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ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
АЛҒЫ СӨЗ
Қазіргі кезеңде бүкіл өркениетті адамзатпен бірге
жаңа даму жолына бет түзеген тәуелсіз Еліміз бен оның
мемлекеттік құрылысының алдында тұрған міндеттер
күрделі, ауқымды әрі алуан түрлі болып отыр.
Солардың ішіндегі ең бір өзектісі, рухани-тарихи
маңызы мен ұрпақтар сабақтастығы, тәрбиесі мен
болашағы үшін орны ерекше проблема – Қазақстанды
мекен етіп отырған өзге ұлт өкілдерінің жағдайы.
Қазіргі
таңда
Қазақстан
ұлтаралық
қатынас
саясатында әлемдік кеңістік әрқашан өнеге тұтатын
елге айналды. Ал, 1995 жылы құрылған Қазақстан
Халқы Ассамблеясы (ҚХА) дүниежүзілік деңгейде,
Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік
және ынтымақтастық жөніндегі ұйым тарапынан
өзінің жоғары бағасын алды. Шынында да, ҚХА ерен
құбылыс ретінде Қазақстан Республикасының сыртқы
саясатындағы проблемасын тиімді шешуге игі ықпал
жасап, еліміздің халықаралық беделін көтеруге үлес
қосуда. Қазақстанда орныққан этностар менталитетінің ерекшелігі ойластырылған мемлекеттік саясатпен
біріккенде, гетерогендік қоғамда дау-дамайсыз өзіндік
мәдениетті қалыптастыруға мүмкіндік берді. Оның
нәтижесі
тәуелсіз
Қазақстандағы
мәденитілдік
әртүрлілік қоғамның ыдырауы мен қатпарлануына
емес, керісінше, оның рухани баюына және ойдағыдай
дамуына алып келді. Елімізде қазір 130-дан астам
ұлттар мен ұлыстар өмір сүріп жатыр. Олардың ішінде
40-тан астамы түрік халықтары болып табылады.
Әртүрлі себептермен Қазақстанға жер аударылған
және елімізде тұрып жатқан түрік халықтарының
жағдайын зерделеу, олардың тілі мен мәдениетіне
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қазақ халқының ықпалын зерттеу мақсатында
халықаралық «Фольксваген» қорының гранттық
қаржыландыруымен 2013 жылдан бері Берлин Еркін
университеті (ФРГ), Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ және
М.Х.Дулати атындағы ТарМУ базасында «Пост-кеңестік
Қазақстандағы түрік халықтарының тілі мен мәдениетінің арақатынасы» тақырыбындағы халықаралық
жоба бойынша жұмыс атқарылуда. Осы түрік халықтарының бір бұтағы өзбек халқы десек, «Өзбек – өз
ағам...» деп, Төле би бабамыз айтқандай, қазақ пен
өзбек ежелден Орта Азия кеңістігінде қоян-қолтық
араласып, қатар күн кешіп келе жатқан туыс халықтар
болып табылады. Географиялық орналасуында және
кейбір мәдени ерекшеліктері болмаса, қазақ пен
өзбектің тілі, діні, ділі бір деп қарастыруға болады.
Түрік халықтарының ішінде бір-бірінен кеш ажырап,
енші алған халықтар қазақ пен өзбек десек, сірә,
қателеспейміз. Бір кездері бір халық болған қазақтар
мен өзбектер бірқатар себептерге байланысты, ХV
ғасырдың екінші жартысында бір-бірінен бөлініп,
бөлек отау тікті. Осы бөлінуге түрткі болған тарихи
себептер мен өзбектердің көші-қон процестері туралы
Х.Вамбери, В.Д.Греков, А.Ю.Якубовский, А.А.Семенов,
Б.Ахмедов, Т.Сұлтанов, Б.Кәрібаев сынды ғалымдар
зерттеп, зерделеді. Шежіре деректерінде «92 баулы
өзбек» деген атауға ие болған өзбек ағайындарымыздың Қазақстанға қоныстану тарихынан сыр шертер
болсақ, ХV ғасырдың аяғында Дешті Қыпшақтан ауған
өзбек тайпаларының ұрпақтарымен бірге «Өзбек»
атауы келді. Бұлардың көпшілігі орта ғасырларда-ақ
әбден белгілі болған қыпшақ, найман, жалайыр, қаңлы,
қытай (хитай), қоңырат, маңғыт, дүрмен, қатаған,
қырық, сарай, кенегес, қият, құтты, ұйғыр, т.б. тайпалар
мен халықтар еді. Өзбектердің этнографиялық
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қалыптасуына (әсіресе Хорезмде) оғыздар да қатысты.
ХVІ ғасырда Бұхар хандығы, Хиуа хандығы, ХVІІІ
ғасырдың бас кезінде Қоқан хандығының құрылуы
өзбектердің ұлт ретінде қалыптасуын ұзақ уақыт
тежеді. Олар тек ХХ ғасырда Кеңес өкіметі тұсында ғана
ұлт ретінде қалыптасты. Кеңестік жүйе олардың әрбір
аудандағы өзіндік мәдениетін бір арнаға күштеп
түсірді.
Бүгінгі жастарымыздың бойына халқымыздың
ғасырлар бойы қастер тұтып келген ар, намыс, ождан,
ата-мекен, ана тіліне деген құрмет, әдеп, иба,
қайырымдылық, үлкенді, ата-ананы құрметтеу, кісілік,
кішілік, қарыз-парыз, борыш, міндет, имандылық
ұялатуда халық ертегілерінің алар орны айрықша. Ел,
жерге деген сүйіспеншілік, достық, жолдастық,
махаббат т.б. жақсы қасиеттерді дарыту, яғни жастарды
өз еліне, халқына, дәстүріне, тіліне, тарихына жақындату, сол нәрмен сусындатуда да ертегілердің пәрмені
зор. Жастар бойындағы жоғарыда атап өткен
құндылықтарды сіңірудегі тәлім-тәрбиенің бүгінгі
көрінісі өз халқының өткені мен бүгінін дұрыс
байланыстыру арқылы іске асады. Соңғы жылдардағы
тарихи өзгерістері есепке ала отырып, бұл күндері
бүкіл ел болып өткендегі адамдық қасиетті құрайтын
барлық жарқын, өшпейтін озық дәстүр-салтымызға,
әдет-ғұрпымызға іздеу салып, ең қажеттілерін
ғасырлар қойнауынан аршып ала бастадық. Басқа түрік
халықтары секілді өзбек әдебиетінің де ежелгі
дәуірлерінен басталатын ұзақ та қызықты тарихы бар.
Өзбек халқының әсіресе халық ауыз әдебиеті мейлінше
бай әрі әртүрлі болып келеді. Ауыз әдебиетінде өзбек
халқының тұрмыс-салтына байланысты жырлар наурыз өлеңдері, бесік жыры, үйлену салтына, көктемгі
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егін, күзде егін жинау мерекелеріне байланысты
айтылатын өлеңдер, мақал-мәтелдер, ертегілер, лироэпостық және батырлар жыры кең орын алған.
Қай елдің ауызша әдебиет шығармаларын алсақ та,
барлығында ертегі халықтық шығармалардың мол
саласы екенін көреміз. Сол барлық елдер фольклорында «ертегі» деген атау әрі саны мол, әрі түрі көп
шығармалардың тобына арналған жинақты атау
ретінде қабылданады. Жалпы, барлық ертегілерге
ортақ ерекшелік: бұлар қара сөзбен айтылатын
оқиғалы көркем әңгіме. Ғажайып хал, қиял әңгімелер
түрінде немесе сан қилы оқиғалы қызғылықты
әңгімелер ретінде құрылған ертегінің бәрі де негізінде
шаруа, кәсіппен, қоғамдық құрылыс тартыстарымен,
тарихпен байланысты болып келеді. Өзінің ұзақ
тарихында ертегі жанры да әр дәуірдің, әр қоғамның
болмысы мен түсініктерінің, нанымдарының әр түрлі
іздерін сақтап, біздің заманымызға жеткізген. Өзбек
халқының ертегілерінде де көне заманның шындығы,
сол шақтағы әдет-ғұрыптар мен наным-сенімдер, салтдәстүрлер, тұрмыс кейпі молынан көрініс тапқан.
Халқымыздың ойшыл қаламгері Ғ.Мүсіреповтің:
«Өткенді аңсай бергеннің бұл күнге жарасымы жоқ, ал
өткеннің жақсысын білмегеннің келешегі жоқ» деген
бағдарлы ойы өмір керуенінде жүйелі түрде халықтың
күнделікті
тұрмыс-тіршілігімен
біте
қайнасқан
ертегілердің маңызы мен мәнін көрсетсе керек.
А.Б.Абдуалы, тарих ғылымдарының
докторы, профессор, М.Х.Дулати
атындағы Тараз мемлекеттік
университетінің Бірінші проректоры
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ЗИЁД БОТИР
ЗИЯД БАТЫР
ЗИЯД БАТЫР
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ЗИЁД БОТИР
Бир бор экан, бир йўқ экан, ўтган замонда бир подшо
бор экан. Унинг бир қизи бор экан. Ниҳоятда
соҳибжамол, гўзалликда тенги йўқ, ақлли, ҳушёр қиз
экан. Уни ким бир марта кўрса, яна бир кўрсам, деб орзу
қилар экан. Оти ҳам ўзига ярашган Қамархон экан.
Подшо қизини ўғлидан ортиқ кўрар экан. Ўқ отиш,
найза санчиш, қилич уришда бу қизга баробар
келадиган киши йўқ экан.
Қамархонга ошиқ бўлганларнинг сон-саноғи йўқ
экан. Бошқа эл-юртлардан ҳам шаҳзодалар, бекзодалар
ошиқ бўлиб совчи юборар эканлар, аммо қиз уларни
ёқтирмас экан. Қизнинг берадиган жавоби битта: «Эрга
тегмайман», - дер экан.
Подшонинг саройида бир уста ишлар экан. У ҳамма
ҳунарни билар экан. Унинг ясаган асбоблари подшога
жуда маъқул бўлганидан подшо уни саройдаги барча
усталарга бошлиқ қилиб қўйган экан. Халқ орасида
устанинг обрўси жуда баланд экан. Сарой хизматидагиларнинг каттасидан кичиги уни ҳурмат қилар
экан. Устанинг йигирма яшар навқирон ўғли бўлиб,
хушсурат, ўқиган, ақлли, ботир экан. Бу боланинг оти
Зиёд ботир бўлиб, баҳодирликда донг чиқарган экан.
Зиёд ботир ҳам подшонинг қизи Қамархонга ошиқ
экан. Отаси ўғлига ўз ҳунарини ўргатар экан: «Ўғлим,
сен менинг ҳунаримни ўрганиб ол, бир кунингга
ярайди», - дер экан.
Отаси Зиёд ботир Қамархонни севиб қолганини
билмас экан. Йигит кечалари Қамархоннинг ишқида
йиғлаб чиқар экан. Зиёд ботир кўп ўтмай, отасининг
ҳунарини ўрганиб олибди.
Бир куни Қамархон устага янги ўқ-ёй буюрибди.
Уста Қамархоннинг дидига ёқадиган ўқ-ёй қилиш учун
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бор ҳунарини ишга солибди. Зиёд ботирнинг отаси тез
кунда битта ўқ-ёй тайёр қилибди. Ўғли ҳам отасидан
яширинча ўқ-ёй тайёрлаган экан. Тайёрланган ўқ-ёйни
отасига кўрсатибди. Отаси уни кўриб жуда ҳайратда
қолибди. Ўқ-ёй отаси тайёрлаган ўқ-ёйдан анча яхши
ишланган
экан.
Ўқ-ёйнинг
қабзасига
ажойиб
байтлардан нақшинкор қилиб ёзиб қўйилган экан. Ўқёй шундай чиройли чиқибдики, уни қўлга олиб кўрган
киши ҳайрон қолар экан. Отаси жуда хурсанд бўлибди
ва ўғлининг пешонасидан ўпиб: «Балли, ўғлим, менинг
ҳунаримни ўрганиб олибсан, энди то умрингнинг
охиригача ҳеч кишига хор бўлмайсан», - дебди. Сўнг ўзи
тайёрлаган ўқ-ёйни қолдирибди-да, Қамархонга Зиёд
ботир ишлаган ўқ-ёйни юборибди. Қамархон ўқ-ёйни
кўриб қойил қолибди. Ўқ-ёй ўзининг ўйлаганидан ҳам
зиёда бўлгани учун устага совғалар берибди.
Уста анча кексайиб қолган экан. Бир кун қаттиқ
касал бўлибди, ҳеч қандай дори-дармон кор қилмабди,
охири вафот қилибди. Уста ўлгандан сўнг подшо Зиёд
ботирни чақириб олиб, уни отасининг ўрнига тайинлаб, усталарга бошлиқ қилиб қўйибди. Зиёд ботир бу
янги хизматини қилиб юраверибди.
Кунларнинг бирида подшо ҳарамга кирибди,
қизининг бир ўқ-ёйига кўзи тушибди. Ўқ-ёйни қўлига
олиб, ишланишини томоша қилиб ҳайрон бўлибди,
бирдан унинг қабзасига тикилиб қолибди ва Зиёд
ботирнинг нақш билан майда қилиб ёзиб қўйган
байтларини ўқибди. Сўнгра бу ёзилган байтни қизига
ўқиб берибди. Қизи ҳам ҳайрон бўлибди. Кейин подшо
ғазабланиб, Зиёд ботирни чақириб:- Буни ким ёзган? деганида, Зиёд ботир: - Мен ёздим, - дебди. Подшо: Ҳали сен шундай ярамас ишларни ҳам қиласанми,
кўрнамак! - деб жаллод чақириб, уни ўлимга буюрибди.
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Шунда вазирлардан бири подшонинг оёғига йиқилиб, Зиёд ботирнинг гуноҳини сўрабди. Подшо
вазирнинг сўзини ерга ташламай, Зиёд ботирни
ўлимдан озод қилибди, лекин, шаҳардан ташқарига
ҳайдаб юборибди.
Зиёд ботир йўл юриб, йўл юрса ҳам мўл юриб, чўлбиёбонлардан ошиб, бир ҳафта деганда бир тоғга
етибди. Бу тоғ кўкаламзор, одамнинг кўнглини
очадиган хушҳаво жой экан. Зиёд ботир тоғда айланиб
юриб нарироққа борса, бир мўйсафид чол неча минг
йилқи-қўйларни ўтлатиб юрган экан. Зиёд ботир чолга
салом берибди. Чол йигитнинг чарчаб келганини
билиб, бир коса қимиз узатибди ва: - Қаердан келяпсан,
ўғлим? - деб сўрабди. Зиёд ботир бошидан ўтган
воқеаларни бирма-бир гапириб берибди. Чолнинг
раҳми келиб: - Ўғлим, энди қаёққа борасан? - деб
сўрабди. - Э, ота, энди қаёққа борар эдим. Ўз юртимдан
жудо бўлган бир ғариб-у мусофирман. Ҳозир бошим
оғган томонга кетаётибман, - дебди Зиёд ботир. - Мен
шу тоғ халқининг молини боқаман, - дебди чол, - отабободан тортиб ҳаммамиз шу касбни қилиб келамиз.
Топганимга қаноат қилсанг, менга ўғил бўлақол.
Зиёд ботирга бу гап маъқул тушибди: - Отажон, агар
сиз шуни хоҳласангиз, мен жон-у дилим билан қабул
қиламан, - дебди. Шундай қилиб, Зиёд ботир чўпонга
ўғил бўлиб, қўйлар-йилқиларни боқиб юра берибди.
Зиёд ботир бу ерда палахмонга тош солиб отишни жуда
яхши машқ қилибди. Йиртқич ҳайвонлар молларни
таласа, бир тош билан уриб ўлдираверибди. Зиёд
ботирдан тутинган отаси ҳам хурсанд бўлибди. Ҳар
йили бир қанча молларни йиртқич ҳайвонлар нобуд
қилар экан. Зиёд ботир борганидан сўнг моллар тинчиб
қолибди. Зиёд ботирнинг таърифи бутун тоғ халқига
ёйилиб кетибди. Одамлар Зиёд ботирга «Сангдоз
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ботир» деб ном берибдилар. Орадан икки йил ўтибди.
Зиёд ботир шу ерда отаси билан мол боқиб юраверсин.
Энди гапни подшонинг қизи Қамархондан эшитинг.
Қамархон Зиёд ботирни севиб қолган экан, ичида:
«Агар отам мени эрга берса, шунга берса», деб юрар
экан. Отаси Зиёд ботирни шаҳардан ҳайдаб юборгандан
кейин ёруғ дунё Қамархоннинг кўзига қоронғи бўлиб,
эрта-ю кеч Зиёд ботирни ёдлаб, кечалари йиғлаб, тонг
оттирар экан. Аммо дардини ҳеч кимга айтмас экан.
Қамарнинг қирқ канизи бўлиб, уларнинг бошлиғи
Ҳумоюн деган бир қиз экан. Қамархон ўз сирини ахири
шунга айтибди. Қамархон ўз хафалигини тарқатиш
учун тез-тез овга чиқиб турибди. Баҳор кунларининг
бирида отасидан ижозат олиб, йигитлар кийимини
кийиб, қирқ каниз билан овга чиқибди. Бир неча кун
юргандан сўнг бир ўрмонга етибди. Тустовуқ ва турли
қушларни овлабди, лекин тузукроқ ов учрамабди.
Қамархон бошқа бир жойга бориб қараса, осмон билан
ўпишган баланд бир тоғни кўрибди. Қиз тоғга чиқиб
кетаётган пайтда олдидан бир бўри чиқиб қолибди.
Қамархон бир ўқ билан бўрини ўлдириб, битта қизнинг
қўлига бериб, олдинга қараб юрган экан, бир
кийикнинг ўтлаб юрганини кўрибди. Кийикнинг
қулоғига тилла ҳалқа осилган, шохига тилладан муҳр
босилган, бўйнига ҳар хил асл тошлар тақилган экан.
Қамархон кийикни яхши кўриб қолибди. Қизларга «Шу
кийикни ўраб олиб, тириклай тутинглар, кийикни ҳеч
ким қочирмасин, агар кимки қочирса, юзига қора
суртиб, овдан ҳайданглар», - дебди.
Қизлар Қамархоннинг айтганини қилиб қўлларига
каманд олиб, кийикнинг атрофини ўрабдилар. Ҳумоюн
ўртага тушиб кийикка каманд ташлабди. Кийик чап
бериб, Қамархоннинг ёнбошидан ўтиб кетибди.
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Қамархон кетма-кет уч марта каманд ташлабди,
кийикни илинтиролмабди. Қизлардан уялиб, аччиғи
келиб, кийикнинг орқасидан қува кетибди. Кийик ҳам
отган ўқдай визиллаб, учар қушдай пириллаб кета
берибди. Қамархоннинг минган оти учқур отлардан
экан. Шундай бўлса ҳам кийикка етолмабди, лекин
кийикнинг кетидан қолмабди. Кийик ҳам, от ҳам
ниҳоятда чарчабди. Кийик тўппа-тўғри бир ғорга кириб
кетибди. «Ҳа, сени энди тутдим», деб Қамархон
севиниб, ғорга кириб қараса, ғор тешик экан, кийик
ундан чиқиб кетибди. Қиз яна отга миниб, кийикнинг
орқасидан қорама-қора қувиб кетаверибди. Кийик тоғ
ёқалаб кетаётган пайтда Зиёд ботирга дуч келиб
қолибди. Зиёд ботир шу тоғда йилқиларини ўтлатиб
юрган экан. Палахмонга тош солиб, кийикнинг шохини
мўлжаллаб урибди. Тош кийикнинг бир шохини учириб
юборибди. Жонивор кийик тил тортмай ўлибди. Кетмакет Қамархон ҳам қувиб келибди, қараса, кийик ўлиб
ётибди. Ғазаб билан қиличини қинидан суғуриб: - Ҳой,
номард чўпон! Менинг мақсадим кийикни тириклайин
тутмоқ эди. Сен нега бировнинг овини отдинг! - деб
қилични айлантириб, отининг бошини Зиёд ботир
томонга бурибди, отга бир-икки қамчи бериб, Зиёд
ботирни ўлдириш учун келаётган пайтда тоғнинг бир
чеккаси-дан бир йўлбарс чиқиб, қиз томон югурибди.
Қамархоннинг оти йўлбарсни кўриши билан қўрқиб
орқасига тисланибди. Қамархон от устидан учиб
кетибди. Қиличи чап қўлининг тирсагига тегиб, ерга
йиқилибди.
Зиёд ботир йўлбарс пайдо бўлиши биланоқ палахмонга тош солиб, мўлжаллаб турган экан. Йўлбарс
Қамархонга човут солмоқчи бўлиб сакраганда, Зиёд
ботирнинг отган тоши йўлбарснинг бошига тегибди ва
уни ўлдирибди. Зиёд ботир Қамархон ёнига келиб
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қараса, юзига ниқоб тутган бир чиройли йигит отдан
йиқилиб, беҳуш бўлиб ётган эмиш. Қиличи қўлидан
тушиб, ерга санчилиб қолган эмиш. Дарров
кўйлагининг енгини йиртиб олиб қизнинг ярасини
боғлаб қўйибди. Йигит: «Инсоф юзасидан иш қилишим
керак, бу бечора бекорга ўлиб кетмасин», деб сув
келтириб, унинг юзига сепибди. Қиз шунда ҳам ўзига
келмабди. Ботир: «Унинг юзидан ниқобини олиб,
озгина сув ичириб кўрай-чи», - деб қараса, қора сочлари
жингалак-жингалак бўлиб кетган Қамархон экан.
Йигит ўзини йўқотиб қўйибди. Бироздан сўнг у ўзига
келиб: - Э, пари, бошингни кўтар, тургил, мени
куйдирмагил. Сен мени чопсанг чоп, аммо беҳуш ётиб
ўлдирмагил, - деб шунча ялинса ҳам, қиз ҳушига
келмабди. Бир фурсатдан кейин қиз ўзига келибди.
Қараса, тепасида чўпон кўз ёшларини тўкиб турган
эмиш. Қиз тикилиб йигитни танибди. Севинганидан
яна ҳушини йўқотиб қўйибди. Шу пайтда Қамарнинг
канизаклари уни қидириб келиб қолибдилар.
Қарасалар, бир йўлбарс ўлиб ётган эмиш. Қамархон
беҳуш, бир чўпон тепасида дам-бадам сув бериб турган
эмиш. Қизлар дарров отларидан тушибдилар. Ҳумоюн
югурганича келиб, Қамархоннинг бошини тиззасига
олиб, кўзидан ёш тўкиб турган пайтда Қамархон яна
ҳушига келибди.
Ҳумоюн Қамархоннинг қўлини ечиб, ярасига дори
суриб, уни яна боғлаб қўйибди. Қамархонни саройга
олиб қайтишмоқчи бўлганларида у унамабди: - Мен то
тузалгунимча шу юртдан кетмайман, - дебди. Ўша ерда
бир булоқ ёнида икки туп катта дарахт бор экан, икки
ботмон ерга соя берар экан. Қамархонни ўша ерга
ётқизиб қўйи-шибди. Қамархон «Зиёд ботир мени
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танирмикин», дегандек қилиб ундан сўрабди: - Сиз бу
ерда қачондан бери чўпонлик қиласиз?
Зиёд ботир «Қамархон мени танимаганга ўхшайди,
ростини айтиб қўя қолай», деб: - Сизнинг отангиз
ҳайдаб юборгандан бери, - дебди. Қамархон Зиёд
ботирга кулимсираб қарабди. Ботир севинганидан
юраги ўйнаб кетибди. Қамархон Зиёд ботирдан узр
сўраб: - Ҳақиқатан айб менда, сизни отамдан сўраб,
азобдан қутқариб қололмадим, - дебди. - Айб сизда
эмас, отангизда, - дебди йигит. Зиёд ботир терисига
сиғмай, қувониб, чўпон отасини чақириб келибди.
Отаси «Бу азиз меҳмонларни зиёфат қилишимиз
керак», деб қишлоқдан бир катта қозон келтириб, бир
неча қўйни сўйиб, қозонларга олов ёқиб юборибди.
Чўпон қизларга: - Чанқагандирсизлар? - деб чораларда
қимиз қуйиб бериб турибди. Орадан бир қанча кун
ўтибди. Қамархоннинг яраси ҳам тузала бошлабди.
Энди сўзни Қамархоннинг отасидан эшитинг.
Қамархон овга чиқиб кетгандан кейин беш кун ўтибди,
Қамархондан дарак бўлмабди. Отаси бир паҳлавонни
чақириб, унга бундай дебди: - Беш кун бўлди, ҳалигача
Қамархондан дарак йўқ, бориб бир хабар олиб кел-чи,
қаерда экан? Уни қаерда учратсанг ҳам олиб кел. Бу
паҳлавон Қамархонни севар экан. Шунинг учун ҳам
подшога астойдил хизмат қилиб юрар экан. Подшонинг
сўзини эшитиб паҳлавон бениҳоят хурсанд бўлибди. У
йигитлар билан отланиб «Қамархонни қаерда ёлғиз
топсак, у билан суҳбат қурамиз», деб бир хум шароб
олиб, сафарга чиқибди. У беш кун деганда Қамархонни
топибди. Қараса, Қамархон Зиёд ботир билан суҳбат
қилиб ўтирган эмиш. Буни кўриб паҳлавоннинг жони
чиқиб кетибди. Бир нарса дегани Қамархондан қўрқиб,
отдан тушибди, улар билан сўрашиб бўлиб Қамархонга:
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- Отангиз сиздан хавотир олиб, мени юбордилар, дебди.
Шунда пишиб турган шўрвани сузиб, меҳмонларга
тортишибди. Паҳлавон ҳам олиб келган шаробини
ўртага қўйибди. Қизлардан бир-иккиси косагул бўлиб
шаробни қуйиб турибди. Қамархон ҳам кўпдан бери
хумор экан. Қамархон шароб ичганидан кейин Зиёд
ботир ҳам ичибди. Паҳлавон бир-икки коса шароб
ичгандан сўнг боши айланиб кўзи қизарибди,
арзимаган нарсадан баҳона топиб, Зиёд ботирга дўқ
қилибди. «Менинг сўзимни нега қайтарасан!» деб
ўрнидан туриб, Зиёд ботирга бир мушт урибди. Зиёд
ботир аччиқланиб, паҳлавонни бир урган экан, чакаги
тушиб, оғзидан кўпик оқиб, ўша ондаёқ ўлибди.
Паҳлавоннинг йигитлари Зиёд ботирга ёпиша
кетибдилар. Зиёд ботир жанг қилиб, уларни енгибди.
Жанг тугагандан кейин Қамархон: «Энди бу ерда туриб
бўлмас, бошқа бир юртга кетайлик» дебди, кейин
қизларга жавоб бериб: - Отам мени сўраса, «Қамархон
бошқа юртга кетган» деб айтинглар, - дебди.
Қамархон қизлар билан хайрлашибди, қизлар хафа
бўлиб, шаҳарга қайтибдилар.
Зиёд ботир ва Қамархон чўпон отаси билан
хайрлашиб, ҳар иккаласи икки отга миниб йўлга равона
бўлибди. Улар ов қила-қила бир неча кун деганда бир
шаҳарга борибдилар. Бу шаҳарнинг номи Ҳирот экан.
Ана шу ерда Султон Ҳусайн мирзо подшо экан. Булар
келиб бир саройга тушибдилар. Бир неча кун ўтгандан
кейин Зиёд ботир қизни никоҳлаб олиш учун одам
ахтарибди. Шу саройга яқин жойда бир шайх бор экан.
Ботир шайхникига борибди. Шайх уйда йўқ экан. Унинг
ўғли чиқибди. Зиёд ботирнинг сўзини эшитиб. «Мен
ўзим никоҳлаб қўя қолай», дебди ва Зиёд ботир билан
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саройга келибди. Никоҳ пайтида кўзи қизга тушиб:
«Аттанг, шундай чиройли қизни никоҳлаб қўлдан
бериб қўйдим», - деб афсусланиб, уйга қайтибди.
Қиз дардида Зиёд ботир билан оғайни бўлиб
қолибди.
Шайхнинг ўғли: - Мусофирни сийламоқ керак,
деганлар, - деб уларни тез-тез кўргани келиб турибди.
Зиёд ботир қиз билан маслаҳатлашиб, бир темирчига
шогирд тушибди. Темирчига унинг хизмати ёқиб
қолибди. Темирчи қарасаки, йигит ўзидан ҳам
ҳунарманд уста, инсофли одам экан. Уни ўзига шерик
қилиб олибди. Бир куни шайхнинг ўғли Зиёд ботирга
қараб: - Биродар, сиз саройда ётманг, мен ўз
маҳалламдан бир ҳовли топиб қўйдим. Шуни сизга
олиб бераман, - дебди.
Зиёд ботир ҳовлини кўриб ёқтирибди. Ишлаб
орттирган пули бор экан, пулни нақд санаб бериб,
ҳовлини олибди. Ҳовлига хотини билан кўчиб келибди.
Кейин шайхнинг ўғли Зиёд ботирга: - Хотинингиз ёш,
сиз ишга кетган пайтда у ёлғиз қолади. Бизникида бир
яхши кампир бор, ўзи бефарзанд. Шу кампирни
сизникига юборсам қандай бўлади? - деб сўрабди.
Зиёд ботир ундан хурсанд бўлиб, розилик берибди.
Шайхнинг ўғли бир маккор кампирни топиб, унга
бир қанча пул берибди ва «Ишқилиб шу Қамархонни
йўлдан чиқаринг», деб уни Зиёд ботирнинг уйига
обориб қўйибди. Кампир Қамар билан она-боладай
бўлиб кетибди. Кампир эрта-ю кеч қўлида тасбеҳ,
ибодат қилар экан. Қамар эри ишга кетгандан кейин
гилам тўқир, зерикса, ашула айтар экан. Кампир астасекин қизнинг пинжига кириб, шайхнинг ўғлини
мақтай бошлабди. Қамар маккор кампирнинг
ҳаракатини сезиб қолибди. Эрини кампирнинг
айтганларидан хабардор қилибди. Шунда Зиёд ботир: 16
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Мен ҳам ўйлаган эдим-а, бу менга нега мунча дўст
бўлиб қолди, деб, дўстлик бу ёқда экан-да, майли,
ҳозирча индамай тургин-чи, яна нима дер экан, - дебди.
Эртасига маккор кампир яна шайх ўғлидан гап бошлаб:
- Сизни у киши жуда яхши кўрар эмиш, шу киши билан
бир гаплашсангиз нима қилади? - дебди.
Қамарнинг аччиғи келиб, кампирнинг лунжига бир
туширибди. Кампир ғўлдираб, шайх ўғлининг ёнига
борибди ва бўлган воқеани айтиб берибди. Шайхнинг
ўғли аччиқланибди. Одам ўлдириб юрган бир кишиси
бор экан, уни чақириб: - Бу кеча ҳеч қаерга борма, бир
иш бор, шуни бажарасан, - дебди.
Шайхнинг ўғли ярим кечада хизматкори билан Зиёд
ботирнинг уйига келибди. Буларнинг ухлаганини
билиб, иккиси девордан ошиб тушибди, у Зиёд ботирни
ўлдириб хотинини олиб чиқиб кетмоқчи экан. Қамар
одам шарпасини сезиб, Зиёд ботирни уйғотибди. Зиёд
ботир ўрнидан туриб қараса, айвон олдида икки одам
турган эмиш. Ёстиғи тагидан ханжарини олиб,
шайхнинг хизматкори билан олишибди. Қамар
югурганича бориб, шайхнинг ўғлини бир мушт уриб,
лунжини шишириб қўйибди. Зиёд ботир эса, шайх
ўғлининг одамини ўлдириб, унга ҳамла қилмоқчи
бўлиб турган шайх ўғлини ҳам даст кўтариб ерга
урибди, лекин шайхнинг ўғли ялиниб-ёлвора
бергандан кейин, уни бўшатибди. Шунда шайх ўғли
Зиёд ботирнинг оёғига йиқилиб, иккинчи бундай
номаъқулчилик қилмасликка сўз берибди.
Қамархон «Ўлдирайлик», деса ҳам, Зиёд ботир:
«Майли, кетсин бу номард! Иккинчи бундай ишни
қилмасин!» деб уни уйдан чиқариб юборибди.
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Шайх ўғли бу ердан чиққандан кейин «Нега шуни
подшога бориб айтмайман?» деб, лунжини танғиб,
подшо саройига борибди.
Султон Ҳусайн мирзо ўз яқинлари билан ўтирган
экан, улар орасида бунинг отаси шайх ҳам бор экан.
Шайхнинг ўғли подшога таъзим қилиб: - Шоҳим,
яқинда юртимизга бир бепадар йигит бир қиз билан
келган эди. Мен уларни дуруст одам деб никоҳлаб
қўйган эдим. Кейин ҳовли ҳам олиб бердим. Шу кеча
кўчадан ўтиб кетаётсам, шу ҳовлида бир қанча
йигитлар ўртасида ҳалиги бепадарнинг хотини ўйнаб
турган экан. Аччиғимга чидолмай йигитни чақирдим ва
«Бу нима бузуқлик, уялмайсанми?» деган эдим, у менга
бир мушт солди. Шоҳим, шу ярамас йигитни шаҳардан
бадарға қилишга фармон беришингизни сўрайман.
Бунинг касофати ҳаммамизга тегмаса деб қўрқаман, дебди.
Подшо ғазабланиб: - Уни шаҳардан ҳайдаб юбориш
бир ёқда турсин, ҳозир чақиртириб ўлдираман! - дебди
ва одам юборибди. Подшо юборган кишилар Зиёд
ботир билан Қамархоннинг қўлларини орқаларига
боғлаб олиб келишибди. Подшо Қамарни кўриши
биланоқ ўзини йўқотиб қўйибди. Лекин уларни ярамас
иш қиладиган одамга ўхшатмабди.
Подшо Зиёд ботирдан: - Сен бу қизни қаердан олиб
келган эдинг? - деб сўрабди. Зиёд ботир:
- Ўзидан сўранг, - дебди. Подшо саройни ҳоли
қолдириб, Зиёд ботирга: - Сен қизни ташлаб кетавер!
- дебди.
Зиёд ботир унамабди. Подшо аччиқланиб: - Жаллод!
Олиб чиқ буни, дорга ос, - дебди. Ботирни жаллодлар
олиб чиқиб ўлдирмоқчи бўлганда Зиёд ботир
чаққонлик билан улар қўлидан чиқиб қочибди ва
тўппа-тўғри ҳалиги темирчи устанинг уйига бориб,
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бўлган воқеани унга сўзлаб берибди. Темирчи «Фалон
жойда бир ғор бор, сен ўша ерга бориб турасан, мен
шаҳарда нима гап бўлганини эртага бориб сенга
айтаман», - дебди.
Энди гапни Қамархондан эшитинг: Подшо Қамарга
яхши гапириб: «Мен сизни Қамархонларнинг
Қамархонси қилай, сиз мен билан бўлинг», - деб кўп
ялинса ҳам бўлмабди. Подшо ғазабланибди. Подшонинг
боғида яширин бир зиндон бор экан, уни ҳеч ким
билмас экан. Қамарни шу зиндонга солибдилар. Зиёд
ботирнинг қочганини эшитиб, уни кўп қидирибдилар,
лекин топа олмабдилар. Эртасига кечқурун темирчи
уста Зиёд ботир яширинган ғорга бориб, иккиси узоқ
маслаҳат қилишибди.
Зиёд ботир: - Энди нима қиламиз, бир тузукроқ йўл
кўрсатинг, - дебди.
Темирчи ўйлаб-ўйлаб: - Бир йўл бор, - дебди, - у ҳам
бўлса подшонинг вазири Алишер Навоий билан
учрашасан, бутун сирни унга айтасан, дардингга ўша
киши даво топа олади.
Зиёд ботир «Хўп», - деб ярим кечада ғордан чиқиб,
Навоийнинг уйига борибди. Эшикда турган мулозимга
салом бериб: - Мен Навоий ҳазрат-лариникига узоқ
ердан меҳмон бўлиб келдим, - дебди.
Навоий кечалари ухламасдан ишлар экан. Мулозим
Навоий ҳузурига кириб: «Бир меҳмон йигит узоқдан
сизни кўргани келибди», - деган экан, Навоий: - Чақир,
кирсин! - дебди.
Зиёд ботир Навоий билан кўришиб-сўрашиб бўлгач,
бошидан ўтган воқеаларни бирма-бир баён қилибди.
Навоий уни юпатиб: - Хотиржам бўлинг, подшо
Қамарни ўлдирмайди, мен унинг хабарини эртага олиб
келаман, - дебди.
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Навоий эртаси подшо саройига борган вақтида боғга
кирибди. У подшонинг шу ерда яширин зиндони
борлигини билар экан. Боғни айланиб юрганда уни
боғбон кўриб қолибди, Навоийга таъзим қилиб бир
даста гул тутибди. Бу киши ҳам боғбонлик, ҳам
зиндонбонлик қилар экан. Бу сирни ҳеч ким билмас
экан. Навоий боғбонга қараб: - Қиздан хабар олиб
турибсизми? Ёшлик қилиб тағин ўзини ўзи ўлдириб
қўймасин, - дебди. Боғбон: - Ҳа, тақсир, хабар олиб
турибман, подшонинг ўзлари ҳам ҳозир келиб
кетдилар, - дебди.
Шу билан Навоий хотиржам бўлиб, уйга қайтибди ва
Зиёд ботирга қизнинг соғ-саломатлигини билдирибди.
Ўзи шу кундан бошлаб одамларга подшо боғига томон
лаҳим ковлатибди. Уч кун деганда лаҳим ковланиб
бўлибди. Навоий Қамарни зиндондан чиқарибди, ўз
уйига олиб бориб, унга бир яхши жой тайин қилибди.
Сўнгра Зиёд ботирга. - Сенинг биродарингман, Қамар
бажонидил синглим, менинг уйимда бир умр турсангиз
ҳам бемалол, биров сизларга дахл қилмайди, - дебди.
Қамар билан Зиёд ботир хурсанд бўлиб Навоийнинг
уйида яшабдилар. Орадан уч йил ўтибди. Қамар бир
ўғил туғибди. Боласи юрадиган бўлибди. Бир кун
Навоий боғдан чиқиб кетаётганда бола йўлда сув ўйнаб
турган экан. Навоий уни кўтариб, қўлига гул бериб,
Зиёд ботирнинг эшиги олдига етганида ичкаридан
Зиёд ботирнинг овози эшитилибди: - Нега йиғлайсан,
онангни соғинганинг билан бориб кўролмайсан. Қўй,
йиғлама, юрагимни эзма!
Навоий буни эшитиб ҳовлига кирибди. Қамар кўз
ёшини артиб ўрнидан туриб, Навоийга салом берибди.
Навоий: Хафа бўлманг, синглим, яна бир ой сабр
қилинг, юртингизга ўзим обориб қўяман, отангизга ҳам
тушунтираман, - дебди.
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Орадан бир ой ўтибди. Навоий подшодан саёҳат
баҳонаси билан ижозат олиб, ўзининг яхши сирдош
йигитларидан тўрттасини ҳамроҳ қилиб, сафар жабдуғини ростлабди. Йигитлар бир ҳафта илгари Қамар
билан Зиёд ботирни шаҳардан чиқариб, бир тоғнинг
бағрига қўйиб келишибди. Навоий бир ҳафтадан сўнг
йўлга чиқибди. Қамар билан Зиёд ботирни олиб, тўппатўғри уларнинг юртига жўнабди.
Бир неча кун йўл юриб, йўл юрсалар ҳам мўл юриб,
ахири Қамарнинг юртига етибдилар. Подшо Навоий
келганини эшитиб бир қанча меҳ-монларни чақирибди. Навоийни бир неча кун меҳмон қилгандан кейин: Хуш келибсиз, хизмат, - дебди подшо.
Навоий: - Сиздан икки гуноҳкорнинг гуноҳини
кечишингизни сўрагани келдим. Шуларнинг гуноҳини
ўтсангиз, бир неча кун тураман, бўлмаса ҳозир қайтиб
кетаман, - дебди. Подшо: - Агарда гуноҳкорлар отамни
ўлдирган бўлсалар ҳам сиз туфайли уларнинг гуноҳини
кечдим, ким экан улар? - дебди.
Навоий Қамар билан Зиёд ботирни чақирибди.
Қамар келиб, отасига ўзини ташлабди.
Подшо севинганидан ҳушидан кетаёзибди. - Қаерда
эдинг, болам? - деб йиғлаб юборибди. Қамар йўқолганидан сўнг подшонинг дарак солмаган жойи
қолмаган экан. Навоий буларнинг бошига тушган
ҳамма кулфатларни бирма-бир айтиб берибди. Подшо
шаҳар халқига етти кун зиёфат берибди. У Зиёд
ботирни ўзига лашкарбоши қилиб тайинлабди. Зиёд
ботир тоғда чўпонлик қилиб юрган отасини чақиртириб келиб, бир боғ олиб берибди. Зиёд ботир халққа
меҳрибонлик қилиб, камбағал, оч-яланғоч, бевабечораларга қўлидан келганича ёрдам қилибди.
Навоий бир неча кун тургач, Ҳиротга қайтибди, Зиёд
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ботир билан Қамархон шод-хуррамлик билан умр
кечирибдилар.
ЗИЯД БАТЫР
Бар екен де жоқ екен, ерте замандарда бір патша
болыпты. Оның теңдессіз сұлу, ақылды, дана қызы
болыпты. Егер де бір жан оған қараса, оны тағы да
көргісі келіп, армандайды екен. Оның аты Қамархан
екен. Оқ ату, найза шаншу, қылыштасу өнеріне
келгенде оған тең келетін жан болмапты. Патша қызын
баласынан да қатты жақсы көріпті.
Қамарханға ғашық болғандардың санына адам
жетпейді екен. Әр түрлі елдерден патшазадалар,
бекзадалар оған ғашық болып, сыйлықтар жіберетін,
бірақ олардың бірде-бірі оған ұнамайтын. Қыз оларға: Мен күйеуге шықпаймын, - деп жауап қайтарады екен.
Патшаның сарайында бір ұста жұмыс істепті. Ол әр
кәсіпке шебер екен. Оның жасаған заттары патшаның
көңілінен шығатын және ол осы ұстаны барлық
ұсталардың басшысы етіп тағайындайды. Ұстаның
халық арасында беделі де өте жоғары болыпты. Сарай
қызметшілерінің үлкені де, кішісі де оны құрмет
тұтады екен. Ұстаздың жиырма жасар ұлы бар еді,
сымбатты, әдемі, оған қоса ақылды, әрі қайсар. Оның
есімі Зияд батыр еді. Басқа батырлардың арасында өз
абыройымен ерекше болатын. Зияд батыр да патшаның қызы Қамарханға ғашық екен. Ұста ұлына өз
кәсібін үйреткісі келіп: - Ұлым, менің өнерімді үйрен,
өскен соң саған ол қажет болады, - дейді.
Көп уақыт өтпей ұлы әкесінен бірнеше өнер үйреніп
алды. Әкесі баласына қарап тұрып қуанды, бірақ Зияд
батырдың махаббаттан азап шегетінін, түнімен
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ұйықтай алмай, қиналып, көз жасын төгіп, сұлу
патшайымды сағынатынын білмейтін.
Бірде Қамархан ұстаға садақ жаса деп бұйрық береді. Ұста істі қолына алып, бірнеше күнде садақ жасап
береді. Ал, Зияд батыр әкесінен тығылып, ол да садақ
жасайды. Оны жасап, әкесіне көрсетті. Әкесі оның
жасаған садағына қарап таң қалды. Өзінің садағына
қарағанда, Зияд батырдың садағы жақсырақ жасалыпты. Садақты қолына алып, сұлулығына сүйсінбеу
мүмкін емес еді. Садақта махаббат жайлы екі жол бәйіт
оюланып жазылыпты. Әкесі қатты қуанып, ұлының
маңдайынан сүйіп: - Жарайсың ұлым, осылай менің
өнерімді меңгеріп алғаныңа мен өте қуаныштымын,
енді өмірде жоқшылық көрмейсің, - дейді.
Өзінің жасаған садағын қалдырып, патшайымға
Зияд батырдың жасаған садағын жібереді. Патшайымға садақ өте қатты ұнайды. Ол дәл осындай садақты
қалаған еді. Ол ұстаға қымбат сыйлықтар жіберді. Ұста
өте кәрі еді. Бір күні ол қатты ауырып қалады, ешбір
дәрі-дәрмек көмектеспей, шал қайтыс болады. Ұста
қйтыс блғаннан кейін патша Зияд батырды шақыртып,
әкесінің орнына өзінің ұсталарға басшы етіп тағайындайды. Зияд осы жаңа қызметін атқарып жүре беріпті.
Бір күні патша сарайға келеді, ол Қамарханның
қолындағы садақты көреді. Патша қолына садақты
алып, тамсанып таң қалды. Сөйтіп бір кезде, садақта
жазылған бәйітті байқап қалып оқиды, сөйтіп Зияд
батырды шақырып: - Мұны жазған кім?- деп сұрайды. Мен жаздым,- деп Зияд батыр жауап береді. Патша: Сені басшы қылып тағайындағаным аз болды ма,
ұятсыз, - деп ашуланды.
Патша ашуланып, жендеттерді шақыртып, «Зияд
батырдың басы шабылсын» деп бұйрық береді. Бір
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уәзір патшаның аяғына жығылып, жас ұстаны кешіруін
сұрайды. Сұлтан уәзірді тыңдайды, бірақ Зияд батыр
«Қаладан қуылсын» деп бұйрық береді.
Зияд батыр жолға шықты, бірнеше күн тау асып, су
асып, ұзақ жол жүрді. Айналасына қарағанда, жасыл
шөп, таза ауа адамның жүрегін қуантады, жолаушы-ны
демалтады. Зяд батыр тауды айналып, келесі бетіне
барса, мыңдаған жылқы мен қойды бағып жүрген
шалға кез болады. Ол бақташыға жақындап келіп
амандасады. Шал жігіттің шаршағанын көріп, кесеге
қымыз құйып береді. Қайдан жол жүріп келесің, ұлым? деп сұрайды. Зияд батыр басына өткен оқиғаларын
айтып береді. Жаны ашыған шал: - Ал, қазір қайда бара
жатырсың, ұлым?- деп сұрайды. Қайда барамын мен,
әке? Баспанасынан айрылған мен бір мүсәпірмін қайда
барамын? Басым ауған жаққа барамын да,- деп жауап
қатады Зияд батыр. -Міне, мен осындағы тау
тұрғындарының малдарын бағамын, әкемнен, атамнан
келе жатқан кәсібіміз. Осындай өмір ұнаса, менің ұлым
бол, - дейді бақташы.
Бақташының сөзі Зияд батырдың жүрегіне жақты. Әке, егер сіз мені қасыңызға алсаңыз, оған қоса ұлым
деп атасаңыз, мен жан-тәніммен сіздің қасыңызда
қалуға дайынмын. Осылайша Зияд батыр шалға бала
болып, оныңмен бірге жылқы, қой бағып жүре беріпті.
Зияд батыр осы жерде сақпаннан тас атуды жақсы
үйренеді. Жыртқыш аңдар үйірге шабуылдағанда, Зияд
батыр ептілікпен сақпанмен тас атып, бірталай
аңдарды өлтіріпті. Бақташы ақсақал қуанатын. Бұрын
жыртқыш аңдар көп қасірет әкелетін, енді Зияд батыр
келгелі үйір де тыныштықта жайылатын болды. Зияд
батырдың атағы таулардан асып, алыс жерлерге
жайылды. Оны елдер «Тас лақтырушы батыр» деп атап
кетеді. Осылайша екі жыл уақыт өтті. Әзірше Зияд
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батыр бақташы әкесімен малдарын жайып жүре берсін,
енді патшаның қызы Қамархан жайлы тыңдайық.
Қамархан Зияд батырды сүйетінін ешкімге айтпады,
тек өзі: «Егер әкем мені тұрмысқа беретін болса, мен
тек Зияд батырға ғана тұрмысқа шығамын» деп шешіп
қойды. Әкесі Зияд батыр сарайдан қуып жібергеннен
соң, Қамарханның көзіне әлем қара түнектей болды, ол
таң атқаннан кеш батқанға дейін Зияд батырды ойлап,
түннен таңға дейін жылап шығатын.
Ұзақ уақыт патшайым қайғысын ешкімге айтпады.
Оның қырық қызметші қызы бар еді. Ең үлкен қызметші қыздың есімі - Хумаюн. Қамархан қайғырып,
сағынып, ақыры Хумаюнға өзінің қайғысын айтып
береді. Қайғысын ұмыту үшін Қамархан аңшылыққа
жиі баратын болды. Көктемнің бір күнінде әкесінен
сұранып, Қамархан қызметші қыздарымен бірге жігітше киініп, аңшылыққа аттанады. Бірнеше күн жүргеннен кейін бір орманға келіп жетеді, бірнеше қырғауылмен бірге басқа да құстарды атады, бірақ басқа жабайы
аңдарды көрмейді. Әрі қарай Қамархан шауып барып,
алыстан биіктігі көкке жететін тауды көреді. Сол тауға
Қамархан жалғыз кетеді, кенет аңғардан қасқыр шығады. Қамархан оған оқ атып, өлтіріп, бір қызметшісіне
береді де, әрі қарай кетеді.
Бара жатып Қамархан киікті көреді, оның құлағында алтын сырға, мүйізінде мөр, мойынына алқа
тағылған екен. Қамарханға киік өте қатты ұнап, оны
ұстағысы келеді.
- Киікті маған ұстап беріңдер, тек оған оқ атпаңдар,
арқанмен ұстаңдар. Қараңдар, киікті жіберіп алмаңдар,
кім жіберіп алса, соны аңшылықтан қуып жіберемін,
бүкіл әлемге абыройын төгемін, - деп қыздарға
бұйырады.
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Қыздар арқанды алып, киікті қоршай бастайды.
Хумаюн арқанды киікке тастап жіберіп еді, тимей
қалды. Киік патшайымның қасынан жүгіріп өтті. Үш
рет арқанды Қамархан тастап жіберіп, ұстай алмады.
Қыздардан ұялғаннан, Қамархан киіктің артынан қуып,
шауып кетеді.
Киік құстай ұша жөнелді. Патшайымның аты
жылдам болатын, желдей есіп шабады, бірақ ол да
киікке жете алмады. Ақыры киік те, ат та шаршады.
Киік бір бұлт етті де, үңгірге жүгіріп кіріп кетті.
Патшайым қуанып «Ал, енді қолыма түсесің» деп
ойлады да, ол да үңгірге кірді, ал үңгірде екінші
шығатын жол бар екен, киік сол жолдан шығып, қашып
кетті. Қамархан атқа қайта мініп, киіктің соңынан шаба
жөнелді. Оны қуып, Зияд батырдың мал бағып жүрген
жеріне де жетті. Бір салт атты киікті қуып келе
жатқанын көріп, сақпанға тас салып, көздеп атты. Тас
дәл тиіп, киіктің бір мүйізін сындырып түсірді. Киік
жерге құлады да, өліп қалды.
Қамархан да осы кезде киіктің соңынан келіп қалып,
ашуланып, семсерін алып былай дейді: - Эй, қатігез
бақташы! Егер мен киікті өлтіргім келсе, атып
өлтіретін едім. Мен оны тірідей ұстағым келді. Біреудің
жабайы аңын неге атасың? - деп, Зияд батырға қарай
атымен жақындайды.
Зияд батырды осылайша өлтірейін деп жақындаған
кезде, кенет жартастан жолбарыс атып шығады.
Патшайымның аты шошып, артқа шегінеді. Сол сәтте
Қамархан аттан құлап, қолын семсерімен жаралап
алады.
Ал, Зияд батыр жолбарысты көре сала сақпанға тас
салып, көздей бастайды. Жолбарыс енді патшайымға
секіре бергенде, тас оның дәл басына тиеді. Жолбарыс
құлап өледі. Зияд батыр патшайымға жақындап келсе,
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ес-түссіз, жараланып жатқан, бетперде киген жігітті
көреді.
Зияд батыр жылдам үстіндегі көйлекті шешіп, бір
жеңін жыртып, жараны байлап қояды. «Байғұс жігітті
құтқару қажет, оның өліп қалғаны обал болады», - деп
ойлайды ол. Зияд батыр су әкеліп, жаралының бетіне су
себеді, бірақ көмектеспейді. «Бетпердені шешіп, оған су
ішкізу керек», - деген шешімге келеді Зияд батыр.
Бетпердені шешкенде, қара бұйра шаш төгіліп, Зияд
батыр алдында Қамархан жатқанын көреді. Қымбаттым менің, басыңды көтер, мені қинамашы,
мені өлтіргің келе ме, өлтір, бірақ демсіз жатпа,
басыңды көтер, - деп жалынады Зияд батыр.
Көп уақыт өтпей қыз есін жия бастайды. Көзін
ашқанда, жылап отырған бақташының жүзінен Зияд
батырды таниды, өзінің сүйіктісін көріп, қуанғанынан
қайта естен танып қалады. Сол кезде қызметші қыздар
бірінен соң бірі келе бастайды. Олар өліп қалған
жолбарысты, ес-түссіз жатқан патшайымды, оның
алдында бір бақташы еңкейіп, бетіне су шашып
жатқанын көреді.
Қыздар тездетіп аттарынан түседі. Хумаюн жүгіріп
барып, патшайымның басын тізесіне қойып, жылап
отырған кезде Қамархан есін жинапты. Хумаюн
патшайымның қолындағы таңғышты шешіп, дәрі
құяды. Осы арада Қамархан есін жияды. Қыздар оны
патша сарайына тездетіп қайтарғысы келіп еді,
Қамархан келіспейді: - Менің жарам жазылмайынша,
мен ешқайда бармаймын, - дейді.
Ол жерде бұлақ бар еді, ал бұлақтың қасында екі
саялы ағаш болатын. Қызметшілер патшайымды ағаштың астына апарып жатқызды, ал патшайым «Зияд
батыр мені таныды ма екен, әлде танымады ма?» деп
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ойланады. Сосын одан: Қашаннан бері сіз мұнда
бақташы болып жұмыс істейсіз? - деп сұрайды.
Зияд батыр «Өлтіргісі келсе - өлтірсін, не болса да
шындықты айтамын» деп ойлап, былай жауап береді: Иә, сіздің әкеңіз мені қуу туралы үкім шығарғаннан
бері осы жерде бақташы болып жұмыс істеймін.
Патша қызы Зияд батырдан кешірім сұрап: - Бұл
менің кінәм. Сізді қумасын деп, әкешімді көндіре
алмадым, - дейді. - Кінә сізде емес, сіздің әкеңізде, - деп
жауап беріпті жігіт.
Зияд батыр қуанып, өзін асырап алған әкесін
шақыруға кетеді. - Құрметті қонақтарды жақсылап
күту керек, - дейді бақташы ақсақал.
Қыстақтан дәу қазан алып келіп, қазанның астына
от жағып, бес қойды сойып, қыздарға палаудан ауыз
тигізіп, қымыз ішкізді. Арада бірнеше күн өтті, патша
қызының жарасы жазыла бастайды.
Енді ханшайым қыздың әкесі туралы естіңіз.
Қамархан аңшылыққа кеткелі бес күн өтті, ал одан еш
хабар жоқ. Арада тағы да бес күн өтті, патша қызы
туралы тағы да еш хабар жоқ.
Патша бір батырды шақырып: - Міне, бір ай өтті,
қызымнан хабар жоқ, қайда екенін біліп кел. Оны
тауып, бірге алып келіңдер, - дейді.
Ал, сол батыр патшаның қызына үйленгісі келетін.
Сондықтан патшаға жән-тәнімен қызмет етті. Осындай
бұйрықты алғанына ол қуанып, көзді ашып-жұмғанша
жолға жиналады. Өзімен бірге жігіттерді алып,
«Қамарханның қайда екенін тапсақ, онымен сұхбат
құрамыз» деп бір құмыра шарапты алып, жолға
шығады.
Батыр бес күн жүріп, патша қызын табады, ал патша
қызы Зияд батырмен әңгімелесіп отыр екен. Батыр
мұны көріп, көңіл-күйі түсіп кетеді. Аттан түсіп, патша
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қызын ащы сөзбен өкпелетіп алмау үшін амандасып: Әкеңіз сізді уайымдап отыр, мені іздеуге жіберді,- деп
айтады. Мұнда ол батырға арнайы дастархан жайып
күтеді. Батыр құмырадағы шарабын дастарханға
қойды, қыздар болса құйып береді. Батыр екі кесе
шарап ішеді, бір кезде оның басы айналып, көздері
қызарып, тамырларынан қан жүгіреді. Сөйтіп болмашы
нәрсе үшін Зияд батырға тиісе бастайды. -Сен неге
маған кедергі жасап тұрсың? – деп айғайлап, Зияд
батырды жұдырықпен бір қояды. Зияд батыр
ашуланып, жұдырыққа жұдырықпен жауап береді.
Қонаққа келген батырдың аузынан көбік шығып, сол
жерде қайтыс болады.
Батырдың жігіттері Зияд батырға жабылып,
төбелесе бастайды. Зияд батыр бәрін жеңіп, патша
қызына: - Енді бізге осы жерде қалу қауіпті. Басқа елге
кетейік,- дейді. Патша қызы өз қызметші қыздарын
патшағам жіберіп, оларға тапсырма береді: - Егер әкем
мен туралы сұраса, «Қамархан басқа елге кетіп қалды
деп айтыңдар», - дейді. Ол қыздармен қоштасады,
қыздар көз жастарын тия алмай, қалаға оралады.
Зияд батыр мен патша қызы бақташымен қоштасып,
атқа мініп, жолға шығады. Кішкене жол жүреді де,
тоқтап аң аулайды, әрі қарай жолын жалғастырады.
Осылайша бірнеше күн өткен соң, олар Герат қаласына
келіп жетіпті.
Ол жерді патша Хусейн-Мирза басқаратын еді. Олар
керуен-сарайға тоқтайды. Зияд батыр темірші-ұстаның
қолына жұмысқа кіреді. Көп кешікпей Зияд
Қамарханмен некесін қиятын адам іздеп шығады. Сол
сарайға жақын жерде бір шейх тұрады екен. Батыр
шейхтың үйіне барыпты. Шейх үйде жоқ екен. Оның
ұлы шығыпты. Зияд батырдың сөзін есітіп, «Мен өзім
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сендердің некелеріңді қияйын» депті де, Зияд батырға
еріп сарайға келіпті. Неке қиып жатқан кезде қызға
көзі түсіп кетіп, «Әттең, осындай қыздың некесін қиып,
қолдан беріп қойдым» деп өкініп, үйіне қайтыпты. Бір
жолы Зияд батырға шейхтың баласы келіп: - Осы
керуен-сарайда тұрып қайтесіңдер, мен сендерге
өзімнің қаламнан үй тауып қойдым, - дейді.
Осы үй Зияд батырға ұнап қалады. Оның еңбекпен
тапқан кішкене ақшасы бар еді, соны беріп, сол үйге
әйелімен көшіп келеді. Кейіннен шейхтың ұлы Зияд
батырға келіп: - Сіздің әйеліңіз жас, сіз жұмысқа кеткен
кезде ол жалғыз қалады. Біздің үйде бір кемпір бар,
өзінің баласы жоқ. Сол кемпірді сіздікіне жіберсем
қайтеді? - деп сұрапты. Зияд батыр келісімін беріпті.
Шейхтың ұлы бір айлакер кемпірді тауып, оған
аздаған ақша беріп, «Себебін тауып Қамарханды
жолдан тайдыр», - деп, оны Зияд батырдың үйіне алып
барыпты. Кемпір Қамарханмен аналы-қыздай болып
кетіпті. кемпір ертелі-кеш қолында тәспісі, құлшылық
жасайды екен. Қамархан күйеуі жұмысқа кеткен кезде
кілем тоқып, іші пысса ән айтады екен. Кемпір
ақырындап қыздың сеніміне кіріп, шейхтың ұлын
мақтай бастапты. Қамархан айлакер кемпірдің ниетін
сезіп қалапты. Күйеуіне кемпірдің әңгімелерін айтып
беріпті. Сонда Зияд батыр былай деті; «Мен неге ол
менімен қатты достасып кетті деп ойлап едім, е, оның
достығы осындай екен ғой, мейлі, әзірше үндемей тұра
тұр, тағы да не дер екен, көрейік», - депті. Ертесіне
айлакер кемпір шейхтың ұлы туралы тағы да әңгіме
етіп: - Сізді ол кісі қатты жақсы көреді, сол кісіен бір
сөйлессеңіз қайтеді, - депті. Қамархан ашуланып,
кемпірдің жағынан салып қалады. Кемпір шейхтың
баласына барып, бар жайды айтады. Шейхтың ұлы
ашуланыпты. Сол шейхтің баласының қызметшісі
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баукеспе болатын. Шейхтың баласы баукеспені
шақырып алып: - Бүгін кешке еш жаққа кетіп қалма.
Саған бір жұмыс бар еді, - дейді.
Түннің ортасында ейхтың баласы баукеспемен бірге
Зияд батырдың үйіне келеді. Олар Зияд батыр ұйықтап
қалған кезде, оны өлтіріп, Қамарханды ұрлағысы
келеді. Бірақ Қамархан олардың сөзін естіп қояды,
сөйтіп Зияд батырды оятады. Зияд батыр тұрып, үйдің
алдында екі адам тұрғанын көреді. Жастықтың
астынан қылышын алып, баукеспемен айқаса
бастайды. Қамархан болса жүгіріп келіп, шейхтың
баласының жағынан жұдырықпен ұрады, оның беті тез
ісіп кетеді. Зияд батыр сол шейхтың баласын
қылқындыра бастайды.
Шейхтың баласы жалынып: - Жіберіңдерші, мені
аяңыздаршы! - дейді. Патша қызы «Өлтіру керек оны», дейді, бірақ Зияд батыр: - Мақұл, жіберейік
жексұрынды. Тез кетсін, келесі жолы бұндай тірлік
жасамасын, - дейді.
Шейхтың ұлы қашып кетеді де: «Егер патшаға
барып, шағымдансам қайтеді?» деп ойлайды. Ісіп
кеткен бетін орап, сарайға барады.
Хусейн Мырза сарайда ақсүйектермен отыр екен, ал
шейхтың баласы солардың қастарына барып отырады.
Шейхтың баласы келіп, сұлтанға бас иіп: - Патша, біздің
қалаға бір тексіз қаңғыбас әйелімен көшіп келді. Мен
бұлар адал адамдар деп ойлағанмын, үйімді соларға
саттым, ал олар болса мені соққыға жықты. Патша,
оңбаған қаңғыбасты қаладан қуып жіберіңізші,- деп
шағымданады.
Патша ашуланып, айтады: - Оны қумақ тұрмақ,
өлтіру керек, - деп өз күзетшілерін Зияд батырға
жібереді.
Күзетшілер
келіп,
Зияд
батырмен
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Қамарханды алып, қолдарын байлап, патшаға алып
барады. Патша Қамарханды көріп, бәрін ұмытып, Зияд
батырдан: - Қызды қайдан алдың, қай жерден ол? - деп
сұрайды. - Өзінен сұраңыз,- деп жауап береді Зияд
батыр. -Қызды осы жерде қалдыр, өзің кете бер,- дейді
патша Зияд батырға. Бірақ Зияд батыр келіспейді.
Патша ашуланып, жендеттерді шақырып, Зияд
батырды өлтіруге бұйрық береді. Жендеттер Зияд
батырды өлтіруге жетектеп апарады. Бірақ ол бәрін
ұрып-соғып, өзінің темірші-ұстасына қашып кетеді.
Қандай жағдайға душар болғанын, бәрін теміршіұстаға айтып береді, темірші-ұста оған былай деп кеңес
береді: - Жақын жерде үңгір бар, сен сол жаққа
тығылып жат, ал мен қалаға барып, адамдар не айтып
жатқанын естіп келемін. Ертең келіп, саған бәрін айтып
беремін.
Енді патша қызы туралы естіңіз. Басында патша
Қамарханмен жылы сөйлеседі:
- Сені алтынға ораймын, сен барлық патша
қыздарынан бай боласың, менің сарайымда қал, - дейді.
Қамархан оның сөзіне көнбейді. Патша ызаланып
кетеді. Ал, оның бағында ешкім білмейтін, жасырын
жер асты түрмесі бар еді. Патша Қамарханды апарып,
сол түрмеге қамайды. «Зияд батыр қашып кетті» деп
естігенде, қаланың барлық қақпасын жауып, «Қашқынды табыңдар» деп бұйрық береді. Көп іздейді, бірақ
Зияд батырды ешкім таба алмайды.
Кеш батты. Темірші ұста Зияд батыр тығылған
үңгірге келеді, олар әрі қарай не істейтіні туралы
кеңесті. Темірші ұста көп ойланып: - Патшаның Науаи
атты уәзірі бар. Соған барып, барлық оқиғаны айтып
беру керек. Ол әділетті адам, сенің қайғыңа ортақтасып,
көмек береді. - Мақұл, солай істеймін, - дейді Зияд
батыр.
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Түннің ортасында үңгірден шығып, Науаидың үйіне
бет алды. Үйіне келіп есігін ұрады: - Мен алыстан
абыройлы Науаидан кеңес алу үшін келіп тұрмын. Мен
соған
жолығамын,
жіберіңдер,дейді.
Науаи,
әдеттегідей әлі ұйықтаған жоқ еді. Ол түннің ортасына
дейін, кейде таңға дейін шаммен жұмыс істейтін.
Қызметшілер келіп: - Сізге бір жігіт алыстан кеңес
сұрап келіп тұр,- дейді. - Кіргізіңдер, - дейді Науаи.
Зияд батыр кіріп амандасады, Науаиға басына
түскен барлық қиыншылықты айтып береді. Науаи оны
жұбатады: - Уайымдама, патша Қамарханды өлтірмейді,
ертең ол туралы бәрін біліп, саған хабарласамын, дейді.
Ертесіне Науаи патшаның сарайына барып,
бақшасына кіреді. Ол патшаның жер асты түрмесі бар
екенін білетін. Бақшада жүріп, бағбанды көреді. Бағбан
Науаиға бас иіп, бір гүл шоғын береді. Бағбан бақшаға
да, түрмеге де қарап жүреді. Бірақ оны ешкім білмейтін
еді.
Науаи бағбаннан: - Түрмеде жатқан қыз туралы
білесің бе?- деп сұрайды. - Білемін, мырза, - деп бағбан
жауап береді. - Патшаның өзі «Түрмеге қамаңдар» деп
бұйрық берді, - дейді.
Науаи Зияд батырға Қамархан аман-есен екенін
жеткізеді. Ал, өзінің қызметшілеріне патшаның
бақшасындағы жер асты түрмесіне жол қазуды
бұйырады. Үш күннің ішінде жер асты жолын қазып,
Қамарханды түрмеден босатады.
Оған Науаидың үйінен орын дайындап, сол жерге
алып келеді. Науаи Зияд батырға: - Қамархан екеуіңе
менің үйімде ешкім тиіспейді. Бақытты өмір сүре
беріңдер,- дейді.
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Олар Науаидың үйінде үш жыл тұрады. Қамархан
ұлды болады. Ол еңбектеп жүре бастайды. Науаи бір
жолы бақшада жүрсе, суды шолпылдатып отырған
баланы көреді. Науаи оны қолына көтеріп алып, оған
гүл береді. Зия батырдың есігіне жақындағанда: Жыламашы, жаным Қамархан, анаңды сағынғаныңды,
бірақ барып көре алмайтыныңды білемін. Жыламашы,
сабырлы болшы. Менің де жүрегім туған жерімді
сағынады.
Науаи соны естіп, үйіне кіреді. Қамархан көз жасын
сүртіп тұрды да, Науаиға бас иеді. Науаи оған: Уайымдама, қайғырма. Бір ай күтіңдер, содан кейін өзім
сендердің ауылдарыңа апарып, әкелеріңе бәрін
түсіндіремін,- дейді. Бір ай уақыт өтеді. Науаи патшадан
сұранып, төрт сенімді жігіт алып, жолға жинала
бастайды. Жігіттер кетуге бір апта қалғанда, ешкімге
білдіртпей, Қамархан мен Зияд батырды қаладан алып
кетеді, де тауға алып барып жасырып қояды. Науаи
жиналысты аяқтап, жол жүреді. Таудан Зияд батырды,
Қамарханды алып кетеді.
Бірнеше күн жол жүріп, Қамарханның ауылына келіп
жетеді. Патша Науаи туралы естіп, жігіттерді қарсы
алуға жібереді. Патша оны сарайына шақыртады: - Қош
келдіңіз, қандай жағдаймен келіп тұрсыз? – деп
сұрайды.
Науаи: - Екі жазықтының атынан кешірім сұрауға
келіп тұрмын. Егер оларды кешірсеңіз, сіздерде
бірнеше күн қонамын, кешірмесеңіз тап қазір кетіп
қаламын, - дейді.
Сұлтан патша: - Егер ол жазықтылар менің әкемді
өлтірсе де, сіз үшін кешірер едім. Айтыңыз, кім олар?деп сұрайды.
-Науаи «Қамархан мен Зияд батырды алып
келіңдер» деп бұйрық береді. Қамархан кіріп, әкесінің
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кеудесіне құлай кетті. Патша қуанғанынан, талып
қалды. Патша есін жиып, жылап тұрып: - Қызым, сен
қайда жоқ болып кеттің?- деп сұрайды.
Сол кезде Зияд батыр келіп, патшамен амандасады.
Науаи олардың басынан өткен бар жайды айтып береді.
Патша қуанғаннан жеті күн халыққа сый көрсетіп, той
жасады. Зияд батырды өзінің әскер басшысы етіп
тағайындайды.
Зияд батыр бірден таудағы бірге мал баққан кәрі
бақташыға жібереді, оны көлеңкелі бақшаға орналастырады. Зияд батыр қарапайым халықты құрметтеп,
кедей, аш адамдарға көмектеседі.
Науаи бірнеше күн патшаның үйінде қонақта болып,
Гератқа қайта оралды. Ал, Зияд батыр мен Қамархан
шат-шадыман өмір сүріпті.
ЗИЯД БАТЫР
Было или не было, в давние времена жил-был шах по
имени Султан. Была у него дочь красоты несравненной, скромная, умная, ученая. Если кто на нее
хоть раз взглянет, только о том и думать будет, как бы
еще раз на нее взглянуть. Звали ее Камархон.
Не было человека, который мог бы так ловко, как
шахская дочь, из лука стрелять, копье метать, мечом
разить.
Шах Султан свою дочь даже больше, чем сына,
любил. А сколько было женихов у Камархон - и не
перечесть! Из разных стран приходили просить ее руки
сыновья шахов и беков, но все они ей не нравились. Кто
к ней ни сватался, всем Камархон один ответ давала: - Я
замуж не собираюсь.
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Во дворце у султана работал старик-мастер. Во всех
ремеслах был он искусен. Вещи, которые он делал,
очень нравились шаху, и старого мастера поставили
начальником над всеми мастерами.
Был у мастера двадцатилетний сын, статный,
красивый, а к тому же храбрый и умный. Звали его Зияд
батыр. Большой славой он пользовался среди других
батыров. Мастер захотел научить сына своему ремеслу
и говорит: - Сын мой, учись ремеслу, вырастешь - тебе
оно пригодится.
Много времени не прошло, сын всякому ремеслу от
отца научился. Смотрит отец на сына, радуется, а того
не знает, что Зияд батырот любви страдает, мучится,
ночами не спит, слезы льет, по красавице-царевне
тоскует.
Однажды приказала Камархон мастеру сделать лук.
Взялся старик за работу и за нескольку дней сделал
лук. А Зияд батыртайком от отца тоже лук готовил.
Сделал он лук и показал отцу. Посмотрел мастер на его
лук и удивился. У Зияд батыра лук намного лучше, чем
у него самого, получился. Нельзя было взять этот лук в
руки и не полюбоваться его красотой. На луке было
вырезано узорным письмом красивое двустишие о
любви.
Обрадовался очень старый мастер, сына в лоб
поцеловал и говорит ему: - Молодец, сын мой, очень я
рад, что ты так хорошо моим инструментом овладел,
теперь тебе в жизни нищета не грозит.
Свой лук мастер себе оставил, а царевне послал лук,
сделанный Зияд батыром. Очень понравился царевне
лук. Именно такой ей и хотелось получить. Послала она
мастеру дорогие подарки. Мастер был очень старый.
Однажды он заболел - тяжело заболел, никакие
лекарства не помогли - и умер.
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Позвал шах Султан Зияд батыра и назначил его
вместо отца начальником над своими мастерами.
Зашел однажды шах к Камархон и увидел, что она
луком играет. Взял шах в руки лук, отделку его
рассматривает, любуется им, удивляется. Вдруг
заметил шах стихи, которые были на луке вырезаны,
прочитал их, позвал Зияд батыра и спрашивает: - Кто
стихи на луке вырезал?
- Я,- отвечает Зияд батыр. - Мало тебе того, что я
тебя начальником всех мастеров назначил, неблагодарный?! Разозлился шах, позвал палача и приказал
казнить Зияд батыра.
Тут один из визирей кинулся в ноги шаху, попросил
помиловать молодого мастера, от смерти избавить.
Послушал Султан визиря, но все же приказал изгнать
Зияд батыра из города.
Отправился Зияд батырв путь. Ехал он и по степям и
по холмам, много дней ехал, долгий путь проехал и
приехал в горы. Посмотрел - кругом зеленая трава,
воздух чистый человеку сердце радуют, путника на
отдых зовут. Увидел Зияд батыр, что старик пастух
табуны лошадей и отары овец пасет. Подъехал он к
пастуху, поздоровался. Видит старик, что юноша устал,
утомился,- налил ему из бурдюка чашку кумысу. Откуда путь держишь, сынок?- спрашивает пастух. Зияд
батыр все как было пастуху рассказал. Пожалел его
старик и снова спрашивает: - А сейчас куда едешь,
сынок? - Куда же мне ехать сейчас, отец? Куда может
ехать бездомный путник, лишившийся родной земли?
Еду куда глаза глядят. - Вот я у жителей здешних гор
скот пасу,- говорит старик - От отцов, дедов
пастушьему делу научился. Если тебе такая жизнь
понравится, будь моим сыном. По сердцу пришлись
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Зияд батыру слова пастуха. - Отец, если вы меня к себе
берете, да еще своим сыном назвать желаете, я всей
душой у вас остаться согласен.
Так стал Зияд батыр жить у пастуха, пасти овец,
лошадей. Научился он хорошо из пращи стрелять.
Когда дикие звери на стадо нападали, Зияд батыр так
ловко в них пращою камни метал, что многих зверей
убивал. Радовался старик пастух. Прежде каждый год
дикие звери много бед причиняли, а после того как
Зияд батырпришел, стада стали спокойно пастись.
Слава о Зияд батыре далеко по горам пошла. Стали его
люди звать «богатырь-камнеметатель». Так два года
прошло.
Пока Зияд батыр со своим отцом-пастухом стада
пасет, послушайте про шахскую дочь Камархон.
Камархон никому не говорила о том, что она любит
Зияд батыра, но про себя давно уже решила: «Если отец
захочет меня замуж выдать, выйду я только за Зияд
батыра».
После того как шах изгнал Зияд батыра из города,
весь мир в очах Камархон черной пеленой покрылся, с
утра до вечера она про Зияд батыра думала, а по ночам
до раннего рассвета плакала. Долго царевна горе свое
никому не открывала. Было у нее сорок прислужниц.
Старшую из прислужниц звали Хумаюн. Тосковала
Камархон, тосковала и наконец рассказала Хумаюн о
своем горе. Чтобы тоску развеять, стала Камархон часто
на охоту ездить. В один из весенних дней,
отпросившись у отца, Камархон и ее служанки оделись
джигитами и отправились на охоту. Приехали они в лес,
несколько фазанов и других птиц застрелили, а больше
никакой дичи не встретили. Поскакала Камархон
дальше и видит - вдали гора виднеется высотой до
небес. Поехала Камархон к той горе, а в это время из
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оврага выскочил волк. Пустила в него Камархон стрелу,
убила волка, отдала его одной из служанок и поехала
дальше.
Едет Камархон, видит - в лесу пасется олень, в ушах у
него золотые кольца висят, на рогах золотая печать
видна, шея драгоценными ожерельями увешана.
Понравился очень олень Камархон, и захотелось ей
обязательно поймать его. - Поймайте мне оленя,приказывает она девушкам,- только стрел в него не
пускайте, арканами ловите. Смотрите, чтобы никто
оленя не упустил, а если кто оленя упустит - с охоты
прогоню, на весь свет опозорю.
Взяли девушки арканы, стали оленя окружать.
Бросила Хумаюн аркан на оленя, промахнулась. Олень
мимо царевны пробежал. Три раза подряд бросала сама
Камархон аркан, не смогла поймать оленя. Стыдно ей
перед девушками стало, досадно,- помчалась она оленя
догонять. Летел олень, как птица. Конь у царевны был
быстрый, словно ветер, но и он оленя догнать не мог.
Наконец и олень и конь утомились. Олень, задыхаясь,
забежал в пещеру. Царевна обрадовалась, подумала:
«Ну, теперь поймаю», - вошла в пещеру, а в пещере
другой выход был, олень через него проскочил и
убежал. Камархон снова на коня вскочила и погналась
за оленем. Гналась она за ним, гналась и прискакала к
той горе, где Зияд батыр стада пас. Увидев, что какойто всадник гонится за оленем, взял Зияд батыр камень,
заложил в пращу, прицелился и запустил его. Попал
камень в цель и сбил один рог у оленя. Олень на землю
свалился. Разгневалась Камархон, выхватила меч из
ножен и говорит: - Эй, дерзкий пастух! Если б я хотела
оленя убить, я бы его давно убила. Я хотела его живым
поймать. Зачем ты в чужую дичь стреляешь?
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Вдруг из-за скалы выскочил тигр. Конь царевны
испугался и назад отскочил. Камархон упала с коня и
мечом себе руку поранила. А Зияд батыр, как увидел
тигра, заложил камень в пращу, прицелился. Только
собрался тигр на царевну прыгнуть, как камень ему в
голову попал. Тигр упал мертвым. Подошел Зияд
батырк царевне, видит - лежит без сознания раненый
юноша с маской на лице.
Зияд батыр быстро снял с себя рубашку, оторвал
один рукав и рану перевязал. «Надо спасти бедного
юношу,- подумал,- жалко будет, если он зря погибнет».
Принес Зияд батыр воды, на лицо раненого
побрызгал - ничего не помогло. «Надо маску снять,решил Зияд батыр,- дать немного воды выпить». Снял
он с юноши маску, из-под маски черные волнистые
волосы рассыпались, и увидел Зияд батыр, что лежит
перед ним Камархон. - Дорогая моя, подними голову, не
заставляй меня мучиться, ты меня зарубить хотела,
руби, только не лежи так бездыханная, подними свою
голову,- молил Зияд батыр. Прошло немного времени,
девушка стала в себя приходить. Открыла глаза, видит по лицу пастуха слезы текут, стала вглядываться узнала Зияд -батыра, своего любимого, и от радости
опять сознание потеряла.
Тут одна за другой стали девушки-прислужницы
подъезжать, Видят - мертвый тигр лежит, царевна без
сознания, а какой-то пастух над ней склонился, водой
на лицо ей брызгает. Девушки быстро с коней
спрыгнули. Хумаюн подбежала, голову царевны себе на
колени положила, плачет, в чувство ее приводит.
Хумаюн с руки царевны повязку сняла, к ране
лекарство приложила. Тут Камархон в себя пришла.
Хотели
девушки
скорее
в
шахский
дворец
возвратиться, Камархон не согласилась: - Пока рана
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моя не заживет, никуда я отсюда не поеду. Был в том
месте родник и около родника два тенистых дерева.
Прислужницы положили царевну под деревьями, а
царевна думает: «Узнал меня Зияд батыр или не
узнал?». И его спрашивает: - С каких пор вы здесь
пастухом работаете?
Зияд батыр думает: «Убить захочет - пусть убивает;
что бы ни было, правду скажу»,- и отвечает: - Да с тех
пор, как ваш отец меня к изгнанию приговорил.
Царевна извиняется перед Зияд батыром: - Моя
вина. Не смогла я отца упросить, чтоб он вас не
прогонял. Обрадовался Зияд батыри пошел звать
своего приемного отца. - Надо хорошо угостить дорогих
гостей,- говорит старик пастух. Принес он из кишлака
большой котел, огонь под котлом разложил, пять
баранов зарезал, девушек пловом угостил, кумысом
напоил. Прошло несколько дней, и рана царевны
начала заживать.
Послушайте теперь про отца царевны. Пятнадцать
дней прошло с тех пор, как Камархон уехала на охоту, а
от нее вестей нет. Еще пятнадцать дней прошло, а про
царевну ни слуху ни духу. Позвал шах одного богатыря
и говорит: - Вот уже месяц прошел, как от царевны
вестей нет, поезжай узнай, где она. Найди ее, и вместе
возвращайтесь. А тот богатырь на царевне хотел
жениться. Поэтому он шаху верой и правдой служил.
Обрадовался он, получив такое приказание, мигом в
путь собрался. Взял с собой джигитов, кувшин вина и
поехал.
Проехал богатырь пять дней, нашел царевну и
видит: сидит она и беседует с Зияд батыром. Как
увидел это богатырь - огорчился. Боясь, как бы не
обидеть царевну злым словом, слез с коня, поз41

