талай - талай бай қарт бар бір біз емес,
Келіңдер шал - шауқан боп кеңеселік...
К.Хамзаұлында:
Талай - талай бай қырт бар бір біз емес,
Келіңдер мал сауыт боп кеңеселік.
Кезек
К.Жүністегінің жазбасы бойынша берілді. Өлеңнің
басқа шумақтарын таба алмадық. Баспасөз бетінде алғаш
жариялануы.
Келді
К. Жүністегінің жазбасы бойынша берілді. Баспа бетінде
алғаш жариялатушы К. Жүністегі.
Бір қыз нарсудпын деп міраз келді...
К.Жуасбайқызында:
Бір сүлу нарсотпын деп мерез келді.
253

Дияқажы
Әйеке, Иманбектен саяз келді...
Әйеке - Әйенбек, Иманбек - мал біткен байлар.
Арам мен адалды бірдей ұяп...
К.Жуасбайқызында:
Арам мен адалды бірдей бояп.
Бірінің айтқан сөзін бірі қоштап...
К. Жуасбайқызында:
Бірінің айтқан сөзін бірі қолдап.
Қ. Дияқажықызының жинастыруында бұл өлеңнің
нұсқасы мынадай:
Мың тоғыз жуз жиырма үшдоңыз жылы,
Кәрі ақын Дияқажы Ахметұлы.
Нақақтан жәбірленіп, жапа шеккен,
Себеп боп жалғыз ауыз ащы тілі.
Коммунист кеңесінен жолы басқа,
Өңшең байшыл қудалап құлқын құлы.
Уағында егін. пішен болып сияз,
Жандарал, судья мен князь, ояз.
Елінде Ақшатаудың ойран салып,
Қой сойып, қыз-ойнақ қып жатқан бір жаз.
Советтің қызмет атын қойып алған,
Ұр да жық, өңшең есер тойғанға мәз.
Осыны ақын түгел көріп отыр,
Не істеп, не қойғанын теріп отыр.
Жыр қылып айтып берсем, өкімет өзі,
Бір тезге салар-ау деп сеніп отыр.
Шыдамай зорлығы мен қерлығына,
Тәуекел, жұртқа айтқым келіп отыр.
Егін, пішен уағында сияз келді,
Бұйра шашты, бұлтық тамақ князь келді.
Николай ұлығындай кекірейген,
Сарпұшық Көмекбай бас ояз келді.
Сөйлеген көмейінен көлгір қара,
Нарсудпын деп бір сұлу міраз келді.
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Бастығы Айдау Жүсіп, Жүзжас келді,
Хатшыға жынды Кәбіш, Ғаббас келді.
Бүкіл жазда он жұмыс дауы бітпей,
Бастықтар бай, ұрымен айлас келді.
Іс орнына қыз қуып, жар жағалап,
Күндіз қымыз, түнде ылғи ойнас келді.
Нөкері бастан бақай жастан келді,
Қымыз ішіп, қыз қуған мастан келді.
Жүз қой сойыс, алпыс ат арықтатып,
Шараның жұмысына қастан келді.
Қыз үшін ақырында Аманды атып,
Бәрінен де осы ісі астам келді.
Ілесе бұларменен өртте келді,
Шешек, сүзек, қызылша, бөртпе келді.
Келіннің аяғы, қойшының таяғы боп,
Шаруаның егініне дерт те келді.
Бұған қалай шыдасын ақын енді,
Өлсем шейіт деген бір сертке келді.
Осы өлең баспасөз бетінде өз алдында «Өкіметке» деген
тақырыппен шығып жүрді.
Көп теңіз
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде бірінші рет жариялануы.
Қажы бардық
Қ. Майбасұлынан жазып алынды. Баспа бетінде бұрын
жарияланбаған.
Қажыға жүргенде
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы.
Шығарып бірге жүрді балам, інім...
Баласы - Мұхаммедкәрім,
інісі-Шибан.
Өз анам Һәм қарт бабам жылады зар...
Анасы - Шәуен,
бабасы - Құлжанбек /болыс/.
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Қажыкенге
Қ. Дияқажықызы жазбасы бойынша берілді.
Солардың өтемессің жүзден бірін,
Әйтсе де батасын ал, сыйлап тілін.
Нұсқада:
Олардың өтемессің жүзден бірін,
Әйткенмен айтқанын қыл, сыйлап тілін.
Түзетуді ақынның баласы Қажыкеннің өзі жасаса керек.
Адамды қылмау керек қара көңіл.
Нұсқада:
Адамды қыла көрме қара көңіл.
Мен дё сендім, сен де сен осы дүние,
Айнымай бір қалыпта тұрмасына.
Нұсқада:
Мен сенем, сендер де сеніңдер,
Бұл дүние бір қалыпта тұрмасына.
Тыныш бол үй ішіне, ұлым, және,
Қорықбасын мінезіңнен қатын - бала.
Мезгілсіз үй ішін мазаласаң,
Сенен безіп кетеді ата - ана.
Бұл шумақ түсіп қалған екен. Қосқан біз. Түпнұсқада
бұл шумақ бар.
Құр жыбыр тиянақсыз, жалқау болма.
Нұсқада:
Жинақсыз жыбырлаған жалқау болма.
Қолға түскен малыңды орып тастап...
Нұсқада:
Қолыңа түскеніңді бірақ ішіп.
Бір сен емес, бұл сөзді бэріңе айтам,
Анықтар шын балам сол сөзімді ұққан.
Нұсқада:
Баланың бәрі бірдей орындамас,
Балам менің сол болад өзімді ұққан.

Қазақ жастарына
Қ. Беркімбайұлы жазбасы бойынша берілді. Баспа
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бетінде алғаш жариялануы.
Қ.Дияқажықызы нұсқасында өлең аты «Ленин туралы»
деп аталады және біраз айырмашылықтар бар:
Оң сілтеп ерлерің,
Төленді терлерің.
Ал қазақ жастары,
Көрінер жерлерің.
Жабырқат жауыңды,
Қайтарма тауыңды.
Шынжырлы жас қыран,
Алды аяқ бауынды.
Тайынбай кие соқ,
Бөгелер жерің жоқ.
Лениннен ауғанға,
Жалындыр жалғыз оқ.
Қайран, Алаш

Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажы жиені.
Семейге Алаш атап.
Тіктік Орда...
Әңгіме бұл жерде «Алашорда» партиясы жөнінде болып
отыр.
Қанау

Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажы жиені.
Пристав һәм комиссар...
Пристав - ақ, комиссар - қызыл /деген магынада /.
Қош бол, елім

К. Хамзаұлынан жазып алынған.
Қоштасу

М. Бағайұлының айтуы бойынша берілді. Баспа бетінде
бірінші рет жариялануы.
Құлғаринге