доровался и говорит: - Отец беспокоится о вас, меня на
поиски послал. Тут стали его обедом угощать. Богатырь
кувшин вина принес. Девушки вино разлили. Выпил
богатырь две чашки вина, голова у него закружилась,
глаза покраснели, кровь в жилах закипела. Из-за
какого-то пустяка придрался он к Зияд батыру. Почему мне перечишь?- закричал он, вскочил и ударил
Зияд батыра кулаком. Оскорбился Зияд батыр, на удар
ударом ответил. У приезжего богатыря изо рта пена
пошла, тут он и кончился. Набросились на Зияд батыра
джигиты и затеяли бой-драку. Всех их одолел Зияд
батыри говорит царевне: - Теперь нам здесь оставаться
опасно. Поедем куда-нибудь в другую страну.
Царевна отослала своих девушек-прислужниц к шаху
и дала им наказ: - Если отец про меня спросит, скажите,
что Камархон уехала в другую страну. С плачем
девушки в город возвратились.
А Зияд батыр и царевна попрощались с пастухом,
сели на коней и пустились в путь-дорогу. Проедут
немного, поохотятся, дальше едут. Так за несколько
дней добрались они до города Герата. Правил там шах
Хусейн-Мирза. Остановились они в караван-сарае. Зияд
батырустроился на работу в кузнице. Вскоре они с
Камархон поженились. Пришел к Зияд-батыру
однажды один богатый шейх и говорит: - Зачем вам
жить в караван-сарае, я в своем квартале для вас домик
нашел. Понравился домик Зияд батыру. Было у него
немного заработанных денег, отдал он их и
переселился с женой в этот дом. А слуга у того шейха
был разбойник. Позвал шейх разбойника и говорит: Никуда сегодня вечером не уходи. У меня дело есть. И
вот в полночь он с разбойником пошел к дому Зияд
батыра. Хотели они, когда Зияд батыруснет, убить его и
похитить Камархон. Но Камархон их услышала и Зияд
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батыра разбудила. Зияд батыр встал, видит - перед
домом два человека стоят. Взял он кинжал из-под
подушки и схватился с разбойником. А Камархон
подбежала да как даст богачу кулаком по шеке - у того
щека раздулась. Зияд батыр покончил со слугой, а
царевна повалила на землю богача и душит его.
Шейх просит-молит: - Отпустите меня, пощадите!
Царевна думает: «Убить его надо»,- но Зияд батыр
говорит: - Ладно, отпустим негодяя. Пусть себе
убирается поскорей да в другой раз такими делами не
занимается. Убежал шейх и подумал: «А что, не пойти
ли мне пожаловаться на них шаху?» Повязал распухшую
щеку и отправился во дворец. Сидел во дворце Хусейн
Мирза со своими вельможами, и шейх среди них сидит.
Пришел шейх, поклонился султану и жалуется: Государь, приехал недавно в наш город какой-то
безродный бродяга с девушкой. Я думал, что это
честные люди, дом им продал, а они меня побили.
Прогоните, государь, негодного бродягу из города.
Разгневался шах и говорит: - Так его мало из города
выгнать, казнить надо,- и послал своих стражников к
Зияд батыру. Пришли стражники, взяли Зияд батыра и
Камархон, руки связали и повели к шаху. Как увидел
шах Камархон, все на свете забыл и говорит Зияд
батыру: - Где ты девушку взял, откуда она? - Спросите у
нее самой,- отвечает Зияд батыр. - Оставь девушку
здесь, а сам иди,- говорит шах Зияд батыру, Но Зияд
батырне соглашается, не уходит. Разозлился шах,
позвал палачей, приказал казнить Зияд батыра. Повели
палачи Зияд батыра на казнь. Но он всех перебил и
убежал к своему мастеру-кузнецу. Рассказал он кузнецу
все, что с ним случилось, кузнец посоветовал ему: - Тут
недалеко пещера есть, ты в ней спрячься, а я пойду в
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город, послушаю, что люди говорят. Завтра приду к
тебе и все расскажу.
Послушайте теперь про царевну. Сначала шах с ней
по-хорошему говорил, сулил: - Я тебя озолочу, будешь
ты богаче всех шахских дочерей, оставайся в моем
дворце. Не поддается Камархон уговорам. Разъярился
шах. А в саду у него в подземелье была потайная
тюрьма, про которую никто не знал. Взял шах и бросил
Камархон в ту тюрьму. А когда шах услышал, что Зияд
батырубежал, приказал все ворота в городе запереть и
беглеца найти. Искали, искали Зияд батыра, нигде
найти не смогли. Настал вечер. Пришел кузнец в
пещеру, где Зияд батырспрятался, и стали они
советоваться, что им дальше делать. Подумал, подумал
кузнец - да и говорит: - Есть у шаха визирь Навои. Надо
тебе пойти к нему и про все свои несчастья рассказать.
Человек он справедливый, твоему горю поможет. Ладно,- говорит Зияд батыр,- так и сделаю. Вышел он в
полночь из пещеры и направился в дом Навои.
Постучался и говорит: - Я издалека к достославному
Навои за советом пришел. Пустите меня к нему. Навои,
как обычно, еще не спал. Он до поздней ночи, а то и до
утра, всегда работал со светильником. Пришли к нему
слуги и говорят: - Там какой-то джигит издалека к вам
за советом пришел. - Впустите его,- говорит Навои.
Вошел Зияд батыр, поздоровался, сел и рассказал Навои
про свое горе. Навои его утешил: - Не беспокойся. Шах
не убьет Камархон, завтра я про нее узнаю и тебе
сообщу. Назавтра отправился Навои к шаху во дворец и
зашел в сад. Он-то знал, что у шаха есть подземная
тюрьма. Ходил он по саду, садовника встретил.
Поклонился садовник Навои, букет цветов преподнес.
Садовник и за садом, и за тюрьмой смотрел. Только
никто этого не знал. Навои спрашивает садовника: 44
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Знаешь ли ты про девушку, которая в подземелье
сидит? Знаю, господин,- отвечает садовник.- Сам шах ее
в подземелье приказал бросить. Пошел Навои и
сообщил Зияд батыру, что Камархон жива и здорова. А
людям своим приказал подземный ход копать к саду
шаха.
За три дня подземный ход прокопали и Камархон из
тюрьмы освободили. Привели ее в дом Навои, там ей
место было приготовлено. Навои говорит Зияд батыру:
- Тебя и Камархон в моем доме никто не обидит.
Живите здесь спокойно и счастливо. Прожили они в
доме Навои три года. У Камархон сын родился. Уже он
ходить начал. Однажды проходил Навои по саду, видит
- мальчик сидит и в воде плещется. Взял его Навои на
руки, цветов ему дал. Подошел он к двери Зияд батыра
и слышит, как тот говорит: - Не плачь, дорогая моя
Камархон, знаю я, что по матери родной скучаешь, что
повидать ее не можешь... Не плачь... успокойся. У меня
тоже сердце по родной стране болит... Услышав это,
Навои зашел к ним. Камархон слезы вытерла, встала,
поклонилась Навои, а он говорит ей: - Не горюй, не
печалься. Еще месяц потерпи, а там я сам вас в вашу
страну отвезу и отцу твоему все объясню. Прошел
месяц. Отпросился Навои у шаха в путешествие, взял
четырех верных джигитов и стал в путь-дорогу
снаряжаться. Джигиты за неделю до отъезда тайком
увезли Камархон и Зияд батыра из города и спрятали в
горах. Закончил Навои свои сборы и отправился в путь.
По дороге заехал в горы и взял с собой Камархон и Зияд
батыра.
Несколько дней они ехали, большой путь проехали и
прибыли на родину Камархон. Услышал шах Султан о
Навои и выслал джигитов гостя встречать. Погостил
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Навои несколько дней, шах Султан его во дворец
приглашает: - Добро пожаловать,- говорит,- по какому
делу приехали? Навои ему отвечает: - Приехал я за тем,
чтобы попросить у вас прощения двум провинившимся.
Если вы их простите, я у вас еще несколько дней
погощу, не простите - сейчас уеду. Шах Султан говорит:
- Если б провинившиеся даже и отца моего убили, раз
вы за них просите, все равно прощу. Скажите мне, кто
они. Тут Навои приказал позвать Камархон и Зияд
батыра. Вошла Камархон и бросилась отцу на грудь.
Шах от радости в обморок упал. Привели его в чувство,
шах плачет, спрашивает: - Где же ты пропадала, дочь
моя? Тут Зияд батыр подошел, поздоровался с шахом
Султаном. Шах Султан на радостях пир устроил, семь
дней народ угощал. А Зияд батыра своим
военачальником назначил.
Зияд батыр первым делом послал за старым
пастухом, с которым он в горах вместе скот пас, и
поселил его в тенистом саду. Любил Зияд батыр
простой народ; бедным, голодным, раздетым помогал.
Погостил Навои у шаха несколько дней и домой в Герат
возвратился. А Зияд батыр и Камархон всю жизнь его
добром поминали.
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ҚИЛИЧ БОТИР
ҚЫЛЫШ БАТЫР
КЛЫЧ БАТЫР
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ҚИЛИЧ БОТИР
Бир бор экан, бир йўқ экан, бир замонда Қилич
ботир деган бир полвон бор экан. Кунлардан бир кун
Қилич ботир сафарга чиқибди. Бир неча кун юргандан
кейин бир одамга дуч келибди. Бу одам Қилич ботирга:
- Йўл бўлсин, оғайни,- дебди, Қилич ботир унга: - Мен
Оқбилак ойим олдига бораман, сен нима қилиб
турибсан бу ерда? - деб сўрабди. Қилич ботирга учраган
одам бўзчи экан, у: - Шу томонда Қилич ботир деган
бир полвон чиққан эмиш. Ўша билан курашмоққа
чиқиб турибман, - дебди. Қилич ботир:
- Кел бўлмаса, мен ҳам Қилич ботир билан бирга
юрган эдим, мен билан бир бел ушлашиб қўй, - деган
экан, бўзчи: - Хўп бўлмаса, бир курашиб олайлик,дебди. Шу билан иккаласи кураш бошлабди. Кўп вақт
ўтмабди. Қилич ботир бўзчини кўтариб ерга урибди.
Бўзчи ўрнидан туриб Қилич ботирга: - Кучингга
қойилман. Энди сенга дўст бўлай,- дебди. Қилич ботир
бўзчига икки дона найча бера туриб: - Мана бу
найчаларни ол. Агар биридан қон томса, беғам бўл,
биридан зардоб томса, тезда қанот боғлаб, орқамдан
учиб ет, - деб йўлга тушибди.
Бир қанча йўл юргандан сўнг яна бир одамга дуч
келибди. Бу одам темирчи экан. Бу ҳам: - Ҳа йигит, йўл
бўлсин? - деб сўрабди. Қилич ботир унга: - Мен Оқбилак
ойим олдига бормоқчиман. Хўш, нима учун сен бу ерда
турибсан?- дебди.
Ҳалиги одам Қилич ботирга: - Қилич ботир деган
бир паҳлавон келаётган эмиш, шу билан курашмоққа
чиқиб турибман,- дебди. Қилич ботир: - Мен ҳам Қилич
ботир билан бирга юрган эдим, агар курашмоқчи
бўлсанг, аввал мен билан курашиб кўр, - дебди.