Ақын Тілеуқазы Бейсенбеков нұсқасы. Алғаш баспа
бетінде жариялатушы К. Жүністегі.
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Қайыркүл Дияқажықызы нұсқасында:
Сары, скупой...
К. Жүністегі нұсқасы мынадай:
Сарыс көпей,
Баста төпей
Қулғарин.
Келгеннен-ақ біліп едім
Керней ішер бір қарын.
Жар жағалап,
Көл сағалап
Төгіп алдың бет арын.
Өлеңнің алғашқы қайырымына назар аударатын жайт
бар. Өлең:
Сары,скупой,
Весьма тупой
Құлғарин...деп басталады.
Ылғи орыс сөздері ішінде бір ғана «сары» деген сөз жүр.
Ақын Тілеуқазы Бейсенбековтың де әкесі шайыр болған.
Халық ақындарының өлеңдерін жатқа біліп, жинастырған.
Сол кісі әкем осындағы сары сөзін «царь» деп айтатын еді
дейді.
Бұл қисынның өмір сүруге әбден құқысы бар. Сонда
алғашқы қайырым былай болады:
Царь, скупой,
Весьма тупой
Құлғарин...
Қ.Дияқажықызы өлең тақырыбын«Приставқа»деп алған
екен. Біз алғашқы жарияланымдардағы «Құлғаринге»
тақырыбын қалдырдық.
Қыр
Ш.Сағымбековтың айтуы бойынша берілді.
Қырық жеті
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы.
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Лашын
Қажымұхаммед Дияқажыұлының жазбасы бойынша
берілді. Баспасөз бетінде алғаш жариялануы.
Өлең қазақтың ақсұңқар ақыны Сәкенге арналған.
Сәкен ақын Әбікен Хасеновтың немере қарындасы
Бәһрамға ғашық болып, сөз салып қатарынан үш рет
келеді. Өлең соған орай жазылған. Сәкен қызды ала
алмайды. Өйткені қыздың басы бос емес еді. Сәкеннің
«Тау ішінде» деген атақты әні осы Бәһрамға арналған.
Шалтас - қазіргі Шет ауданындағы жер атауы.
Мәдинаны кергенде
Қ.Дияқажықызы жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде бірінші рет жариялануы.
Мәннанға
К.Жуасбайқызынан жазып алынды. Жазып алушы
Т.Майбас. Баспа бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Мәннан Тұрғанбай - қазақ тарихындағы қабырғалы
тұлғалардың бірегейі, белгілі алашордашы, қалам
қайраткері. Бұл кісілер ертеден таныс болады. М.Тұрғанбай
1925-ші жылы Қарқаралы ауып келгенде аралары тіптен
жақындай түседі.
Мәннан ибн Тұрғанбай...
Ибн- ұлы /мәшьүр/.
Кіріп шыққан міскінің...
Міскін -бұл жерде нашар мағынасында.
Аяр қылмас жалғанда-ай...
Аяр қылмас - бұл жерде сатып кетпейді мағынасында.
Аплатон ба деп қалғандай...
Аплатон - Платон.
Лұқпанды еске салады...
Лұқпан - Лұқпан Хәкім.
Мәуліт
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы София
Дияқажыжиені.
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Мәуліт - һақ Пайғамбардың туған күні.
Милиция
Қ.Дияқажықызының
жазбасы
бойынша
берілді.
Баспасөз бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы София
Дияқажыжиені.
Мүлттік
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойьшша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С.Дияқажыжиені.
Мұсатайдың түсі
Бұл өлең ақшатаулық Қодардың Қиязынан жазып
алынған. Жазып алушы Жүсіп Алтайбаев болса керек.
Олай дейтініміз бұл екі кісі көздерінің тірісінде бір бірімен қатты араласқан болатын. Оның үстіне Қияз әкеміз
ауыз әдебиетінің көптеген үлгілерін жатқа білетін.
Алайда бұл өлеңнің басқа да нұсқасы бар. Ол Қоренұлы
Бабасқа телінеді. Дұрысы осы соңғысы болса керек. Қалай
десек те қалам машығы Дияға келіңкіремейді. Оның үстіне
Дия мен Мұсатай өте жақын болған адамдар.
Кейінгі нұсқасы өлкетанушы, шежіреші Сүбіхибек
Әбдірахимовтан
жазып
алынған.
Жазып
алушы
Т.Майбас.
Бабас ақынның нұсқасы мынау:
Бір күні Мұсағаң,
Ұйықтамай құсадан.
Жүрегі лепіріп,
Жындыға ұсаған.
Түсінде бұл ағам
Ленинді көреді,
Келіп сәлем береді.
Сонда Ленин қолын ап
Ырзалықпен шырайлы,
Былай деп сұрайды:
- Мектепті салғаның,
Басшиін Нұрланның.
Ақшиін Қапастың
Рас па алғаның?
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Біреуге ұсаған,
Саспады Мұсағаң
Жауабы нэн шықты,
Түскендей үшадан:
- Жоқ, тіпті танғаным,
Нүрланның Басшиін,
Қапастың Ақшиін ,
Рас ед алғаным.
Кеңестің зәкөні,
Зорларға салғаным.
Мектепті жайнаттым,
Байларды жайраттым,
Кедейді сайлаттым,
Өлсем жоқ арманым!
Мұсағаң бұл сөзін,
Көп елге сынатты.
Желкесін, төбесін,
Мұрынсыз денесін
Көпшілік ұнатты.
Мұсатай Бешкенұлы Керней болысындағы қызылдың
сойылын соққан белсенділердің бірі болған. Жуан ата
тұқымы ретінде 1929-ші жылы ұсталып, Ақ теңіздегі
Соловецк лагерінде Ахмет Байтұрсыновпен отырады.
1937-ші жылы қайта ұсталады.
Басшиін Нұрланның,
Ақшиін Қапастың...
Нұрлан - Бәйсейіт бидің баласы - Нұрлан Жомарт.
Қапас - Тоқсантайұлы Ғаббас, белгілі ақын.
Ой
Өлең Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша беріліп
отыр.
Өлеңнің енді бір нұсқасында шекесіне «Көктемде» деп
айдар тағыпты. Оның соңғы шумағы былай аяқталады:
Ішінде начальник, тойған дүрдей,
Салқы ауыз, кере қарыс,
Мұрны үңгірдей.
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Өлтірген Құсайынды Жазит ба деп,
Көргенде ес-тұсымды қалдым білмей.

Он алтыншы жыл
Николай
патшаның
июнь
жарлығына
орай
шығарылған.
Ақын сол жылы патшаға әскер бермеймін деп елді ат
үстіне мінгізеді.
Өлең Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша беріліп
отыр.

Опасыз жолдасқа
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойьшша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажыжиені.

Өкілге
Қ.Дияқажықызы нұсқасы. Баспа бетінде алғаш боп
жариялатушы К.Жүністегі.
Екінші жолы К. Хамзаұлында былайша айтылады:
Бастың боқты.
К. Жүністегі нұсқасы мынадай:
Өкіл Шоқты,
Бастың бақты
Ал сақтан.
Қауіп - қатер
Толып
жатыр
Жан - жақтан.
Қызыл құнан,
Қалың тұман
Ол да бар.
Атса таң,
Ұласса шаң
Кеңілде әрбір
Мүдде бар.
Жасап мәнді,
Райком нанды
Бота ішікті алғаның.
Өкіл, сенің
Енді бар ма
Арманың?
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Қ.Беркімбайұлы нұсқасы мынадай:
Уәкіл Шоқты,
Көтер тоқты,
Семірдің
Тауып емін,
Жеумен көбін,
Өтті-ау өмірің
Барлығына тасырдың,
Қарлығыңды жасырдың.
Келіп Совет,
Бұра сап бет,
Қулығыңды асырдың.
Өмір өзгерісі
Қ Беркімбайұлы нұсқасы алынды. Алғаш рет
жариялануы.
Сайлау уәкіліне
Есбай Омар,
Қара томар.
Бетіңде беделің жоқ,
Шыбын қонар.
Байды сайлап,
Майды шайнап
Ізіңе салып кеттің ұзақ сонар.
Сапар
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойьшша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы.
Сапарғалиға
Қ.Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспсөз
бетінде алғаш жариялднуы.
Совет өкіметінің келуіне
Қ.Беркімбайұлы нұсқасы алынды. Алғаш рет
жариялануы.
Қ. Дияқажықызы нұсқасы мынадай:
Большевиктің, Құдай-ау,
Ізгі жолын құтты қыл.
Айласыз қазақ, қырғыз ек,
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Құры жатқан ғана құдайшыл.
Келуіне кез болды,
Қоңыр қыс - қой деген жыл.
Қырандарға қырғызба,
Бас қорғаған біз бір шіл.
Қайрат та жоқ, қам да жоқ,
Құр жалыншақ қызыл тіл.
Серт бергем
Бұл өлең заманында ел басқарған, қолы қалт еткенде
халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жиыстырған Жалау
Балғабаев ағамыздан жазып алынды. Жазып алушы Т.
Майбас. Баспа бетінде бірінші рет жарияланып отыр.
Сот алдында
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажыжиені.
Сотқа
К. Жүністегінің нұсқасы бойынша берілді. Алғаш
жариялатушы К. Жүністегі.
Өлеңнің алғашқы жолдары К. Хамзаұлы нұсқасында
былай басталады:
Сапарғали би,
Ентігің тый.
Құтырма.
Өтірік арыз,
Емес парыз.
Есіңді жи.
Үй тіккізіп,
Бел бүккізіп
Әлден алдың біраз сый.

Столыпин
Қ.Дияқажықызыныңжазбасы бойынша берілді.Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажы жиені.

Сыбаға
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойьшша
берілді.Баспасөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажыжиені.
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Талау
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші жариялануы.

Тергеуші
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді. Баспа
бетінде бірінші жариялануы.
Қызметтен құларсың
Сырт кетсең мүбада!
Бұл жолдар Қ. Беркінбайұлы нұсқасында:
Қызметтен қуады,
Сырт кетсең мүбада.

Тергеушіге
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді.
К. Жүністегі нұсқасы мынадай:
Шәмсін, Сақып,
Не қылсаң құп.
Алдың мүйіз,
Саудың бие.
Арттың киіз,
Түйе-түйе.
Есіл қолым
Былғанады-ау
Ақ бетіңе
Жақсам күйе.

Төлеңгіт
Смахан төре айтуы бойынша берілді. Жазып алушы Қ.
Майбасұлы. Алғаш жариялануы.
Хан Жәңгірдей салқамдап...
Хан Жәңгір - Салқам Жәңгір.

Түс
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді. Бірінші рет
жариялануы.