48

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
Шунда темирчи: - Кел бўлмаса, курашайлик, - деб
Қилич ботир билан бел ушлашибди. Қилич ботир
темирчини ҳам йиқитибди. Кейин уни ўрнидан
турғазиб қўйибди. Бунга ҳам икки дона найча бериб-ди:
биридан қон, биридан зардоб томишини, қон том-са,
беғам бўлиш, зардоб томса, орқасидан учиб етиш
кераклигини айтиб, «Битта эдинг, иккита бўлдинг,
ўзим билан учта бўлдик»,- деб йўлга тушибди.
Йўл юриб, йўл юрса ҳам мўл юриб, охири бир
қишлоққа етибди. Бу қишлоқда бир сувчи бор экан, у
ҳам йўлга чиқиб турган экан. Қилич ботир у билан ҳам
сўрашиб, иккиси курашибди. Қилич ботир уни ҳам
йиқитибди. Бунга ҳам ҳалиги найчадан икки дона
берибди: «Сен билан учта бўлдик, ўзим билан тўртта
бўлдик, тўртовимиз ҳам бир киши. Шу найчанинг
биридан қон томса, беғам бўл, биридан зардоб томса,
тезда етиб бор», - деб йўлга тушибди. Юриб-юриб
саҳрода бир гала қўй боқиб юрган чўпонга дуч келибди,
у билан сўрашиб бўлиб:- Бу қўйлар кимники? - деб
сўрабди. Чўпон унга: - Оқбилак ойимники, - деб жавоб
берибди. Қилич ботир: - Оқбилак ойим қаерда? Сиз
биласизми, унга етиш йўли борми? - деб сўраган экан,
чўпон: - Э азамат йигит, сизга ўхшаган бўз йигитлар,
шаҳзодалар уни келиб ололмай, ўзларини нобуд
қилишди. Кўрдингизми, ҳов анави қўрғон сизга
ўхшаганларнинг каллаларидан ясалган. Сиз қандай
қилиб у ерга бора оласиз?- дебди.
Қилич ботир бироз ўйлаб туриб: - Мен албатта
бораман, бунинг учун нима қилиш керак?- деб сўрабди.
Чўпон жавоб берибди: - Сиз бозорга бориб, бир
хуржуннинг икки кўзини тўлатиб кишмиш олинг.
Оқбилак ойимнинг бир оти бор, у кишмиш ейди. Агар
Оқбилак ойимнинг олдига бирор киши кирса, оти
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кишнаб юборади. Оқбилак ойим уйдан чиқиб, келган
кишининг калласини қилич билан узиб ташлайди.
Энди сиз шунга бир ҳийла қиласиз: узоқдан ер тагини
кавлаб бориб, худди от турган жойнинг тагидан
чиқасиз. Бир бордон оласиз. Ҳалиги кишмиш билан
бирга бордонни олиб келиб, тешикнинг оғзига
келтириб қўясиз. Кечаси бўлганда тешикдан чиқиб,
бордонни тешик оғзига тортиб, ўзингиз панада
турасиз, буни отга билдирмайсиз, агар буни от билиб
қолгудай бўлса, сизни пачоқ-пачоқ қилиб юборади.
Оқбилак ойим ухлаган вақтида дарров чиқиб,
кишмишни от охурига соласиз, шу билан Оқбилак
ойимни қўлга киритасиз.
Қилич ботир чўпон билан хайрлашиб, унинг
айтганларини бирма-бир бажаришга киришибди: ерни
кавлаб бориб, отнинг охури ёнидан чиқибди. Отга
билдирмасдан, бордонни тешик оғзига ёпмоқчи бўлиб
турганда, от сезиб қолиб, бирдан кишнаб юборибди.
Буни эшитган Оқбилак ойим ётган еридан тура солиб
от ёнига келибди: - Ҳа, жонивор, нима сир бор, кишнаб
юбординг? - деб отнинг бошини силабди, у ёқ-бу ёқни
кўздан кечирибди, ҳеч нарсанинг шарпасини
сезмагандан кейин, қайтиб кетибди.
Эндигина кўзи уйқуга кетган пайтда от яна
кишнабди. Оқбилак ойим яна чиқибди. Қараса, ҳеч гап
йўқ эмиш. Кейин:- Сен мунча кишнайвердинг, уйқумдан
безовта қилдинг! - деб отга бир-икки қамчи уриб,
сўнгра ичкарига кириб ухлаб қолибди.
Шунда Қилич ботир бирдан чиқиб, отга кишмиш
солибди. От кишмишни ея бошлабди. Қилич ботир
секингина уйга кириб қараса, Оқбилак ойим ухлаб
ётган экан. Тездан унинг боши теварагига қирқта
қозиқ қоқиб, қирқ кокилини қозиқларга боғлаб
қўйибди. Бир вақт Оқбилак ойим уйқудан кўзини очиб
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қараса, тепасида бир йигит тикилиб ўтирган эмиш.
Оқбилак ойим Қилич ботирга қараб: - Не учун келдинг?
Менда нима қасдинг бор? Ўрнимдан турсам, каллангни
оламан! - деб қаттиқ интилибди, лекин кокиллари
қозиқларга боғлангани учун ўрнидан туролмабди ва
Қилич ботирнинг тадбирига қойил қолибди. Сўнгра
йигитга таслим бўлибди, шу билан икковлари бирга
яшай бошлабдилар.
Қилич ботир ҳалиги отни миниб, овга чиқиб
юрибди. Орадан бир неча йил ўтибди. Ҳар қандай
подшоҳ совчи юборса ҳам, Оқбилак ойим асло
унамабди. Ахири Қорахон деган подшоҳ совчиликка
бир кампирни юбориб, унга: «Агар ўша қизни
келтирсанг, бўйинг баробар олтин бераман», дебди.
Кампир эшакка миниб, йўлга тушибди. Қилич
ботирнинг овдан қайтадиган йўли устига бориб,
эшакнинг бир оёғини уриб синдирибди-да, ўзи бир
чеккада ёлғондан йиғлаб ўтираверибди. Сал ўтмай,
Қилич ботир овдан қайтибди. Кампир қилич ботирга
ялиниб, ҳўнг-ҳўнг йиғлабди, эшакнинг оёғини кўрсатиб: - Болам, менга раҳм қил, бу одамзод йўқ чўлбиёбонда қолиб кетиб, ҳалок бўлмай, - дебди. - Қилич
ботирнинг кампирга раҳми келиб, уни орқасига
мингаштириб уйга олиб кетибди. Оқбилак ойим
эрининг шу ишига жуда аччиғланибди ва эрини пана
жойга чақириб олиб: - Бу шум кампирни нега
келтирдингиз? Бошимизни ейди-ку! - деган экан,
Қилич ботир: - Э бунинг қўлидан нима келарди дейсан.
Қайтага сенга далда бўлиб ўтиради, оғирингни енгил
қилади, - дебди.
Кампир Оқбилак ойимга хизмат қилиб юраверибди.
Кунлардан бир кун кампир Оқбилак ойимдан сўрабди: -
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Болам, Қилич ботирнинг жони қаерда бўларкин,
биласизми? Буни билиб олсангиз, ёмон бўлмас.
Оқбилак ойим: - Қандай сўрасам экан? - деса, кампир:
- Кечқурун ботир келганда, унга рўйхуш бермасангиз,
айтади. Ана шу билан биласиз-қўясиз, - дебди.
Кечқурун Қилич ботир овдан келибди. Оқбилак
ойим Қилич ботирга рўйхуш бермабди, отига ҳам
қарамабди: бир бурчакда тўмтайиб ўтираверибди.
Хотинини бу аҳволда кўрган Қилич ботирнинг дили
сиёҳ бўлиб, ўзини қаёққа уришини билмабди. Кейин
сабрсизланиб, Оқбилак ойимдан сўрабди: - Нега
хафасиз, жоним? Нима бўлди сизга?
- Шу чоққача мен сизнинг ҳеч бир нишонангизни
билмайман.
- Хўш, қандай нишонамни?
- Сизнинг жонингиз қаерда туради?
Қилич ботир айтмасликка уринса ҳам, ҳеч илож
бўлмабди. Ахири ноилож бўлиб:
- Менинг жоним қиличимда, қиличсиз асти
юролмайман, - дебди. Оқбилак ойим ёшлик қилиб, бу
сирни ўша ондаёқ маккор кампирга етказибди. Шум
кампир ич-ичидан қувониб, ўзича «ҳмм, муродимга
етар куним ҳам бор экан-а!» дебди. Аммо сир-бой
бермаслик учун Оқбилак ойимга: - Қўйинг-е, болам, бу
гапингизга ишонмайман. Сира ҳам ишонмайман.
Эрингиз сизни алдагандир. Қани бўлмаса, ботир эрта
билан овга кетишида қиличини олиб қўйинг-чи, нима
бўлар экан? - дебди.
Эрталаб Оқбилак ойим эридан қиличини ташлаб
кетишини сўрабди. Қилич ботир хотинини хафа
қилмаслик учун қиличини зўрға берибди ва отланиб,
овга чиқиб кетибди.
Кампир дарров қилични тош билан букиб, сойга
ташлабди. Худди шу пайтда Қилич ботир йўлда
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йиқилиб қолибди. Кампир тездан ёғоч от ясабди: ўнг
қулоғини бураса, учармиш, чап қулоғини бураса,
тушармиш. Ёғоч отни миниб, у ёқ-бу ёққа учириб,
Оқбилак ойимни алдаш пайига тушибди.
- Болам, сиз ҳам миниб боқинг-чи, қанақа бўларкин.
Баҳона билан ҳамма ёқни томоша қилиб келасиз,дебди.
Маккор кампир Оқбилак ойимни орқасига
мингаштириб, учиб кетибди: бир зумда Қорахон
подшоҳнинг шаҳрига етибди. Ўрдага бориб, подшоҳга
таъзим қилиб: - Шоҳим, мана, хизматингизни адо
қилдим: Оқбилак ойимни олиб келдим,- дебди.
Қорахон подшоҳ кампирга кўтарганича тилла бериб
жўнатибди. Кейин қирқ кеча-ю қирқ кундуз тўйтомоша қилибди.
Эндиги сўзни Қилич ботирнинг сафарда учратган
ошналаридан эшитинг. Бирданига ҳалиги бўзчи,
темирчи ва сувчининг найчаларидан зардоб тома
бошлабди. Булар тезлик билан Қилич ботирнинг
ҳолидан хабар олгани келибдилар. Қилич ботирнинг
эшиги олдига келиб қарасалар, бир дарё оқаётган
эмиш.
Бўзчи сувчига қараб: - Сувни боғла!- дебди. Сувчи
сувни боғлабди. Сойга тушиб қараса, ботирнинг қиличи
букилиб ётган эмиш.
Уни темирчига бериб: - Сен буни тўғрилаб пешла! дебди сувчи.Темирчи қилични пешлабди.
Шу билан Қилич ботир ўз ҳолига келибди. Уйга
келиб қараса, Оқбилак ойим йўқ эмиш, уйда эса
ошналари ўтиришган эмиш. Оқбилак ойимни кўп
қидирибди, ҳеч қаердан тополмагандан кейин: - Бу
нима сир? Аттанг, Оқбилак ойим қўлдан кетибди-да! деб қайғурибди.
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Бўзчи, темирчи билан сувчи Қорахон подшоҳнинг
шаҳрига қараб жўнабдилар. Улар жуда кўп юриб, тўй
бошлангунига бир кам қирқ кун бўлди деганда Қорахон
подшоҳнинг шаҳрига етишибди, подшоҳнинг равоғи
тагидан ўтаверишибди. Қарасалар, ҳамма ёқ шовқин,
тўполон эмиш.
Сувчи Қорахон подшоҳнинг хизматкорларидан: Нима гап ўзи? - деб сўраган экан, у: - Тўй бўлаётир, - деб
жавоб берибди. Сувчи: - Қандай тўй? - деб сўраса,
хизматкор:
- Қорахон подшоҳ Оқбилак ойимга уйланмоқчи, дебди.
Учовлари воқеадан хабардор бўлиб, уни Қилич
ботирга айтибдилар. Кейин ҳаммалари маслаҳатни бир
жойга қўйиб, Қорахон подшоҳ ҳузурига жўнабдилар.
Қилич ботир деҳқон ва ҳунармандлардан қўшин
тўплаб, Қорахон подшоҳга қарши қаттиқ жанг
бошлабди. Қорахон подшоҳ асир тушибди. Қилич ботир
бўзчини шу мамлакатга подшоҳ, сувчини унга вазир
қилиб қўйибди. Оқбилак ойимни отга миндириб,
темирчини бошлаб ўз юртига равона бўлибди. Бир неча
вақт йўл юриб, охирида Оқбилак ойимнинг дарё
бўйидаги жойига етишибди. Шу ерда темирчи ҳам улар
билан бирга яшабдилар.
ҚЫЛЫШ БАТЫР
Бар екен де жоқ екен, бір замандарда Кылыш батыр
деген палуан адам өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде
Қылыш батыр сапарға шығыпты. Бірнеше күн
жүргеннен кейін бір адамға жолығыпты. Бұл адам
Қылыш батырға: - Жол болсын, ағайын депті. Қылыш
батыр оған: - Жер бетінен Ақбілек сұлуды іздеп жүрмін,
- деді Қылыш батыр. - Ал сен кімсің, мұнда не істеп

54

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
жүрсің? - Мен тоқымашымын, - деді жолаушы. - Мен
жер бетінде Қылыш батыр бар екенін естіп, сонымен
күш сынасуға іздеп шықтым. - Жолың болды, - деп
мырс етті Қылыш батыр. – Мен Қылыш батырдың бірге
жүрген досымын. Алдымен менімен күресіп көр. Мені
жеңсең, Қылыш батырмен күресесің. - Олай болса,
бастайық! – деді тоқымашы.
Бір-бірімен алыса кетті. Қылыш батыр тоқымашыны тік көтеріп алды да, лезде жерге атып ұрды.
Тоқымашы орнынан тұрып, Қылыш батырдың алдына
бас иді. - Жарайсың! Егер сен мұндай болсаң, Қылыш
батыр қандай болғаны? Қылыш батыр оның қолына екі
темекі сауытты ұстатты да: - Досым, мына сауыттарды
ал да, мені ұмытпа, бұның ішінде темекі тұрғанда, еш
уайымдама, егер одан қан тамса, онда қанат байла да,
маған ұш, күшіміз бір! Біреу едім-енді екеу болдық, дейді де Қылыш батыр тоқымашымен қоштасты да, өз
жолымен кете берді.
Бір шама уақыт өткен соң, тағы да бір жолаушыға
кезікті, ол ұста болып шықты. - Ұзақ жолға шықтың ба?
– деп сұрады ол. - Жер шарынан Ақбілек сұлуды іздеп
жүрмін, - деді Қылыш батыр. - Ал өзің бұл жолда не
істеп тұрсың? - Күш иесі Қылыш батыр келе жатыр деп
естідім. Соны күтіп тұрмын. Сонымен күрескім келеді,деді ұста. - Жолың болды,- деп мырс етті Қылыш батыр.
– Мен Қылыш батырдың бірге жүрген досымын.
Алдымен менімен күресіп көр. - Бастайық, - деді ұста.
Бірін-бірі белден ұстап, жұлқа тартты. Бірақ ұста ұзаққа
шыдамады. Қылыш батыр әп-сәтте оның жауырын
жерге тигізді.
Ұста ренжіген жоқ, өзінің достық ниетін білдірді.
Оған да сауытты берді де: - Бұның ішінде темекі
тұрғанда, еш уайымдама, егер одан қан тамса, онда
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маған жүгір, күшіміз бір! Біреу едім-екеу болдым,
өзімменен үшеу болдық! – деп, ұстамен қоштасып, ары
қарай жөнелді.
Аз жүрді ме, көп жүрдіме алдынан жолаушы кездесті.
Ол су тасушы болып шықты.
Қылыш батыр оны да жеңді. Оған сауыт беріп, шебер
мен ұстаға айтқанын оған да айтты. «Біз үшеу едік-енді
төртеу болдық», -деп қорытындылай сөйледі.
Қылыш батыр ары қарай жөнелді. Жол жүріп, қыр
асып, малшыларға да жетті. - Бұлар кімнің қойы? – деп
қойшыдан сұрады. - Ақбілек сұлудың, - деді қойшы. Ақбілек сұлу қайда тұрады?
- Әй, жігіт, - деді қойшы, - сен сияқты қаншама жас
жігіттер, тіпті патшатың, ханның балалары да келген.
Оларға оған жету қайда! Тек өздерін құртты! Әне, анда
қара, сарай тұр. Қабырғасында сен секілділердің
бастары ілулі тұр. Сен әлі де соған барамын деп тұрсың
ба? Ойлана келе Қылыш батыр: - Ақбілекке қайтсем де
жетемін. Бұл үшін не істеу керек, соны айт? - Базарға
бар да, мейіз тола бір қоржын ал. Ақбілектің аты бар, ол
мейізді жақсы көреді. Аты Ақбілекке біреудің келгенін
сезіп, кісінейді. Сұлу қыз ұйқысынан оянып кетіп,
басын шабады. Ал сен қулыққа көш. Сен осы атқа жер
астымен жол сал. Түнге дейін сол тесікті сабанмен
жауып қой. Өзің жақсылап жасырын, сені ат көріп
қоймасын, әйтпесе құрисың. Кеш батқан кезде, Ақбілек
ұйқыға кетеді, сабанды итеріп, ат ақырға мейізді
төгесің. Сонда Ақбілек сұлу сенікі дей бер.
Қылыш батыр соның бәрін істеді, бірақ сабанмен
жаппақшы болғанда, ат оны сезіп қойды да, кісіней
бастады. Сол уақытта Ақбілек ат қораға кірді. - Не үшін
кісінедің? Тағы не болып қалды? – аттың жалын сипап,
жан-жағына қарап, сұрай бастады. Ештеңе сезбестен ол
өзінің орнына кетті. Қылыш батыр сабанның астынан
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қозғалған кезде, ат тағы да кісінеді. Сұлу қыз атқораға
қайтадан келді. Айналаны қарап еді, ештеңе байқамай
жылқыға айқалады: - Сен неге кісінейсің, маған ұйқы
бермей? - деп қыз, екі рет жылқыны қамшымен ұрып,
өз бөлмесіне кетіп, қалды.
Қылыш батыр түнді тосып, өрмені жылжытып
малдың ақырына мейіз салды. Жылқы барлық нәрсені
ұмытты, ал Қылыш батыр ақырын үйге кірді. Қараса –
сұлу қыз Ақбілек төсектің үстінде қатты ұйықтап,
жатыр екен. Төсектің қасында тез және еппен қырық
қысқа қазық қағып кіргізіп және Ақбілектің қырық
бұрымын байлап қойды. Сұлу қыз шошып оянып кетіп,
қараса оның алдында бір жігіт қарап тұр екен. - Сен
неге келдің? – деп сұрады Ақбілек. - Менен саған не
керек? Қазір тұрып сенің басыңды шауып жіберем!
Төсегінен тұрайын деп, талпынып көріп еді,
шаштары байланып тұрғандықтан, тұра алмады. Сұлу
қыз күліп, Қылыш батырды тапқырлығы үшін мақтап
және былай деп айтты: - Ал жігіт, сен мені жеңіп алдың.
Сол күннен бастап олар бірге тұра бастады.
Ақбілектің сұлулығы туралы Қарахан патша естіді.
Бір айлакер кемпірді шақырып, оған былай деп айтты: Сол қызды маған алып келсең, сенің бойыңнан да
асатын алтын беремін!
Айлакер кемпір есекке отырып алып, асықпай жолға
шықты. Қылыш батырдың аңшылықтан қайтар кезде
жүретін жол бойына келді. Есегінің тұяғын әдейі таспен
ұрып сындырып, ал өзі болса қатты жылап, мұңын
айтып тұрды. Қылыш батыр кемпірден жақындап: - Не
болды сізге? – деп сұрады: - Аяшы мені, балам, - деп
жылап тұрды кемпір, - мені далада жалғыз
қалдырмашы, әйтпесе мен өлемін!
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Қылыш батыр кемпірді қатты аяп, өз атына
отырғызып, үйіне алып келді. Ақбілек сұлу, ашуға
мінді: - Бұл сұм кемпірді не үшін алып келдің?
Басымызға бәле болады, - деген екен,. - Ол не істей
алады, - деп күлді Қылыш батыр. – Бізбен бірге тұрсын.
Саған барлық кезде көмектесіп тұрады.
Кемпір олармен бірге тұрып, үй шаруасына да
көмектесіп жүрді. Бір күні айлакер кемпір Ақбілектен
былай деп сұрады: - Қызым, Қылыш батырдың жаны
қай жерде орналасқан? Сенің білгенің жақсы болар еді. Оны қалай сұрасам болады? – деді Ақбілек. - Қылыш
батыр аңшылықтан кешке жақын үйге келгенде, одан
теріс қара, сол кезде саған айтады, - деді де жырқылдап
күле бастады айлакер кемпір.
Кешке жақын Қылыш батыр аңшылықтан үйге
келді, Ақбілек сұлу оған теріс қарап, бөлменің
бұрышында үндемей отырды. - Сен неге жабырқап
отырсың, жаным менің? Не болды? - деп таң қалды
Қылыш батыр.
- Мен сіз туралы әлі ештеңе білмеймін, - деп жауап
берді Ақбілек.
- Сенің не білгің келеді?
- Сіздің жаныңыз қай жерде орналасқан? - деп
сұрады қыз. Алайда, Қылыш батыр қанша сылтауратып сұрақтан қашса да, Ақбілек сұрауын қоймады.
Бір кезде Қылыш батыр бар шындықты айтып берді: Менің жаным – менің қылышымда. Сол себептен мен
қылышсыз жүре алмаймын, яғни мен Қылыш
батырмын.
Жас, ақылсыз болғанымен, сұлу қыз Ақбілек Қылыш
батырдың бүкіл сөздерін айлакер кемпірге жеткізіп
берді. Ал, оған да керегі де сол еді. Кемпір іштей
қуанып: «Е-е-е, мен де армандаған мақсатыма
жетермін!» дегенімен, дауыстап былай деді: - Адамның
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жаны бір қылышқа сыяды дегенге ешуақытта
сенбеспін! Күйеуіңіз сізді алдады, - деді.
- Қылыш батырдың аңға жиналғанда қылышын
алыңыз. Не болатынын көрерміз?
Ертемен Ақбілек жұбайынан қылышын үйде
қалдыруын өтіндi. Әйелiн ренжіткісі келмейі,
қылышын беріп, аңшылыққа кетiп қалды. Айлакер
кемпір қылышты алып, өзенге лақтырып жібердi. Сол
уакытта Қылыш батыр аттан кұлап, тыныс алмай
жерге құлап түседі. Кемпір сол кезде ағаштан сиқырлы
ат жасаты. Оң жақтағы құлағын бұрып жіберсең аспанға ұшып кетеді, сол жақтағы құлағын бұрып
жіберсең - жерге қонады. Ақбілек таң қалып: - Бұл
қандай ағаш ат? – деп сұрады. - Өзіңіз көріңіз, - деді
кемпір. - Бұл жай ат емес, ұшатын ат. Менің артыма
отырыңыз, бүкіл елдерді ұшып айналып шығайық.
Айлакер кемпір аттың оң жақтағы құлағын бұрып
жіберді де, ол ұшып кетті. Бір минуттан кейін олар
Қарахан патшаның сарайының алдына берып қонды.
Айлакер кемпір Қарахан патшаға басын иіп былай деді:
- Патшам менің, мен сіздің бұйрығыңызды орындадым,
сұлу қыз Ақбілекті алып келдім.
Патша кемпірге көтергенінше алтын беріп, шығарып салыпты. Содан кейін қырық күн және қырық түн
той жасатты.
Ал, енді Қылыш батырға жолда кезіккен достары тоқушы, темірші және су тасушы туралы тыңдаңыздар.
Бәрі бір уақытта темекі сауыттарын алып, оның
ішінен қан аққанын көрді. Көзді ашып-жұмғанша бәрі
жиналып, Қылыш батырдың үйіне келсе, олардың
жолын өзен бөгеп тұрды.
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- Өзенді бөге! - деді тоқушы, су тасушыға. Су тасушы
өзеннен суды тез арада сарқып ішіп алды. Өзеннің түбі
көрінді.
Қараса – өзеннің түбінде Қылыш батырдың
қылышы жатыр. Тоқушы оны теміршіге беріп былай
деп өтінді: - Қылышты өткірле! Темірші қылышты
өткірлеген кезде, Қылыш батыр жатқан жерінен ұшып
тұрып, үсті-басының шаңын қақты. Қараса аты жоқ
екен. Үйіне жаяу кетті. Үйіне келсе, Ақбілек сұлу да жоқ
екеніне көзі жетті.
Оны жолда тоқушы, темірші және су тасушы
кездестірді. - Не болды досым? - деп сұрады бәрі одан. Қайғылы болдым, - деп саңқ етті Қылыш батыр. –
Айлакер кемпір менің Ақбілегімді алып қашты. Тоқушы
қалаға, Қарахан патша тұратын жерге кетті. Халықтың
шулағанын естіді, дабыл гуілдеп, кернейлер тартылып
жатыр.
- Сіздерде не болып жатыр? - деп тоқушы қақпа
қарауылшысынан сұрады - Қалай не болып жатыр?
Үйлену тойы болып жатыр! - деп жауап берді ол. Кімнің үйлену тойы? - Патша сұлу Ақбілекке үйленіп
жатыр.
Тоқушы Қылыш батырға жүгіріп келіп, бәрін айтып
берді. Өз қылышын ұстап алып, Қылыш батыр атқа
мініп, қалаға қарай шауып кетті. Қорықпай сарайға
кіріп, Қарахан патшамен шайқасқа шықты.
Қылыш батыр Қарахан патшаны жеңіп алып, оның
басын шауып тастады. Қылыш батыр тоқушыны қаланың әмірі етіп сайлап, ал темірші мен су тасушыны оған
уәзір етіп сайлапты. Қырық күндік тойдан кейін
Қылыш батыр сұлу қыз Ақбілекті атқа отырғызып,
үйіне қайтыпты. Бірнеше уақыт жол жүріп, Ақбілек
сұлудың дария жағасындағы үйіне келіпті. Осы жерде
олар теміршімен бірге ұзақ өмір сүріпті.
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КЛЫЧ БАТЫР
Жил в давние времена необыкновенной силы
человек по имени Клыч батыр.
Однажды узнал он, что живет на свете красавица АкБиляк, и отправился искать ее по свету. Клыч батыру
попался навстречу прохожий: - Эй, друг, далеко ли
собрался?-спросил он у него. - Ищу я по свету красавицу
Ак-Биляк - ответил Клыч батыр. -А ты кто таков и что
тут делаешь? - Я – ткач -сказал прохожий. - Прослышал
я, что появился в нашей стране силач, по имени Клыч
батыр. Вот ищу его, хочу помериться с ним силой. - Тебе
повезло,- усмехнулся Клыч батыр. - Я друг Клыч
батыра, много ходил с ним вместе. Давай померимся
силами сначала со мной. Одолеешь меня, поборешься с
самим Клыч батыром. - Если так, давай! - ответил ткач.
Схватили они друг друга и давай бороться. Приподнял
Клыч батыр ткача и одним махом бросил его на землю.
Встал ткач и поклонился Клыч батыру. - Молодец! Если
ты такой, что сказать о Клыч батыре?
Клыч батыр дал ему маленькую тыквянку-табакерку
и сказал: - Возьми, друг, эту тыквянку, не забывай меня,
пока в ней будет табак, не беспокойся, а если вдруг из
нее капнет кровь, то беги ко мне что есть силы! Был я
один - теперь нас стало двое.
Простился Клыч батыр с ткачом и поехал дальше.
Прошло не много не мало времени, встретил он на
дороге еще одного прохожего, оказался тот кузнецом. Далеко ли держишь путь?-спросил он Клыч батыра. Ищу я по свету красавицу Ак-Биляк,- ответил Клыч
батыр.- А ты что стоишь здесь на дороге? - Говорят,
едет, какой-то Клыч батыр, силач. Вот жду его. Хочу
побороться с ним,- сказал кузнец. - Тебе повезло. Я друг
61