Угарға хат
Қ. Дияқажықызы нұсқасы бойынша берілді. Бірінші рет
жариялануы.
Қ. Беркімбайұлының нұсқасында:
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Әділдік, ақтықтың,
Құлағын бермек...
Шығандап маң даламнан тілін білдім
Қ.Майбасұлының жазбасы. Смахан төреден жазып
алған. Бұрын баспа бетінде жарық көрмеген.
Ол жақта Беркімбайлар табылмады
Ақын беделқажылыққа осы Беркімбай байдың
қаражатымен барған.
Білімді алған түркі Керемінен.
Керем - Түркияның қаласы.
Хат
Қ. Дияқажықызының жазбасы бойынша берілді. Баспсөз
бетінде алғаш жариялануы. Ұсынушы С. Дияқажыжиені.
Сағынып сәлем жазам Қажыкенге...
Қажыкен - Қажымұхаммед, ақынның кенжесі.
Оқу іздеп Ақмешітке мен де барғам...
Ақмешітте кезінде ақынның өзі дде оқыған.
Туысқан екі бірдей қасыңдағы...
Біреуі - белгілі алашшыл Ілияс Ахметов. Екіншісін
ажырата алмадық.
Көбіне ағаңмен тұр ақылдасып...
Екіншісі осы болар.
Ақыл берер қасыңда Ілияс бар...
Ілияс - Ілияс Ахметов.
Іш тарту
Бұл өлең К.Хамзиннен жазып алынған. К.Жуасбайқызының жазбасынан айырмашылықтары шамалы.
Жазып алушы: Т. Майбас.
Белгілі тегі
Ата жоқ...
К. Жуасбайқызында:
Белгілі түбі
Ата жоқ.
Алар бәрін
Сыпырып...
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К. Жуасбайқызында:
Алар тегіс
Сыпырып.
Жиналыпты
Өңшең бұзық...
К.Жуасбайқызында:
Аштық жайлар,
Тоқ боп байлар
Жиналған соң
Өңшең бұзық.
Қайда барып бел шешер?
К. Жуасбайқызында:
Бұта басты күнделер.
Былай деп айту жоқ...
К. Жуасбайқызында:
Осылайша айту жоқ.
ДАСТАНДАРЫ
Ерназар-Бекет
Бұл дастанның халық ішінде кең тарағаны белгілі. Соған
орай нұсқалары да баршылық. Арқаға кеңірек тарағаны
Жуасбай Тасболатұлының нұсқасы. Төменде сол нұсқаны
толық беріп отырмыз. Ел назарына жинақ арқылы
ұсынғанымыз Қайыркүл Дияқажықызының көшірмесі.
Сөз сөйлейін ерлерден,
Асусыз сары белдерден.
Менменсіген жуанды,
Қайратымен теңгерген.
Суатсыздан су алып,
Алабайрақ ту алып,
Босағасын бір шауып,
Үйіне кіріп қыз алған
Қараның ханы бектерден.
Азғана сөзді төгейін,
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Төменгі Шекті Үйсінде
Алдаумен барып ұсталған
Ерназар, Бекет ел көрген.
Ерназар, Бекет ер шығып,
Мекен қылған жаһанды.
Белгілі ердің бірі еді.
Ту ұстаған қатарлы.
Жүрген жері мереке,
Думан қылған сапарды.
Аяулы байдың жалғызы
Мырзалыққа береді
Күніне ат пен шапанды.
Салдық пен ерлік қабат ғып,
Салмойын Бекет атанды.
Сонда Бекет жүргені,
Орыс пен қазақ арасы.
Орыс болды дұшпаны,
Келгенінше шамасы.
Орысқа бұрын қараған,
Атасы мен бабасы.
Жұртын бұрын жеңген соң,
Келе алмады-ау шамасы.
Ерназар, Бекет ер шығып,
Таласа шыққан арына.
Жігерлі туған сұңқарлар,
Түспеген орыс заңына.
Сонда орыс айламен,
Қарымжы деп шен берді
Арыстан деген ханына.
Аға сұлтан болды да,
Арыстан тұрды жайына.
Аға сұлтан болган соң,
Орыстан жарлық алған соң
Орынборға қараған
Шектінің тиді малына.
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Баласын қойдай шулатып,
Малын тартып алғаны.
Бекет сынды батырдың
Батайын деді жанына.
Сонда Бекет шамданды,
Шығарды енді жанжалды.
Қайрат қылсам қайтер деп,
Халықтың бетін аңғарды.
Осыдан кетсем барам деп
Көңіліне қуат қылады
Сәрсәбіз ханы Қайбарды.
Ерлігімен Ер Бекет
Аударды хан қонысын.
Қазы, майыр Меншікоп,
Естіді мұның онысын.
Жидырып алды үйіне,
Орынбордың орысын.
Қағазбен алды шақыртып,
Қыпшақтың Нияз болысын.
Сонда майыр айтады:
- Бекет деген шығыпты,
Өз бетімен іс қылып,
Әмірін патша жығыпты.
Қасиетін білмеді,
Өзінен шыққан ұлықтың.
Нияз-ау, ақыл тапсайшы,
Салды ғой Бекет бүлікті.
Сонда Нияз айтады:
- Қыл дегеніңді қылайын,
Әміріңде тұрайын.
Көмек берсең қасыма,
Мен Бекетті қуайын.
Айламен ақыл салайын,
Айламен ақыл салмасам
Көрсетпес Бекет маңайын.
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Сізбенен бізді бітір деп
Жіберді деп елшіге
Алдап алып келейін.
Дуанбасы майыр бар,
Бәрінен ұлық әкім-ді
Аға сұлтанды өлтірді.
Жазасы қандай болад деп
Сұрады барып зәкөнды.
Қалаган жерден шеніңді ал
Бекетті ұстап әкел деп
Ниязды тағы шақырды.
Сонда Нияз жөнелді,
Үш атқа жегіп бір арба.
Бекет сынды батырға,
Бір сұмдықты қыларға.
Бетін түзеп жөнеді,
Жалғыз тұрған шынарға.
Аға сұлтанды өлтіріп,
Дегеніне келтіріп,
Үйіне келіп жатыпты.
Мұндай бағылан туар ма?
Үш атқа жеккен арбамен
Нияз келді батырға.
Өз болысы келген соң
Кіргізді тысқы шатырға.
- Орыс қойған сұлтанды,
Өлтіріп едім бұл таңда.
Қашан келдің қаладан,
Орыстар тиыш жатыр ма? Деп сұрады Ер Бекет.
Ойында бар ма Бекеттің,
Қор қылар деп кәпірге.
Сонда Нияз айтады:
- Қылған ісің мақұлды,
Әркім білді атыңды.
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Тізеңменен қорқыттың,
Орынборда кәпірді.
Сізбенен бізді бітір деп,
Елшіге мені жіберіп
Бітімге сізді шақырды.
Сонда Бекет тасыды,
Өзінің шыққан даңқына.
Қарамай істің партына
Есетке кісі жіберді
Естігенін айтуға.
Уағдасы жоқ жұрт еді,
Бармасам бұған қайтер? - деп,
Ақсақалын жидырып
Ақыл салды жұртына.
Ақсақалдар айтады:
- Тілімізді ал дейді,
Алдыңа басшы сал дейді.
Елшіге бейнет өлім жоқ,
Шақырған жерге бар дейді.
Сонда Бекет сөйлейді:
- Жүрейін жұртым ұнатса?
Бірге жүрсін менімен,
Елу жігіт шыдаса.
Ақылдас болсын Ерназар,
Бізден жауап сұраса.
Ерназар, Бекет ер десін,
Бізден қайрат сынаса.
Жауығып тұрсам орыспен,
Жайлауда халқым тұра алмас.
Көз жасына қалармын,
Қатын мен бала жыласа.
Мұны айтты Ер Бекет,
Бөтен сөзді ашпады.
Кершабақ пен Жиренді.
Үйіне мінбей тастады.
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Нияз болыс қасында,
Орынборға бастады.
Қалаға кіріп келген соң,
Орыстың түрін көрген соң,
Ішінен қауіп қылады
Сыртымен қорқып саспады.
Қалаға кіріп келген соң,
Еркіне ердің қоймады.
Қараңғы үйге кіргізіп,
Құрметі түзу болмады.
Түндегі сағат он бірде,
Айдаушысын сайлады.
Ерназар мен Бекетті,
Көк арбаға байлады.
Айдаларын білген соң,
Көк арбаға таңған соң,
Еліне сәлем айтуға
Мырза да Бекет зарлады:
- Ауылым қонды Шиенге,
Ат семірттім өлеңге.
Даңқым кетті жасымнан,
Жоғары мен төменге,
Әлі менен Шөменге.
Мен қазақпын дегенге
Атасы ағаш екен деп
Балта шаптым еменге.
Рудан оздым деуші едім,
Бекетжан білсін дегенге.
Нанғанымнан таптым ғой,
Қолқаға шерді тарттым ғой.
Қолға түсіп барамын,
Сөзге түсінбес кереңге.
Құшақтасып дос болып,
Үйіне сәлем айтады
Шәкір деген ноғайдан:
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- Шешемізге сәлем айт,
Тал бесігін таянған.
Жалғыз едім анадан,
Жан болғанда жаралған.
Осыдан кетіп келмесем,
Сүтін кешсін шешекем.
Түн ұйқысын төрт бөліп,
Жалғызым деп оянған.
Әкемізге сәлем айт,
Аяқ-қолым байлауда.
Күнім болды зарлауда.
Жаман күнге кез болдым,
Нанамын деп алдауға.
Адамнан тіпті көрмесін,
Алланың басқа салғанға.
Жалғыз-ақ ісім арманда
Неге нандым тіліне
Ит Нияз маған барғанда?
Ит Нияз мені алдады,
Алдап келіп жалмады.
Мен жыламай кім жылар
Мәмбет, Әлі Айбаста,
Ерназар мен Бекеттей
Белгілі жігіт қалмады.
Сонда Шәкір жөнелді,
Үйіне хабар берерге.
Құдай дескен дос едік,
Ата-анасын көрерге.
Үйіне шапты сасқаннан,
Жанын қимай өлерге.
Шыққанына қаладан,
Үш күн, үш түн болыпты.
Астындағы мінген ат,
Шабуылмен зорықты.
Сандалып келе жатқанда,
273

Дияқажы
Әкесі қарсы жолықты.
Әкесі тұрып айтады:
- Жолың болсын, байпатшам,
Қайда кетіп барасың.
Шиесін алған аюдай,
Бетіме қарам төнесің.
Кетіп еді бітімге
Бекетжан біздің қалада
Қандай хабар білесің?
Сонда Шәкір айтады:
-Балаң барды қалаға,
Қарсы барды жалаға.
Барма деп неге айтпадың,
Кетерінде балаңа.
Барған күні-ақ айдатты,
Екі-үш күн өтпей арада.
Құшақтасып дос болып
Мені сізге жіберді
Сәлемімді жеткіз деп
Атам менен анама.
Әкесі талып жығылды
Жанған отқа ұрынды.
Елі шулап айтады
Он екі шалғы сұңқардың
Қанаты талдап қиылды.
Бір көріп қана қалам деп,
Шешесі түрып киінді.
Таңертең ерте түрады,
Қынап белін буады.
Кершабақ атқа мінеді,
Екі кісі қасында
Үш күншілік жер екен
Намаздыгер болғанда
Қалаға барып кіреді.
Шешесі барып қарайды,
274

Орынбордың қаласын.
Өзінен бұрын айдатып,
Жіберген екен баласын.
Құшақтап тұрып жылайды,
Баласы жатқан ағашын.
Майырға келіп сұрайды,
Баласының жазасы н.
Майырға келіп жылайды,
Көзінің жасын бұлайды,
Қайтар күні бар ма деп,
Орыстардан сұрайды.
Жөнді жауап болмады,
Сөздің басын кұрайды.
Баламды көріп қалам деп,
Майырдан қағаз сұрайды.
Қағаз жазып бермекке,
Қолына алды қаламын.
Тоқсан солдат бастығы,
Сайлап алып жарағын.
Қолын қойып береді,
Басынан түсіп дарағы.
Қағазы қолға түскен соң,
Анасы іздеп барады.
Бекет сынды батырдың,
Найзасы түсті қолынан.
Тумады Шолпан оңынан.
Шешесі қуып барады,
Қайғысының зорынан.
Ертең талтүс болғанда,
Жағыпар судың жонынан.
Айдауға кеткен Бекеттің,
Шешесі барды соңынан.
Шешесі барды жағалап,
Көп солдатты аралап.
Жібермей тұр солдаттар,
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Алды-артын бірдей қамалап.
Анасы тұрып сөйлейді:
- Бекетжанбысың, қарағым,
Шығардың өзің жанжалды,
Шығардың қыннан қанжарды,
Бір ілмедің көзіңе,
Әкеңе біткен мал-жанды.
Алдаумен барып ұсталдың
Ел қараған таласым.
Айдауға кетіп барасың,
Аралап орыс қаласын.
Аларын Құдай алған-ды,
Тәрк еттік жалғанды.
Сен келгенше кебер ме,
Көз жасым менің тамғанды.
Жайымыз біздің белгілі,
Тапсырдың кімге қалғанды?
Аспанға сауып қарымен,
Айдауылға еріпті.
Елу теңге ақшамен
Көк қазина кәмзолын
Үстінен шешіп беріпті.
Құшақтап тұрып жылайды,
Көзінің жасын бұлайды.
- Бекетжаным, шырағым,
Ақиығы қияның.
Сен сыймаған Шиенге
Қалай енді сиямын.
Асқар таудай бел едің,
Тайды ма тастан табаның.
Сендей-ақ болсын жампозы,
Албан менен Суанның.
Көнбеймін деп орысқа,
Жігітін жидың Шығанның.
Түтінін тезек ыс қылдың,
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Алтын басты мыс қылдың.
Ойыңда жоқ жұмысты,
Өзіңе өзің іс қылдың,
Өзіңе өзің түс қылдың.
Сонда Бекет айтады:
- Ей, шешеке, жылама,
Жылағанмен ит орыс,
Сөзінді қабыл қыла ма?
Артымда жалғыз бала бар,
Қартайған ата-ана бар.
Үш жаста қалды Бекнияз,
Енді кімді ағалар.
Достың іші күйініп,
Дұшпан сырттан табалар.
Кершабақты енді кім,
Қылқұйрықтан сабалар.
Бізден бұрын барғандар,
Айдауға қандай шара бар?
Айдаһар жатқаң белдей ем,
Енді әркім аралар.
Кершабаққа міне алмай,
Еркіммен қайрат қыла алмай
Ішімде кетіп барады,
Қайғы менен саналар.
Келініңе сәлем айт,
Жыламасын, күймесін.
Бекниязды жүдетіп,
Адамга көзін сүзбесін.
Келмейді Бекет демесін.
Кершабақ пен Жиренді,
Үш жылға дейін мінбесін.
Есекеме сәлем айт,
Аман болсын, кеңесім.
Бекетжан қайда дегенге
Бекетің түсті дегейсің
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Келмейтұғын тереңге.
Арба сайлап, ат міндім,
Жеңіл қынап тон кидім
Айдауылда барамыз,
Петропол мен Семейге.
Запыран қалды ішімде,
Шерімен қалды көмейде.
Ат ойнатып, ту тігіп,
Мені іздесе бір келсін
Орынбор деген қалаға.
Көзімдей менің қаларды,
Өзі берген Торыала.
Жетектеп күнде мінгізсін,
Бекнияз атты балаға.
Ей, шешекем, сәлем айт,
Атыңның басын әрмен тарт.
Ағайыным болды жат,
Көк арбаны қылдым ат,
Қайырылып елге жаздым хат,
Қош, Аллажар, аман сол,
Бізден қалған екі қарт.
Ерназар тұрып жылайды:
- Арыстан деген хан шығып,
Шектінің тиді малына.
Қатын мен бала жылады,
Шыдамадым арыма.
Жүр екенмін қас қылып,
Бір шыбындай жаныма.
Салқын қымыз ішпейтін,
Мырзалар тартып қанына,
Жете алмады-ау орыстың,
Бір тілім қара нанына.
Кендірден ескен жөке арқан,
Бұрау салды-ау саныма.
Сол елу жігіт ішінде,
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Кәмел деген бір мырза
Ара түсті арына.
Зарланып сәлем айтады.
Ол дағы ғашық жарына.
- Менің атым Кәмелді,
Елге айтамын сәлемді.
Айырмасты айырған,
Алланың ісі шеберді.
Бұл жалғанның үш жылын,
Бәрімізден шегерді.
Бұтының суын ішерді.
Аман қайтсақ егерді.
Елге сәлем айтам деп,
Тілдеспекке ұмтылған
Жігіттер көп еді.
Мойнын бұрған
Алды-артына