Клыч батыра,- ответил Клыч батыр. - Если хочешь,
давай поборемся сначала со мной.
- Давай,- ответил кузнец. Схватили они друг друга за
пояса. Но долго не выдержал кузнец. Клыч батыр
быстро положил его на спину. Кузнец не обиделся и
предложил свою дружбу Клыч батыру. Тот и ему дал
тыквянку. - Пока в ней будет табак, ни о чем не
беспокойся,- сказал он,- а если из нее капнет кровь,
немедленно беги ко мне! Был я один, потом нас стало
двое, а теперь - трое!
Простился Клыч батыр с кузнецом и поехал дальше.
Долго ли ехал Клыч батыр, коротко ли, смотрит навстречу ему прохожий. Оказался он водоносом. Клыч
батыр поборол и его. Дал он ему тыквянку и сказал то
же, что и ткачу и кузнецу. «Нас было трое, а с тобой
стало четверо»,- добавил он в заключение.
Поехал Клыч батыр дальше. Ехал он, ехал - и
добрался до степи, где пастух пас стадо баранов: - Чьи
эти овцы? - спросил Клыч батыр у пастуха. - Красавицы
Ак-Биляк,- ответил пастух. - А где живет красавица АкБиляк?
- Эй, джигит,- сказал пастух,- сколько таких
молодцов, даже шахских и ханских сыновей приезжа-ло
к ней. Да где им до нее! Только себя погубили!
Посмотри, вон стоит дворец. Стены его увешаны
головами. Это головы таких, как ты. И ты все еще
думаешь добраться до красавицы. Поразмыслил немного Клыч батыр и сказал: - Непременно я добьюсь АкБиляк. Но скажи, что для этого надо сделать? - Поезжай
на базар и купи полный хурджун кишмиша. У Ак-Биляк
есть конь, он очень любит кишмиш. Если конь видит,
что кто-то хочет пробраться во дворец к Ак-Биляк, он
начинает ржать. Красавица просыпается и отрубает
голову смельчаку. А ты пустись на хитрость. Прокопай
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под землей ход в конюшню этого коня. До ночи
прикрой дыру циновкой и жди. Сам укройся получше,
чтобы конь не видел тебя, не то ты пропал. Как станет
темно и красавица Ак-Биляк уснет, отодвинь циновку,
высыпь кишмиш в ясли. Тогда считай, что красавица
Ак-Биляк твоя.
Клыч батыр так и поступил. Прорыл в конюшне
подземный ход, но когда хотел прикрыть отверстие
циновкой, конь увидел его и заржал. В ту же минуту
красавица Ак-Биляк вошла в конюшню. - Ну чего ты
заржал? Что еще случилось? - спросила она, гладя коню
чолку и оглядываясь по сторонам. Ничего не заметив,
она ушла к себе. Только Клыч батыр шевельнулся под
своей циновкой конь опять заржал. Снова пришла в
конюшню красавица. Осмотрелась - ничего не заметила
и раскричалась на коня. - И что ты ржешь, мешаешь мне
спать,- сказала она, ударила раза два коня плеткой,
ушла к себе и уснула.
Клыч батыр дождался темноты, отодвинул циновку
и насыпал в ясли, кишмиша. Конь забыл обо всем, а
Клыч батыр тихонько вошел в дом. Смотрит красавица Ак-Биляк крепко спит на ложе из сорока
одеял. Быстро и ловко забил он около постели сорок
колышков и привязал сорок косичек Ак-Биляк.
Красавица проснулась и испугалась. Видит - стоит над
ней какой-то юноша и смотрит на нее. - Зачем ты
пришел?- спросила Ак-Биляк.- Что ты хочешь от меня?
Вот встану сейчас и отрублю тебе голову! Попыталась
она подняться с ложа, рванулась, а голова ее привязана.
Засмеялась красавица, похвалила Клыч батыра за
находчивость и сказала: - Ну, джигит, победил ты меня.
Стали они жить вместе.
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Услышал о красоте Ак-Биляк падишах, по имени
Карахан. Позвал он одну хитрую старуху и сказал ей: Привезешь мне ту девушку, насыплю тебе золота выше
твоего роста! Села на осла хитрая старуха и поехала не
торопясь. Добралась она до места, мимо которого
должен был возвращаться с охоты Клыч батыр.
Разбила камнем ноги своему ослу, а сама начала громко
плакать и причитать. Подъехал Клыч батыр и спросил:
- Что с тобой, старая? - Пожалей меня, сынок,причитала хитрая старуха,- не оставляй одну в степи,
не то я погибну! Пожалел Клыч батыр старуху, усадил
ее на коня позади себя и привез домой. Красавица АкБиляк рассердилась. - Зачем ты привез эту старухузлодейку? Она сживет нас со света. - А, что она сумеет
сделать,- рассмеялся Клыч батыр.-Пусть живет у нас.
Будет помогать тебе во всем! Стала старуха жить у них,
хлопотать по хозяйству.
Как-то спросила хитрая старуха у Ак-Биляк: Доченька, не знаете ли, где у Клыч батыра находится
душа?. Было бы хорошо, если бы вы узнали. - А как
спросить его об этом?- сказала Ак-Биляк. - Вечером,
когда Клыч батыр вернется домой с охоты, вы
отвернитесь от него, он вам скажет,- захихикала хитрая
старуха. Вечером, когда Клыч батыр возвратился с
охоты, красавица Ак-Биляк отвернулась от него, села,
насупившись, в угол и так сидела молча. - Что это ты
такая грустная, душа моя? Что случилось? - удивился
Клыч батыр. - До сих пор я ничего не знаю о вас,ответила красавица Ак-Биляк.
- Ну, а что ты хотела узнать? - А где у вас находится
душа? - спросила она. Как ни отговаривался Клыч
батыр, но Ак-Биляк на отстала, пока он ей не рассказал:
- Моя душа - в моей сабле. Поэтому меня и зовут Клыч
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батыр, то есть Сабля-батыр. Без сабли своей я и шагу не
могу ступить.
Молода была, неразумна красавица Ак-Биляк, и
потому в тот же час передала она слова Клыч батыра
хитрой старухе. А той только это и надо было.
Обрадовалась она: «Вот и я достигну теперь желанной
цели!» Вслух она только сказала: - Никогда я не поверю,
чтобы душа человека помещалась в какой-то сабле!
Муж обманул вас. - Возьмите у Клыч батыра саблю,
когда он утром соберется на охоту. Посмотрим, что
будет? Утром Ак-Биляк попросила мужа оставить свою
саблю дома. Не хотел он обидеть жену, отдал ей саблю,
а сам уехал на охоту. Хитрая старуха, утащила саблю и
бросила ее в реку. И в ту же минуту Клыч батыр упал с
коня на землю бездыханный. А старуха тем временем
сделала из щепок коня, да не обыкновенного, а
волшебного. Повернешь ему правое ухо - он взлетит в
небо, повернешь левое ухо - опустится на землю.
Удивилась Ак-Биляк: что это за деревянный конь? - А
вы сами посмотрите,- сказала старуха - Не простой это
конь, а летающий. Сядьте-ка позади меня на этого коня,
облетим мы многие страны и посмотрим их. Повернула
хитрая старуха правое ухо деревянному коню, он
взвился и полетел. Спустя минуту они оказались уже во
дворце падишаха Карахана. Отвесила хитрая старуха
поклон Карахану и сказала: - Мой падишах, я исполнила
твое приказание, привезла тебе красавицу Ак-Биляк.
Царь велел выдать старухе столько золота, сколько
она смогла унести, а потом устроил пир на сорок дней и
сорок ночей.
А теперь послушайте о друзьях Клыч батыра - ткаче,
кузнеце и водоносе. Все в один час, в одно мгновенье
взяли свои тыквянки, видят - из них капает кровь.
65

Мигом собрались они и побежали. Прибегают они к
дому Клыч батыра, а путь им преграждает река. Выбери воду из реки! - сказал ткач водоносу. Водонос
быстро выбрал воду кожаным ведром, и дно реки
оголилось. Смотрит - а там сабля Клыч батыра. Отдал
ткач ее кузнецу и попросил: - Наточи ее! Кузнец
наточил саблю и в ту же минуту Клыч батыр в том
месте, где упал он бездыханный на землю, встал и
отряхнулся. Видит - коня нет. Пошел он домой пеш-ком.
Пришел - а красавица Ак-Бйляк исчезла. Встретили его
ткач, кузнец и водонос. - Что случилось, друг? спросили они его в один голос. - Горе мне! - воскликнул
Клыч батыр.- Похитила злая старуха у меня Ак-Биляк .
Ткач пошел в город, где жил падишах Карахан. Слышит
- народ шумит, барабаны гудят, трубы трубят. - Что у
вас случилось? - спросил ткач у привратника. - Как что?
Свадьбу справляют,- ответил тот.
- А какая свадьба? - Царь женится на красавице АкБиляк. Прибежал ткач к Клыч батыру и рассказал обо
всем. Схватил свой меч Клыч батыр, вскочил на коня и
поехал в город. Смело вошел он во дворец и сразился с
падишахом Караханом. Победил Клыч батыр Карахана
и отрубил ему голову. Повелителем страны Клыч батыр
назначил ткача, а визирями кузнеца и водоноса. После
пира, продолжавшегося сорок дней, усадил Клыч батыр
красавицу Ак-Биляк на коня и вернулся с ней домой.
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ҚАҲРАМОН
ҚАХРАМАН
КАХРАМОН
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ҚАҲРАМОН
Бор экан, йўқ экан, оч экан, тўқ экан, бўри баковул
экан, тулки ясовул экан, қарға қақимчи экан, чумчуқ
чақимчи экан, ғоз карнайчи экан, ўрдак сурнайчи экан,
тошбақа тарозбон экан, қурбақа ундан қарздор экан.
Қадим замонларда ажойиб бир шаҳар бор экан. Унга
ҳеч қанақа ёв теголмагани учун бу шаҳарни Тинч шаҳар
деб аташар экан. Подшоҳ шаҳарни ёвдан қўриқлаш
учун ҳисобсиз лашкар, паҳлавонлар сақлар экан.
Паҳлавонлар орасида Қаҳрамон деган бир йигитнинг
донғи оламга тарқалган экан. Қаҳрамон паҳлавонлар
ичида энг кичиги ҳам энг ботири ва кучлиси экан.
Тинч шаҳарга ёв ҳужум қилиб келса, Қаҳрамоннинг
бир ҳамласи билан тумтарақай бўлиб кетар экан.
Шунинг учун халқ Қаҳрамонни жуда ҳурмат қилар экан.
Кунлардан бир куни Тинч шаҳар подшосига узоқ
мамлакат подшоҳи Забун шоҳдан чопар нома келтирибди. Подшоҳ номани ўқибди: «Мен ким Забун, Сиз
улуғ мартабали шоҳга маълум қиламанки, менинг
шаҳримда уч кундирки, номаълум бир дев пайдо бўлиб,
бутун паҳлавонларимни қириб ташлади. Энди тинч
халқни қираётибди. Сиз ўз забардаст паҳлавонларингизни юбориб, мени ва халқимни бу балодан
қутқарсангиз, деб илтимос қилувчи, Забуншоҳ».
Подшоҳ вазирларини, лашкарбошларини ва атоқли
паҳлавонларини маслаҳат учун саройга чақирибди,
номани ҳаммага эшиттирибди.
Кейин паҳлавонларга қараб: «Забуншоҳга ёрдам
беришга ким талабгор?» деб сўрабди. Паҳлавонлардан
овоз чиқмабди. Шоҳ яна қайтариб сўрабди. Яна ҳеч ким
индамабди. Подшоҳ ғазаб билан учинчи марта сўрабди.
Шунда Қаҳрамон ўрнидан ирғиб туриб, таъзим билан
жавоб берибди: - Шоҳим, аввалги икки марта
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сўраганингизда бу ерда ўтирган, мендан ёши улуғ
полвонлар жавоб берармикан деб, одоб юзасидан жим
турдим, аммо ҳеч ким ғинг демади, учинчи марта
сўраганингизда ғайратимга чидолмай ўрнимдан турдим. Агар лойиқ топсангиз, менга ижозат беринг,
номаълум дев билан олишиб, ўз кучимни ва толейимни
бир синаб кўрсам.
Подшоҳ ижозат берибди. Қаҳрамон саройдан чиқиб,
сафар жабдуқларини ҳозирлашга киришибди. Аслаҳаяроғларини қирқ каркидонга ортибди, ўзи катта бир
каркидонга миниб, йўлга равона бўлибди. Қаҳрамон
кеча-ю кундуз йўл юрибди, йўл юрса ҳам мўл юрибди,
чўлма-чўл, тоғма-тоғ юриб, бир баланд тоғга етиб
келибди. Дам олай деб каркидондан тушибди. У ёқ-бу
ёқни томоша қилибди. Бир ғорга рўпара келиб
қолибди. Қараса, ғорга узун йўл тушган экан. Қаҳрамон
ҳайрон бўлиб: «Бу қанақа ер экан?» деб ўйлаб қолибди.
Кейин: «Ҳа, майли, нима бўлса бўлар, таваккал», деб
ғорнинг ичига кириб кетибди. Қараса, рўпарасида бир
темир дарвоза турганмиш. Дарвозанинг ўртасида
Қаҳрамоннинг номи ёзилган. Қаҳрамон ҳайрон
бўлибди. Зўр билан темир дарвозани очиб ичкарига
кирибди. Қараса, ичкарида бўйинларига йўғон занжир
осилган ўн икки дев ётган эмиш. - Сизларни ким банди
қилди? - деб сўрабди Қаҳрамон. Девларнинг орасида
Сангги деган бир барваста дев бор экан, ҳамма девлар
ичида энг зўри ўша дев экан. Сангги дев:- Бизни сенинг
Саквон деган бобонг банд этиб, таслим қилиб кетган, деб жавоб берибди.
Қаҳрамон Сангги девдан бу гапни эшитиб,
девларнинг бўйнидан бандларини узиб ташлабди.
Уларни озод қилибди. Девлар хурсанд бўлиб,
Қаҳрамондан «Қаёққа кетяпсан» деб сўрабдилар.
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Қаҳрамон
номаълум
дев
билан
олишишга
кетаётганини айтибди. Сангги дев Қаҳрамонга қараб: Сен бизни банддан озод қилдинг. Энди биз ўн икки дев
хизматингда бўламиз, номаълум девни йўқ қилишга
ёрдамлашамиз, - дебди. Қаҳрамон уларни ёнига олиб,
йўлга равона бўлибди. Қаҳрамон йўл юрибди, йўл юрса
ҳам мўл юрибди. Охири Забуншоҳнинг шаҳрига етибди.
Қаҳрамон ёнидаги девларга қараб: - Ҳар биттанг
шаҳарнинг ҳар томонидан наъра тортиб кирасан.
Номаълум дев кимнинг қўлига тушса ўлдирмасдан,
Забуншоҳга олиб бориб топширсин! - дебди.
Девлар ўн икки томондан ҳужум қилиб, шаҳарга
кирибдилар. Қаҳрамон бўлса, шаҳарнинг катта темир
дарвозасини даст кўтариб, ирғитиб ташлабди,
ҳайқириб шаҳарга кирибди.
Номаълум дев бу наъраларни эшитиб, дарҳол
девларнинг олдига етиб келибди. Улар билан жанг
қила бошлабди. Узоқ олишгандан кейин, охири ўн бир
девни ярадор қилибди. Яраланмаган ёлғиз Сангги дев
қолибди. Номаълум дев Сангги дев билан олишиб
турганда, Қаҳрамон етиб келибди. Номаълум дев
Қаҳрамоннинг овозини эшитиб, Сангги дев билан
олишишни қўйиб, унга ҳамла қила кетибди. Иккаласи
гурзибозлик қилишибди.
Жанг ажрим бўлмабди. Кейин найзабозлик
қилишибди. Яна жанг бир ёқли бўлмабди. Шу зайилда
етти кеча-етти кундуз дам олмай, ҳарб-у зарб қилишиб,
охири гал қиличбозликка келибди. Қиличбозлик
қилиша-қилиша
охири
Қаҳрамоннинг
қиличи
номаълум девнинг ўнг жимжилоғини узиб ташлабди.
Номаълум дев Қаҳрамондан соғ қутулмаслигига кўзи
етиб, афсус билан дарров кўздан ғойиб бўлиб кетибди.
Қаҳрамон ўз рақибининг бирдан ғойиб бўлганини
кўриб жуда ҳайрон бўлибди. Кейин Сангги девга: 70
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Тезда ўн бир девни олиб, номаълум девни қаердан
бўлса ҳам топиб кел, мен Забуншоҳ саройида бўламан, деб буйруқ қилибди, ўзи Забуншоҳ саройига қараб
жўнабди. Сангги дев бўлса, ёнига ўн бир девни олиб,
номаълум девни ахтариб кетибди.
Номаълум девнинг овози ўчганини ва Қаҳрамоннинг
ўз саройига келаётганини билган Забуншоҳ карнайсурнай чалдириб, Қаҳрамонни тантана билан кутиб
олибди. Кейин Қаҳрамоннинг шарафига етти кеча-ю
етти кундуз эл-у юртга тўй берибди.
Булар шу ерда тўй қилиб тура турсин, икки оғиз
гапни Сангги девдан эшитинг:
Сангги дев ўз шериклари билан номаълум девни
қидириб, бормаган ери, қадам қўймаган манзили
қолмабди. Сангги дев ўн бир кеча-ю ўн бир кундуз
номаълум девни ахтариб, тополмабди. Ахири ноилож
Қаҳрамоннинг олдига келиб: «Номаълум девни
тополмадик», дебди. Қаҳрамон бу хабарни эшитиб, хафа
бўлибди. Кейин Забуншоҳга: -Бу дом-у дараксиз бўлиб
кетган дев қанақа дев эди? Нима учун у сизнинг
шаҳрингизни вайрон қилди?- деб сўрабди. Забуншоҳ: Бу девнинг номи Аквон. У жуда забардаст, маккор ва
золим бир дев. У бир куни менга совчи юбориб: «Қизи
малика Зубайда Зулфиқорани менга берсин, унасаунагани, унамаса халқини қираман, шаҳрини вайрон
қиламан, ўзини ўлдираман, қизини асир оламан»,
дебди. Мен: «Аквон дев одамзод эмас, шунинг учун
қизим Зубайда Зулфиқорани унга бермайман», деб
совчиларни жўнатиб юбордим. Шундан кейин
Аквоннинг ғазаби келиб, шаҳримга юриш қилди.
Қаҳрамон бу сўзларни эшитиб ҳайрон бўлибди ва:
«Шаҳрингизга ҳужум қилган Аквон дев экан, нега
бўлмаса бизга юборган хатингизда унинг номини
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яшириб, номаълум дев деб ёздингиз», деб сўрабди.
Забуншоҳ: - Бундай қилганимга сабаб шуки, агар Аквон
девнинг номини ёзсам, уни эшитган полвонлар қўрқиб,
менга ёрдам беришга келмайди, деб ўйладим, - деб
жавоб берибди. Кейин Забуншоҳ: - Бизни ўлимдан
қутқардинг, сендан жуда миннатдормиз, баракалла, дебди. Шундан кейин Забуншоҳ Қаҳрамоннинг
шарафига қирқ кеча-ю қирқ кундуз карнай-сурнай
чалдириб, юртга томоша қилиб берибди. Тўйдан кейин
Қаҳрамон Забуншоҳга: «Мени жуда сийладингиз. Мени
деб қирқ кеча-ю қирқ кундуз юртга тўй бердингиз, мен
жуда хурсандман, аммо ўз юртимни соғиндим, агар
рухсат берсангиз, энди ўз шаҳримга кетсам, дебди.
абуншоҳ Қаҳрамондан: «Яна бир неча кун туринг», деб
илтимос қилибди, аммо Қаҳрамон унамабди. Охири
ноилож жавоб бериб, беҳисоб совғалар, иззат-у
икромлар билан Қаҳрамонни ўз юртига жўнатибди.
Қаҳрамон совғаларни каркидонларга ортиб, каркидонига миниб, кечаси салқинда шаҳрим қайдасан, деб
йўлга равона бўлибди. Бир вақт Қаҳрамон шаҳардан
чиқиб, тоғнинг этагига етган экан, орқасидан «Тўхта,
Қаҳрамон!» деган овоз эшитилибди. Қаҳрамон каркидонини тўхтатиб, орқасига қайрилиб қараса, ниқобдор
бир одам келаётган эмиш. Қаҳрамон уни кўриб, яна
бирор душман бўлмасин, деб қиличини ғилофидан
суғуриб, жангга ҳозирланиб турибди. Бир вақт
ниқобдор Қаҳрамоннинг олдига етиб келиб, юзидан
ниқобини олса, кеча кундузга айланиб кетибди.
Қаҳрамон қараса, қаршисида моҳ талъатли ажойиб бир
йигит турибди. Қаҳрамон ёш йигитнинг ҳуснига қойил
қолиб сўрабди: «Гўзал йигит, кимсан? Нима учун мени
тўхтатдинг? Менда нима ишинг бор?» Ниқобдор:
«Қаҳрамон,
мен
Забуншоҳнинг
қизи
Зубайда
Зулфиқораман. Сенинг ботирлигинг, мардлигингга
72