оларды
қаратпай

Солдаттар алып жөнелді.
Дастанның осыдан кейінгі біраз шумақтары ұмытылған.
Тек мына соңғы шумақтары қалған.
Үш жыл бойы тусытып,
Мекенінен ел безіп.
Сырдан өтіп жатқанда,
Жиырма екі жігітпен,
Бекеттің қашып келгені.
Әбушаһман хикаясы
Ғарыптың қабыл ойла мінажатын.
Көшірмеде:
Кәріптің қабыл ойла мінажатын.
...Жазайын Әбушаһман хикаятын.
Көшірмеде:
Жазайын Әбушаһман хикаясын.
...Ғомардай жан тумаған әділетті.
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Ғомардай жан тумаған ғадылетілі.
...Көрген жан ақ дидарына таң қалғандай.
Көшірмеде:
Көрген жан һақ дидарына таң қалғандай.
...Шаһманға Құран оқытар машық.
Көшірмеде:
Шаһманға Кұран оқытар жиылып.
...Далада келе жатып,
басы сынып.
Көшірмеде:
Далада келе жатып,
басы ауырып.
...Бар екен бір жаһиттың жалғыз ұлы.
Көшірмеде:
Бар екен бір жаһиттың жалғыз үйі.
...Соңынан мас болады,
есі кетіп.
Көшірмеде:
Шарапқа мас болады,
есі кетіп.
Ес-түссіз сандалады өрім бала.
Көшірмеде:
Ес-түссіз сандалады жас бала.
...Шарап ішкен хәлі өтіп.
Көшірмеде:
Арақ ішкен хәлі кетіп.
...Бойжеткен адам екен оның өзі.
Көшірмеде:
Ержеткен адам екен оның өзі.
...Құшақтап оны мойнынан.
Көшірмеде:
Мойнынан оны құшақтап.

Сақырап
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Дастанның мәтіні Ж.Алтайбаев редакциясы бойынша
берілді. Көптеген жолдары, оның ішінде дінге, ділге
катысты жолдар қисапсыз күзелген.
Қасеннің өлімі
Бұл дастан ақынның қызы Қ.Дияқажықызының қағазға
түсіруімен жарияланып отыр. Мұнда да күзелген жолдар
жетерлік.
Шаһарбану
Дастанның мәтіні Ж. Алтайбаевтың мұрағатынан
алынды. Ақадыр және Шет аудандық газеттерінде
жарияланған. Жариялатушылар: К.Жүністегі, Т.Майбас.
Шаһизада
Бисмилла деп қиссаны бастайын да...
Түпнұсқада:
Бисмилла деп қаламды ұстайын да.
...Күнә сөзді күресінге тастайында...
Түпнұсқада:
Жаман сөз күна болар, тастайын да.
...Әуелде Құдайға қасыда айтып,
Сонан соң бір қисса бастайын да...
Түпнұсқада:
Әуелде Құдайға қашиды айтып,
Сонан соң бір қиссаны бастайын да
Қасыда - мадақ жыры.
...Бұл баянға құлақтың құрышы қанар,
Оқыған ғашық болар дәмін татса.
Түпнұсқада:
Бұл қиссаға құлақтың құршы қанар,
Естіген ғашық болар дәмін татса.
...Патша қызы жар шақырды әр тарапқа...
Көшірмеде:
Дариға жар шақырды әр тарапқа
Өзім де тием депті жуан жаққа.
Көшірмеде:
Өзім де тием депті жуан жанға.
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Оң мен солды.
Қайратымен біледі...
Көшірмеде:
Қайратымен біледі оң мен солды.
...Тағы бір зеңгі келді пілге мініп...
Көшірмеде:
Тағы дәу боп зеңгі келді пілге мініп.
Дариға қарланып кеп лақтырғанда...
Қарланып - қатынданып / қар - қатын /, бәлкім.
қаһарланып / көшірушіден қате кетсе /.
...Сол-ақ екен күресуге жан келмеді,
Ешқайсын да өзіне теңгермеді.
Іздеп келген жан болса тіресем деп...
Көшірмеде:
Сонан соң күресуге жан келмеді,
Күресем деп келгеннің бәрі де өлді.
Іздеп келген жан болса күресем деп.
...Осылай хабарланды әр тарапы,
Дариғаның мәлім болды балуан аты.
Естіліп Мәдина мен Мекке жаққа,
Жолға шықты.
Топ - тобымен еркек заты.
Көшірмеде:
Осылай хабар берді әр тарапқа,
Дариғаның осындай балуан аты,
Естілді Мәдина мен Мекке жаққа,
Жолға шыққан топ - тобымен еркек заты.
...Рұқсат сұрап барды Пайғамбарға.
Көшірмеде:
Ұлықсат тілеп барды Пайғамбарға.
...Пайғамбар барма деді.
Тілімді алсаң.
Қорлық болмақ сенің өзің іздеп барсаң.
Көшірмеде:
Пайғамбар айтты барматілімді алсаң.
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Қор болар өзі келмей іздеп барсаң.
...Солайша Пайғамбарға қайғы түсті,
Қой деді мақтаншылық мұндай істі...
Көшірмеде:
Көңіліне Пайғамбардың қайғы түсті,
Қой балам, мақтаншылық мұндай істі.
. . . - Иә, тақсыр,
көңілім кетті,
бәтиһа бер,
Деп сұрайды міназар боп Ғалықайдар...
Бәтиһа - бата.
Ғалықайдар - Ғазырет Ғалы.
...Құса болды сол себептен қайғыланып...
Көшірмеде:
Тұрады сол себептен қайғыланып.
...Қасен мен Құсайын әумин деп қол көтеріп,
Көшірмеде:
Қасен мен Құсайын әумин деп.
Дүлділге Ғалы сонда мініп алды...
Дүлдүл - Ғазырет Ғалының пырағы.
...Дүлділмен алты күнде жетіп барды...
Көшірмеде:
Дүлділ мініп алты күнде жетіп барды.
...Сен тұрсын мінарадай зәңгі келген,
Мінара/дай/ - мұнара/дай/.
...Менің кім екенімді білдің қайдан?
Көшірмеде:
Менің қандай екенімді білдің қайдан?
...Ашулансам боларсың иттен арман.
Арман - әрмен.
...Әуелі Дариғаның көңі қайсы...
Көңі - жұрты.
...Жеріне кемпір айтқан барып тұрды.
Көшірмеде:
Алтын діңгек түбіне барып тұрды.
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...Қайтармады ешқандай да барақ алдан...
Барақ - ит.
...Ер Ғалы ұлықтады.
Бір Алланы...
Көшірмеде:
Ер Ғалы сыйынады Бір Аллаға.
...Қашыр деп Дариғаның қал-қадарын,
Ақырды айбаттанып жеке дара...
Көшірмеде:
Қашыр деп Дариғаның хәл шамасын,
Ақырды айбатланып үш мәртебе.
...Жойыттардың тамы құлап,
қырылды е л і . . .
Жойыт - жөйіт.
...Ғалы мінді Дүлділге.
Қыз Керікке...
Керік - Дариғаның пырағы.
...Кім шығар балуан боп қыздан күшті...
Көшірмеде:
Кім шығар адамзат боп қыздан күшті.
...Жығуға жетпей жатты.
Мендік мағаз...
Мағаз - қуат, күш.
...Үстем қыл Дариғаға мұрайымды бір,
Әр жерде мұрайымды беріп едің.
Мұрай - мерей.
...Медет бер ғарыбыңа заманақыр...
Ғарып - кәріп.
...Кәлима,Шайзатты жары қылды,
Исламның һақлығын сонан білді.
һақлығын - хақтығын.
. . . - Құдай бір.
Құран Кәрім.
Пайғамбар һақ!
Деді де Дариға қыз дінге кірді.
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Көшірмеде:
- Құдай бір.
Құран үшік.
Пайғамбар һақ!
Деді де Дариға қыз дінге кірді.
Үшік - ақиқат.
...Амалы жоқ кетерге алып...
Амалы - қайраны /ы/.
...Жиылды Самарқанның мүтіл шәрі.
Мүтіл - бүкіл.
...Алты айлық құрсағында оғыл бала.
Оғыл - ұл /бала/.
...Халалың Фатиманы - Расул қызын...
Халал - адал.
...Жиналып жолға бала дойыр ілді...
Дойыр - соғатын қару түрі.
...Сақалды бір қария ұшырады...
Көшірмеде:
Бір адам ақ сақалды ұшырады.
...Келді де Шаьизада сәлем берді...
Көшірмеде:
Келді де Шаһзадаға сәлем берді.
...Мұңданды Мәдинаның көшесінде...
Көшірмеде:
Қаңғырды Мәдинаның көшесінде.
...Қаһарланып баланы жамбасқа алса...
Көшірмеде:
Қаһарланып баланы сілтегенде.
...Тоқтатты ьақ Пайғамбар Ғалышерді...
Ғалышер - Ғ азырет Ғалы.
...Ғалымен қарақұра барып көрді.
Қарақұра - халық, көпшілік.
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АЙТЫСТАРЫ
Бабас пен Дияқажы
Қ.Майбасұлының жазбасы бойынша берілді.Баспа
бетінде алғаш жариялануы.
Бабас пен Дияқажы
Қ.Майбасұлының жазбасы бойынша берілді. Баспа
бетінде алғаш жариялануы.
Қалай екен кепеуің...
Кепеу - ГПУ.
Қапас пенен екеуің...
Қапас - Ғаббас Тоқсантайұлы.
Дияқажы мен Бабас
Қ.Майбасұлының жазбасы бойынша берілді. Баспа
бетінде алғаш жариялануы.
Дияқажы мен Сапарғали
Белгілі өлкетанушы Ж.Балғабаевтан жазылып алынған.
Толықтырушы Қ.Беркімбайұлы. Баспа бетінде алғаш
жариялануы.
С.Бегалин Шет ауданына жиырмасыншы жылдардың
аяғында Қызылотау соты болып келеді. Жай жүрмей
жергілікті жерде жігітшілік жасамақшы болады. Дияқажы
оның мұнысына қарсы тұрады. Содан бұлар бір - бірін
қыжыртып өлең шығарады. Соңынан бірнеше дүркін
айтысады. Ел көзінше айтыста Сапарғали жеңіліп қалады.
Ол осыны кек тұтады. Дияның соңынан түседі. Ақыры
қаматып тынады.
Қ.Дияқажының жазбасында айтыс былайша басталады:
Дияқажы:
- Дегелең қуысың,
Жазылды уысың,
Некесі белгісіз,,
Арамнан туысың.
Сорлы әкең кірекеш,
Аға - інің жарым ес.
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Аулыңда әйел бар,
Ұятсыз төрт не бес.
Ал айтыстың соңы былайша аяқталады:
Дияқажы:
Қораңда тройка,
Жасанған ячейка.
Бәрінің бастығы,
Жас шешең - хозяйка.
Қарқаралы, Семейден,
Келгенге дабайка.
Шыт бәтес кездеме,
Берсе алған гулайка.
Қ. Беркінбайұлының нұсқасында:
Дияқажы:
- Шайтан би шаттыққан,
Ақылсыз аптыққан.
Қаншық деп шеешсін,
Төбет деп әкесін
Жасынан жаттыққан.
Төбет емес мен әлі,
Нақ төбет Бегәлі.
Атса атар өзінді,
Шал болса назалы.