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
қойил қолдик. Энди сендан бир илтимосим бор:
душман тирик бўлса, ҳамма вақт душманлик
қилаверади, душмандан қутулмоқ учун уни ўлдириш,
йўқ қилиш керак. Шунинг учун сен аввал, қаерда
бўлмасин, Аквон девни топиб ўлдирсанг», дебди.
Зубайда Зулфиқоранинг бу илтимоси Қаҳрамонга
маъқул бўлибди. У Зулфиқорага: - Мен шу соатдан
бошлаб Аквон девнинг пайига тушаман. Етти қават
ернинг тагига кириб кетса ҳам топаман, то унинг
калласини олмагунча, келмайман, - дебди. Шундай
қилиб, иккаласи маслаҳатни бир ерга қўйиб, тонг билан
шаҳарга қайтишибди. Зубайда Зулфиқора ўз кўшкига
кетибди. Қаҳрамон бўлса, Забуншоҳнинг саройига
борибди. Забуншоҳ Қаҳрамоннинг қайтиб келганини
кўриб, жуда хурсанд бўлибди. Аммо Қаҳрамон нима
учун қайтиб келганини Забуншоҳга билдирмабди: Иложи бўлса, жами қуръачиларингизни йиғдириб,
қуръа очдирсангиз, Аквон дев қаёққа қочганини менга
билиб берсалар, - дебди. Забуншоҳ қуръачиларни
чақириб, қуръа очдирибди. Қуръачилар Аквон девнинг
етти зулмат дарёсининг нариёғидаги Қавс деган бир
шаҳарга ўтиб кетганидан хабар берибдилар. Қаҳрамон
қуръачилардан: - Бу етти зулмат дарёсидан қандай
қилиб ўтиб бўлади, - деб сўрабди. Қуръачилардан бири:
- Етти зулмат дарёсидан ўтишнинг ҳеч иложи йўқ, аммо
семурғ деган бир қуш бор, фақат ўшагина олиб ўта
олади. Лекин семурғни бу ишга ҳеч ким кўндира
олмайди, - деб жавоб берибди. Қаҳрамон: - Семурғнинг
уяси қаерда? - деб сўрабди. Қуръачилар: - Шаҳарнинг
чеккасида бир юз етмиш ёшга кирган бир мўйсафид
бор. Ўшандан бориб сўрасанг, айтиб беради, - дебдилар.
Қаҳрамон саройдан чиқиб, тўғри ўша мўйсафиднинг
олдига бориб, муддаосини айтибди. Чол Қаҳрамонга
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семурғнинг яшаш ерини айтиб: - Семурғ ҳар йили бола
очади, аммо ҳар йили унинг болаларини бир аждар
келиб еб кетади. Агарда сен ўша аждарни ўлдириб,
семурғнинг болаларини ўлимдан қутқарсанг, семурғ
ҳам етти зулматдан сени ўтказиб қўяди, - дебди.
Қаҳрамон чолдан бу сўзларни эшитиб, яроғаслаҳаларини тақиб семурғ уя солган манзилга қараб
равона бўлибди. Қаҳрамон йўл юрибди, йўл юрса ҳам
мўл юрибди. Охири катта бир тоғга етибди. Тоғ жуда
баланд экан, унинг чўққисида бир катта чинор бор
экан, семурғнинг уяси ўша чинорнинг учида экан.
Семурғ бир ой, бир ярим ой йўқ бўлиб кетиб,
болаларига овқат йиғиб келар экан. Худди ана шундай
семурғ уйида бўлмаган вақтларида аждар унинг
болаларини еб кетар экан.
Қаҳрамон тоғга чиқибди. Чинорнинг ёнига келиб,
семурғнинг уясига кўз солибди. Семурғ болалари
аждарнинг келишидан қўрқиб, йиғлаб туришган экан.
Қаҳрамон атрофни қараб чиқиб, ҳали аждардан дарак
йўқлигини билибди ва «Ҳойнаҳой аждар яқинда келса
керак», деб чинорнинг яқинидан бир чоҳ қазиб, ичига
тушиб, аждарни пойлаб ётибди.
Бир вақт узоқдан бир нарса дарёга ўхшаб, ялтираб
кўринибди. Бу аждар экан. У пишқириб оғзидан ўтлар
сочиб, яқинлаша бошлабди. Уни кўриб семурғ болалари чирқиллашиб, қалтирашиб, оналарини йўқлай
бошлабдилар. Қаҳрамон аждар келаётганини билибди.
Қаҳрамон ўқ-камонини тайёрлаб кутиб турибди. Бир
вақт аждар етиб келиб, чинорга тирмашиб чиқа
бошлабди. У семурғнинг болаларига яқинлашиб, энди
ейман деб қўлини чўзган пайтда, Қаҳрамон камондан
кетма-кет икки ўқ узибди. Икки ўқ ғизиллаб бориб
аждарнинг икки қўлидан тешиб ўтиб чинорга
қадалибди. Аждарнинг қўллари чинорга михланиб
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қолибди. Аждар оғзидан ўт сочиб, тўрт оёғи билан
ҳаракат қилган экан, Қаҳрамон камондан яна кетма-кет
тўртта ўқни бўшатиб, оёғини ҳам чинорга тақа-тақ
михлаб ташлабди. Шундан кейин ғазабланган аждар
семурғ болаларини дамига тортгани оғзини очибди.
Қаҳрамон камондан устма-уст еттита ўқни бўшатиб,
аждарнинг бошини ҳам чинорга михлабди. Миясидан
етти ўқ тешиб ўтган аждар семурғ болаларининг
қаршисида худди дарахтга кериб қўйилган мол
терисидай бўлиб ўлиб қолибди.
Семурғ болалари аждарнинг бундай ҳолга тушганига
ҳайрон бўлишиб: «Бизга бундай яхшилик қилган ким
экан?», деб уяларидан бошларини чиқариб қарасалар,
бир одамзод камонини бўйнига илаётган эмиш, семурғ
болалари: «Аждарни ўлдириб, бизни ўлимдан
қутқарган шу одамзод бўлса керак», деб Қаҳрамонни ўз
ёнларига
чақирибдилар.
Қаҳрамон
семурғ
болаларининг олдига чиқибди. Семурғ болалари
Қаҳрамоннинг мардлигига қойил қолиб: «Эй одамзод,
аждарни ўлдириб, бизни ўлимдан қутқаришдан
мақсадинг нима?» - деб сўрабдилар. Қаҳрамон семурғ
болаларига ўз бошидан кечирган воқеаларни бирмабир айтиб берибди. Кейин: «Менинг сизларга қилган бу
яхшилигим учун семурғ мени етти зулматдан ўтказиб
қўярмикан?» деб сўрабди. Семурғ болалари: - Албатта,
ўтказиб қўяди. Агар онамиз унамаса, биз ўзимиз
биринчи марта қанот чиқариб учганимизда сени
ўтказиб қўямиз, - деб жавоб берибдилар. Шундай
қилиб, маслаҳатни бир ерга қўйиб, семурғнинг келар
вақтини кутибдилар.
Бир кун ҳаво булут бўлиб, бўрон туриб, чақмоқ
чақиб, жала қуйиб ҳамма ёқ тўс-тўполон бўлибди.
Қаҳрамон: «Бу нима гап?» деб сўрабди. Семурғ
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болалари: - Қўрқма, нафасидан бўрон қўзғалиб, оҳидан
чақмоқ чақилиб, кўз ёшидан жала қуйилиб онамиз
келаётибди, - деб жавоб берибдилар. Кейин: «Онамиз
ёнимизда одамзод турганини кўриб, бирдан дарғазаб
бўлмасин», деб Қаҳрамонни қанотларининг остига
яшириб қўйибдилар.
Бир вақт семурғ етиб келибди. Қараса, болалари
тирик, аждар ўлиб ётибди. Бу аҳволни кўргач, жуда
хурсанд бўлиб кетибди. Кейин болаларидан: «Аждарни
ким ўлдирди?» деб сўрабди. Болалари: - Бир қошиқ
қонимиздан кечсанг айтамиз, - дебдилар. Семурғ:
«Кечдим, айтинглар», дебди. Семурғ болалари
қанотлари остидаги Қаҳрамонни чиқариб: «Аждарни
ўлдириб, бизни ўлимдан қутқарган Қаҳрамон мана»,
деб оналарига кўрсатибдилар,
Қаҳрамон ўз қаршисидаги қанотлари юз газ, оёқлари
қирқ газ, бўйи ўн газ баҳайбат қушни кўриб, бирдан
кайфи учиб кетибди. Семурғ: - Қўрқма, болаларимга
қилган яхшилигинг учун раҳмат сенга, тила
тилагингни, - дебди. Қаҳрамон: - Мени етти зулматдан
ўтказиб қўйишингизни сўрайман, - дебди. Семурғ: Жуда қийин бир ишни сўрадинг, майли, шу икки
боламни ўлимдан қутқарганинг учун сени етти
зулматдан ўтказиб қўяман. Бўлмаса, сен икки ойга
етарли овқат ва сув тайёрла, етти кундан кейин йўлга
тушамиз, - дебди.Қаҳрамон етти кун ичида икки ойлик
озиқ-овқат ва сув ҳозирлаб, семурғнинг олдига олиб
келибди. Уларни семурғнинг устига ортибди. Семурғ
болалари билан хайрлашиб, устига Қаҳрамонни
миндириб, Қавс шаҳрига қараб учибди.
Семурғ Қаҳрамонни зулмат ичига олиб кириб
кетибди. Қаҳрамон икки ой ичида бир марта ҳам
ёруғлик кўрмабди. Пастга қараса, сув; осмонга қараса,
зулмат. Қаҳрамон йўл-йўлакай семурғга ўнг ёнига
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қараса - овқат, чап ёнига қараса - сув бериб борибди.
Овқат, сув энди тугай деганда, ёруғликка чиқибди.
Қаҳрамон пастга қараса, катта бир шаҳар кўринибди.
Семурғ:- Ана, Қавс шаҳрига етдик,- деб пастга тушиб,
шаҳардан ташқарироқ бир ерга қўнибди.
Бу шаҳарнинг ери пўлатдан экан. Шаҳарнинг сирини
билмаган одам юролмас экан. Чунки Аквон бу ерга
кўчиб келгандан кейин, ҳойнаҳой, Қаҳрамон излаб
келиб, мени қўймайди деб, шаҳар атрофини
тилсимланган пўлат сим билан ўраб қўйган экан. Бу
тилсимларга кимда-ким тегиб кетса, улар дарров овоз
чиқариб, Аквон девни огоҳлантирар экан.
Қаҳрамон семурғнинг устидан тушиб, шаҳарга
яқинлашибди. Билмасдан симга тегиб кетибди. Бирдан
симлардан овоз кўтарилиб, шаҳар ичидан катта-катта
барзанги девлар чиқиб, Қаҳрамонга ҳамла қила
бошлабдилар. Қаҳрамон ҳам қўлига қиличини олиб,
жангга кириб кетибди.
Семурғ қараса, Қаҳрамоннинг ёлғиз ўзи мингтача
дев билан жанг қилаётибди. Семурғ «Қаҳрамон ёлғиз,
девлар кўп, агар Қаҳрамонга ёрдам бермасам, девлар
кўплик қилиб кетар», деб тезда тоғга учиб бориб,
тоғдан катта-катта тошларни кўчириб келиб,
девларнинг устига ёғдира бошлабди. Девларнинг кўпи
шу замониёқ тил тортмай ўлибди. Тирик қолганлари
тум-тарақай бўлиб, ҳар томонга қочибди. Қаҳрамон
бўлса, девларни тутдай тўкибди. Бир вақт қараса,
буларнинг ичида Аквон дев йўқ. Қаҳрамон девларнинг
қонидан кечиб юриб, Аквон девни қидира бошлабди.
Охири уни бир ғорда бир тўда девлар билан ичкилик
ичиб, базм қилиб ўтирган ҳолда топибди. Аквон дев
ноилож Қаҳрамон билан жангга тушибди. Иккаласи
қирқ кеча-ю қирқ кундуз дам олмай жанг қилибди,
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охири Қаҳрамон Аквоннинг тинкасини қуритибди,
калласини қилич билан шартта кесиб, катта бир
қанорга солибди. Кейин қанорни орқалаганича
семурғнинг олдига етиб келибди. Семурғ яна
Қаҳрамонни орқасига миндириб, осмонга кўтарилибди;
етти зулматдан ўтиб Забуншоҳнинг шаҳрига келиб
қўнибди. Қаҳрамон семурғга кўп раҳматлар айтиб,
хайрлашиб, Аквоннинг калласи солинган қанорни
орқалаб, шаҳар ичига кириб кетибди. Семурғ эса,
болаларининг олдига қайтибди.
Қаҳрамон тўғри Забуншоҳнинг саройига йўл олибди.
«Қаҳрамон Аквон девни ўлдириб, бошини олиб
келибди», деган гап бир пасда бутун шаҳарга тарқалиб
кетибди. Бу гап ҳаш-паш демай Зубайда Зулфиқора ва
Забуншоҳнинг қулоғига ҳам бориб етибди. Шундан
кейин Зубайда Зулфиқора ўз канизаклари, Забуншоҳ ўз
вазир-вузаролари билан катта тантаналар билан
Қаҳрамонни кутиб олибдилар.
Қаҳрамон бир неча кун саройда дам олибди. Кейин
Забуншоҳ қирқ кеча-ю қирқ кундуз тўй-томоша қилиб,
Зубайда Зулфиқорани Қаҳрамонга берибди. Забуншоҳ
Тинч шаҳарнинг подшоҳи ва унинг полвонларини ҳам
тўйга чақирибди. Ҳамма Қаҳрамонга офаринлар
айтибди.
Тинч
шаҳарнинг
подшоҳи
хушвақт
бўлиб,
полвонлари билан ўз шаҳрига жўнабди.
Қаҳрамон Зубайда Зулфиқора билан узоқ йиллар
яшаб, мурод-у мақсадига етибди.
ҚАХРАМАН
Бар екен, жоқ екен, аш екен, тоқ екен, бөрі бақауыл
екен, түлкі жасауыл екен, қарға қазаншы екен,
шымшық шағымшы екен, қаз кернейші екен, үйрек
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сырнайшы екен, тасбақа таразышы екен, құрбақа оған
қарыздар екен.
Бір замандарда бір мемлекетте әсем қала болыпты.
Ешбір дұшпан сол қалаға шабуыл жасай алмапты, ал
шабуыл жасаған адамдардың беттері қайтып қашатын
болыпты.
Мемлекеттің ішінде тек татулық пен тыныштық
болды, сол себептен халық өз мемлекетіне «Бейбіт
қала» деген ат қойды. Қаланы қорғау үшін патшаның
есебі жоқ әскері мен батыл жауынгерлері, батырлары
болыпты. Оның ішінде бір батырдың есімі Қахраман
екен, бұл есiм - ержүректiлікті бiлдiретiн, ол ең батыл
және ең мықты батыр болған, ерлік істерімен даңқы
әлемге жайылыпты. Дұшпандар Бейбіт қалаға
жақындағанда, Қахраман батырды соғыс майданында
көр-генде, бәрі де жан-жаққа шашылып қашатын. Осы
үшін халық Қахраманды сыйлап, жақсы көріпті.
Бір күні алыс мемлекеттен Бейбіт қалаға Забун
патшатан хабаршы хат алып келеді. Патша хабаршыны
сарайға кіргізуге бұйрық берді. Хатта үш күн бұрын
Забун патшаның астанасында белгісіз дәудің пайда
болғаны, оның бар ержүрек жауынгерлер мен
батырларды қырып тастағаны, ал енді қала
тұрғындарына кіріскені жайында айтылыпты. Хаттың
соңында Забун патша қарымды жауынгерлерді
көмекке жіберуді өтініп сұрапты.
Патша сарайына уәзірлерді, қолбасшыларды және
батырларды кеңеске шақырды. Бәрі жиналғанда, ол
былай деп сұрайды: - Забун патшақа кім көмектескісі
келеді?
Бірақ, сұраққа ешкім жауап бермеді. Патша қайтадан
сұрады, бірақ ешкім жауап бермеді. Патша ашуланып
үшінші рет сұрады. Сол кезде Қахраман орнынан
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тұрып, басын иiп айтты: - Патша ием, ең алғашқы рет
сұрағанда, содан кейін екінші рет сұрағанда мен
үндемедім, басқа үлкен батырлар жауап берер деп
күттім, алайда олар үндемеді. Үшінші рет сұрағанда мен
өзімді ұстай алмадым. Менi лайық көрсеңіз, маған
көмекке кетуге рұқсат беріңіз. Сол жауынгермен
соғысқым келеді, өз күшімді және бақытымды сынағым
келеді.
Патша Забун патшаға көмек көрсетуге Қахраманға
рұқсат берді. Жас батыр дереу үйіне барып, жорыққа
дайындала бастайды. Өз қару-жарақтарын жинап,
қырық мүйізтұмсыққа артты, ал өзі ең үлкен
мүйізтұмсыққа отырып алып, алыс жолға шықты.
Қахраман бір-екі күн жүріп, адасып кеткенін түсінді.
Батырдың алдында биік құздар аспанға көтеріліп
тұрды. Таудың басын қар жауып жатты. Қахраман сәл
алға жүріп, құздың кірер жерін байқады.
Батыр жақындап ішіне қарап таң қалды: ұзын жол
тау үңгірдің жағалай тереңдікке кетті. «Мұның мәнісі
неде?»деп - ойлады батыр. «Не болса да - тәуекел! Ішіне
кіріп не бар екенін көрейін!» - деп, ұйғарды да, тау
үңгірiне түстi.
Біраз жүргеннен кейін, үңгір кеңейе бастады. Ақыры
бір үлкен темір қақпаның алдына келді. Қақпаның
сыртында батырдың өз атын - «Қахраман» деген
жазуды оқыды. Батыр таң қалды.
Сәл ойланып, ол қақпаны ашайын деді. Бірақ ауыр
жармалары икемге келмеді. Қахраман бар күшін салып
жармаларды көтерді, иығымен ұстап қақпаны ашты.
Ішке батылдықпен кіріп қараса - қабырғаның бойында
он екі дәу жатыр, колдары шынжырмен байланып
тұрды. - Сендерді кім бұғаулап тастады? – деп сұрады
Қахраман.
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Жауынгерлер жауап бермеді, тек бір ғана, Санги
есімдi ең семiз және қорқынышты дәу жауап берді: - Эй,
батыр, жалтарма! Сен өзің білмейсің бе, бізді сенің атаң
Саквон тұтқынға алды. Ол бізді үңгірге кіргізіп,
бұғаулап тастады.
Қахраман таң қалды: - Шешем де, әкем де, ешкім де
маған Саквон атам дәулерді ұстап, оларды бұғаулап
тастағанын айтқан емес. Маған айтыңдаршы, мен
сіздерді бостандыққа жіберсем, маған жамандық
істемейсіңдер ме? - Жоқ, - деді дәулер.
Қахраман бар шынжырларды бөлшектеп үзіп, он екі
дәуді босатты. Дәулер қатты қуанып Қахраманнан
сұрады: - Алыс сапарға бара жатырсың ба, батыр? - Мен
Забун патшаға шабуыл жасаған дәуге бара жатырмын,
сонымен шайқасамын, - деді Қахраман
Бұны естіген Санги дәу былай деп, айтты: - Сен
батыр бізді босаттың. Енді біз саған қызмет етеміз. Біз
сенімен бірге барып, саған көмектесеміз.
Қахраман өзімен бірге он екі дәуді алып, жолға
шықты. Ақыры Забун патша билік құрған қаланың
сыртына жақындады. Қахраман мүйізтұмсықтан түсіп,
дәулерлерді шақырып, оларға былай деді: - Қазір
сендер қаланың сыртын қоршап алып күтіңдер. Мен
айғайлап жібергенде, сендер гүрілдеп қаланың ішіне
кіріңдер, бірақ абай болыңдар, анау дәу қашып
кетпесін. Сендер оны өлтірмеңдер. Оны көрісімен
ұстаңдар және Забун патшаға алып келіңдер.
Дәулер қаланы қоршап алып, Қахраманның
айтқанымен гүрілдеп, қаланың ішіне кіріп кетті.
Қахраман мүйізтұмсықтан секіріп, ауыр темір қақпаны
сындырып ашты.
Енді каланың кіреберісi ашық болды. Батыр
мүйізтұмсығына отырып алып, каланың көшелерімен
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зымырап жүрді, дәулерді дауыстап шақырды. Сол
дыбыстарды олар естiп, басқа дәулердің алдынан
шығып, шайқасқа шықты. Шайқас ұзақ уакытқа
созылды. Дұшпандары өте мықты екен. Ол он екі дәуді
де жарақаттады. Жалғыз Санги жарақат алмады.
Белгісіз дәу Сангиге бас салды және олар қолма-қол
шайқасты.
Сол кезде Қахраман мүйізтұмсығымен дауыстап,
шайқас алаңына келді. Сол дыбыстарды белгісіз
жауынгер естiп, Сангиниді жіберіп, Қахраманға бас
салды.
Үлкен күрзісімен сілтеп, белгісіз дәу Қахраманды
мүйізтұмсығынан құлатайын деді, бірақ батыр еппен
шабуылға тойтарыс берді. Кескілескен шайқас болды.
Айқай, ойбайлау, темірдің сылдырлауы естілді. Бірақ
күрзімен шайқас тең түсуімен аяқталды.
Содан кейін қарсыластар найзамен шайқасты. Жеті
күн және жеті түн тыным таппай, Қахраман белгісіз
жаумен шайқасты. Бірақ, найза шайқасы басымдықсыз
болды.
Келесі кезек семсермен шайқас болды. Найзаларын
тастап, Қахраман және белгісіз жауынгер семсерлерін
алып бір-біріне шабуыл жасады. Тағы соғыс басталды.
Қарсыластар семсерлерін айқастырып, бір-бірін
тықсырып, соққы берiп қорғанып тұрды.
Ақыр соңында Қахраман шебер ұрып, дәудiң оң
қолындағы шынашағын шауып түсірді. Сол кезде дәу,
Қахраманның қолынан тірі қалмайтын түсініп, бір
сәтте жасырынып қалды.
Күтпеген жерден дәудің ғайып болуы, батырды таң
қалдырды, бірақ таң қалуға уақыт болмады. Қахраман
өзіне Сангинді шақырып алып былай бұйрық берді: Дәл қазір бар да он бір жауынгерді жинап, белгісіз
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жауынгерді іздестіріңдер. Ол қай жерде болса да оны
табыңдар. Мен Забун патшаның сарайында боламын.
Санги тез арада бұйрықты орындауға кетті, ал
Қахраман Забун патшаның сарайына кетті. Қауіпті
дәулердің жеңілгені туралы және оны жеңген
батырдың сарайға бара жатқанындығы жайында хабар
тез арада таратылды.
Забун патша Қахраманды қарсы алуға бар әншілер
мен бүкіл сарай адамдарын жинады. Бір сөзбен
айтқанда, Забун патша салтанатты қарсы алуды
ұйымдастырды. Көңіл көтеру жеті күн және жеті түнге
жалғасты.
Әзірше Қахраман және Забун патша тойлай берсін,
ал сіздер басқа нәрсе туралы тыңдаңыз.
Санги он бір дәумен бірге бүкіл жер жүзін аралап,
жердің барлық түкпірлерінде болды. Барлық жолда
болып, әр ауылды тексеріп, әр үңгірдi карап, тіпті адам
баспаған жерлер де болды, бірақ бәрі нәтижесіз болды.
Белгісз дәу жоқ болып кетті, ол еш жерде жоқ. Он бір
күн және он бір түн оны іздеп жүрді, бірақ таба алмады.
Басқа амал таппай, Санги басқа дәулермен Қахраманға
келді де былай деді: - Біздің іздемеген жеріміз қалмады,
бірақ белгісіз дәу жасырынып қалды.
Бұл хабар Қахраманның қөңілін-күйін түсірді. Азғана
ойланып, Забун патшаға сұрақ қойды. - Бұл қандай
жауынгер болған? Менімен шайқасып, күтпеген жерден
жоқ болып кетті. Ол неге себепсіз сіздердің қалаңызға
шабуыл жасады?
- Бұл әйгілі дәу Аквон,-деп, жауап берді Забун патша.
– Ол өте мықты және ашулы. Бұл ең мейірімсіз дәу. Бір
күні ол маған өз құдаларын жіберді. Олар Аквонның
менің қызым ханшайым Зүбайда Зулфикорды жақсы
көретінін және оған үйленгісі келетінін мәлімдеді.
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«Патшаға хабар жеткізiңдер, - депті дәу құдаларға, қызын маған күйеуге берсін, ал егер келіспесе, мен
оның халқын, қаласын бұзамын және оның өзін
өлтіремін, ал қызын күшпен алып кетемін», - депті. Ал
мен оған: «Аквон адам баласы емес, ол дәу, сол себептен
мен оған өз қызымды бермеймін дедім». Солай жауап
қайтарып мен оның құдаларын шығарып салдым.
Кейін Аквон ашуланып менің қалама шабуыл жасады.
Патшаның әңгімесін естiп, Қахраман таң қалды: Міне бұл не! Сіз неге өз хатыңызда оның атын жасырып, бізге белгісіз дәу шабуыл жасағанын айттыңыз?
- Мен Аквонның өте күшті және қатігез дәу
болғандығынан осылай жасадым. Батырлар оның атын
білсе, олар келмей қалады ма деп корықтым, - деп
Забун патша түсіндірді. – Сен бізді өлімнен сақтадың!
Біз өте ризамыз саған. Жарайсың! Біз сенің
батырлығыңды мақтан тұтамыз.
- Сіз маған үлкен құрмет жасадыңыз. Сіздің
сарайыңызда мен көп қамқорлық пен мейірім көрдім!
Мен ғана үшін сіз бай дастархан жасап, қырық күн және
қырық түн бүкіл халықты тойдырдыңыз. Мен өте риза
болдым! Бірақ мен өз туған жерімді сағындым. Маған
өз туған жеріме қайтуға рұқсат беріңіз.
Забун патша Қахраманды тағы бірнеше күн қал деп
өтініп сұрайды, бірақ ол көнбейді. Қалай болса да Забун
патша батырға өз туған жеріне қайтуға рұксат берді. Ол
Қахромонға есепсіз көп сыйлық беріп, жолына
құрметпен жіберді.
Сыйлықтарды
қырық
мүйізтұмсыққа
артып,
Қахромон ең үлкен мүйізтұмсыққа отырып, түнгі
уақытта жолға шықты.
Қаланың сыртына шыққанда, ол мүйізтұмсыққа ерік
беріп, шауып кеттi. Биiк тауларға жақындағанда,
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Қахраман артынан біреудің «Тоқта, Қахраман, күте тұр»
деген дауысын естидi.
Ол мүйізтұмсықты тоқтатып, артында қалқанын
түсіріп, қуалап келе жатқан салт аттыны көрді.
«Мүмкін бұл жау шығар», - деп ойлаған Қахраман,
қылышын алып, айқасуға дайындалды. Жақындап
келіп, шабандоз қалқанын көтерді, сол кезде Қахраман
қараңғы түн кенеттен жарқыраған жарық күнге
айналғандай, оның айдай керемет, жарқыраған жүзін
көреді. Сонда Қахраман айқалап жіберді:
- О, сұлу жігіт! Кім екеніңді маған айт. Неге мені
тоқтаттың? Менде қандай шаруаң бар?
Жігіт өзінің жарқын даусымен жауап берді: О,
Қахраман! Мен Забун патшаның қызымын, патшайым
Зубайда Зульфикормын. Мені шаттыққа бөлеген сенің
қайсарлығың мен ерлігің! Сен бізді ажалдан
құтқардың! Бірақ менің саған бір өтінішім бар. Жау әлі
тірі болғандықтан, өзінің залым жоспарларын іске
асырады! Сондықтан мен сенен алдымен Аквонды
қайдан болса да тауып алып, өлтіруіңді сұраймын.
Қара бұйра шашты сұлу Зубайда Зульфикордың
сөздері Қахраманға ұнады және оның өтінішіне
салтанатты түрде серт берді: - Осы сәттен бастап бір
минут болсын, өзіме қояр жер таппаймын, Аквонның
ізіне түсемін. Мен оны қайдан болса да, тауып алып,
жеті қабат жердің астына тығылса да ұстап, қолымнан
тірі жібермеймін. Оның басын шаппайынша, мен
оралмаймын!
Осылайша олар бір шешімге келді, бәрін келісіп
болған соң таң сәріде қалаға қайтты. Қара бұйра
шашты Зубайда Зульфикор сарайға, ал Қахраман Забун
патшаға кетті. Қайта оралған батырды көрген Забун
патша қатты қуанды. Бірақ Қахраман патшаға қайта
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келген себебін айтпады, тек өзінің өтінішін ғана айтты.
Мүмкін болса барлық көріпкелдерді шақыруға бұйрық
беріңізші, олар бір сырды ашсыншы,- деді ол. - Қандай
сыр? - деп сұрады Забун патша. - Көріпкелдер
Аквонның қайда қашқанын және оның қайда
тығылғанын біліп, айтып берсін, - дейді.
Забун патша «Барлық көріпкелдер жиналсын» деп
бұйрық берді. Көріпкелдер сарайға келіп, айнала
отырды, өздерінің бұршақтарын шашып жіберіп: Аквон мәңгі қараңғы түнек орнаған, жеті көлдің арғы
жағына тығылған. Тас қараңғы түнек тұңғиық көлдің
бетін жауып қалған, ал көлдің арғы жағасына керемет
күн сәулесі түскен.
Міне, дәу зұлым Аквон сол жаққа өтіп кеткен. Ол
жақта үлкен қала Кавус бар, Аквон сол жерде тығылып
жатыр. - Ол елге қалай тап болсам болады? Жеті түнек
көл мен мәңгілік түнекті қалай жеңсем болады? - деп
Қахраман сұрады. - Самұрық деген құс па, – деді
көріпкелдер. - Тек ол ғана жеті қара түнек көлден өте
алады. Бірақ әлі күнге бұндай іске Самұрық құсты
ешкім көндіре алмаған. - Ал, Самұрық құстың ұясы
қайда? - деп сұрады Қахраман. Бұл сұраққа
көріпкелдер: - Біздің қаламыздың шетінде бір шал
тұрады. Ол жүз жетпіс жаста болса да, бәрін біледі. Сен
содан барып сұра, - деп жауап берді.
Қахраман тез арада қаланың шетіне барып, сол жүз
жетпіс жастағы шалды іздестіріп табады. Ол: - Самұрық
жыл сайын балапан шығарады, дегенмен жыл сайын
айдаһар келіп, балапандарды жеп қояды. Егер сен сол
айдаhaрды өлтіріп, оның балапандарын ажалдан
құтқарсаң, ол саған көмек береді, жеті теңіздік мәңгілік
зұлматтан ұшып, сені Кавус қаласына жеткізіп береді,деді.
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Шалдан барлық хабарды біліп алып, Қахраман
сарайына оралады, өзінің сауыт-сайманын киіп, қаруын
тағып алды, орасан зор мүйізтұмсыққа отырып,
Самұрық құсы ұясын салған жерге зымырап жөнелді.
Батыр ұзақ жол жүрді, ақыр аяғында биік тауға
жетті. Үлкен құздың шыңында бұтағы жайылған
шынар өсіп тұрды. Самұрық құстың ұясы соның ұшар
басында орналасқан. Қахраман шынардың үстіне мініп,
ұясын қарады. Самұрық онда жоқ екен, бірақ оның
балапандары айдаhaр келген екен деп қорқып,
аянышты үнмен шиқылдай бастады. Қахраман
айналасын қарап шықты, бірақ еш күмәнді сезбеді,
айдаһар көрінбеді.
«Бірақ ол жақын арада келіп қалар», - деп ойлады
батыр. Шынардың жанынан апан қазып, соның ішіне
тығылып, жауызды күтіп отырады. Қахраман апанның
ішінде ұзақ жасырынып отырды. Кенет ол аспаннан
жарық сәулені көреді. Бұл айдаhaр еді. Ол қаhарланып,
ұшып жүріп, аузынан от шығарды. Ағашқа қонып,
балапандарды ұстап алу үшін аяғын керді. Сол уақытта
Қахраман адырнасын керіп, садақты дәлдеп, екі оқты
бірінен кейін бірін атып жіберді. Садақ оғы
ысқырығымен жоғары көтеріліп, айдаһардың алдыңғы
екі табанын шынардың діңіне шегелеп, шаншыды.
Ашулы айдаhaр, діңнен босанып шығу үшін барлық
күшін салып, ашумен құйрығын ұра бастады. Дегенмен
оның екі табаны, шынарға садақ оғымен қатты
қадалып тұрды. Сол кезде өзінің тойымсыз қарнына
балапандарды жұту үшін айдаһар ішіне ауаны жұтып,
орасан зор аузын ашты. Бірақ Қахраман қатарынан жеті
садақ оғын атты. Оқ құбыжықтың үлкен басына
қадалды. Айдаhaр екі-үш рет бүкіл денесін қозғалтып,
сол шынарда асылып қалды. Сол ағашта айдаhaрдың
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қадалып тұрғанын балапандар көріп таң қалды. «Кім
бізге осындай жақсылық жасады екен?» - деп ойлап,
бастарын ұясынан шығарды. Төменге қарап, апанда
тұрған батырды көреді. «Ол айдаhaрды өлтіріп, бізді
ажалдан құтқарған екен ғой!» - деп шешті және
батырды өздеріне шақырып, қуаныштан шиқылдай
бастады. Қахраман апаннан шығып, шынарға
жақындады. Оның ерлігіне қайран қалған балапандар: «О, адам баласы! Сен айдаhaрды өлтіріп, бізді ажалдан
құтқардың ба? - деп сұрады.
Сонда Қахраман: - Айтыңдаршы маған, мүмкін
сіздерге менің жасаған осы жақсылығым үшін сіздердің аналарыңыз – Самұрық құс мені мәңгілік қара
түнектегі жеті теңізден өткізіп береді ме?- деп сұрады.
- Әрине, жеті теңізден өткізіп жібереді! – деп
балапандар шиқылдап жауап берді. - Дегенмен, оның
келуін күтуге тура келеді.
Бір жолы таңертеңімен қатты жел тұрды, боран
басталды, найзағай жарқылдады, күн күнкіреп, жерге
бұршақтар жауды, содан кейін нөсер жаңбыр құйып
кетті. Айнала астан-кестен болып кетті. Аңдар жүгіріп,
індерінен тығылатын жер іздеді, құстар қалың
орманның ішіндегі өз ұяларына тығылып қалды. - Бұл
не? Бұндай боран қайдан пайда болды? - деп Қахраман
түсінбеушілікпен сұрады. - Ал сен қорықпа! - деп
балапандар тыныштандырды. - Бұл біздің анамыз Самұрық құс - үйге асығып келе жатыр. Оның қатты
демінен ауа сілкініп, боран соқты. Бұл найзағай
жарқылы емес, жай көзінен от жарқ ете түсті, гүрілдеп
күн күркіреген жоқ, жай ғана оның демі жаңғырық
болып, бүкіл аспанға жайылды. - Сен аспаннан ең әуелі
бұршақ жауғанын көрдің бе? Бұл бұршақ емес, ол
көзіндегі жастың тамшысы. Бізбен айырылысқанын
көтере алмай, ағыл-тегіл жылайды, сөйтіп кенеттен
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жерге жауын құйып кетті. - Егер анамыз біздің
қасымыздан адамды көрсе, соңы жақсы болмайды.
Ашуланып кетпесін. Оны тығып қояйық! - дейді
балапандар.
Қахраман
ұяға
шықты,
балапандар
оны
қанаттарымен жауып қойды. Самұрық құс та ұшып
келді,
балапандарының
аман-есен
ұяларында
отырғанын, ал айдаһардың өлтірілгенін көрді. Ол
қатты қуанып, балапандарынан: - Айдаһарды кім
өлтірді?- деп сұрады. - Біз айтуға қорқамыз, - деп
шулады балапандар. – Егер сен ашуланбасаң, бізді
кешірсең, біз саған бәрін айтып береміз. - Жарайды, мен
сендерді кешірдім, айтыңдар, -деді анасы.
Балапандар қанаттарының астынан Қахраманды
шығарып, қуана айтты: - Міне, айдаһарды өлтірген
және бізді аман алып қалған адам!
Өзінің алдында аса үлкен құсты көрген Қахраман
сасқалақтап қалды, тіпті беті қуарып кетті. Жүз
аршынды қанатын қағып, тұтқыр тырнағымен
Самұрық шынардың жуан бұтағын қапсыра ұстап
отырды, сол кезде жуан бұтақ оның ауыр салмағымен
төмен иіліп бүгілді.
Құбыжық құс өзінің алпыс аршынды бойымен,
ұзындығы қырық аршынды жуан аяғымен, ұзындығы
он аршынды мойнын керіп, Қахраманға қарады.
- Қорықпа! - деді ол Қахраманға. - Сен маған үлкен
жақсылық істедің – сен менің балапандарымды
ажалдан құтқардың. Сол үшін саған рахмет!
Жақсылықты
жақсылықпен
қайтарамын.
Не
сұрайсың?- деді Қахраманға қарап. - Маған жеті қара
түнек көлдің арғы жағына жету керек,- деді Қахраман. –
Егер сен сол жаққа ұшқанға келіссең, онда маған сенің
арқаңа отыруға рұқсат ет, бірге ұшайық! Сен менің
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қиын істі істегенімді қалап тұрсың. Жарайды, - деді
Самұрық. - Балапандарымды өлімнен құтқарғаның
үшін мен жеті қара түнек көлдің арғы жағына ұшайын,
мен сені сол өзеннің арғы жағына жеткіземін. Екі айға
тағамдар қоры мен сусындарды дайындауға кіріс. Жеті
күннен соң біз жолға шығамыз.
Жеті күннің ішінде Қахраман екі айға жететін
тағамдар қоры мен суды дайындады. Жетінші күні
Самұрық өз балапандарымен қоштасты. Қахраман
өзінің тағамдар қоры мен суын алып, Самұрықтың
арқасына мінді. Құс қанаттарын жайып, ауаға көтеріліп,
Кавус қаласына ұшып кетті.
Көп
кешікпей
олар
мәңгілік
қараңғылық
патшалығына ұшып келді. Екі айдың ішінде Қахраман
еш жерден жарықты көрген жоқ.
Жол бойы Қахраман құсты тамақтандырды және
шөлін басып су беріп тұрды. Самұрық басын оң жаққа
бұрса, ол оған тамақ береді, ал басын сол жаққа бұрса,
су береді. Бір күні тамақтың барлығы біте бастады, осы
кезде Қахраман алдынан жарықты көрді.
Қараңғылық артта қалды, алдының барлығы жарық
болды. Қахраман төмен қарады, сөйтіп үлкен қаланы
көрді.
- Біз ұшып келдік, анау Кавус қаласы! – деді Самұрық
құс. Ол ауада бірнеше айналып, жерге қонды.
Кавустың қабырғалары қалың болаттан жасалған
сыммен оралған. Бұл жұмбақты білмегендер, қаланың
ішіне кіре алмайтын. Бұл Аквон, осы жерге келіп, өзін
барлық жағынан қоршап алған. Ол «Қахраман мені
тауып алып, маған дамыл бермейді» деп қорықты. Ол
қарапайым сым емес еді. Оның сиқырлы қасиеті бар еді.
Сымға тиіп кетсең, бүкіл қалаға қатты қоңырау
беріледі. Осыдан Аквон жаудың жақындағанын біле
алатын. Қахраман сол сиқырлы қасиетін білмеген. Сол
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сымға тиіп қалып еді, қалада қатты қоңырау соғылды.
Сол кезде қаланың қақпасынан мыңдаған дәулер
жүгіріп шығып, Қахраманға бас салды. Батыр
қылышын шығарып, жауға қарсы шықты.
Самұрық Қахраманның мыңдаған дәулермен жалғыз
төбелесіп жатқанын көреді. «Олар өте көп, ал ол болса
жалғыз! Егер мен оған көмек бермесем, қандай
жақсылық жасағаным, олар оны жеңеді ғой», - деп
ойлады ол.
Самұрық тауға ұшты, тырнағымен үлкен тау тасын
жұлып алды. Қайта оралып, Самұрық бір топ дәулердің
басына тасты тастады, сол жерде олардың біразын
басып өлтірді. Құс ары-бері тез-тез ұшып, дәулерге
тастарды лақтыра берді. Дәулердің көпшілігі қырылып,
жерде жатты. Тірі қалғандар басы ауған жаққа қашты.
Ал Қархаман енді қылышын оңға-солға сермеп,
олардың бастарын шауып, бәрін жеңе бастады.
Дәулердің бастары оның қылышының соққысынан
лезде жайрап, жерде домалап жатты, тұт ағашының
піскен жемісі жауғандай болды.
Ақыр аяғында Қахраман тоқтады, айналасына
қараса артында да, алдында да, сол жағында да, оң
жағында да дәулер жоқ. Енді Қахраман тізесіне дейін
қанға батып, Аквонды іздейді. Бірақ ол өлген дәулердің
арасында да, қашқан дәулердің ішінде де болмай
шықты.
Бүкіл ұрыс майданын іздестіріп, Қахраман тауға
келді, бір кезде үңгірден қатты айқай естілді. Қахраман
жақын келіп қарап, Аквонды көреді. Ол дәулердің
арасында шарап ішіп отыр екен.
Қахраман соның ізіне түскенін білмеген екен. Енді
ешқайда
бара
алмайды,
амалсыздан
Аквон
Қахраманмен соғыс бастады. Олар тоқтамай, қырық
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күн, қырық түн соғысты. Ақыр аяғында Қахраман
қылышымен Аквонды жерге құлатты. Уақытты
кетірмей, дәудің басын шауып, үлкен қапшыққа салды.
Аквонмен тойлап жүрген дәулер, баяғыда қашып
кеткен болатын.
Тура екі айдан кейін, Самұрық құс Қахраманды
Забун патшаның қаласына алып келді. Арқасына үлкен
қапшықты салып, батыр Забун патшаның сарайына
келді.
Ал, Самұрық құс өзінің балапандарына ұшып кетті.
Қахраман қалаға келген кезде, барлық жер бетіне, жау
жүрек батыр жеңіспен келді деген хабар таралып кетті.
Бұл хабар сарайға тез жетті. Сонда қара бұйра шашты
патшайым Зубайда Зульфикор қызметші қыздарымен
бірге және Забун патша өз уәзірлерімен, атақты
құрметті адамдарымен және басқа да ақсүйектерімен
Қахраманның алдынан шықты. Халық шаттанып,
қалың топ Қахраманның артынан ерді.
Қахраман сарайда бірнеше күн демалды. Сосын
Забун патша бүкіл әлемге той жасады. Барлық халық
көңіл көтерді, қырық күн, қырық түн тойлады, содан
соң Забун патша өз қызын, қара бұйра шашты Зубайда
Зульфикорды Қахраманға тұрмысқа берді.
Той салтанатына Забун патша Бейбітшілік
қаласындағы
патшаны
елеулі
басшыларымен,
жауынгерлері және батырларымен бірге шақырды. Бәрі
ер жүрек Қахраманды мақтап-мадақтады.
Патша
басшыларымен,
жоғары
мәртебелі
адамдарымен, батырларымен тойда көңіл көтерді.
Той біткен соң патша басшыларымен, жоғары
мәртебелі адамдарымен, батырларымен бірге қайта
Бейбітшілік қаласына жол тартты.
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Даңқты батыр Қахраман мен бұйра қара шашты
Зубайда Зульфикор өз дегендеріне жетіп, тату-тәтті әрі
ұзақ ғұмыр кешті.
КАХРАМОН
В незапамятные времена в одном древнем государстве был прекрасный город. Никакие злые враги не
осмеливались нападать на него, а если кто-нибудь
нападал, то получал такой отпор, что у него навсегда
отпадала охота воевать.
В стране дарили мир и спокойствие, и поэтому народ
дал своей столице название-город Мир. Для защиты
города у царя было несметное войско, много храбрых
воинов и батыров. Младший, по имени Кахрамон, что
значит мужественный, несмотря на свою молодость,
был самый храбрый и самый сильный из батыров,
прославившихся своими подвигами. Когда враги
подступали к городу Миру, стоило только Кахрамону
выехать на поле брани, все бросались врассыпную бежали, кто куда, без оглядки. За это народ очень
уважал и любил Кахрамона.
Однажды из дальней страны от царя Забуншаха в
город Мир прискакал гонец с грамотой и направился
прямо в царский дворец. Царь приказал ввести гонца,
принял от него грамоту и прочел. Оказывается, три дня
назад в столице Забуншаха появился неизвестный див,
который истребил всех витязей и богатырей, а теперь
принялся за горожан. В конце письма Забуншах просил
прислать к нему на помощь могучих батыров, чтобы
они избавили его народ от бедствий.
Царь вызвал во дворец на совещание визирей,
полководцев и батыров. Когда все собрались, он
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спросил: - Кто желает поехать на помощь Забуншаху?
На его вопрос никто не проронил ни слова. Царь еще
раз задал тот же вопрос, и опять все промолчали. Царь
разгневался и спросил в третий раз. Тогда Кахрамон
вскочил с места, почтительно поклонился и сказал: Государь, когда вы спросили в первый раз, потом во
второй, я сначала молчал, думал, не ответит ли ктонибудь из старших батыров, но все молчали. Когда вы
спросили в третий раз, я уже не мог удержаться. Если
вы найдете возможным удостоить меня такой чести, то
позвольте мне поехать. Хочу сразиться с тем дивом,
испытать свои силы и счастье.
Царь разрешил Кахрамону отправиться на помощь к
Забуншаху. Молодой батыр тотчас же пошел домой и
стал готовиться в поход. Собрав все свои доспехи и
оружие, он погрузил их на сорок носорогов, сам сел на
огромного боевого носорога и пустился в дальний путь.
Ехал Кахрамон день, ехал два и вдруг видит, что
заблудился. Перед ним высились крутые скалы,
нагроможденные одна на другую. Вершины гор были
покрыты снегом.
Кахрамон прошел немного вперед, смотрит - в скале
темнеет вход в пещеру.
Он подошел поближе, заглянул внутрь и удивился:
длинная дорога уходила в глубь пещеры. «Что бы это
значило?» - подумал он. «Эх, была не была! Пойду на
авось, посмотрю, что там такое!» - решил он и вошел в
пещеру.
Чем дальше он шел, тем больше расширялась она.
Наконец он остановился перед большими железными
воротами. На воротах было написано его имя:
«Кахрамон». Батыр удивился.
Подумав немного, он решил открыть ворота. Но
тяжелые створки железных ворот не поддавались. С
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большим усилием Кахрамон приподнял створку, нажал
плечом и открыл ворота. Смело вошел он в помещение,
смотрит - вдоль стен лежат двенадцать дивов,
прикованных толстыми цепями к стене. - Кто вас
заковал в цепи?- спросил Кахрамон. Все дивы
промолчали, только один из них, самый толстый и
страшный, по прозвищу Санги, ответил: - Эй, батыр, не
притворяйся! Ты разве не знаешь, что нас захватил в
плен твой дед Саквон? Он загнал нас в пещеру и
заковал в цепи.
Кахрамон удивился: - Никто, ни мать, ни отец, мне не
говорили ничего про то, что мой дед Саквон ловил
дивов и сажал их на цепь. Скажите, если я вас отпущу на
волю, вы не сделаете мне зла? - Нет,- ответили дивы.
Кахрамон разорвал все цепи и освободил двенадцать дивов. Дивы очень обрадовались и спросили
Кахрамона: - Далеко ли путь, батыр, держишь? - Я еду
сражаться с дивом, напавшим на страну Забуншаха,ответил Кахрамон. Узнав об этом, див Санги сказал: Ты, батыр, освободил нас, избавил от цепей. Теперь мы
будем служить тебе. Мы пойдем с тобой вместе и
поможем.
Кахрамон взял с собой двенадцать дивов и поехал
дальше своей дорогой. Наконец он приблизился к
городу, которым правил Забуншах. Кахрамон слез с
носорога, подозвал дивов и сказал им: - Вы сейчас
окружите город со всех сторон и ждите. Как только я
закричу, вы все с ревом врывайтесь в город, но
смотрите, чтобы тот див не скрылся. Только вы его не
убивайте. Как увидите, сразу хватайте и ведите к
Забуншаху. Дивы обошли городские стены со всех
сторон и по команде Кахрамона с ревом ринулись в
город. А батыр, спрыгнув с носорога, расшатал тяжелые
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железные ворота, поднял их и опрокинул. Теперь вход в
город был свободен.
Батыр вскочил на своего носорога и помчался по
улицам города, издавая воинственные крики. Услыхав
эти крики и рев, див вышел навстречу дивам,
нарушившим его покой, и вступил с ними в бой.
Схватка продолжалась очень долго. Тот див оказался
очень сильным. Он ранил одиннадцать дивов. Только
один Санги не был ранен. Неизвестный див набросился
на Санги, и они сошлись врукопашную. Между тем
Кахрамон с воинственными криками примчался на
носороге к месту боя. Услыхав эти крики, неизвестный
див оставил Санги и кинулся на Кахрамона. Размахивая
огромной палицей, неизвестный див пытался сбить
Кахрамона с носорога, но батыр ловко отражал удары
своей стопудовой палицей. Схватка была жестокая.
Раздавались крики, уханье и лязг железа. Но бой на
палицах окончился вничью.
Тогда противники сразились на копьях. Семь дней и
семь ночей без передышки бился Кахрамон с
неизвестным дивом. Но бой на копьях тоже не дал
перевеса ни той, ни другой стороне.
Очередь дошла до мечей. Бросив копья, Кахрамон и
неизвестный див выхватили мечи и налетели друг на
друга. Снова закипел бой не на жизнь, а на смерть.
Противники то и дело скрещивали мечи, теснили друг
друга, наносили и отбивали удары, отступали с тем,
чтобы с новой силой ринуться вперед.
Наконец Кахрамон ловким ударом отрубил
неизвестному диву мизинец на правой руке. Тут только
див понял, что ему не уйти живым из рук Кахрамона, и
он в мгновенье ока скрылся из глаз. Внезапное
исчезновение дива поразило Кахрамона, но удивляться
было некогда. Он подозвал к себе Санги и приказал: 96
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Сейчас же собери всех одиннадцать дивов и
отправляйся с ними на розыски неизвестного дива. Где
бы он ни был, разыщите его во что бы то ни стало. Я
буду во дворце у Забуншаха. Санги кинулся исполнять
приказание, а Кахрамон поехал во дворец к Забуншаху.
Весть о том, что наконец-то страшный див побежден и
что сам батыр, нанесший ему поражение, едет во
дворец, быстро разнеслась по всему городу и долетела
до дворца. Забуншах приказал собрать всех музыкантов
и придворных и выйти навстречу герою. Myзыканты
ударили в бубны. Звонко залились сурнаи, загудели
карнаи, возвещая о славном подвиге Кахрамона. Одним
словом, Забуншах устроил Кахрамону торжественную
встречу. Пировали и веселились семь дней и семь
ночей. Но пусть Забуншах с Кахрамоном пока пируют и
веселятся, а вы тем временем послушайте про другое.
Санги вместе с одиннадцатью дивами рыскал по
всему свету, побывал во всех уголках земли. Они
пробежали по всем дорогам, осмотрели все селения, все
ущелья и пещеры, побывали даже в таких местах, куда
еще никогда не ступала нога человека, но все напрасно.
Неизвестный див исчез бесследно, его нигде не было.
Одиннадцать дней и одиннадцать но-чей разыскивали
они неизвестного дива, но нигде не могли найти. Видя,
что больше ничего нельзя сделать, Санги с дивами
вернулся к Кахрамону и сказал: - Мы обыскали все
места, но неизвестный див скрылся бесследно. Эта
весть огорчила Кахрамона. Подумав немного, он
обратился к Забуншаху с вопросом. - Что это за див?
Был здесь, сражался со мной и на моих глазах вдруг
исчез. А теперь совсем пропал. Почему он ни с того ни с
сего напал на ваш город? - Это всем известный див
Аквон,- ответил Забуншах.- Он очень сильный и злой.
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Это самый жестокий из всех дивов. Однажды он
прислал ко мне сватов. Они заявили, что Аквон
полюбил мою чернокудрую дочь - царевну Зубайду
Зульфикора - и хочет на ней жениться. «Передайте
царю,- сказал див сватам,- если он согласен выдать за
меня замуж свою дочь, то пусть выдает, а если не
согласен, тогда я истреблю весь его народ, разрушу его
город, самого убью, а царевну возьму силой». Я сказал:
«Аквон не из рода чело-веческого, он див. Поэтому я не
выдам за него замуж свою дочь, чернокудрую царевну
Зубайду Зульфикора». Так я ответил и выпроводил его
сватов. Тогда Аквон разозлился и напал на мой город.
Выслушав рассказ царя, Кахрамон удивился: - Вот
оно что! Почему же вы в своем письме скрыли его имя и
написали нам, что на вас напал неизвестный див? - Я
это сделал по той причине, что Аквон очень сильный и
злой див. Я подумал, что если батыры узнают его имя,
то побоятся приехать к нам на помощь,- объяснил
Забуншах.- Ты нас спас от смерти! Мы все очень
благодарны тебе. Молодец! Мы восхищены твоим
подвигом.
После пира Кахрамон сказал Забуншаху: - Вы
оказали мне большую честь. Я видел у вас во дворце
столько заботы и ласки! Из-за меня вы устроили
богатый пир, угощали весь народ сорок дней и сорок
ночей. Я очень доволен! Но я соскучился по родине.
Позвольте мне теперь вернуться в свой родной город.
Забуншах просил Кахрамона погостить еще
несколько дней, но тот не согласился. Волей-неволей
Забуншах был вынужден позволить батыру уехать в
родную страну. Он одарил Кахрамона бесчисленным
множеством подарков и проводил его с большими
почестями. Погрузив подарки на сорок вьючных
носорогов, Кахрамон сел верхом на своего огромного
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носорога и, охваченный желанием унестись поскорей
на крыльях сладкой мечты в свой любимый город,
ночью по холодку отправился в дальний путь.
Выехав за город, он дал волю своему носорогу и
поскакал. Подъехав к подножию высоких гор, Кахрамон
вдруг услышал сзади себя чей-то голос: «Стой,
Кахрамон, подожди!».
Он остановил носорога и увидел нагоняющего его
всадника с опущенным забралом.
«Может быть, это враг»,- подумал Кахрамон,
обнажил меч и приготовился к схватке.
Подъехав поближе, всадник поднял забрало, и
Кахрамон увидел его прекрасное, как месяц, лицо,
излучавшее такое сиянье, что темная ночь вдруг
превратилась в светлый сияющий день. Тогда
Кахрамон воскликнул: - О прекрасный юноша! Скажи
мне, кто ты. Зачем ты остановил меня? Какое у тебя ко
мне дело? Юноша ответил ему нежным голосом: - О,
Кахрамон! Я дочь Забуншаха, царевна Зубайда
Зульфикора. Меня привели в восторг твои подвиги,
твоя храбрость! Ты спас нас от смерти! Но у меня есть к
тебе одна просьба. Пока враг жив, он будет лелеять
свои коварные замыслы! Поэтому я прошу тебя, прежде
всего разыщи Аквона, где бы он ни был, и убей его!
Слова чернокудрой красавицы Зубайды Зульфикора
пришлись Кахрамону по душе, и он в ответ на ее
просьбу дал торжественное обещание: - С этого часа я
не буду знать ни минуты покоя, буду преследовать
Аквона. Я отыщу его, где бы он ни был, если даже он
скрылся под семью пластами земли, поймаю и не
выпущу живым из рук. Я не вернусь до тех пор, пока не
срублю ему голову! Таким образом, они пришли к
одному мнению и, договорившись обо всем, на заре
99

вернулись в город. Чернокудрая царевна Зубайда
Зульфикора отправилась во дворец, а Кахрамон пошел
к Забуншаху. Увидев вернувшегося батыра, Забуншах
очень обрадовался. Однако Кахрамон ничего не сказал
царю о причине, заставившей его вернуться, и лишь
обратился к нему с просьбой. - Если можно,- сказал он,прикажите собрать всех гадальщиков, пусть они
разгадают одну тайну.
- Какую тайну?- спросил Забуншах. - Пусть
гадальщики узнают и скажут мне, куда убежал Аквон и
где он скрылся. Забуншах приказал созвать всех
гадальщиков. Гадальщики явились во дворец, сели в
круг, разбросали свои бобы и объявили: - Аквон
скрылся за семью морями, над которыми царит вечный
мрак. Непроглядная тьма нависла над морской
пучиной, а на том берегу лежит прекрасный солнечный
край. Вот туда-то и перебрался коварный див Аквон.
Там есть большой город Кавус, Аквон скрывается в нем.
- А как же можно попасть в эту страну? Как миновать
семь морей мрака и вечной тьмы?- спросил Кахрамон. Есть такая птица Семруг,- ответили гадальщики.Только она одна может перелететь через семь морей
вечной тьмы. Однако до сих пор никто еще не мог
уговорить птицу Семруг согласиться на такое дело. - А
где находится гнездо птицы Семруг?- спросил
Кахрамон. На этот вопрос гадальщики ответили: - На
окраине нашего города живет старик. Ему уже сто
семьдесят лет, он все знает. Ты пойди к нему и спроси.
Кахрамон тотчас же отправился на окраину города и
разыскал
стосемидесятилетнего
старика.
Тот
рассказал: - Семруг ежегодно выводит птенцов, но
каждый год появляется дракон и пожирает их. Если ты
убьешь дракона и спасешь от смерти ее птенцов, то она
окажет тебе услугу, полетит над семью морями вечного
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мрака и доставит тебя в город Кавус. Узнав от старика
все, что было нужно, Кахрамон вернулся во дворец,
надел все свои доспехи, нацепил оружие, сел верхом на
огромного носорога и помчался в то место, где свила
себе гнездо птица Семруг.
Батыр ехал очень долго, проделал большой путь,
наконец подъехал к высоким горам. На вершине
большого утеса росла огромная раскидистая чинара.
Гнездо птицы Семруг было свито на самой ее верхушке.
Кахрамон залез на чинару и посмотрел в гнездо.
Семруга не было, а ее птенцы, боясь появ-ления
дракона, жалобно пищали. Кахрамон осмотрел
окрестность, но ничего подозрительного не заметил.
Дракона не было.
«Но он, должно быть, скоро появится»,- подумал
богатырь. Он вырыл яму вблизи чинары, спрятался в
ней и стал поджидать хищника. Долго сидел Кахрамон,
притаившись в яме. Вдруг он увидел далеко в небе
яркий свет. Это был дракон. Он летел и гневно фыркал,
из пасти его вылетало пламя. Спустившись на дерево,
он вытянул было лапы, чтобы схватить птенца. В тот
же момент Кахрамон натянул тетиву и, прицелившись,
выпустил одну за другой две стрелы. Стрелы со
свистом взвились вверх и вонзились в обе передние
лапы дракона, пригвоздив его к стволу чинары.
Обозленный дракон яростно бил хвостом, напрягая все
силы, чтобы оторваться от ствола. Но не тут-то было,
его лапы были крепко пригвождены к чинаре
стальными стрелами. Тогда дракон раскрыл огромную
пасть и вдохнул в себя воздух, чтобы втянуть
птенчиков в свою ненасытную утробу. Но Кахрамон
выпустил подряд семь стрел. Они вонзились в
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огромную голову чудовища. Дракон дернулся еще дватри раза всем туловищем и повис на чинаре.
Увидев пригвожденного к стволу дракона, птенцы
удивились. «Кто же это сделал для нас такое доброе
дело?»- подумали они и высунули головы из гнезда.
Внизу они увидели батыра, который стоял в яме.
«Значит, это он убил дракона и спас нас от смерти!»решили они и радостно запищали, подзывая человека к
себе поближе. Кахрамон вылез из ямы и подошел к
чинаре. Восхищенные его геройством, птенцы
спросили: - О сын человека! Ты убил дракона и спас нас
от смерти? Кахрамон тогда задал вопрос: - Скажите мне,
может быть, за все добро, которое я сделал для вас,
ваша матушка - птица Семруг - перевезет меня через
семь морей вечного мрака? - Конечно, перевезет! запищали птенцы. - Только придется подождать, пока
она вернется. Однажды с утра налетел сильный ветер,
поднялся буран, засверкали молнии, загремел гром и
посыпался на землю град, а потом хлынул ливень.
Поднялась суматоха. Звери бежали, искали укрытия в
своих норах, птицы скрылись в чаще леса и
попрятались в своих гнездах. - Что это такое? Откуда
взялся вдруг такой буран? - с недоумением спросил
Кахрамон. - А ты не бойся!- успокоили его птенцы. - Это
наша мать - птица Семруг - торопится домой. От ее
сильного дыхания всколыхнулся воздух и поднялся
буран. Это не молнии засверкали, а из глаз ее
посыпались искры, это раздаются не раскаты грома, а
ее вздохи разносятся эхом по всему небесному
простору. Ты видел, как сначала с неба посыпался град?
Это вовсе не град, а капельки слез покатились из ее
глаз. Не стерпев разлуки с нами, она зарыдала, и вдруг
на землю хлынул ливень. - Нехорошо, если мать увидит
около нас человека. Как бы она не разгневалась.
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Давайте спрячем его! Кахрамон забрался в гнездо, и
птенцы прикрыли его своими крылышками. Наконец
прилетела птица Семруг, смотрит - птенцы ее сидят в
гнезде живы и невредимы, а дракон убит. Она очень
обрадовалась и спросила птенцов:
- Кто убил дракона? - Мы боимся сказать,- запищали
птенцы.- Если ты не будешь сердиться и простишь нас,
тогда мы все тебе расскажем.
- Ну ладно, говорите, я уже простила,- сказала мать.
Птенцы выпустили из-под крылышек Кахрамона и
радостно запищали: - Вот кто убил дракона и спас нас
от смерти!
Увидев перед собой птицу гигантских размеров,
Кахрамон до того растерялся, что даже краска сошла с
лица. Взмахнув стоаршинными крыльями, Семруг села
на толстый сук чинары, обхватив его цепкими когтями,
и огромный сук согнулся под ее тяжестью.
Чудовищная птица ростом в шестьдесят аршин, с
толстыми лапами длиною в сорок аршин, вытянув свою
длинную десятиаршинную шею, смотрела на
Кахрамона.
- Не бойся!-сказала она Кахрамону.- Ты сделал для
меня доброе дело - спас моих птенцов от смерти.
Спасибо тебе за это! За добро я отплачу тебе добром.
Проси! - Мне нужно перебраться на ту сторону через
семь морей, окутанных вечным мраком,- сказал
Кахрамон. - Если ты согласна полететь туда, то разреши
мне сесть тебе на спину, давай полетим! - Ты просишь,
чтобы я выполнила очень трудное дело. Ну ладно,сказала Семруг.- За то, что ты спас от смерти моих
птенцов, я полечу через семь морей, над которыми
царит вечная тьма, и доставлю тебя на тот берег.
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Ступай и приготовь в дорогу запас пищи и воды на два
месяца. Через семь дней мы отправимся в путь.
В течение семи дней Кахрамон сделал запас пищи и
воды на два месяца. На исходе седьмого дня Семруг
распрощалась со своими птенцами. Кахрамон взял свои
запасы пищи и воды, потом сам взобрался на спину
Семруг. Птица взмахнула крыльями, поднялась на
воздух и полетела по направлению к городу Кавус.
Вскоре они залетели в царство вечной тьмы. За два
месяца Кахрамон нигде не видел проблеска света. Всю
дорогу Кахрамон кормил и поил птицу. Повернет
Семруг голову направо - он сейчас же ей дает пищи,
повернет она голову налево - он подает ей воды
напиться. Но вот запасы пищи и воды пришли к концу,
и тут Кахрамон увидел впереди яркий свет. Тьма
осталась позади, впереди все было залито светом.
Посмотрел Кахрамон вниз и увидел большой город.
- Мы прилетели, вон город Кавус! - сказала Семруг.
Она сделала несколько кругов в воздухе и спустилась
на землю. Стены Кавуса были кругом опутаны стальной
проволокой. Кто не знал этого секрета, тот не мог
проникнуть в город. Это Аквон, перебравшись сюда,
огородил себя со всех сторон. Он боялся, что Кахрамон
найдет его и не даст ему покою. То была не простая
проволока. Она имела волшебное свойство. Стоило
только дотронуться до проволоки, как по всему городу
раздавался звон. Таким образом Аквон мог узнать о
приближении врага. Кахрамон не знал волшебного
свойства проволоки. Он прикоснулся к ней, и вдруг по
всему городу раздался звон. Тотчас из городских ворот
выбежала тысяча дивов и набросилась на Кахрамона.
Богатырь выхватил меч и вступил с ними в бой.
Смотрит Семруг, Кахрамон один сражается с
тысячью дивов. «Как их много, а он один! - подумала
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она.- Если я ему не помогу, чего доброго, они его
одолеют». Семруг полетела к горе, вырвала когтями
огромную глыбу. Вернувшись, птица сбросила ее на
головы толпившимся дивам и сразу задавила многих из
них. Птица принялась быстро летать взад и вперед и
швырять в дивов камнями.
Уже многие дивы были перебиты и лежали на земле.
Оставшиеся в живых бросились врассыпную куда глаза
глядят, А Кахрамон только успевал рубить направо и
налево. Вмиг отлетали головы дивов под ударами его
меча и катились по земле, словно это сыпались с дерева
спелые ягоды тутовника.
Наконец Кахрамон остановился, огляделся по
сторонам, смотрит - ни впереди, ни сзади, ни справа, ни
слева - нигде нет дивов. Тогда Кахрамон побрел по
колено в крови разыскивать Аквона. Но его нигде не
было ни среди убитых, ни в толпе убегавших дивов.
Обыскав все поле сражения, Кахрамон подошел к
горе и вдруг услыхал какие-то крики, доносившиеся из
пещеры. Кахрамон подошел к ней, заглянул в нее и
увидел Аквона. Он сидел, окруженный здоровенными
дивами, и пил вино. Оказывается, он ничего не знал о
том, что Кахрамон напал на его след. Теперь уж
деваться было некуда, и Аквон волей-неволей вступил
в бой с Кахрамоном. Они бились без передышки сорок
дней и сорок ночей. Наконец Кахрамон сильным
ударом меча свалил Аквона на землю. Не теряя
времени, он подскочил к диву, отрубил ему голову и
бросил ее в большой мешок. Дивы, пировавшие с
Аквоном, давным-давно разбежались.
Ровно через два месяца птица Семруг доставила
Кахрамона в город Забуншаха. Взвалив на спину
большой мешок с головой Аквона, батыр пошел во
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дворец к Забуншаху. А птица Семруг полетела к своим
птенцам.
Как только Кахрамон появился в городе, во все
концы разнеслась весть о том, что храбрый батыр
вернулся с победой. Эта весть быстро донеслась до
дворца.
Тогда
чернокудрая
царевна
Зубайда
Зульфикора, сопровождаемая девушками-служанками,
и Забуншах в сопровождении своих визирей, знатных
сановников и прочих вельмож вышли на улицу
навстречу Кахрамону. Народ ликовал и толпой
двигался вслед за Кахрамоном.
Кахрамон отдыхал во дворце несколько дней. Затем
Забуншах устроил пир на весь мир. Веселился весь
народ, пировали сорок дней и сорок ночей, после чего
Забуншах выдал замуж за Кахрамона свою дочь,
чернокудрую царевну Зубайду Зульфикора.
На свадебные торжества Забуншах пригласил царя
из города Мира со свитой знатных сановников, витязей
и батыров. Все воздавали хвалу и славу храброму
Кахрамону. Царь со своею свитою, сановниками и
батырами веселился на свадьбе. По окончании
свадебных торжеств царь со свитою, сановниками и
батырами отправился в обратный, путь в город Мир.
Славный витязь Кахрамон и чернокудрая царевна
Зубайда Зульфикора, достигнув своих целей и желаний,
зажили счастливой, мирной жизнью.
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МАЛИКАИ ҲУСНОБОД
Замонларнинг замонида, қадимал айёмда бир золим
подшоҳ бор экан. Подшоҳнинг бир қизи бор экан, оти
Маликаи Ҳуснобод экан. Онаси бир камбағалнинг қизи
экан. Соҳибжамоллиги ҳаддан зиёда, ой деса оғзи бор,
кун деса кўзи бор, шақ-шақайи жамоли ўн тўрт кечали
ойни хира қилар экан. Сув ичса томоғидан, сабзи еса
биқинидан кўринар экан. Маликага кўп жойлардан
совчи келибди, отаси бермабди. Кунлардан бир кун
подшоҳнинг тахти тепасидаги дарахтга бир қарға
келиб қўнибди. Қарға «қағ... қағ» деб қағиллабди.
Подшоҳнинг тўрт юз уламоси бор экан. Подшоҳ уларни
чақириб: - Э, уламолар, қарға нима деяпти! - деб
сўрабди. Уламолардан бири: - Қарғанинг нима
деяётганини билмаймиз. Чунки у - қарға, биз
одамзодмиз. Қарға ўз вақтини чоғ қилмоқ учун
қағиллайди-да, - дебди.
Золим подшоҳ дарғазаб бўлиб «жаллод» дебди. Ўн
тўрт жаллод мурғисаловат, қиличини бурро, забонини
гўё қилиб «Кимнинг ажали етди, офтобни сояга
еткармай бош кесарман», деб турибди. Подшоҳ ҳукм
қилиб: «Олиб чиқ, бу тўрт юз кишининг бошини кес!»
дебди.
Шу замон Малика бу сўзни эшитиб қолиб: - Э, ота,
сизга нима бўлди, нима савол сўрадингиз? Хуни-ноҳақ
тўрт юз кишининг бошини кесасизми? - дебди.
Подшоҳ доимо хотинига: «Мен подшоҳман, яхши
кийиб, яхши еяпсан, агарда бир камбағалга
текканингда, нон ўрнига ғишт чайнар эдинг!» деб
таъна қилар экан. Подшоҳ кетгандан сўнг қизи: «Э она,
мени бир камбағал, меҳнаткашга берингки, агар
толеим бўлса, уни подшоҳ қилиб, отамнинг тахтига
ўтқазай», дер экан.
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Ўша куни жумбоқ устида қиз ҳозир бўлибди. Подшоҳ
«Агар жумбоқни ечсанг, гуноҳларини ўтдим», дебди.
Қиз: «Қарғанинг «қағ» дегани, эрни бор қиладиган ҳам
хотин, йўқ қиладиган ҳам хотин, деганидир», - деб
жавоб берибди. Подшоҳ дарғазаб бўлиб, ҳар бир туки
ништари обдор бўлиб: - Э, сочинг қирқилгур, сенинг
кўнглинг эр тилабди, мен сени зиндонга солиб, етти
йил сақлаб, кейин терингга сомон тиқайин, токи бу иш
бошқа қизларга ибрат бўлсин, бундан кейин ҳеч ким
ота-онасидан жавобсиз эрни тилга олмасин! - деб
қизини зиндонга солибди. Ҳалиги тўрт юз кишини озод
қилибди.
Подшоҳ бир ҳафтагача уйдан чиқмай, фикр қилибди:
“»Қизни зиндонда очдан ўлдирайми, осайми, нима
қилсам бу ишни халқ билмас экан?»
Подшоҳнинг бир вазири бу ишлардан хабардор экан.
Қизга раҳми келиб, кечаси уни зиндондан қутқариб
олиб-ди. Уйига олиб келиб, бир дурадгорга ҳеч бир
жойидан шамол, сув кирмайдиган қилиб мустаҳкам бир
сандиқ ясаттирибди. Сўнгра қизга қараб: - Э, қизим,
отангнинг нияти бузилди, сенга қирқ кунлик овқат
тайёрладим, сандиққа туш, унинг қопқоғини маҳкам
бекитиб, дарёга ташлайман, умринг узун бўлса,
бирорта одам сени халос этар, подшоҳ қиличидан
ўлганингдан кўра, саҳрода чўпон бўлиб юрганинг яхши,
- дебди.
Қиз «хўп» деб сандиққа тушибди. Вазир сандиқни
кўтариб, дарё лабига келибди ва уни сувга оқизиб
юборибди. Сандиқ сувда уч ой оқибди. Қиз бир кунлик
овқатни
тўрт
кунга
етказибди.
Бўлак
бир
мамлакатнинг подшоҳи одамларга: «Менга саҳродан
ўтин келтиринглар», деб буйруқ берибди. Бир камбағал
аёлманд киши бор экан. У «Мен бораман, менинг бола109

чақам кўп, менга бир нарса берсангиз, болаларим билан
овқат қиламан,» деб қўлига ўроқ олиб, белига арқон
боғлаб далага борибди. Чол ўтин қилиб боғлабди,
чанқовини босиш учун дарё лабига сув ичгани борган
экан, шу пайтда дарё ўртасида оқиб келаётган бир
сандиқни кўрибди. Чол дарҳол уст-бошини ечиб, ўзини
дарёга ташлабди, сандиқни тортиб чиқарибди. Уни
қаердан очишни билмабди. Ниҳоят, уннаб-уннаб ўроқ
учи билан сандиқни очибди. Қараса, Маликаи Хўбон,
маликаи талъат, ҳусн-у жамолда тенги йўқ бир қиз
ётган эмиш. Чол ҳайрон бўлиб: «Бу бир савдогарнинг
қизи бўлса, отаси билан савдога жўнаган бўлса, йўлда
дарё бўлса-ю, кемага ўтирган бўлса, кема чўкиб кетган,
бу сандиқ сувнинг бетида қолган, менинг бу қиз билан
нима ишим бор. Подшоҳга ўтинни олиб борсам бир
танга беради, қизни олиб борсам, ҳеч нарса бермайди,
яхшиси шуки, дарёга ташлаб юборай» деб фикр
қилибди: - Ҳой, қиз, ўликмисан, тирикмисан? - деб
чақирибди. Қиз: Тирикман, - деб ўрнидан туриб
ўтирибди. Қизнинг тирноқлари ўсган, сочлари
пахмайган экан. Чол кўриб: - Э, қиз, сени тағин дарёга
ташлайман, - дебди. - Э, ота, мени сандиқдан чиқариб
олсангиз, мен сизни кўп давлатманд қилардим, -деб
ялинибди қиз.
Чол қулоқ солмай, сандиқни бекитиб: «Буни шаҳарга
олиб бориб сотаман, бунда нима бор-йўқлигини ҳеч
ким билмайди», деб кўтарибди. Бозорга олиб борган
экан, кўчада кетаётган подшоҳнинг кўзи чол билан
сандиққа тушибди: «Э, чол, қани келтирган ўтининг,
мен сенга ўтин олиб келтиргин десам, бировнинг
уйини ўғирлаб, сандиғини олиб келибсан!» деб чолни
қилич билан икки нимта қилибди, сандиқни саройга
келтирибди.
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Подшоҳ хизматкорларига: «Сандиқ очилсин!» дебди,
сандиқни очиб қарасалар, бир қиз ётган эмиш. Подшоҳ
уни кўриб, ошиқи беқарор бўлибди. Кўкрагидан бир
тири жуволдиз паррон ўтибди ва қизни сандиқдан
олиб: «Менга теккин» дебди. Қиз: - Подшоҳим, менга
қирқ кун муҳлат беринг! Тўрт ойдан бери кўп азоб
чекдим, энди қизлар билан бирга юриб, беш-ўн кун
ўйнаб, димоғимни бироз чоғ қилай, - дебди. Подшоҳ
қабул қилмабди. «Ҳозир «Хўп» демасанг, бошингни
танангдан жудо қиламан!» дебди. Қиз йиғлабди:
«Бўлмаса уч кунга жавоб беринг, қизлар билан боғда
сайр этиб ўйнаб олай, кейин сизнинг айтганингиз
бўлсин». Подшоҳ бир кунга жавоб берибди.
Қиз қирқ қиз билан подшоҳнинг боғига кирибди.
Боғнинг оёғидан дарё оқар экан, қизнинг кўзи дарёга
тушибди. «Юринглар, қизлар, дарёга тушиб чўмилиб
чиқамиз» деб дарё томонга йўл бошлабди.
«Мен бир камбағалга тегиб, уни подшоҳ қилиб,
золим отамнинг тепасига лашкар тортиб бориб, унинг
тахтини кўкка совураман, деб аҳд қилган эдим. Агар бу
подшоҳга тегсам, мақсадим ҳосил бўлмайди» деб
ўйлабди ўзича ва қизлардан олдинроқ бориб, дарёга
шўнғибди. Бир жайхун балиқ дарёда ётган экан, қизни
ютибди-ю, сув тагига кетибди, қирқ каниз дарё лабида
чапак чалиб қолаверибди.
Қизлар бориб бу воқеани подшоҳга айтибдилар.
Подшоҳ оҳ тортиб, бошидаги тожини, белидаги
камарини ерга уриб, ўзи бир қаландар суратига кириб,
чўл-биёбонга чиқиб кетибди. Энди икки калима сўзни
бўлак жонибдин - шаҳри Журжондин эшитинг:
Бир подачининг ўғли дарё бўйида мол боқиб юрар
экан. Бир тўда балиқчи дарёга тўр солибди. Подачи
бола балиқчиларга йиғлаб, бундай дебди:- Уч кундан
111

бери отам оч, касал. Овқат топиб келгани шаҳарга
боролмайди. Мен борсам «подангни боқ» деб ҳеч ким
кўчада юргизмайди. Менга бирор нарса берсанглар.
Ҳалиги балиқчилар: - Мана шу солинган тўримизга
нимаики илинса сеники, - дейишиб тўрни сувдан
кўтаришибди. Қарасалар, бир катта жайхун балиқ
тушибди. «Ол, бола» дебдилар. Подачи бола балиқни
тўртта ҳўкизнинг белига боғлаб, судратиб уйига олиб
борибди. Отаси суюниб балиқни ёрган экан, ичидан бир
қиз чиқибди. Чол суюниб, қизнинг нафасига қулоқ
солса, тирик экан. Чол дарров қизнинг оғзига сув
томизибди. Бироздан кейин қиз кўзини очибди,
ўрнидан туриб, чолга салом берибди. - Ота, қорним оч,
менга бир луқма томоқ беринг,— дебди. Чол билан ўғли
қизга ҳалиги балиқдан пишириб беришибди. Сўнгра
қиз сўрабди:
- Ота, сизнинг касбингиз нима, ўғлингизнинг касби
нима? - Мен подачи эдим. Энди қариб қолдим. Ўғлим
подачилик қилади. Қиз суюниб айтибди: - Мен энди
муродимга етдим. Сизга қиз бўламан. Хоҳласангиз мени
ўғлингизга олиб беринг. - Э болам, тўй қилишга бизда
ҳеч нима йўқ. - Мен ўзим хоҳласам, тўй харжи учун ҳеч
нарсанинг кераги йўқ. Ниҳоят чол хурсанд бўлиб қизни
ўғлига олиб берибди. Қиз сочини орқасига турмаклаб,
қозонни қараса, кирлигидан у қулоғи бу қулоғига етай
деб қолибди. Идиш-товоқлар ҳам шундай. Ҳаммасини
тозалабди. Чол уни кўриб дили ойнадан ҳам равшан
бўлибди. Ўрнидан туриб: - Э, қизим, мен касал бўлиб
қолдим. Уй ичига ҳам қарай олмадим. Ўғлим бўлса, мол
боқиш билан овора. Эрта кетиб кеч келади, - дебди.
Келин уй-рўзғорини бутлашга киришибди. Унинг
озодалиги ва чаққонлигини кўрган чол жуда хурсанд
бўлиб: - Болам, сенинг ғайратингни кўриб, менинг ҳам
ғайратим келди. Хизмат бўлса, менга ҳам буюрсанг,112

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
дебди. Келин ўнг қулоғидаги битта балдоқни чолга
бериб: - Буни бозорга олиб боринг, харидор нима берса,
олиб келинг,- дебди. Чол балдоқни олиб, карвонсаройга
бориб ўтирибди. Бир савдогар балдоққа харидор бўлиб:
- Ота, неча пул бу? - деб сўрабди. Чол: - Ўзингиз инсоф
қилиб бир нима беринг,- дебди.
Савдогар бир қутини олтинга тўлғазиб берибди. Ота, бўладими ё озми? - дебди. - Инсоф қилинг деб
эдим, гапим тамом,- дебди чол. Савдогар яна бир
халтада олтин чиқариб берибди. - Юклаб кетинг деб
бир хачир ҳам берибди. Чолнинг аччиғи келиб: «Бу
мени масхара қиляпти, бир олиб қочайки, савдогар
мени ҳеч тополмасин», деб ўйлабди. Олтинларни
хачирга юклаб жўнабди. Савдогар ўз кўнглида: «Агар
шундан тағин битта топганимда, мамлакатимнинг
подшосига етти иқлимнинг бож-хирожи баробарига
сотардим» дебди, чунки балдоқ ноёб гавҳар экан.
Чол уйига келиб, олтинларни келинига берибди.
Кейинги ҳафта келин чап қулоғидаги балдоғини ҳам
чиқариб берибди. Чол яна аввалги жойга бориб
ўтирибди. Яна ўша савдогар келиб қараса, чол ўтирган
эмиш. - Неча пул, ота? - деб сўрабди савдогар. - Сенга
сотмайман,- дебди чол. - Сен мени ҳазил-мазах
қиляпсан. Савдогар: - Юринг ҳужрага,- деб чолни
саройга бошлаб кирибди. Чолга икки сандиқ тилла
берибди, шоҳи тўн кийгизибди, икки хачир берибди. Ота, турар жойингиз қаерда? - деб сўрабди. Чол
«жойимни айтсам, олтинларни тортиб олади» деб
ўйлаб: - Менинг жойим йўқ, - дебди. Чол уйига келибди.
Келин олтинларни олиб, уйга қўйибди. Ташқарига
чиқиб оролни тахмин қилибди, кенглиги ўн кунлик йўл
келар экан. Келин чолга қараб: - Пахса урадиган
йигирмата деволзон топинг,- дебди. Чол топиб
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келибди. Келин деволзонларга: - Болачақангизни ҳам
олиб келинг, - дебди. Улар олиб келибдилар. Ҳар куни
уларга ош-нон, пул, яхши кийим-бош бериб турибди.
Буни эшитиб икки юзта деволзон уста жам бўлибди.
Улар девол уришни бошлабдилар. Бу деволзонларни
кўрган одамлар: «Бу ишни ким қиляпти?» дейишса:
«Подачи қиляпти, сизларга ҳам иш керак бўлса,
келаверинглар», деб жавоб берар эканлар.
Ўн беш кунда беш минг уйлик одам тўпланибди. Уч
ой деганда девол битибди. Ўн икки жойга дарвоза
қурилибди. Келин ҳар дарвозага хат ёздириб, суратини
ёпиштирибди.
Хатнинг мазмуни қуйидагича экан: - «Бу юртнинг
номи Ҳуснобод. Ҳар кимга ошлик-нонлик керак бўлса,
келиб хизмат қилсин».
Бир йил ичида етмиш беш минг уйлик одам жам
бўлибди.
Ҳаммасига
қўша-қўша
уйлар
солиб
берилибди. Бир қанча одам яроқ-аслаҳа тайёрлабди.
Малика ҳам дарвозага йигирма бештадан одам қўйиб:
«Кимки дарвозага келиб, суратга ёмон тикилса, уни
менга келтиринглар» деб ҳукм қилибди. Бу шаҳарнинг
хабари Журжон мамлакатининг подшосига ҳам етибди.
Подшоҳнинг аччиғи келиб: «Менинг замонамда ким
бу беодобликни қилиб, менинг юртимга келиб,
подшоҳлик даъво қилади? Бориб тиғдан ўтказай!» деб
дарвозага етиб, дарвозада турган қоровулларни
кўрибди. - Бу шаҳарни ким бино қилди? - деб сўрабди
подшоҳ. Қоровуллар: - Шу дарвозадаги суратнинг эгаси
қилди. Сизга яхши хизмат қилсак, ўзимизгагина овқат
берар эдингиз, бола-чақамиз оч қолаверарди, шу
сабабли бола-чақамиз кўча-кўйларда сарсон бўлиб,
тиланчилик қилишиб юрарди. Бу подшоҳ хотин эса
бола-чақамизни яхши парвариш қилди. Биздан ҳеч
нарса тама қилмасдан, болаларимизни яхши жойларда
114

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
тарбия қилиб ўқитди. Кўп болалар бир ишнинг эгаси
бўлдилар,- деб жавоб беришибди.
Подшоҳ суратни кўриб, ошиқ бўлиб, қизни ўзига
хотин қилишнн хоҳлаб қолибди. Шаҳарга кириб,
маликанинг ўрдасига борибди: - Журжон подшоси
келди. Сизни ўзига хотинликка тилайди, - деб маликага
хабар етказибдилар. Бу гапдан маликанинг аччиғи
келиб, подшоҳни чақиртирибди. Малика: - Э, подшоҳ,
нечта хотининг бор? - деб сўрабди.
- Қирқта. - Э, аҳмоқ подшоҳ, - дебди малика, - Қирқ
хотин устига мени ҳам олмоқчимисан, бу ишни ихтиёр
қилма! Подшоҳ бу сўздан ғазабланиб: - Сен каби аҳмоқ
қизнинг қўлидан нима иш келарди?! Мени халқ ичида
шарманда қилдинг! - деб ёнидан қиличини суғурган
экан, қиз ўзини тахт орқасига олибди. Қизнинг
хизматкорлари келиб подшоҳни ушлабдилар. Оёққўлига кишан уриб, зиндонга солибдилар.
Шаҳар халқи буни эшитиб золим подшоҳдан қутулганларига
севиниб,
маликани
подшоҳликка
кўтарибдилар. Орадан бир неча кун ўтибди, бир
қаландар дарвоза олдига келиб суратга тикилиб,
йиғлайверибди. Қоровуллар уни маликанинг олдига
олиб келибдилар. Малика қараса, бир кунга муҳлат
берган подшоҳ экан. Шунда малика сўрабди: - Э,
қаландар! Нимага йиғлайсан? - Бир қошиқ қонимдан
ўтсангиз, айтаман. - Ўтдим, айт! - Менинг бир маҳбубим
бор эди. Оти Ҳуснобод эди. Сизнинг дарвозангизда
ўшанинг суратини кўрдим. Дарвозада ҳам «Ҳуснобод»
деб ёзилган. Сизни кўрсам, кимлигингизни билардим. Агарда ўша қиз тирик бўлса нима қиласиз? - Дарёга
тушиб йўқ бўлган деб эшитдим, агар бирор ҳийла
қилиб, канизларга бирор нима бериб, ўзи қочган бўлса,
қўлимга тушса, гўштини биттадан тиканга иламан. 115