Дияқажы мен Тәшен
Белгілі ғалым, дияқажытанушы Мәуен Хамзиннің
ұсынуы бойынша берілді.
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ҮШБУ ЖОЛДАР
Қажыға
Бабас Коренұлы
Иманбай Ақжанбекұлынан жазылып алынған,- Жазып
алушы Т. Майбас. Баспа бетінде алғаш жариялануы.
К.Жүністегінің жазып алған бір нұсқасы мынадай:
Көкжал қасқыр мұрынды,
Жолы болғыш ырымды.
Үйде отырып болжайды,
Қытай менен Қырымды.
Бетіңе қарап біледі,
Ішіңдегі сырыңды,
Алғанына тоймайтын,
Бұл не деген жырынды?

Пайғамбар бізде аз емес
Қ.Майбасұлының
И.Ақжанбекұлынан
жариялануы.

жазбасы
жазылып
алған.

бойынша
берілді.
Баспа
бетінде
алғаш

Әңгіме
пайғамбарлар
есімдерін
иемденген
Мұсасы,
Тоқтарбектің
Ғайсасы
және
Мұхамедиясы /Дияқажы/ туралы болып отыр.
Қожамыз жоқ болғанмен,
Пайғамбар бізде аз емес...
Керней атасы қожа мен төре ұстамаған.
Бір қауым ел жөйіт те...
Жөйіт - еврей халқы.
Естек барған, Өпіге,
Қабаңның Ғайсасы...
Естек - башқұрт.
Өпі - Уфа.
Қабаң-Қабыл, Ғайсаның арғы атасы.
Бір үйірден салмақшы,
Бопты қазақ, естекті...
Ғ.Тоқтарбекұлы бір топ башқұрт зиялыларымен екі елді
біріктірмекші болады. Ақын бұл жерде соны меңзеп тұр.
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Үшіншісі белгілі,
Өзіміздің қажы ғой...
Қажы - Дияқажы.

Дияға
Сүбіхибек

Әбдірахимовтан

жазылып

алынған.

Жазып

алушы Т. Майбас. Баспа бетінде алғаш жариялануы.

Оқа СӘТТІБАЙҰЛЫ
Бабас пен қажыға
Нұржамал

Смағұлкелінінен

жазылып

алынды.

Баспа

бетінде алғаш жариялануы.
Бабас ақын
Ал
Дияқажы

пайғамбар жасына шыққанда тоқал түсіреді.
болса
осы
жасында
да
аққолтық
жасап

жүреді. Өлең соған орай шығарылған.

Ғаббас ТОҚСАНТАЙҰЛЫ
Ассалаумағалейкум, Дия аға!
Қасенбай

Бимолдаұлының

айтуы

бойынша

Әкімжан

Майбасұлынан жазылып алынған.
Қажы
түрмеден

өмірінің
әбден

соңында
запы

түрмеге

болып

қажып

жиі

түскен.