Малика сенга ҳеч гуноҳ қилгани йўқ, ҳали ҳам бу
шаҳтингдан қайт,- дебди қиз. Қаландар: - «Менинг
хотиним шумикан?» деб гумон қилибди.Қиличини
суғуриб маликага ўқталибди ва: «Юзингни оч,
кўраман!» дебди. Малика тахт орқасига яширинибди
ва: «Ушла, бу қонхўрни!» деб буюрибди. Хизматкорлар
буни ҳам ушлаб, зиндонга солибдилар. Малика
хотиржам бўлиб, вазирга буюрибди: - Лашкаримизнинг
ҳисобини олчи, қанча экан!
Вазир лашкар ҳисобини олиб чиқибди. Отлиқ, пиёда
етти лак лашкар йиғилибди, қирқ кун йўл жабдуғини
тайёрлаб эри ва лашкари билан ота шаҳрига жўнабди.
Дашт-у биёбонларни, чўл-у саҳроларни кеза-кеза,
ахири, малика ўз ота юртига яқинлашибди... Эндиги
гапни қиз-нинг отасидан эшитинг: - Қизнинг отаси
кечаси туш кўрибди: қараса, осмондан бир бургут
келиб подшоҳни кўтариб учибди, олиб кета туриб:
«Менга қуллуқ қиласанми ё бошингни узиб
ташлайми?» дебди. Подшоҳ: «Юртимни ва хазина-ю
дафиналаримнинг ҳаммасини сенга берай, лекин мени
омон қолдир» дебди. Шунда қуш: «Менга дунё керак
эмас, сен золимдан Ҳуснободнинг қонини талаб
қиламан» дебди. Подшоҳ қизнинг отини эшитиб,
йиғлаб ялиниб турган вақтда, Ҳуснобод қизи бир
тоғнинг орасидан чиқиб кела бошлабди. Бир қўлида
яланғочланган қилич, бир қўлида ғоз кабоби бор эмиш.
Қиз етиб келиб ўша қушни бир урибди. Қуш икки бўлак
бўлибди. Подшоҳни ерга қўйиб қўлидаги кабобни
узатиб, «Ота, мендан ўтган бўлса, маъзур тутинг»
дебди. Подшоҳ «дод» деб уйғонибди. Қараса, ёниверида
ҳеч ким йўқ, қоронғида бир ўзи ётган экан. Эрта билан
қирқ тўрт вазирини ва тўрт юз акобирини
чақиртирибди. Улар йиғилишиб келибдилар, подшоҳ
уларни ўтиришга ишорат қилибди. Ҳаммаси қўл
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қовуштириб ўтирибди. Подшоҳ ўзига қарашли
одамларни йиғиб, кечаси кўрган тушини бирма-бир
айтиб
берибди,
таъбирини
сўрабди.
Аммо
ўтирганларнинг бирортаси ҳам чурқ этмабди. Шунда
подшоҳ ғазабланиб, икки қўлини мушт қилиб: Тушимнинг таъбирини айтмасаларинг, биронтангни
ҳам тирик қўймайман,— дебди. - Э шаҳаншоҳ,- дебди
катта вазир таъзим билан, - бир қошиқ қонимдан
кечсангиз, тушингизнинг таъбирини айтай. - Айт,
кечдим! Вазир айтибди: - Бошингиздан кўтарилган қуш
душман бўлса керак, душман юртимизни вайрон қилай
деб турган бир вақтда қизингиз келиб ажратиб олса-ю,
подшоҳлик бошқа одамнинг қўлига ўтса. Подшоҳ яна
ғазабланибди ва: - Э ёлғончи, қизимнинг суяклари
зиндонда чириб кетганига неча йил, неча замонлар
бўлди, сен қўрққанингдан шу гапни айтиб юрагимни
ғаш қилмоқчимисан, сени ҳам зиндонга солай, қизим
ёнида сенинг ҳам суякларинг чирисин! - деб вазирини
ҳам зиндонга солибди.
Шундан сўнг подшоҳ кечалари қўрқиб ухлаёлмай, ўқ
еган тўнғиздай ҳар тарафга югуриб, оппоқ тонг
оттириб чиқадиган бўлиб қолибди. Бир ҳафтадан
кейин бир хабарчи келиб, подшоҳга: - Журжон
юртининг подшоси устингга лашкар тортиб келди, тез
чиқиб, тож-тахтингни берсанг берганинг, бўлмаса,
ўзинг бил! - деб подшоҳнинг ҳалқумига бир мушт
урибди. Подшоҳ ўзини ўнглаб олгунча, у одам кетибди.
Подшоҳ буни кўриб: - Битта хабарчиси шундай бўлса,
яроқ таққан лашкарлари қандай экан,- деб хаёл суриб
қолибди ва вазирлардан маслаҳат сўрабди. Вазирлар: Биздан маслаҳат чиқмайди. Яхши десак ҳам ўлдирасан,
ёмон десак ҳам ўлдирасан. Зиндондаги вазирни олиб
чиқиб инъом дастурхон қилиб, душман олдига чиқар,
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ҳо ўлиб кетсин, ҳо .тирик келсин,- деб жавоб
берибдилар.
Подшоҳга бу сўз маъқул бўлиб, вазирни зиндондан
чиқарибди. Унга бир қанча пул, мол бериб, бундай
дебди: - Журжон подшоҳига бориб, менинг саломимни
етказасан. Мабодо мамлакат керак бўлса, «хўп» де,
негаки кеча еган муштимнинг оғриғи ҳали кетгани йўқ;
борди-ю, қон керак бўлса, у вақтда шаҳардан чиқиб
кетаман, чунки иккинчи муштга асти тобим йўқ. Вазир
кулиб: - Тушингнинг таъбирини айтсам, қилган
аччиғинг бошқача эди, битта қизингни нима қилдинг?
Ахир, бошингга шу кунларни ўзинг орттирдинг. У
подшоҳ келиб сени зиндонга солар, хорзорлик билан
ўлдирар, - дебди.
Подшоҳ лойга ботган эшакдек бошини солиб
турибди. Вазир тортиқларни олиб, шаҳардан жўнаб
қўшинга етибди, сўнгра ўз номи-насабини ёзиб хат
қилибди: «Қон керак бўлса, бутун шаҳар одамлари учун
мен жонимни бераман, йўқ десалар ноҳақ қон
тўкилмасин, подшоҳлик тахтини бераман» деб қўл
қўйиб, элчи орқали хатни жўнатибди. Хат маликага
бориб тегибди. У хатни ўқиб вазирни ўз ҳузурига
чақиртирибди: - Ичкарига кирсин, - деб ижозат
берибди... Вазир кирса, тахтда бир подшоҳ ўтирибди,
бошида тож, белида камар, қирқта маҳрам қўл боғлаб
хизмат учун турибди. Вазир унга таъзим қилибди.
Подшоҳ ёнида бетига ниқоб тутган бир одам ўтирибди.
Бу одам вазирга қараб: - Э вазир, бизнинг маконимизга
қўрқмасдан бир ўзинг келибсан, ўлдирсам нима
дейсан? - дебди. Вазир дебди: - Киши ўз фарзандидан
ҳам қўрқадими? Фарзанд ҳар қанча ғазаб қилса ҳам,
оталик ҳурматини сақлайди. Жигарпора қизимни
тушимда кўрганимга бугун етти кун бўлди. Тушимда
мени кўп ҳурмат қилди, шоядки тушим ўнг келса.
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Бу сўзларни эшитиши биланоқ маликаи Ҳуснобод
бетидан ниқобини олиб, вазир билан кўришибди ва
бундай дебди: - Э меҳрибон ота, сиз орқали муродимга
етдим. Отамнинг юртини сизга берсам, фуқарога, бевабечораларга зулм қилмасдан подшоҳлик қилсангиз.
Вазир дарҳол ўрнидан туриб, қуллуқ қилиб: - Эй
болам, мен қариб қолдим, подшоҳлик ҳукмини... менга
берган бўлсанг, рўпарамда ўтирган тож-у тахт эгаси
подшоҳга тутдим. Мувофиқ кўрсанг, қолган умримни
сенинг қошингда ўтказсам, - дебди. Маликаи Ҳуснобод
лашкар билан шаҳарга кириб, отасини ахтарибди.
Подшоҳ сомонхонада бир охурнинг ичида биқиниб
ётган экан. Куёви подшоҳнинг бошига қилич
кўтарибди. Подшоҳ йиғлаб қизига ялинибди. Қизи
эрининг қўлидан қилични олиб: - Ҳар нечук бўлса ҳам
отам қилган гуноҳига тавба қилди, ўлмасин,- дебди.
Подшоҳлик муҳрини подачи йигит номига ўйдирибди.
Ҳуснобод эри билан бу юртни ҳам идора қилиб,
зиндонда бегуноҳ ётганларни озод қилибди. Улардан
бир қанчасини шаҳарларга ҳоким қилиб тайинлабди.
Шундай қилиб, Ҳуснобод ўзининг қаллиғи - подачи
йигит билан умр кечириб, мурод-мақсадига етибди.
ХУСНАБАД
Замандардың заманында, ерте, ерте, ертеде, бір
қатігез патша өмір сүріпті. Оның жалғыз қызы
болыпты. Оның есімі Хуснабад екен. Қыз ай десе аузы,
күн десе көзі бар, айрықша сұлу болыпты. Оның
жарқыраған сұлулығының алдында, тіпті он төртінде
толған ай да бұлыңғыр көрінеді екен. Көптеген
елдерден оған құда түсіп келген еді, бірақ патша қызын
ешкімге бергісі келмепті.
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Бір күні патша тақта отырғанда, оған қарға ұшып
келіп, терезенің алдындағы ағашқа қонды да: - Қар-р-р!
Қар-р-р-! Қар-р-р! - деп қарқылдай бастады. Патшаның
төрт жүз ғұламасы бар еді. Патша оларды шақырып: Ей, ғұламалар, қарға не деп жатыр? - деп сұрайды.
Ғұламалардың бірі: - Қарғаның не деп жатқанын біз
білмейміз. Ол – қарға, ал біз – адамзатпыз. Қарға өз
уақытын өткізу үшін қарқылдап жатқан болар, - дейді.
Патша ашуланғаннан түнеріп кетіп, «жендет» деп
айқайлайды.
Он
төрт
жендет
қылыштарын
жалаңдатып, «Кімнің ажалы жетті» деп жетіп келіпті.
Патша былай деп үкім шығарыпты: «Мына төрт жүз
кісіні алып шық та, басын шап».
Хуснабад әкесінің сөзін есітіп қалып, - Ей, әке, сізге
не болды, олардан не сұрадыңыз? Нақақтан-нақақ төрт
жүз кісінің басын неге алайын деп жатырсыз? – депті.
Хуснабадтың анасы кедей отбасынан шыққан еді.
Патша оған жиі сес көрсететін. - Сен – патшаның
әйелісің, қарның тоқ, көйлегің көк. Сен кедейге
тұрмысқа шыққаныңда – нанның орнына топырақ
шайнап отырар едің.
Хуснабадтың анасы жылайды, ал Хуснабад анасына
қарап былай деді: - Мені патшаға тұрмысқа берме, одан
да мені кедейге бер. Егер біз бақытты болсақ, күйеуімді
өзім-ақ патша етіп аламын, әкемнің орнына таққа
отырғызып, бүкіл кедейлердің өмірі жақсаратын
болады.
Әкесінің жұмбағын шешуге қыз дайын болыпты.
Патша «Егер жұмбақты шешсең, күнәларыңды
кешіремін» дейді. Қыз: «Қарғаның «қар-қар» дегені
еркекті бар қылатын да, жоқ қылатын да оның әйелі
дегені» деп жауап беріпті. Патша қатты ашуланып, төбе
шаштары тік тұрып былай депті: - Ей, шашың
қырқылғыр, сенің көңілің әр жақта, мен сені зынданға
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тастап, жеті жыл сақтап, кейін теріңе сабан тығып, атаанасының рұқсатынсыз еркек туралы аузын ашпау
үшін, басқа қаздарға үлгі етейін, - деп оны зынданға
салыпты. Қалған төрт жүз кісіні босатыпты.
Патша үйіне келіп бір апта бойы үйінен шықпай
ойланды: «Оны зынданға тастап, аштан өлтірсем бе,
әлде дарға асып өлтіртсем бе екен? Халық білмеу үшін
не істесем екен?», - деп ойланды.
Патшаның ойын бас уәзір біліп қояды. Оның қызға
жаны ашиды. Түнде оны зынданнан шығарып, өзінің
үйіне әкелді. Кейін ұстаны шақырады, оған ақша беріп,
сандық жасауды тапсырды. Оған су да, жел де
кірместей жаса деді. Сандық дайын болғанда бас уәзір
былай деді: - Ей, қызым, әкеңнің ниеті бұзылды. Мен
саған қырық күнге жететін ас-су дайындадым,
сандыққа кір мен сені өзенмен ағызып жіберемін. Егер
маңдайыңа өмір сүру жазса, онда тірі қаласың.
Патшаның қылышынан қаза тауып немесе тар
зынданда жатқаннан гөрі, сенің шөл далада қой
баққаның артық қой.
Қыз «мақұл» деп келісімін беріп, сандықтың ішіне
кіреді. Түн жарымда бас уәзір сандықты өзенге ағызып
жібереді. Өзенмен сандық үш ай ақты, ал қыз бір күнде
жейтін тамағын төрт күнде бір жеп өмір сүрді.
Басқа бір алыс елде Қарашах есімді патша өмір
сүріпті. Бір күні ол сарайына отын әкелуді бұйырады. Мен барамын, - деп бір шал шықты. - Менің үйімде
немерелерім көп, ал жейтін ештеңе жоқ. Егер менің
еңбегімнің ақысын берсеңіз, онда біз немерелеріміз-бен
тамақтанамыз. Иығына балтасын, беліне арқанын алып
шал орманға аттанды. Ол бір бума отын алып, кері
қайтуға дайындалды. Кенеттен су ішкісі келді. «Өзенге
барып су ішіп қайтайын», - деп ойлады да, солай қарай
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жүрді. Өзеннің жағасынан ағып келе жатқан сандықты
көрді. Шал киімін шешіп, өзенге түсіп, сандықты жағаға
алып шықты. Сандықтың жан-жағын қарап шықты,
бірақ аша алмады. Сосын балтамен сандықтың құлпын
ашып, таңырқай қарады. Сандықтың ішінен ерекше
сұлу қызды көрді. «Сен саудагердің қызысың ба,
әкеңмен саяхатқа шығып, кемелерің суға батып,
сандық суға батпай солай аман қалған шығарсың... - Әй
қыз, тірімісің өзі? - деп сұрады шал. - Тірімін! – деді
Хуснабад. «Енді не істесем екен деп ойланды шал. Егер
мен патшаға отын апарсам, ол маған 20 тиын береді, ал
қызды апарсам, түк те бермейді. Одан да сандықты
қалаға апарып сатып жіберейін. Бәрібір мұны ешкім
біле қоймас» деп ойлады ол. Шал базарға әзер жетті.
Оны Қарашах көріп қойды. Патша қатты ашуланғаннан,
түнеріп кетті. - Отын қайда? Мен саған отын әкелуді
табыстадым емес пе, ал сен болсаң біреудің үйін тонап,
сандықты әкеліп тұрсың ба!
Қарашах шалды өз қылышымен шауып екіге бөліп
тастады, ал сандықты өзінің сарайына апаруды
бұйырды. Сандықты бұзып ашқан кезде, Қарашах
Хуснабадты көріп, оған ғашық болып қалып, былай
деді: - Маған күйеуге шық! Хуснабад жылап: «Мен
кедейге тұрмысқа шығуға сөз берген едім, - деді
ойланып. – Енді не істеймін?». - Маған қырық күн уақыт
бер, - деп өтінді Хуснабад. – Мен үш айдың ішінде
сандықтың ішінде жатып қиналдым, демалғым келеді,
қыздармен көңіл көтергім келеді. - Егер дәл қазір маған
күйеуге шықпайтын болсаң, шауып тастаймын! – деп
қорқытты Қарашах. Хуснабад жылап: - Мені ең болмаса
үш күнге жібер. Мен қыздармен қыдырайын, содан соң
– ерік өзіңде. - Сенің көңіл көтеруіңе бір күн де жетеді! –
деп қатулана айтты Қарашах, сөйтіп оны босатып
жіберді де, қырық қызға Хуснабадтты көзден таса
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қылмай, қарап жүруге бұйрық берді. Бақтың арғы
бетінде өзен ағып жатқан болатын. - Кеттік, қыздар,
шомылуға! – деп Хуснабад қыздарды шақырды да,
өзенге кетті.
Қыз суға түскен сәтте кенеттен судың түбінен
құбыжық балық шығып, қызды
жұтып қойды.
Құйрығымен суды шолп еткізді де, жүзіп кете берді.
Қыздар жүгіріп барып, Қарашахқа қайғылы оқиғаны
баяндап берді. Қарашах тұрып қалды, жерге өзінің
тәжін, алтын белбеуін тастай салып, кедейлердің
киімін киіп, шөл далаға кете барды.
Ал енді басқа ел туралы, Патшариджарджон туралы
тыңдаңыздар. Өзеннің жағасында жас шопан отарын
жайып жүр екен. Жақын жерде балықшылар торларын
лақтырып жатыр. Шопан балықшыларға шағынды: Менің әкем аурып, қаладан нан алып келе алмай отыр.
Өзім-ақ барар едім, бірақ отарды қалдыруға болмайды.
Маған әкемді тамақтандыратын балық беріңдерші. Жарайды, қазір ұстаған балық сенікі! – деп
балықшылар торды шығарды. Қараса құбыжық балық
торға түсіпті. - Оны ал, шопан!
Шопан үлкен балықты көтере алмады. Ол бес
бұқаны байлап тартып, балықты әрең дегенде үйіне
алып келеді. Балықты әкесіне тастап, өзі асығыс
отарына кетті. Шопанның әкесі қуанып, балықты
жарса, ішінен қыз шығады. Шал қыздың аузына
бірнеше тамшы су құяды.
Хуснабад оянып, орнынан тұрып шалға бас иді. - Ата,
тамақ беріңізші, менің қарным ашты, - деп өтініш
білдірді. Шал балықтың бір шетін кесіп пісіріп берді. Ата, сіз немен айналысасыз? – деп сұрады қыз. - Мен
шопан болғанмын. Енді мен қартайдым, менің орныма
балам мал бағады. Қыз қуанып кетті. - Мен арманыма
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қол жеткіздім! – айғайлап жіберді. – Егер қаласаңыз
мен ұлыңыздың әйелі болайын. Менің анам да кедей
отбасынан болған. - Бізде үйленуге ақша жоқ. - Бізге
үйлену тойының қажеті жоқ, мен ақыры тұрмысқа өз
еркіммен шыққалы жатырмын ғой, - деді қыз.
Шал Хуснабадты өзінің шопан-ұлына үйлендірді.
Үйленгеннен кейін келесі күні Хуснабад бұрымын
орамалының астына жинап алып, тамақ пісіретін
қазандыққа келді. Қараса – қазандықтың қабырғасына
кірдің жиналып қалғаны сонша, екі құлақшасы түскелі
тұр еді. Қалған ыдыс-аяқтар да таза емес екен. Хуснабад
бәрін қайта-қайта жуып тазалап жарқыра-тып қояды.
Шалдың жүрегі сәулеленіп, айнадай жарқырап қалды.
Орнынан тұрып, келініне келеді де: - Ей, қызым! – деді
ол. – Мен қартайдым, үйге қарауға жағдайым жоқ! Ал
ұлым таң сәріден тұрып күні бойына кетеді де, күн
батқанда ғана келеді. Саған қарасам, сен сондай
еңбекқор екенсің, менің саған көмектескім-ақ келеді.
Маған не істеу керектігін айтшы,қызым!
Хуснабад оң құлағындағы сырғасын шешіп, шалға
берді. - Базарға апарыңыз. Қанша тұрады деп
сұрағандарға, сіз айтыңыз: «Сіз өзіңіз қалағандай
беріңіз». Қанша береді, сонша ақшаға сатыңыз.
Қария сырғаны алып, базарға апарды. Дәл сол күні
саудагерлер тауар сатып алып жүрді. Бір саудагер келіп
қарияның қолындағы әдемі сырғаны көріп: - Қанша
тұрады, әкей? - деп сұрады. - Өзіңіздің ар-ұятыңыз
білсін.
Саудагер сандықты алтынға толтырып, қарияға
ұсынды. - Осы жете ме, әлде аз ба?
- Мен сізге «ұятыңыз білсін» деген едім ғой. Саудагер
оған бір қап толы алтын берді. - Үйіңізге апарыңыз,деді де ақысына тағы есекті қосып берді. Шал ренжіп:
«Ол мені мазақ қылып тұрғаны ма? Ал ендеше бар
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алтынын алып кетемін, мені енді тауып көрсін!», осылайша есекті таяғымен ұрып ары қарай кете барды.
Ал саудагер: - Егер тағы осындай сырғаны тауып алсам,
онда оны өз патшама сатып, әлемнің жеті бөлігінің
салығына берер едім, - деп ойлады. Шал алтынын
үйіндегі келініне берді. Келесі аптада Хуснабад сол
құлағындағы алтын сырғасын шешіп, тағы да шалды
оны сатуға жібереді. Ол тағы да сол базарға келеді. Тура
сол саудагер сырғаны көріп қариядан сұрады: - Қанша
сұрайсың, әкей? - Мен саған сатпаймын! - деп жауап
берді шал. - Сен өткенде мені мазақ еткен болатынсың.
- Кеттік! - деп саудагер қартты өз үйіне алып жүрді. Ол
қартқа екі сандық алтын беріп, оған жібек шапан
жауып, екі есегін тағы сыйлайды. - Әкей сіздің үйіңіз
қайда? - деп сұрады ол. «Егер айтсам, бар алтынымды
алып қояр», - деген оймен қарт оған үн қатпады. Менің үйім жоқ, - деді ол.
Шал базардан қайтып келген кезде Хуснабад
алтынды тығып қояды да, күйеуі мен оның әкесіне: Жиырма шеберді алып келіңіздер, үй соғамыз, - деді.
Олар
шеберлерді
алып
келді.
Өздеріңнің
отбасыларыңды алып келіңдер, - деп бұйырды
Хуснабад шеберлерге. Олар оның айтқанын екі етпеді.
Хуснабадтың бұйрығымен шеберлер үлкен қабырға
соға бастады. Күн сайын оларға нан, ақша, ыстық тамақ
беріп тұрды. Барлық құрылысшыларды жақсы
киіндірді. Хуснабад туралы басқа құрылысшылар да
естіп, жан-жақтан келе бастайды. Ол бәрін де қабылдап,
киіндіріп, ас-суын береді.
Өтіп бара жатқан жолаушылар сұрайды: Қабырғаны кім соғып жатыр? - Шопанның әйелі, - деп
жауап берді шеберлер, - Егер сізге жұмыс керек болса,
бізге келіңіз. Мұнда жақсы төлейді, ас-суыңды да
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береді. Он бес күннен кейін бес мың үйден адамдар
жиналады. Үш айдан соң, соғылған қабырға олар түзу
жердің ұзынынан және көлденеңінен он күндік жолды
алып жатты. Он екі жерге қақпа қойылды. Әрбір
қақпаға Хуснабадтың суреті мен қолы қойылды. Қала
Хуснабад деп аталды. Кімге нан, ыстық тамақ керек
болса, келіп қызмет етіңдер. Бір жылдан кейін бұл
қалада жетпіс бес мың отбасы жиналды. Әрбір
отбасына Хуснабад терассасы мен сарайы бар үй салып
береді. Қаланың әрбір қақпасына жиырма бес
жауынгерден қойып, оларға былай деп бұйрық берді: Кім менің суретіме ұзақ қарап тұратын болса, сол
адамның барлығын алып келіңдер. Жаңа қала туралы
Журжон қаласының патшасы естіп, ашуланып келіп: Менің еліме патша билігіне қастандық жасауға батылы
жеткен кім? Менің жеріме бұл қаланы салған кім? Оның
басын алу керек! Барып басын шауып аламын!- дейді.
Патша Хуснабад қаласына барып қақпа алдындағы
күзетшіні көрді. - Қаланы салған кім? – деп сұрады. Осы суретте бейнеленген адам,- деді күзетшілер. - Біз
сізге қызмет етіп жүргенде біздің өзімізді нашар
тамақтандырдыңыз, ал біз отбасымызға мүлдем
ештеңе бермедіңіз. Ал біздің Хуснабад бізді де, әйеліміз
бен бала-шағамызды да жақсы тамақтандырды. Ол
бізге ас-суын аямайды, балаларымызды оқытып жүр.
Көбі сан түрлі қолөнерді меңгеріп алды.
Журжон қаласының патшасы Хуснабадтың суретіне
қарап, сұлулығына ғашық болды. Ол қалаға кіріп,
сарайға келді. – Журжон қаласының патшасы сізге
оның әйелі болуды ұсынды, - деп жеткізді Хуснабадқа.
Хуснабад ашуланып, патшаны алдыртты. - Ей, патша!
Сенің неше әйелің бар? - деп сұрады ол. - Қырық әйелім
бар. - Қырық әйел саған аз ба? Патша қатуланып: - Сен
менің намысыма тиюге қалай батылың жетті. Ей, сен,
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қарадан шыққан. Сөйтіп ол қынабынан қылышын
алды. Бірақ сол арада қызметшілер келіп, патшаны
ұстап, қол-аяғын шынжырлап зынданға тастайды.
Халық қуанып: «Жақсы болды! Патша зынданда
отырсын. Ал біз билікті Хуснабадқа береміз», - деді.
Хуснабадқа халық қалаулылары келіп, оған Журжон
мемлекетінің билігін жүргізуді ұсынды. Біраз ай өткен
соң, бірде қақпаның алдына бір кедей келіп, суретке
қарап жылап жіберді. Күзетшілер оны ұстап,
Хуснабадқа апарды. Хуснабад оны терезеден көріп,
Қарашах екенін бірден білді. Хуснабад тағына барып
отырып, бетін пердемен жапты. - Ей, кедей, неге жылап
тұрсың? - деді. - Егер мені аясаң, айтайын! – деп жауап
қайтарды Қарахан. - Айт. - Мен бір қызды сүйдім, оның
есімі Хуснабад. Осы қаланың қақпасында оның суретін
көрдім. - Ал ол қыз қайда? - Ол қыз шомылуға барып,
батып кетті. Маған солай айтты. Егер ол қыз мені
алдап, күңдерімді өзіне қаратып алып, қашып кеткен
болса, осыдан қолыма түссін! Мен оны асау аттың
құйрығына байлап, атты шөл далаға айдап жіберуді
бұйырамын, әрбір тікенде оның денесінің бөлшегі қалу
үшін. - Ол сенің алдыңда кінәлі емес қой. Оған
кектенуді қой. «Бұл менің Хуснабадым емес пе?» - деп
ойлап патша, жасырынып тұрған қылышын шығарды
да, Хуснабадқа тақады. - Бетіңді аш! Мен сенің кім
екеніңді көрейін! – деп айқайлады ол.
Бірақ сол сәтте құлдар Қарашахты ұстап алып,
зынданға апарып тастады. Ал Хуснабад өзінің бас
уәзірін шақырып: - Бізде неше жауынгер бар екенін
сана! – деді.
Уәзір санады. Жеті жүз мың атты және жаяу әскер
бар екен. - Оларды жолға дайындаңдар! - деп бұйырды
Хуснабад. Әскер қырық күн дайындалып, жолға шықты.
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Содан соң Хуснабад күйеуімен бірге әкесінің қаласына
қарай аяңдады. Әскер шөлдер мен жазықтардан, өзен
мен көлдерден өтіп көңілді келе жатты.
Әскер жүре берсін, ал сіздер Хуснабадтың қатал әкесі
туралы тыңдаңыздар. Бір күні ол түс көрді, бүркіт оған
ұшып келіп, басын көтеріп жоғарыдан тұрып, жер мен
аспанның ортасынан былай деді: «Менің құлым
боласың ба? Әйтпесе сенің басыңды шауып аламын!
Сонда патша жалына бастайды: «Саған өзімнің
қаламды, байлығымды беремін, бәрін ал, тек өмірімді
алмашы!». «Маған сенің байлығың қажет емес,- деді
бүркіт. – Мен сенің қызың Хуснабадтың қанын
қалаймын». Қызының есімін естіген патша жылап
жіберді. Кенеттен таудан қызы Хуснабад пайда болады.
Оның бір қолында қылыш, екінші қолында қаздың
етінен пісірілген кәуап болды. Хуснабад қылышпен
бүркітті ұрып, оны қақ бөледі де, әкесіне қолын созып,
әкесін белінен ұстап, оны ақырын жерге қойды. Содан
соң ол оған кәуапты беріп, былай дейді: «Әке, менің
кінәм болса, кешіріңіз!» Патша айқайлап, оянып кетті.
Таңертең ол төрт жүз ақылшысы мен қырық төрт
уәзірін шақыртып, түсін жорып беруін тапсырды. Бәрі
үндемеді. Патша былай деп бұйырды: - Егер түсімді
жорып бермесеңдер, біреуіңді де тірі қалдырмаймын!
Бас уәзір орнынан тұрды да: - Егер мені өлтірмейтін
болсаң, сенің түсіңді жорып беремін. - Айт! - Сені
басына көтерген бүркіт сенің жауың болуы мүмкін. Ол
біздің елді жаулаған кезінде сені тұтқынға алғаныңда,
сенің қызың келіп, сені құтқарып қалады. Бірақ сенің
тағың басқа адамға бұйырады. - Ах сен, өтірікші! –деп
патша айқайлады. - Менің қызымның о дүниелік
болғанына қаншама жыл өтті. Сен менің жүрегімді
ауыртатын және қорқынышты нәрсе айтып жатырсың.
Сені түрмеге тастаймын! Сенің сүйегің менің
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қызымның сүйегінің қасында шірісін. Солай деп патша
өзінің бас уәзірін түрмеге тастауды бұйырды. Бірақ сол
кезден бастап патшапатша үрейден түнде ұйқыдан
қалды, қамыстың ішіндегі жаралы қабандай дөңбекшіп,
тыныштығынан айырылды. Бір аптадан соң хабаршы
шауып келді. - Журжон қаласының патшасы саған өз
әскерімен келе жатыр, - деді хабаршы. - Тезірек
қолыңды кеудеңе қой да, басыңды иіп далаға шық. Өз
орныңды берсең - жақсы, бермесең - не боларын
көресің! Бұл біздің патшамыздың сәлемдемесі - деді
хабаршы. Хабаршы патшаға жүгіріп келіп, жұдырықпен
бір қойды.
Патша қорыққанынан тағының артына тығылып
қалды. - Патшаның хабаршылары мынадай болса, онда
оның әскері қандай болды екен? Біз не істейміз,
уәзірлер, - деді патша өзінің уәзірлеріне. - Біз еш нәрсе
айта алмаймыз. «Жақсы» десек, - бізді өлтіресің,
«жаман» десек, - тағы да өлтіресің. Түрмеден бас уәзірді
шығар.
Сый-тартуларын
алып,
ол
Патшариджарджондық патшаға барсын. Қалғаны
сосын белгілі болады, - деді уәзірлер.
Патша бас уәзірді түрмеден шығаруға бұйрық берді
де, былай деді: - Журжон қаласының патшасына барып,
сәлемдес. Менің қалам керек десе, қаланы бер.
Кешегіден кейін менің мойным ауырып жүр. Менің
қаным керек десе, мен ағашымды аламын да қаладан
кетемін. Кешегідей ұруды көтеретін әлім жоқ.
Уәзір күлді. - Мен сенің түсіңді болжап бергенде, сен
ашуланғансың! Ал кімдікі дұрыс болды? Жауың келіп,
биенің құйрығына байлап, оны айдалаға тікен жерге
қуады, сен сол жерде ең қиын өліммен өлесің! Патша
қоқысқа түсіп кеткен есектер сияқты, басын төмен
салбыратты.
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Бас уәзір өзімен бірге қымбат сыйлықтар алды да,
жолға шықты. Ол жолда Журжон қаласының
патшасына хат жазды, оны өз бетімен жазды да,
хабаршы арқылы жіберді. Хуснабад хатты алды да, бас
уәзірді өзіне алып келуді бұйрды. Бас уәзір кіріп, басын
иді де жайғасты. Жан-жағына қарады, қараса қарсы
алдында патша отыр (бұл Хуснабадтың шопан-күйеуі
болатын). Тақтың жан-жағында қырық қарауыл
қолдарын кеуделеріне қойып тұр екен. Тақтың қасында
бетін жауып алған біреу отыр. Бас уәзір Хуснабадты
даусынан таныды. Өлімнен өзі арашалап қалған
адамынан кім қорқады? Сол кезде Хуснабад бетін ашып,
бас уәзірдің қасына келді. - О, менің сезімтал әкем, сенің
арқаңда тірі қалдым. Мен саған қаланы берсем, оны
әділ басқара аласың ба? Уәзір басын иіп, былай деді: Әй, қызым, мен қартайдым! Сен маған қаланы беріп
тұрсаң, мен оны алдымда тұрған патшаға беремін. Егер
сен мақұл көрсең, қалған өмірімді сенің қасыңда
өткізсем, - депті.
Хуснабад әскерімен қалаға кіріп, әкесін іздестіріпті,
бірақ таппады. Ол қорадағы сабанның ішіндегі бір
ақырға кіріп, тығылып жатқан екен. Күйеуі оның
басының төбесіне қылыш көтеріпті. Патша жылап,
қызына жалыныпты. Қызы күйеуінің қолындағы
қылышты алып: – Не болса да, әкем өз күнәсінің азабын
тартты, өлтірме, - депті. Патшалықты қойшы бақташы
жігітке беріпті. Хуснабад өзінің күйеуімен қаланы
басқарды және ол түрмеден кінәсіз адамдарды босатты.
Кейбіреуін ол қала басшысы етіп тағайындады.
Осылайша Хуснабад өзінің таңдаған бақташы
жігітімен бірге мұрат-мақсатына қол жеткізді.
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ХУСНОБОД
Давным-давно, в старые времена, жил жестокий шах,
у него была дочь. Звали ее Хуснобод. Девушка была
красоты необычайной; назвал бы ее месяцем, да у нее
лицо есть, назвал бы ее солнцем, да у нее глаза есть.
Перед блеском ее красоты даже полная луна казалась
тусклой.
Из многих стран приходили ее сватать, но шах не
отдавал свою дочь ни за кого.
Мать Хуснобод была из бедной семьи. Шах часто
укорял ее. - Ты - жена шаха, сытно ешь, хорошо
одеваешься. Будь ты за бедняком — жевала бы вместо
хлеба глину. Мать Хуснобод плакала, а Хуснобод, глядя
на нее, говорила: - Не отдавай меня за шаха. Отдай
лучше за бедного человека. Если будет мне счастье, я
сама сделаю мужа шахом, посажу на трон вместо отца, и
всем беднякам легче станет жить. Однажды, когда
сидел шах на троне, прилетела ворона, села на дерево
перед окном и начала каркать: - Кар-р-р! Кар-р-р! Kapp-p! Почернел от злобы шах. - Сколько дней пути до той
страны? - спросил шах. - Если сесть на хорошего коня,
то восемнадцать месяцев надо скакать. Вернулся шах
домой и три дня раздумывал: «Что сделать, чтобы не
досталась моя дочь простому пастуху? Заморить ли мне
ее голодом в темнице или зарубить?»
Старший визирь узнал о замыслах шаха. Ему стало
жаль девушку. Ночью он вывел ее из темницы и привел
к себе домой. Потом позвал плотника, дал ему денег и
велел сделать сундук, да такой, чтобы ни ветер, ни вода
туда не проникали. Когда сундук был готов, старший
визирь сказал: - Ну, Хуснобод, полезай в сундук. Я дам
тебе на сорок дней еды и пущу сундук по реке. Если
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суждено тебе жить - останешься жива. Лучше тебе
пасти в степи баранов, чем погибнуть от сабли шаха
или зачахнуть в темнице. - Хорошо! - согласилась
девушка и влезла в сундук.
В полночь старший визирь спустил сундук в реку.
Плыл сундук по реке три месяца, а девушка
растягивала на четыре дня еду, назначенную на день, и
тем жила. А в дале-кой стране жил другой шах по имени
Карашах. Однажды он приказал принести ему во
дворец хворосту. - Я пойду! - вызвался один старик. - У
меня полон дом внучат, а есть нечего. Если вы мне чтонибудь дадите за мой труд, вот мы с внучатами и
поедим.
С топором на плече, с веревкой на поясе - отправился
старик в степь. Набрал вязанку хворосту и собирался
идти обратно. Но тут ему захотелось пить. «Схожу-ка я
к реке, напьюсь», - подумал он и пошел. Пришел к реке,
видит - плывет возле берега сундук.
Старик скинул с себя одежду, бросился в воду и
вытащил сундук па берег. Стал старик осматривать
сундук со всех сторон, а открыть никак не может. Тогда
топором он прорубил в крышке дырку, заглянул в нее и
увидел девушку необыкновенной красоты.
Старик был поражен. «Наверно, дочь купца, подумал он. - Поехала, должно быть, с отцом в
путешествие, корабль затонул, только сундук и остался,
на воде». - Эй, девушка, жива ты или мертва? воскликнул старик. - Жива! - отозвалась Хуснобод и,
приподнявшись, села. «Как теперь быть? - подумал
старик. - Если отнесу шаху хворост, он даст копеек
двадцать, если приведу девушку - ничего не даст.
Лучше отнесу сундук в город и продам. Ведь никто не
знает, что в нем». Едва старик пришел на базар, его
увидел Карашах. - Где хворост? Я тебе приказал
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принести хворост, а ты обокрал чей-то дом и принес
сундук! Карашах разрубил старика пополам своей
саблей, а сундук велел отнести к себе во дворец. Когда
сундук взломали и Карашах увидел Хуснобод, он
влюбился в нее и тут же сказал: - Выходи за меня
замуж! Хуснобод заплакала: «Я дала слово выйти замуж
за бедного человека, - думала она. - Что же мне
делать?». - Дай мне сорок дней сроку, - попросила
Хуснобод. - Я три месяца в сундуке мучилась, хочу
отдохнуть, повеселиться с девушками. - Если сейчас же
не выйдешь за меня замуж, зарублю тебя! - пригрозил
Карашах. Хуснобод заплакала: - Отпусти меня хоть на
три дня. Я погуляю с девушками, а потом - воля твоя. Хватит одного дня на твое веселье! - сурово сказал
Карашах и отпустил ее, приказав сорока девушкам
следить за Хуснобод, глаз с нее не сводить. Пошла
Хуснобод с девушками в сад. А за садом протекала река.
- Идемте, девушки, купаться! - позвала Хуснобод
девушек и пошли к реке. Только вошла она в воду, как
ее проглотила вдруг из глубины вынырнувшая
чудовищная рыба. Всколыхнула хвостом воду и уплыла.
Побежали девушки к Карашаху и рассказали о
случившемся несчастье. Карашах застонал, бросил на
землю свой венец, золотой пояс, надел нищенскую
одежду и ушел в пустыню.
А теперь послушайте о другой стране, о ШахриДжарджоне. На берегу реки молодой пастух пас стадо.
Неподалеку рыбаки закинули сети.
Пастух пожаловался рыбакам: - Мой отец хворает и
не может пойти в город купить себе хлеба. Пошел бы я
сам, да мне нельзя оставить стадо. Дайте мне какуюнибудь рыбу накормить отца. - Ладно, все, что мы
сейчас поймаем, твое! - сказали рыбаки и вытащили
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сеть. Смотрят - попала чудовищная рыбина. - Возьми ее,
пастух! Пастух не смог поднять рыбу: так она была
велика. Он впряг пять быков и кое-как приволок рыбу
домой. Оставил рыбу отцу, а сам поспешил к своему
стаду. Отец пастуха обрадовался, разрезал, рыбу,
смотрит - там лежит девушка. Старик влил ей в рот
несколько капель воды.
Хуснобод очнулась, поднялась и низко поклонилась
старику. - Отец, я голодна, дайте мне поесть, попросила она. Старик поджарил кусок рыбы и дал ей. Чем вы занимаетесь, отец? спросила девушка. - Я был
пастухом. Теперь я стар, вместо меня пасет стадо мой
сын. Девушка обрадовалась. - Я достигла своего
желания! - воскликнула она. - Если хотите, я стану
женой вашего сына. Моя мать тоже была из бедной
семьи. - У нас нет денег на свадьбу. - Раз я выхожу по
своей воле, нам не надо свадебного пира,- сказала
девушка. Старик женил на Хуснобод своего сына пастуха. На другой день после свадьбы подобрала
Хуснобод под платок косы и подошла к котлу, в
котором варили пищу. Смотрит — на стенках котла
столько наросло грязи, что вот вот сойдутся оба ушка.
Да и остальная посуда оказалась не чище. Хуснобод все
вымыла,
выскребла,
перестирала.
У
старика
просветлело сердце, стало яснее зеркала. Встал он и
подошел к невестке. - Эх, дочка!- сказал он. - Я стар и не
могу смотреть за домом! А сын уходит на рассвете на
весь день и возвращается только, когда темно уже.
Гляжу я на тебя, какая ты работящая, и хочется мне
тебе помочь. Скажи, что мне делать, дочка! Хуснобод
вынула из правого уха серьгу и дала старику. - Отнесите
на базар. Когда спросят, сколько стоит, вы скажите:
«Сами дайте по совести». Сколько дадут, за столько и
продайте. Старик взял серьгу, понес на базар. Как раз в
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тот день купцы закупали товары. Подошел один из них,
видит - старик держит серьгу небывалой красоты. Сколько стоит, отец? - спросил купец. - Дайте чтонибудь сами по совести. Купец наполнил золотом
сундучок длиной с пол-аршина и дал старику. Довольно вам будет или мало? - Я же сказал: «Платите
по совести». Купец дал ему мешочек золота. - Везите
домой! - сказал он и дал в придачу еще ишака.
Старик рассердился: «Он надо мной смеется, что ли?
Вот назло ему заберу все золото, только меня и
видели!» Ткнул он палочкой ишака в загривок и поехал.
А купец подумал: «Вот если бы еще такую серьгу
нашел, то продал бы своему шаху за пошлины и налоги
с семи частей света». Дома старик отдал золото
невестке. На следующий неделе Хуснобод вынула
серьгу из левого уха и снова послала старика
продавать. Опять пришел он на базар. Тот же самый
купец увидел серьгу и спросил старика: - Сколько
хочешь, отец? - Я тебе не продам! - ответил старик. - Ты
надо мной тогда посмеялся. - Идем со мной! - сказал
купец и повел старика к себе в дом.
Он отдал старику два сундучка золота, надел на него
атласный халат и подарил ему двух ишаков. - Отец, где
ваш дом? - спросил он. «Если скажу, он отнимет все
золото», - подумал старик. - Нет у меня дома, - сказал
он. Когда старик вернулся с базара, Хуснобод спрятала
золото и сказала мужу и его отцу: - Приведите двадцать
мастеров, будем строить город. Привели они мастеров. Приведите свои семьи! - приказала Хуснобод мастерам.
Те привели. По приказу Хуснобод мастера начали
строить большую стену. Каждый день всем давали
хлеб, деньги, горячую пищу. Всех строителей хорошо
одели. Услыхали про Хуснобод и другие мастера и со
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всех сторон стали приходить к ней. Она всех
принимала, одевала, поила, кормила. Проезжавшие
мимо путники спрашивали: - Кто строит стену? - Жена
пастуха, - отвечали мастера. - Если вам нужна работа,
приходите и вы. Здесь хорошо платят, поят и кормят.
Через пятнадцать дней собрались люди из пяти тысяч
домов. Через три месяца они обнесли стеной ровное
место в длину и ширину по десяти дней пути.
В двенадцати местах поставили ворота. Ко всем
воротам прибили портрет Хуснобод и сделали надпись:
«Город называется Хуснобод. Кому нужен хлеб, горячая
еда - приходите и служите». Через год здесь собралось
семьдесят пять тысяч семей. Для каждой семьи
Хуснобод построила дом с террасой и сараем. К каждым
воротам городской стены она приставила по двадцать
пять воинов и приказала им: - Приводите ко мне
всякого, кто долго будет разглядывать мой портрет.
Про новый город прослышал шах страны ШахриДжарджон и пришел в ярость. - Кто осмелился в моей
стране покушаться на шахскую власть? Кто это строит
город на моей земле? Не сносить ему головы! Пойду и
зарублю саблей! Шах пошел в город Хуснобод и у ворот
увидел стражу. - Кто построил город? - спросил он. Тот, кто изображен здесь на портрете, - отвечали
стражники. - Когда мы вам служили, вы плохо кормили
даже нас, а нашим семьям и совсем ничего не давали. А
наша Хуснобод хорошо кормит и нас, и наших жен, и
детей. Она не жалеет для нас хлеба, а детей наших учит.
Многие уже выучились всяким ремеслам.
Взглянул шах на портрет Хуснобод и влюбился в
красавицу. Вошел он в город, пришел во дворец. Шахриджарджонский шах пришел просить вас стать
его женой, - доложили Хуснобод. Хуснобод
рассердилась, приказала привести шаха. - Эх, шах!
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Сколько у тебя жен? - спросила она. - Сорок жен у меня...
- Сорок жен, и тебе все мало? Обозлился шах: - Ты
смеешь еще меня срамить? Ах ты, черная кость! И он
выхватил из ножен саблю. Но тут подбежали слуги,
схватили шаха, сковали его цепями по рукам и ногам и
отвели в темницу. Обрадовался народ: «Вот и хорошо!
Пускай шах сидит в темнице. А власть мы переда-дим
Хуснобод». Пришли к Хуснобод посланные от народа и
попросили ее взять на себя управление государством
Шахриджарджон. Прошло несколько месяцев. Однажды
к воротам подошел нищий, посмотрел на портрет и расплакался. Стражники задержали его и повели к
Хуснобод. Она посмотрела в окошко и сразу узнала
Карашаха. Хуснобод села на трон и закрыла лицо
покрывалом. - Эй, нищий! О чем ты плачешь? - спросила
она. - Если пощадишь мою ничтожную жизнь, скажу! ответил Карашах. - Говори, пощажу. - Полюбил я одну
девушку, звали ее Хуснобод. На воротах этого города я
увидел ее портрет. - А где та девушка? - Она пошла
купаться и утонула в реке. Так мне сказали. А если она
обманула, подкупила рабынь и сбежала, пусть только
попадется мне в руки! Я прикажу привязать ее к хвосту
дикого коня и погнать его в степь, чтобы на каждой
колючке остался кусочек ее тела. - Она ничем перед
тобой не провинилась. Перестань на нее гневаться. «Не
моя ли это Хуснобод?» - подумал шах, выхватил
спрятанную под рубищем саблю и занес ее над головой
Хуснобод. - Открой свое лицо! Я хочу видеть, кто ты! крикнул он. Но тут слуги схватили Карашаха и отвели в
темницу. А Хуснобод позвала своего старшего визиря: Подсчитай-ка сколько у нас воинов! Визирь подсчитал.
Оказалось семьсот тысяч конных и пеших. Приготовьте их в поход! - приказала Хуснобод.
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Сорок дней войско готовилось, в путь. Потом
Хуснобод вместе со своим мужем пастухом во главе
войска двинулась к городу своего отца. Через степи и
пустыни, от озера к озеру весело шли войска. Пусть
войска идут, а вы послушайте про злого отца Хуснобод.
Однажды ему приснилось, будто прилетел орел, поднял
его и, остановившись в вышине, между небом и землей,
сказал: «Будешь моим рабом? А не то оторву тебе
голову!» Тогда шах стал упрашивать: «Отдам тебе мой
город и казну, все возьми, только пощади мою жизнь!»
«Не надо мне твоих богатств, - ответил орел. - Я хочу
крови дочери твоей Хуснобод», Услыхав имя дочери,
шах заплакал. Вдруг из-за горы появилась Хуснобод. В
одной руке у нее была обнаженная сабля, а в другой шампур с шашлыком из гуся. Хуснобод ударила саблей
орла, рассекла его пополам, протянула руку, взяла отца
за пояс и осторожно поставила на землю. Потом она
дала ему шашлык и сказала: «Отец, если я в чем
виновата, простите!» Шах вскрикнул и проснулся.
Наутро он созвал четыреста мудрецов и сорок четыре
визиря и приказал растолковать свой сон. Все молчали.
Шах пригрозил: - Если не растолкуете мне сна, ни
одного из вас не оставлю в живых! Поднялся с места
старший визирь: - Если меня не казнишь, скажу, что
значит твой сон. - Говори! - Поднявший тебя за голову
орел, должно быть, неприятель. Когда он завоюет нашу
страну и захватит тебя в плен, появится твоя дочь и
выручит тебя. Но твой трон перейдет к другому
человеку. - Ах ты, лгун! - крикнул шах. - Сколько лет
прошло, как моя непокорная дочь обратилась в прах.
Ты говоришь так, чтобы омрачить мое сердце и
напугать меня. Брошу тебя в тюрьму! Пускай твои
кости сгниют возле костей моей дочери. И шах
приказал отвести старшего визиря в тюрьму. Но с тех
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пор шах не спал по ночам от страха и метался в своих
покоях, как раненый кабан в камышах. Через неделю
прискакал гонец. - Шахриджарджонский шах идет на
тебя с войском, - сказал гонец. - Скорей выходи с
поклоном, смиренно сложив руки на груди. Отдашь
свое царство - хорошо, не отдашь - посмотришь, что
будет! А вот тебе привет от нашего повелителя. Гонец
подбежал к шаху и ударил его кулаком. Лепеча от
страха извинения, шах спрятался за спинку трона. Если у этого шаха такие гонцы, - сказал с трепетом шах
своим визирям, когда гонец уехал, - то каковы у него
воины? Что нам делать, визири? - Мы ничего не можем
посоветовать, - ответили визири. - «Хорошо» скажем ты нас казнишь, «плохо» скажем - ты тоже казнишь.
Выпусти из тюрьмы старшего визиря. С подарками и
угощениями он пойдет к шахриджарджонскому шаху. А
там видно будет.
Шах приказал выпустить старшего визиря из
тюрьмы и сказал: - Пойди к шахриджарджонскому
шаху, поклонись пониже. Если скажет, что нужен мой
город, отдай город. До сих пор моя шея болит от
вчерашнего удара. А если скажет, что нужна моя кровь,
тогда я возьму посох и уйду из города. Нет у меня сил
вытерпеть второй такой удар. Засмеялся визирь. Когда я растолковал тебе сон, ты разъярился! А кто был
прав? Враг придет, привяжет тебя к хвосту кобылы,
погонит ее в дикую степь по колючкам, и ты погибнешь
жалкой смертью!
Понурил голову шах, совсем как ишак, у вязший в
грязи. Старший визирь взял с собой дорогие подарки и
пошел. В дороге он написал шахриджарджонскому шаху
письмо, подписал его своим именем и отправил с
посланным. Хуснобод получила письмо и велела
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позвать старшего визиря. Старший визирь вошел,
низко поклонился и сел. Посмотрел кругом, видит перед ним сидит шах (а это был пастух - муж Хуснобод).
Вокруг трона сорок телохранителей стоят, скрестив
руки на груди, готовые служить. Рядом с троном сидит
кто-то с покрывалом на лице. - О старший визирь, сказал закрытый покрывалом человек. - Как ты не
побоялся прийти один в стан? Ведь ты беззащитен. А
что, если я тебя убью? Старший визирь по голосу узнал
Хуснобод. - Кто боится того, кого он от смерти спас?
Тогда Хуснобод подняла с лица покрывало и подошла к
старшему визирю. - О мой сердечный отец, благодаря
тебе я осталась жива. Если я отдам тебе страну моего
отда, будешь ли ты править справедливо? Визирь
поклонился и сказал: - Ах, дочка, состарился я! Раз ты
мне передаешь страну, я отдам ее вот шаху, что сидит
передо мной на троне. Хуснобод с войском вошла в
город. Начали разыскивать шаха, но так и не нашли. От
страха он в тот же день убежал, и больше его никто не
видел. Хуснобод вместе со своим мужем, пастухом,
стала править страной и освободила из тюрьмы
невинных узников. Некоторых из них она назначила
правителями городов. Так Хуснобод достигла
исполнения желаний.
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МУҚБИЛ ТОШОТАР
Бир бор экан, бир йўқ экан. Ўтган замонда Бухоро
шаҳрида бир золим подшоҳ бор экан. Унинг бир
чиройли қизи бор экан. Унинг номи Меҳринигор экан.
Юзининг нури ойни хира қилар экан.
Меҳринигор чиройли, кучли ва ғайратли қиз экан.
Юзига ниқоб тортиб, худди йигитлар сингари, ёнида
қилич-қалқон осиб, кўп вақтини овда ўтказар экан.
Меҳринигор бир куни саккиз юз йигит билан овга
чиқибди, юра-юра, бир тоғга етибди. Тоғ жуда баланд
экан, бир томони тўқай экан. Тоғнинг бир чеккасидан
бир чиройли кийик чиқиб қолибди. Меҳринигор
йигитларга қараб: «Мана шу кийикни ўртага олинглар,
уни тириклигича тутишимиз керак, кийик кимнинг
ёнидан ўтиб кетса, шу одамга жазо бераман», дебди.
Саккиз юз одам ҳар тарафдан давра олиб кийикка
камон ташлабди. Кийик чаққонлик қилиб маликанинг
ёнидан ўтиб кетибди. Малика жуда ғазабланиб,
кийикнинг кетидан от қўйибди. Етиб олиб ўқ отибди,
тегмабди. Малика от қўйиб кетаётганида тоғнинг бир
чеккасидан бир йўлбарс чиқиб, маликага югурибди. От
йўлбарсдан ҳуркиб орқага тисланган экан, малика
отдан йиқилиб тушибди. Йўлбарс маликага етишига
икки қадам қолганда, яқинда турган чўпон тош билан
йўлбарснинг манглайига бир урибди. Йўлбарснинг
боши тарс ёрилиб, ерга чўзилибди. Чўпон югуриб келиб
маликани ўрнидан турғазибди. Малика уялиб ҳеч нарса
деёлмабди.
Шу вақт саккиз юз йигит етиб келибди, маликани бу
аҳволда кўриб ҳайрон бўлишибди. Чўпон бечора нима
қилишини билмабди. Малика дарҳол отга миниб,
қўлидаги узугини чўпонга узатибди.
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Малика саройга қайтгандан кейин бир неча вақтгача овга чиқмабди. Энди гапни чўпондан эшитинг.
Бечора чўпон маликадан ажраб қолгандан кейин
уйига базўр етиб келибди. Қаттиқ касал бўлиб ётиб
қолибди. Чўпон тоғ халқининг энг яхши кўрган
фарзанди экан, унинг исм-лақаби Муқбил тошотар
экан. Муқбилнинг тўсатдан касал бўлиб қолганига тоғ
халқи ҳайрон бўлибди.
Муқбил тоғ халқининг подасини боқиб, уни йиртқич ҳайвонлардан сақлар экан. Чўпон ҳар қандай
йиртқич ҳайвонни битта тош билан уриб йиқитар экан.
Йиртқичлар Муқбилдан қўрқиб, тоғ халқининг
яқинига, пода боқиладиган яйловларга йўламас экан.
Муқбил касал бўлгандан кейин, йиртқичлар тоғ
халқининг мол-жонига ҳужум қила бошлабди.
Муқбил тошотарнинг қартайиб қолган отаси билан
онаси бор экан. Улар Муқбилнинг касалига куйиб
йиғлашар экан. Тоғ одамлари Муқбилни ҳар куни
кўргани келишар экан. Улар ичида бир донишманд чол
бор экан. У бир куни Муқбилдан сўрабди:
- Ўғлим, сенинг касалинг унақа-бунақа касал эмас,
ишқ касали бўлса керак. Ростини айт, болам, бу дард
сенга қайдин келди? Кимга ошиқ бўлиб қолдинг? Чўпон
ётган жойида кўз ёши қилиб: - Эй, ота, нимасини
сўрайсиз. Менинг дардим тузалмайдиган дардга
ўхшайди, - дебди. Шунда чол яна: - Жон болам,
юрагингдаги дард-ҳасратингни айт. Агар сен яхши
кўрган қиз осмондаги ой бўлса ҳам олиб берамиз, дебди.
Чўпон маликани кўрганини, унинг узук берганини
бирма-бир айтибди. Чол йигитнинг дарди ишқдан
эканлигини билиб, бу сирни тоғ халқига айтибди: Бизнинг
Муқбил
тошотаримиз
подшоҳ
қизи
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Меҳринигорга ошиқ бўлибди. Энди бунга биз илож
топишимиз керак, бўлмаса Муқбилнинг дарди яна
оғирлашади, - дебди.
Тоғ одамлари ўйлашиб туриб: - Подшоҳ қизини
Муқбилга бермайди, - дейишибди. Кейин улардан бири:
- Шундай бўлса ҳам киши юбориб кўрамиз, берса
бергани, бермаса бошқа бирор чора кўрармиз.
Муқбилни ё тилагига етказамиз, ё подшоҳнинг
ғазабига учраймиз, - дебди.
Донишманд чол бир қанча кишини эргаштириб,
подшоҳ қизига совчи бўлиб борибди. Подшоҳ уларга
қараб: - Хўш, нима арзларинг бор? - деб сўрабди.
Донишманд чол ҳамма воқеани баён қилиб, кейин: Шоҳим, биз сизга қулчиликка келдик, - дебди. Подшоҳ
тутоқиб кетиб: - Э, нодонлар, менинг қизимга сенлар
совчи бўлиб келдиларингми? Бу қандай номус, ё мени
менсимайсанларми? - деб совчиларни зиндонга
солдирибди. Кейин лашкарларига қараб: - Ҳаммангиз
бориб саҳройиларнинг мол-мулкини олиб келинг.
Муқбилни тириклайин тутиб келтиринг! - дебди.
Лашкарлар тоғ одамларининг мол-ҳолларини оч бўридай талаб, кўп жабр-зулм қилибдилар. Муқбилнинг
отаси ҳамма воқеани ўғлига айтиб берибди. Шунда
Муқбил: - Ҳали мени деб бечора халқ шу аҳволга
тушдими, - дебди-ю, палахмонини елкасига осиб, жанг
бўлаётган жойга от чоптириб кетибди. Бориб қараса,
подшоҳ лашкарлари ҳали ҳам халқни эзиб-янчиб
талаётган экан. Муқбил дарҳол уларга қарши жанг
бошлабди. Лашкарларнинг аллақанчасини қириб
ташлабди. Қолганлари ўрдага қараб қочишибди. Бориб
подшоҳга арз қилишибди: - Э, шоҳи олам, Муқбил
тошотар жуда зўр йигит экан. Ҳар қандай одамни бир
мушт урса, тил тортқизмай ўлдирар экан. Бир қанча
лашкар ўлди, биз даргоҳингизга қочиб қутулдик.
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Подшоҳ бўғилиб, бутун лашкарини йиғдирибди, ўзи
бош бўлиб, жангга кирибди.
Муқбил узоқдан туриб тош билан лашкарларнинг
бошларини учираверибди. Подшоҳ Муқбилга баравар
келолмаслигига кўзи етиб, унга мана шу хатни
юборибди: «Э, паҳлавон йигит! Қизимни сенга бериш-га
розиман. Лекин бир шартим бор: икки қўлингда
тўрттадан саккизта йўлбарсни етаклаб келасан. Агар
шу шартимни бажо келтирсанг, қизим сеники».
Муқбил бу шартни қабул қилибди, аммо подшоҳдан
зиндонда ётган бегуноҳларни чиқариб юборишни
талаб қилибди. Подшоҳ бу талабни қабул қилибди,
зиндондагиларни бўшатиб юборибди.
Муқбил тоғ халқидан розилик олиб, якка ўзи
йўлбарс қидириб кетибди. Юра-юра бир тўқайзорга
етибди. Қамишзорда ухлаб ётган бир йўлбарсни кўриб
қолибди. Вақтни қўлдан бермай, бора солиб уни
бўғибди. Йўлбарс ўрнидан туриб Муқбил билан олиша
кетибди. Муқбил йўлбарсни маҳкам бўғиб олиб, мушук
боладай қўлида ўйнатиб, бир-икки марта ерга урибди.
Йўлбарс гангиб қолгандан кейин, тумшуғига беҳуш
қиладиган дори тутиб, уни ҳушидан кеткизибди,
бурнидан буроз солиб, йўғон занжир билан дарахтга
боғлаб, яна йўлга тушибди.
Юриб-юриб бир тоғга чиқибди, унда яна бир
йўлбарсга дуч келибди. У билан олишиб, уни ҳам
енгибди: занжир билан бир катта дарахтга боғлабди.
Шу йўсинда саккизта йўлбарсни тутиб боғлабди. Кейин
уларнинг ҳаммасини бир жойга йиғиб, бирин-кетин
ҳушига келтириб, тепиб-тепиб қўрқитиб қўйибди.
Йўлбарслар қўрққанидан бошларини қуйи солиб, дирдир титрар эмиш. Муқбил саккиз йўлбарсни етаклаб
йўлга тушибди, еттинчи куни кечқурун қишлоғига етиб
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келибди. Муқбилнинг ўлжа билан омон-есон келганини
кўрган қишлоқ халқи жуда севинибди.
Муқбил эрта билан қўлида тўрттадан саккизта
йўлбарсни етаклаб, подшоҳ саройига борибди. «Муқбил
тошотар шартни бажариб, саккизта йўлбарс-ни етаклаб
келаётир», деб ҳамманинг юрагига ғулғула тушибди.
Одамлар уни кўришлари билан тўс-тўс бўлиб қоча
бошлабдилар. Ясовуллар бу хабарни подшоҳга
етказибдилар. Подшоҳни ваҳима босиб: «Мен уни ўлиб
кетар деб ўйлаган эдим, аттанг, тирик қолибди», деб
бир қанча лашкар билан Муқбилни кутиб олишга
чиқибди. У ноилож бундай дебди: - Балли, ўғлим, балли!
Шартимни бажарибсан. Энди қўлингдаги йўлбарсларни
тоғга элтиб, ўша ерда териларини шил. Бу ишни қилиб
келганингдан кейин сенга яна бир шартим бор. Бу
шартим
шуки,
Ҳотамтойнинг
бошини
кесиб
келтирасан. Унинг битта яхши оти бор, шуни ҳам олиб
келасан. Ана шундан сўнг сенга қизимни бераман.
Шоҳнинг
ваъдасида
турмаганлиги
Муқбил
тошотарга ёқмабди. Муқбил ўзича ўйлабди: «Балки
Ҳотам қароқчи, халққа жабр қилувчи кишидир. Бўлмаса
унинг боши подшоҳга нима учун керак бўлади. Хўп,
майли, шундай экан, иккинчи шартни ҳам ўрнига қўяй.
Шоядки халқ зулмдан қутулса».
Сўнгра Муқбил қишлоқдаги ёр-дўстлари билан
хайрлашиб, Ҳотамнинг боши билан отини олиб
келишга жўнаб кетибди. Муқбил бир қаландар суратига
кириб сафарга чиқибди, тўрт ой деганда Ҳотамтойнинг
шаҳрига етибди. «Шу кеча бирон жойда қўнай», деб
ўйлаб бораётган экан, катта анҳор бўйида қирқ ёшлар
чамасидаги бир одам отини ювиб турганини кўрибди.
Муқбил ундан: - Ҳотам шаҳардами ё бирор ёққа
кетганми? - деб сўрабди. От эгаси жавоб берибди: Ҳотамтой шаҳарда. Йўл бўлсин, йигит. Мусофирга
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ўхшайсиз. Бугун бизникида меҳмон бўлинг, Ҳотамтой
олдига эртага борарсиз.
Муқбил ўзича: «Айни муддао бўлди» деб севиниб,
ҳалиги одамнинг уйига борибди. Уй эгаси Муқбилни
яхшилаб меҳмон қилибди. Вақт ярим кечадан оғганда
уй эгаси Муқбилдан сўрабди: - Яхши йигит, Ҳотамтойда
нима ишингиз бор эди? - Ҳа, зарур ишим бор эди. Сиз
уни танийсизми? Ўзи қандай одам? - Ҳа, Ҳотамни
танийман, у шу шаҳарнинг каттаси бўлади. Шундай
бўлса ҳам бошқа шоҳлар сингари тахтда ўтирмайди,
фақир сингари халқ орасида юради. У кишида қандай
ишингиз бор эди? - деб яна сўрабди уй эгаси. Шунда
Муқбил анча ноқулай аҳволга тушиб, бироз жим
қолибди. Ўзича: - Ҳотамтой халқ орасида юрса,
фуқарога ёмонлик қилмаса, ёмон одам эмас экан-да»,
деб ўйлабди, кейин бундай дебди: - Мен жуда ҳайрон
бўлиб қолдим. Юртимиз подшосининг амри билан
Ҳотамнинг бошини олиб кетгани келган эдим.
Гапингизга қараганда Ҳотам жуда баҳодир йигит
кўринади. Мен энди у билан майдонда қандай олишар
эканман? Уй эгаси Муқбилдан: - Ҳотам сизга нима
ёмонлик қилган эди? - деб сўрабди. - Ҳотам-ку менга
ёмонлик қилган эмас, - дебди Муқбил. Сўнгра Ҳотамни
нима учун ўлдиргани келганини бирма-бир айтиб
берибди. - Сиз бу кеча яхшилаб дам олинг, - дебди уй
эгаси, - эрта билан сизни Ҳотамга олиб борай.
Муқбил уй эгасидан миннатдор бўлиб, уйқуга
кетибди. Тонг отибди. Эрталаб нонуштадан кейин
Муқбил: - Қани, Ҳотамнинг уйини менга кўрсатиб
қўйинг, - дебди. Уй эгаси: - Ҳотам мен бўламан. Подшоҳ
айтган отни бисотимда бошқа нарса бўлмага-нидан,
кеча сўйиб, сизга овқат қилдим. Сиз ошиқ йигит
экансиз, сиз учун битта бош эмас, мингтаси ҳам қурбон
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бўлсин, - деб Муқбил олдига тиз чўкиб, бошини
тутибди. Муқбил Ҳотамнинг мардлигини кўриб, йиғлаб
юборибди. Сўнгра бундай дебди: - Йўқ! Сизнинг
бошингизни кесадиган қўлим қирқилсин! Подшоҳ
қизини бермаса, бермай қўя қолсин. Мен сиздек
сахийнинг қурбони бўлай! - Ҳотамнинг бир ўғли бор
экан, отасига қараб дебди: - Меҳмон тўғри айтадилар.
Барибир, сиз бошингизни берганингиз билан: «Бу бош
Ҳотамники эмас», деб учинчи шарт қўйишдан
тоймайди. Сўнгра Муқбилга қараб: - Отам сиз билан
бирга борсинлар, агар отамнинг боши билан сиздек
муҳтож кишининг ҳожати чиқадиган бўлса, мен
мингдан мингга розиман, - дебди. Ўғлининг сўзини
Ҳотам маъқуллаб дебди: - Мен биронта муҳтож одам
ҳатто бошимни сўраб келганда ҳам аямайман, деб аҳд
қилган эдим. Энди муродимга етдим. Муқбил нима
қиларини билмай, ноилож Ҳотам билан йўлга тушибди.
Улар бир қанча кундан кейин Бухоро шаҳрига етиб
келибдилар. Муқбил Ҳотамни ташқарига қўйиб, ўзи
подшоҳ саройига кирибди. Подшоҳ Муқбилни кўриши
билан дарҳол: - Қани, Ҳотамнинг боши билан отини
олиб келдингми? - деб сўрабди. - Ҳотам сахий йигит
экан, билмасдан мен унинг уйига бориб, меҳмон бўлиб
қолибман. Бисотида бошқа нарсаси бўлмаганидан
отини сўйиб, мендек бир мусофирни меҳмон қилди.
Менинг аҳволимни билиб, бошини қиличга тутиб
берди. Лекин мен шундай мард, сахий кишининг
бошини эмас, ўзини тириклайин олиб келдим, - дебди.
Подшоҳ: - Қани Ҳотамнинг ўзи! - деб қичқирибди.
Муқбил подшоҳдан Ҳотамни бошлаб келишга ижозат
сўрабди. Подшоҳ бош қимирлатиб ижозат берибди.
Муқбил Ҳотамни подшоҳга рўпара қилибди. Ҳотам
подшоҳга салом берибди. Подшоҳнинг ранги қочиб,
баданига титроқ турибди. Кейин Ҳотам подшоҳга
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қараб: - Сиз йўқлаган Ҳотам мен бўламан, - дебди.
Подшоҳ Муқбилга қараб: - Мен сенга «Ҳотамнинг
бошини келтир», деган эдим. Сен буни тириклайин
олиб келибсан, - деган экан, Ҳотам: - Мен ўз юртимда
бошимни бу йигитга тортиқ қилган эдим, унамади.
Ноилож ўзим бирга келдим. Мана, марҳамат, бошимни
кестиринг, шу бечорани муродига етказинг, - дебди.
Подшоҳ Ҳотамни ўлимга буюрибди. Жаллод
Ҳотамни олиб кетаётганда Муқбил чидолмабди: бир
мушт уриб жаллоднинг юзини тескари қилиб қўйибди,
кейин подшоҳга ғазаб билан: - Сен қандай номардсан!
Шундай
бегуноҳ,
мард,
олийжаноб
йигитни
ўлдирадиган бўлсанг, қизингни бермай қўя қол! Агар
ўйлаганинг одам ўлдириш бўлса, Ҳотам ўрнига мени
ўлдир, - дебди. Подшоҳ тутоқиб бўғилибди ва Муқбилга
қараб:
- Ўлдирсам сендан қўрқаманми! - деб жаллодни
чақирибди, Муқбилни ўлимга буюрибди:
Шу пайт ичкаридан Меҳринигор югуриб чиқиб,
ўзини Муқбилга ташлабди. Подшоҳ ғазаб билан: - Уни
ҳам ўлдиринг! - деб буюрибди. Шунда Ҳотам: - Эй, хоин
подшоҳ, сенда раҳм-шафқатдан асар ҳам йўқ экан, ҳар
қандай йиртқич ҳайвондан ҳам баттар экансан! - деб
югурганича бориб, подшоҳга ҳужум қилибди. Бунга
қарши подшоҳ қилич ўқталган экан, Ҳотам подшоҳнинг
қиличли қўлини маҳкам ушлаб, юзига бир тарсаки
урибди. Подшоҳ тахтдан ағдарилиб тушибди. Ҳотам
Муқбилга қараб: - Тахтга чиқиб ўтиринг, йигит, —
дебди. Халқ золим подшоҳни уриб ўлдирибди, эл-юрт
сўрашни Муқбилга топширибди. Сўнгра Ҳотамнинг ўзи
бош бўлиб Меҳринигорни тўй-томошалар билан
Муқбилга олиб берибди. Эл-юрт тинч ва фаровон умр
кечира бошлабди.
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Шундай қилиб, Муқбил тошотар билан Меҳринигор
иккиси мурод-мақсадига етибди.
МҮКБИЛ ТАСАТАР
Бар екен де, жоқ екен, бұрынғы заманда Бұхара
елінде бір қатал патша болыпты. Патшатың қызы
болыпты. Қыздың аты Мехри, демек «қайырымды», ал
«Нигяр» - сұлу деп атаған. Шынымен де ол соншама
сұлу болған, оның көз алдында айдың беті сөніп
қалады екен.
Мехри-Нигяр қаншалықты сұлу болса, соншалықты
күшті және батыл болыпты. Әдемі киініп, әсем болып
жүргенді жақтырмайтын, жиі қайырымды азамат
сияқты киініп, әскери атпен аңшылыққа шығатын.
Бір күні Мехри-Нигяр сегіз жүз батыл азаматтармен
аңға шықты. Оның жігіттерінің бәрі арқан лақтырудан
ісмерлер болған, әлдекім жұлдыз ұстаймын деп
дәлдесе, арқанды лақтырса, сол жұлдызды оңай алады.
Мехри-Нигярдың өзі садақ оғын тартып жіберсе –
аспанда ілініп тұрса да, кез келген нысанаға тигизеді.
Ұзақ па, кысқа уақыт па Мехри-Нигяр аң аулады, бір
күні биік таулардың етегіне жетті. Осы таудың етегінде
киік жайылып жүр екен. Мехри-Нигяр өзінің
нөкерлеріне қарап айтты: - Киікті қоршап, оны тірі
ұстап аламыз! Сегіз жүз аңшы қоршап алды. Барлық
жағынан ысқырып арқандар ұшты. Бірақ киік барлық
арқаннан жалтырып кетіп, Мехри-Нигярдың қасынан
жүгіріп қашып кетті.
Қыз ашуланды да, атты шауып киіктің артынан қуа
жөнелді. Аңдаусыздан бұталардың арасына, қатты
ақырып, жолбарыс секіріп шықты. Мехри-Нигярдың
аты бір шетке ырғып түскен кезде, қыз ерден құлап
қалды. Мүмкін, оған көмекке жақын тұрған малшы
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келмегенде, жабайы аң оны жұлқылап тастайтын еді.
Малшы сақпаннан тас атып, жолбарыстың басын
жарды. Аң Мехри-Нигярдан екі қадам қалғанда құлап,
өледі, бірақ малшы оған қараған да жоқ. Бейтанысқа
орнынан тұруға көмектесе жүгірді, қараса, ақ бетінен
қара бұйра шаштары төгілген, ол бұрын көрмеген сұлу
қыз жатыр екен. Малшы қызға тұруға көмектесті, ал ол
ұялғаннан сөз айта алмады.
Онымен бірге аңға шыққан жігіттер де осы кезде
келіп жетеді. Олар аттарынан түсір, таң қалып, не
болды? деп сұрайды
Ал Мехри-Нигяр атқа қарғып мініп, саусағынан
сақинасын шешіп алып, оны малшыға беріп, атты
сауырынан салып жіберіп, шауып кетеді.
Мейлі ол өзінің үйіне дейін шапсын, ал сіздер малшы
туралы тындаңыздар.
Малшы таулықтар тегінен шыққан еді. Оның аты
Мүкбил, демек «бақытты», ал «тасатар» деген атақ
оның атына сақпанмен ептілікпен тас атқанына
байланысты жалғанған.
Мехримен қоштасқаннан кейін, байғұс Мүкбил оны
сағына бастады, өзінің үйіне әрең жетті. Ал үйіне
келгеннен кейін, тіпті ауырып қалды.
Тау елі мазасыздана бастады. Олар малшыны жақсы
көретін және сыйлайтын, өйткені Мүкбил тасатар
олардың малын бағып, малды жабайы аңдардан
қорғайтын. Қандай да болса бір аң малдардың қасында
жақындаса, малшы бір сәтте оның басын таспен
жаратын. Жабайы аңдар Мүкбил тасатардан қатты
қорқатын. Мүкбил ауырып қалғаннан кейін жыртқыш
аңдар тау халқының мал-жанына тыныштық бермепті.
Мүкбилдің қартайып қалған ата-анасы бар екен.
Олар баласының кеселін ойлап, қатты күйініп,
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жылайды екен. Тау елі күнде ауруға шалдыққан
Мүкбилға күнде келіп, оның денсаулығын біліп тұрды.
Бір күні басқалармен бірге бір данышпан шал келді. Ол
Мүкбилдың қасына отырып, одан көз алмай оның
көзіне қарап былай деді: - Балам, шыныңды айт, сенің
ауруың анау-мынау емес, ғашықтық дерті, бұл саған
қайдан келді? Кімге ғашық болып қалдың? Шопан
жатқан жерінде көз жасын көл-көсір етіп: - Е, ата, несін
сұрайсыз! Менің дертім жазылмайтын дертке ұқсайды
ғой, - депті. Бірақ, шал айтқанан қайтпайды: - Жан
балам, жүрегіңдегі қайғы-мұңыңды айт. Егер сен ғашық
болған қыз аспандағы ай болса да, алып береміз, - депті.
Сөзден сөз туа келе, Мүкбил тасатар патша қызын
ажалдан қалай құтқарды, ол өзінің сақинасын қалай
сыйлады ол өзінің оған қалай ғашық болып қалғанын бәрін айтып берді. Шал осының бәрін тау еліне айтып
берді. - Мүкбил тасатар патшаның қызын сүйіп қалды, деді ол. – Біз қандай да болмасын амал табуымыз керек.
Тау елі топталып ойлана бастады. Біреулері айтты:
- Патша өз қызын малшыға бермейді. Басқалары
олармен келіскен жоқ. - Байқап көрейік, адамдарды
жіберейік – берсе береді, бермесе, тағы да ойланамыз.
Ақыр аяғында солай шешті, данышпан шалды бас
қылып патшақа құдаларды жіберді. Міне, құдалар
сарайға келді. Патша оларды көріп: - Ия, қандай
шағыммен келдіңдер? – депті. Данышпан шал оған
барлық мән-жайды баяндап берігеннен кейін, - біз сізге
құдалықпен келдік дейді.
Патша ашуланды. - Ей, надандар! – деп айқалады ол.
– Маған құда болуға келуге қалай дәттерің жетті! Әлде
мені өздеріңе тең деп санайсындар ма? Ол құдаларды
зынданға тастасын деп бұйрық берді.
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Содан мың нөкерді шақырды. - Шығыңдар тауға! –
деді ол, - олардың барлық мал мен мүліктерін тонап,
маған Мүкбилды ұстып әкеліңдер!
Аш аңдар сияқты, патшаның баскесерлері жұлқынап
тауға ұмтылды, адамадарды өлтіріп, мал мен мүлікті
тонай бастады.
Мүкбил тасатардың әкесі тау еліндегі бақытсыздық
туралы баласына айтып берді. Мүкбил сол сәтте
орнынан тұрып, өзінің ауруы туралы ұмытты. - Бұл ел, деді Мүкбил, - мен үшін бәлеге қалды!
Сақпанын ұстап патшатың баскесерлеріне қарсы
жүрді. Мүкбил тасатар баскесерлердің көбісін өлтірді,
тек біразы қашып үлгерді. Тірі қалаған баскесерлер
патшаға келіп былай деді: - О мырза! Мүкбил – қауіпті
адам. Тіпті өзіне ешкімді жақындатпайды, ал сақпанмен
қақса, - кез келген адам бірінші тастан құлап, өледі. Біз
қашып үлгердік, қалғандары мерт болды депті.
Патша одан қатты ашуланды. Тағы да мың
баскесерді жинап, өзі басқарып, жорыққа шықты.
Мүкбил тасатар тар шатқалда кездесіп өз сақпанын
іске қосты, ол тас лақтырғанда, - баскесерлер жерге
құлайды.
Патша қараса, оның жорығынан ештеңе шықпайды,
Мүкбилға адамды жіберіп айтады: - Жарайды. Айт оған
– мен оған қызымды беруге келісемін. Тек бір шартым
бар: Мүкбил тасатар маған әр қолымен төрт, барлығы
сегіз жолбарыс алып келсін.
Патшатың тілегін естіп, Мүкбил тасатар келісіп
былай деді: - Мен ол шартты орындаймын, бірақ
алдымен патша зынданда жазықсыз жатқан біздің
құдаларды босатсын. Патша қалаға қайтып, құдаларды
босатты.
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Ал Мүкбил тасатар жолбарыстарды іздеуге шықты.
Орман ішінде бір қалың бұтаның арасында жолбарыс
ұйықтап жатты. Мүкбил тасатар аңды байқап,
дыбыссыз жақындап, оны алқымынан ұстап алды.
Жолбарыс күресуге тырысты, бірақ малшы
алқымын одан да қатты қысты, басының үстінен
көтеріп, кішкентай мысық сияқты жерге ұрды. Содан,
аң оянып үлгергенше, мұрнынан шығыршақ өткізіп
қалың шынжырмен ағашқа байлап қойды. Солай
Мүкбил тасатар тауларды кезіп, сегіз жолбарыс ұстады.
Оларды таяқпен ұрып, теуіп, қорқытыпты, ал аңдар
болса мойындарын жерге дейін иіп, оған бағыныпты.
Мүкбил жетінші күні, әр қолында төрт жолбарыстан
ұстап, кешке қарай қыстағына барады. Мүкбилдің
аман-есен олжамен оралғанын көрген қыстақ халқы
қатты сүйсініпті.
Мүкбил таңертең ерте екі қолында төрттен сегіз
жолбарысты жетектеп, сарайға барады. «Мүкбил
тасатар шартты орындап сегіз жолбарыс әкеле жатыр»
деп қалада абыржу басталды: адамдар үйлерінде
тығылды, ал көбісі қашып кетті.
Патша өзінің күзетшілерінен оқиғаны естігенде,
көңілі құлазиды. «Мен малшы жолбарыстарды
аулағанда, өліп қалады деп ойладым, бірақ бәрі
керісінше шықты!» - деп ойлады және істейтін басқаша
ешбір лажы жоқ – ол Мүкбил тасатармен кездесуге
шықты.
- Пәлі, балам, пәлі! – деді ол. – Шартымды
орындапсың. Тек сен аңдарды қалаға кіргізбе: тағы
біреуі босанып кетсе, адамдарды зақымдауы мүмкін.
Тауға апарып өзің шеш, жіберем десең – жібер, өлтіргің
келсе – өлтір. Ал содан кейін, сен өз сөзінде тұра алады
екенсің – саған тағы да бір шартым бар. Екінші
шартым: сен маған Таи қаласынан Атымтай
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жомарттың басын әкеліп беруің керек. Атымтайдың
адал аты бар – соны маған айдап келесің. Екінші
шартымды орындасаң, мен саған қызымды беремін.
Мүкбил тасатарға патшаның өз сөзінде тұрмағаны
ұнамады, бірақ ол былай ойлады: «Мүмкін ол Атымтай
тонаушы шығар, болмаса патшаға оның басы неге
керек. Мейлі, солай болса, қарсы шықпаймын,
патшатың екінші шартын орындаймын да жақсы тірлік
жасаймын – адамдарды тонаушыдан құтқарамын».
Үйіне қайтып Мүкбил тасатар тау елімен қоштасып,
алыс ұзақ жолға шықты. Ол ұзақ жол жүріп, тура төрт
ай болған кезде Таи қаласына жақындады. Кеш батып
бара жатқан мезгіл еді. Мүкбил тасатар қайда түнеп
шығамын деп ойлаған сәт еді, кенеттен біреуді көреді:
қырық жастағы бір адам, қарапайым киінген, үлкен
арнада жылқысын жуындырып жатыр екен.
– Атымтай қалада ма әлде демалыста ма?– деп одан
сұрайды Мүкбил. – Атымтай қалада, – деп жауап береді.
– Сіз, шамасы, жолаушысыз, менің үйімде түней
салыңыз, ал ертең Атымтайға барарсыз. Мүкбилтасатар келісті. Ол адам Мүкбилды жақсы күтіп алып,
жақсылап қонақ етті, содан кейін ғана сұрады: - Ал сіз
Атымтайға қандай шаруамен келдіңіз? - Ол маған өте
қажет – деп Мүкбил тасатар жауап берді. – Сіз ол
адамның қандай екенін білмейсіз бе? - Иә, - дейді үй
иесі - Мен Атымтайды білемін. Ол біздің еліміздің
билеушісі болып табылады. Тек ол басқа патшатарға
қарағанда, жоғары тақта отырмайды, қарапайым адам
ретінде, өз халқының арасында тұрады, – деді де
қайтадан Мүкбилге бұрылып қарады. – Ал енді
Атымтайға қандай шаруамен келдіңіз?
Мүкбил ыңғайсызданып: «Қалай сонда? – деп
ойлайды, – Атымтай көрініп тұрғадай, мүлдем
155