Ақын

Өлең

соған

жүреді.

орай жазылған.

Темірдің бүгін тозғаны
Иманбай

Ақжанбекұлының

айтуынша

Ә.Майбасұлынан

жазылып алынды. Баспа бетінде алғаш жариялануы.
Қажы

1931-шы

жылы

Қарқаралының

Үлкенкөлінде

атылған. Жаманат хабар елге кешігіп жетеді. Солайынша
қажыға туған
жердің топырағы
бұйырмайды. Өлең соған
орай жазылған.

Мұхаметәлі ТОЛЫБАЙҰЛЫ
Жауап
Мұхаметәлі

Толыбайұлы

өңірінде дүниеге келген.
мәдениетінің
жалынды
Абаймен,

оның

ақын

1860-шы

жылы

Қарқаралы

Көрнекті қоғам қайраткері, қазақ
насихатшысы,
ақын.
Заманында
баласы

Мағауиямен,

Мауқай,

Нарманбет,
Дияқажы
ақындармен,
Қали
Байжан,
Ғаббас
Айтбай сынды әншілермен, оның ішінде Мәди сынды бір
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туар
тұлғалармен
тығыз
қарым-қатынаста
Қ. Майбасұлының жеке мұрағатынан алынды.
Оралды Ғайса елден

болған.

Қ.Майбасұлынан жазылып алынған.
Нұржамал ТҮСЕТАЙҚЫЗЫ
Қыстауым Көкаланың тасы болды
Жүсіп Сәдуақасұлы және Сүбіхибек Әбдірахимовтан
жазылып алынған. Жазып алушы Т. Майбас. Баспа бетінде
алғаш жариялануы.
Қажының алыс емес қосы болды...
Қажы - Дияқажы.
Құлатып қалған жұртты түзеймін деп,
Шөкемнің әппақ қудай шашы болды...
Шөке - Түсетай Қоржынбайұлы, ақынның балалары
әкесін Шөке деген.
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КЕЙБІР СӨЗДЕРДІҢ ТҮСІНІГІ
Арыслан - арыстан.
Бақи- мәңгі.
Бәһар - көктем.
һазырет Біләл - Мұхаммед пайғамбардың азаншысы.
Дамолла -діндарлардың ғылыми атағы.
Ж ә һ и л - надан.
Мажал - күш, қуат.
Мұсанып - кемеңгер.
Назым - өлең - жыр.
Нам - есім.
Насыр - қара сөз.
Сой -тек, тұқым.
Тасдық-сәлемдесу, құттықтау.
Төртжар - Мұхаммед жолын қуған алғашқы төрт
халифа.
Үзір - рахат.
Ұшпа - бұлт, оның көшпелісі.
Шер - арыстан.
Ширк - Аллаға серік қосу.
Фурсат /мүрсат/ - мүмкіндік.
Хадден - шекара.
Хадим шариф - хадис, әңгіме
Хаят - өмір, тіршілік.
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АҚЫН ӨЛЕНДЕРІНІҢ ӘЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ

А
Адасқақ /Адасқақ алпысымда салар әнім/
Азусыз ат мінбедім
Ала құс /Түс көріп қыран Лашын/
Алланың мың бір есімі /Қасымда ағам да жоқ, інім де
жоқ/
Алланың ізгі аты бар /Бисмилла деп бастайын/
Алтын сақам ұтылды /Есіл Ленин данышпан/
Аманат /Әке жоқ, сәлем айттым өз анама/
Асқарға /Асқар жолдас/
Астарқанда /Бата жасап ақсақалдар дастарқанға/
Ата - анаға хат /Ардақты қадірлеген, ата - анам/
Атылды Аман /Бірінші екіншіден басқа ел тапты/
Ә
Әбенге /Кернейге болыс енді Әбен болды/
Әбушаһман хикаясы
Әдігене, Ботбайсың /Бардайсың, жоқтайсың/
Б
Бабасқа /Жирен ала сақалды, жыпық көзім/
Бай мен милиционер
Белсенді, бұзық, шабарман /Шауып келсе жалпылдап/
Берек /Біздің іске керегі/
Бүліншілік /Төлбасысы Қырбас, Бәубек дерттеніп/
Ғ
Ғибрат /Оқу тескен, он талаба данышпан/
д
Далабайға /Жануар, қош аман бол, Далабайым/
Досымаққа /Қазыбегім, нән жуандым/
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Е
Ел жегіш /Сақатаев Ысқақ/
Ерназар - Бекет
Ж

Жаз қонысқа /Жаз қонысқа, қыс тебінге қонғанбыз/
Жан жолдасым / Қор болмас деп ойлаймын менің басым/
Жанмен қоштасу /Асусыз алпыс жатыр бір үлкен бел/
Жаным, аман бол /Кеудемде жүрген жаным бір
шамшырақ/
Жастық /О. жастық, лапылдаған сен бір жалын/
Жоқ іздесең /Жоқ іздесең Әдігене, Ботбай бар/
Жолдасым менің сенген /Жолдасым менің сенген,
Амандосов /
3
Зар/Өзің үшін ниет еттім, иләһим/

К

Кәрілік /Бірінші жазылған сөз Оқабайға/
Кезек /Ешкімді пәлендей деп түстемеймін/
Келді /Егін-пішен уағында сияз келді/
Көп теңіз /Ақ теңіз, Қызыл теңіз, Орта теңіз/
Қ
Қажы бардық /Ырылдасып, Қырым асып қажы бардық/
Қажыкенге /Алла хақ, Қажымұхаммед, кенжетайым/
Қазақ жастарына /Ильич көсемім/
Қасеннің өлімі
Қош бол, елім /Қош бол, елім, туған жерім/
Қоштасу /Қош бол, Мәдина, сырласым/
Құлғаринге /Царь, скупой, Весьма тупой, Құлғарин/
Қыр /Алқаби, буқалтыр/
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Л
Лашын /Лашын боп келіп Шалтасқа/

М
Мәдинаны көргенде /Мәдина Расулымның жатқан жайы /
Мәннанға /Мәннан ибн Тұрғанбай/
Мәуліт /Пәктік дүниені жуған күн/
Мұсатайдың түсі /Бір күні Мұсағаң/
Мұхаммед

Н
Нұрлығайын
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Ой /Жамшыда жер айдатып ақын жатыр/
Он алтыншы жыл /Николай патша Екінші/
Опасыз жолдасқа /Ой кетті бармасқа /

Ө
Өкілге /Өкіл Шоқты, бастың бақты/
Өмір өзгерісі /Асусыз алпыс жатыр/

С
Сайлау уәкіліне /Есбай Омар/
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Сапар
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Тергеуші /Айдарып Зияда/
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X
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У
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Шапиқ /Шапиғым, шапағат қыл, мен мұқтажың/
Шаһарбану/ Тауарих тыңдаушыға құлақ құршы/
Шаһизада
Шығандап маң даламнан тілін білдім
I
Іш тарту /Көбейді дұшпан/
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