қарақшыға ұқсамайды. Егер де ол халықтың арасында
өмір сүріп жатса, өзін қарапайым адам ретінде ұстаса,
ол халыққа жамандық жасауы мүмкін емес». – Сізге не
айтарымды да білмеймін, – деп ол иесіне жауап берді. –
Мен оның басын шабуым керек.
Үй иесі таң қалды: - Бірақ, сізге Атымтай қандай
жамандық жасады? - Маған Атымтай жаман ештеңе
істеген жоқ, - деп жауап берді Мүкбил тасатар және ол
Атымтайды не үшін іздеп жүргені айтты. – Ал,
жарайды, – деді үй иесі, – сіз бүгін демалыңыз, ал ертең
мен сізді Атымтайға алып барамын.
Таң атты. Мүкбил былай дейді: – Ал енді, маған
Атымтайдың үйің көрсетесіз бе? Ал үй иесі оған: – Сіз, –
дейді, – Атымтайдың үйіндесіз, өйткені Атымтай – бұл
мен. Патша алып кел деген жылқыны мен кеше сойып,
сізге дәм ұсындым, өйткені менің үйімде ешқандай
азық жоқ. Сіз өз бақытыңыз үшін ұмтылдыңыз, ал мен
ант бердім: егер де бір адамға адамға бақытты болу
үшін менің басым қажет болса, басымды да аямаймын.
Міне ол! – Үйдің иесі басын иіп, Мүкбилдың алдында
тұрды.
Атымтайдың мұндай жомарттығына таң қалған,
Мүкбил тасатардың көзіне жас келді. - Жоқ, - деді ол, Мен сіздің басыңызды алмаймын. Осындай адам өмірі
үшін, сіз сияқты адамға, мен өз бақытымды құрбан
етуге қарсы емеспін.
Атымтайдың үлкен ұлы бар екен. Ол әкесіне қарап,
былай деді: - Қонақ дұрыс байламға келді. Сонымен
қатар, патша бұл жолы да өз сөзінде тұра алмай, үшінші
тапсырма ойлап табады. Егер де сіз, қонаққа көмек
көрсеткіңіз келсе, онымен бірге патшаға барып және
сол жерде бір нәрсе ойлап табарсыздар.
Атымтай онымен келісті. Сол күні олар Мүкбил
тасатармен жолға шықты. Олар Бұхараға жетіп, патша
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сарайына келді. Патша Мүкбилды көріп, сұрайды: Қалай енді, Атымтайдың басын алып келдің бе?
Жылқыны алып келдің бе? - Атымтай өте жомарт және
кең пейілді адам, - деп жауап берді Мүкбил тасатар. –
Мен оның үйінде қонақ болған кезде, ол өзінің
жылқысын сойып, маған алыстан келген қонақ деп, дәм
ұсынды. Кейін, менің келген себебімді біліп, ол өзі
қылыштың астына басын қойды, бірақ мен басын
алғам жоқ, тек оның өзін ертіп алып келдім.
Патша бозарып және ашудан дірілдеп: - Қайда енді,
Атымтай? – айқай салды ол.
Атымтай иіліп, былай деді: - Міне бұл мен, Атымтай.
Патша тіпті тағынан атып тұрды, Мүкбилға
бұрылып қарап, қайтадан айқай салды: - Мен саған
Атымтайдың басып алып кел деп бұйрық бердім, ал сен
оны тірідей жеткіздің!
Атымтай алға шығып, былай деді: - Мен үйде
қонаққа басымды ұсынғанмын, алайда ол бас тартты.
Сондықтан да мен өзім келдім. Егер де саған менің
басым қажет болып жатса, кесіп алуға бұйыр, тек осы
жас жігіттің тілегін қанағаттандыр.
Патша баскесерді шақырып, Атымтайды алып кетіп,
басын шауып тастауға бұйрық берді. Бірақ баскесер
Атымтайдың қолын ғана ұстап еді, Мүкбил тасатар
баскесерді шапалақпен салып жібергені соншалық,
оның беті бір жаққа қисайып кетті.
Содан Мүкбил патшаға бұрылып қарап, былай деді: Мұндай мәртебелі адамды өлтіруге бола ма?! Егер де сіз
біреуді міндетті түрде өлтіруге қаласаңыз, онда мені
өлтіріңіз! - Солай ма! – деп патша айқай салды. - Әй,
баскесер! Мүкбилады алып, өлтіріңдер.
Кенеттен, ішкі бөлмеден Мехри-Нигяр жүгіріп
шығып, Мүкбилдың мойнынан асылды. Ызаланған
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Патша айқай салды: - Оны да өлтіріңдер! Сонда
Атымтай қайтадан алға шығып, таққа жақындап,
былай деді: - Ей, қанқұмар патша, сенде рахым-шапағат
жоқ екен, жыртқыш аңнан да бекер екенсің! – деп
патшаға сес көрсетіпті. Оған қарсы патша қылыш
көтерген екен, Атымтай оның қолын мықтап ұстап,
жұдырықпен қойып жіберіп еді, ол тағынан жығылып
түсті.
Атымтай Мүкбилге қарата: - Таққа шығып отыр,
жігіт, - депті. Халық залым патшаны ұрып өлтіріпті.
Халық қуана-қуана Мүкбил қойшыны өздерінің
билеушісі қылып сайлады. Кейіннен Атымтай өзі бас
болып, Мехри-Нигярды той-тамашамен Мүкбилге
қосыпты. Ел-жұрт тыныштық пен бейбіпшілікте өмір
сүре бастапты.
Сөйтіп, Мүкбил тасатар пен Мехри-Нигяр екеуі
мұрат-мақсаттарына жетіпті.
МУКБИЛ-МЕТАТЕЛЬ
В давние времена Бухарой правил один жестокий
шах. А у шаха была дочь. Девушку звали Мехри, что
значит «отзывчивая», а прозвали ее «Нигяр» –
красавица. И в самом деле она была такая красивая, что
перед сиянием ее лица тускнел свет луны.
И насколько Мехри-Нигяр была красивая, настолько
же была сильная и смелая. Не по душе ей было сидеть в
шахских хоромах, одевалась она часто добрым
молодцем и скакала верхом на огневом коне на охоту.
Однажды Мехри-Нигяр с восемьюстами удалых
молодцов-джигитов отправилась в степь.
Джигиты ее все были такие мастера арканы
закидывать, что, вздумай кто-нибудь из них звезду
поймать, нацелится, кинет свой аркан и захлестнет ту
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звезду без промаха. Да и сама Мехри-Нигяр метнет
стрелу – в любую цель попадет, будь она хоть под
небеса подвешена.
Долго ли, коротко ли охотилась Мехри-Нигяр,
только в один из дней оказалась она вблизи высоких
гор. У подножья одной горы паслась лань. Обернулась
Мехри к своим удальцам-охотникам и говорит: –
Окружим лань, возьмем ее живой!
Восемьсот охотников окружили лань. Со всех сторон
со свистом полетели арканы. Но лань оказалась такой
резвой, что сумела увернуться и убежала, проскочив
мимо самой Мехри.
Рассердилась девушка, хлестнула коня и помчалась
за ланью.
Вдруг из зарослей кустарника, страшно зарычав,
выскочил тигр. Конь Мехри-Нигяр отпрянул в сторону,
девушка не удержалась в седле и упала.
Наверное, ее растерзал бы дикий зверь, не приди ей
на помощь какой-то пастух, оказавшийся поблизости.
Метнул пастух из пращи камень, размозжил тигру
голову.
Зверь упал на землю мертвый в двух шагах от
Мехри-Нигяр, но пастух даже не взглянул на него.
Подбежал, чтобы помочь встать незнакомому всаднику,
смотрит, а это девушка невиданной красоты лежит, по
белому лицу разметались темные кудри. Пастух помог
девушке подняться, а она не может слова вымолвить от
смущения.
Тут подоспели джигиты-охотники. Остановились
они, дивятся: что случилось?
А Мехри-Нигяр вскочила в седло, сняла кольцо с
пальца, отдала пастуху и, хлестнув коня, поскакала
прочь. Пусть она скачет себе до самого дома, а вы
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послушайте о пастухе. Пастух был родом из горного
племени. Звали его Мукбил, что значит «счастливый», а
прозывали «Метатель», потому что он очень ловко
метал камни из пращи.
Расставшись с Мехри, бедняга Мукбил так
затосковал, что еле добрел до своего селения. А придя
домой, вовсе заболел. Забеспокоились люди гор. Они
любили пастуха и уважали его, потому что Мукбилметатель пас их стада и охранял скот от диких зверей.
Бывало, какой зверь ни покажется у стада, пастух
первым же камнем размозжит ему голову. Дикие звери
боялись Мукбила-метателя. Люди гор каждый день
наведывались к больному, справлялись о его здоровье.
Как-то вместе с другими пришел и один мудрый
старик. Подсел он к Мукбилу, пристально посмотрел
ему в глаза и говорит: – Сын мой, скажи правду, о чем
ты тоскуешь? Мукбил-метатель только махнул рукой:
– Э, отец, что спрашивать! Но старик настаивал:очнулся, продел ему в нос кольцо и привязал
толстой цепью к дереву. – Сынок, ты должен открыть
нам тайну своего сердца.
Слово за словом Мукбил-метатель рассказал, как
спас царевну от верной смерти, как она подарила ему
свое кольцо, как он полюбил ее на всю жизнь.
Старик поведал тайну пастуха всему народу гор. –
Мукбил-метатель полюбил дочь шаха, – сказал он. –
Нам нужно искать какой-нибудь выход. Люди гор
уселись в круг и стали думать. Одни говорили: – Шах ни
за что не отдаст свою дочь за пастуха.
Другие не соглашались с ними: – Попробуем, пошлем
людей – отдаст так отдаст, а не отдаст, соберемся и еще
подумаем. В конце концов так и порешили: послали к
шаху сватов и старшим над ними назначили мудрого
старика. Вот прибыли сваты во дворец. Шах увидел
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посланцев гор и спрашивает у них: – Кто вы такие? С
какой жалобой?
– Господин, – говорит ему мудрый старик, – мы
прибыли к вам с покорной просьбой. – И рассказал все
как было. Шах разгневался. – Эй, невежды! – закричал
он. – Как вы смели приехать ко мне сватами! Или вы
меня за ровню считаете? – И велел бросить сватов в
темницу.
Потом кликнул тысячу палачей. – Отправляйтесь, –
говорит, – в горы. Отдаю вам на разграбление весь скот
и все добро людей гор, только изловите мне Мукбила!
Что стая голодных волков, шахские палачи ринулись в горы, начали убивать людей, грабить их скот и
добро. Отец Мукбила-метателя рассказал сыну о
несчастье, постигшем народ гор. Мукбил тотчас
вскочил с постели и даже не вспомнил о своей болезни.
– Это, – говорит Мукбил, – из-за меня народ попал в
беду! Схватил пращу и пошел на шахских палачей.
Почти всех палачей убил Мукбил-метатель, только
немногим удалось бежать. Вот прибегают оставшиеся в
живых палачи к шаху и говорят: – О господин! Мукбил –
опасный человек. Даже близко к себе не подпускает, а
взмахнет своей пращой, – любой охнуть не успеет,
валится с первого же камня.
Еще больше рассвирепел шах. Собрал он еще тысячу
палачей и выступил в поход во главе их сам. Мукбилметатель встретил шаха в узком ущелье и пустил в
дело свою пращу, как метнет камень, – палач наземь
валится. Видит шах, что из его походов не выйдет
никакого толка, посылает к Мукбилу человека и
говорит: – Ладно. Передай ему – я согласен отдать свою
дочь. Только есть у меня одно условие: пусть Мукбилметатель приведет мне каждой рукой по четыре, а
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всего восемь тигров. Узнав о желании шаха, Мукбилметатель согласился и говорит: – Я выполню условие,
только прежде шах пусть освободит наших послов, что
безвинно томятся в темнице. Шах вернулся в город и
освободил сватов. А Мукбиль-метатель отправился на
поиски тигров. В одном месте в густых зарослях спал
тигр. Мукбил-метатель заметил зверя, подошел
тихонько и схватил его за горло. Тигр пытался
бороться, но пастух еще крепче сжал ему горло, поднял
его над головой, как малого котенка, и ударил о землю.
Потом, пока зверь не очнулся, продел ему в нос кольцо
и привязал толстой цепью к дереву. Вот так и бродил
Мукбил-метатель по горам, пока не поймал восемь
тигров. Проучив их хорошенько палкой, так, что звери
стали гнуть шеи до самой земли, будто волы в ярме,
Мукбил на седьмой день, ведя каждой рукой по четыре
тигра, отправился к шаху. Когда прошел слух, что
Мукбил-метатель ведет восемь тигров, в городе
началось смятение: люди попрятались в дома, а многие
убежали. Шах, узнав через своих стражников о
случившемся, нахмурился. «Я думал, что пастух
погибнет, охотясь за тиграми, а вышло по-иному!» –
подумал он и – делать нечего – с отрядом палачей
отправился навстречу Мукбилу-метателю. – Хвала тебе,
сын мой, хвала! – сказал он. – Только ты зверей в город
не води: еще вырвется какой-нибудь и покалечит
людей. Отведи их в горы и хочешь – отпусти, хочешь –
шкуры сними. А потом ты, вижу, умеешь слово держать
– есть у меня для тебя еще задача. Вторая задача такая:
должен ты представить мне голову богатыря Хатама из
города Таи. У Хатама есть добрый конь, – и его
приведешь. Выполнишь вторую задачу – получишь мою
дочь в жены.
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Не понравилось Мукбилу-метателю, что шах не
сдержал слова, но он подумал: «Наверное, этот Хатам
разбойник, иначе зачем понадобилась бы шаху его
голова. Ладно, раз так, не стану перечить, выполню
вторую задачу шаха и доброе дело сделаю – избавлю
людей от грабителя». Вернулся Мукбил-метатель
домой, распрощался с людьми гор и отправился в
далекий путь. Шел он долго и, когда исполнилось ровно
четыре месяца, подошел к городу Таи. День клонился к
вечеру. Мукбил-метатель только было подумал, где б
ему переночевать, как вдруг видит: какой-то человек
лет сорока, скромно одетый, купает в большом канале
коня. – Хатам в городе или в отлучке?– спрашивает у
него Мукбил. – Хатам в городе, – отвечает человек. – Вы,
похоже, странник, переночуйте у меня, а завтра
пойдете к Хатаму. Мукбил-метатель согласился.
Человек хорошо принял Мукбила, угостил его щедро
и только тогда спросил: – А какое у вас дело к Хатаму? –
Очень он нужен мне, – ответил Мукбил-метатель. – Вы
не знаете, что он за человек? – Да, – говорит хозяин
дома, – я знаю Хатама. Он правитель нашей страны.
Только он не сидит, как другие шахи, на высоком троне,
а живет среди своего народа, как простой человек, –
сказал так и снова обернулся к Мукбилу. – Так что же
все-таки за дело у вас к Хатаму? Мукбил смутился: «Как
же так? – думает, – Хатам, видно, вовсе не похож на
разбойника. Раз он живет среди народа и ведет себя,
как простой человек, не может он делать зло людям». –
Не знаю, что и сказать вам, – отвечает он хозяину. – Я
должен отрубить ему голову. Хозяин удивился: – Да что
же худого сделал вам Хатам? – Хатам ничего худого мне
не сделал, – ответил Мукбил-метатель и рассказал,
зачем он разыскивает Хатама. – Ну хорошо, – говорит
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хозяин дома, – сегодня вы отдыхайте, а завтра я вас
отведу к Хатаму. Настало утро. Мукбил и говорит: – Что
же, покажете мне дом Хатама? А хозяин ему: – Вы, –
говорит, – и находитесь в доме Хатама, потому что
Хатам – это я. Коня, что шах наказал привести, я вчера
зарезал, чтобы угостить вас, так как в доме у меня
никаких припасов не оказалось. Вы добиваетесь своего
счастья, а я дал клятву: если для счастья человека
когда-нибудь понадобится моя голова, не пожалеть и
головы. - Вот она! – и хозяин дома склонил голову
перед Мукбилом. Пораженный таким великодушием
Хатама, Мукбил-метатель прослезился. – Нет, – сказал
он, – я не стану рубить вам голову. За жизнь такого
человека, как вы, не жалко поступиться и своим
счастьем.
У Хатама был взрослый сын. Посмотрел он на отца и
говорит: – Гость рассудил правильно. К тому же шах и
на этот раз может не сдержать слова, выдумает третью
задачу. Если вы желаете помочь гостю, отправляйтесь
вместе с ним к шаху и там на месте что-нибудь
придумаете. Хатам согласился.
В тот же день они с Мукбилом-метателем
отправились в путь. Пришли в Бухару и явились во
дворец шаха. Шах увидел Мукбила и спрашивает: – Ну
как, привез голову Хатама? Привел коня? – Хатам очень
щедрый и великодушный человек, – отвечает Мукбилметатель. – Когда я оказался гостем в его доме, он
зарезал своего коня, чтобы покормить меня, странника.
Потом, узнав, зачем я пришел, он сам подставил голову
под меч, но я голову рубить не стал, а привел его
самого. Шах побледнел и затрясся весь от злобы. – Где
же Хатам?– закричал он. Хатам поклонился и говорит: –
Вот я и есть Хатам. Шах даже привскочил на троне,
обернулся к Мукбилу и как закричит на него снова: – Я
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наказывал привезти мне голову Хатама, а ты его
живым доставил!
Хатам выступил вперед и говорит: – Дома я
предлагал гостю свою голову, но он отказался. Вот я и
пришел сам. Если тебе нужна моя голова, вели отсечь
ее, только удовлетвори желание этого юноши. Шах
кликнул палача, велел увести Хатама и отрубить ему
голову. Но только палач схватил Хатама за руку, как
Мукбил-метатель закатил палачу такую затрещину, что
у того лицо перекосилось набок. Потом Мукбил
обернулся к шаху и говорит: – Разве можно казнить
такого благородного человека?! Если хочешь обязательно кого-нибудь убить, вот – убивай меня! – А что ж!
– заорал шах. – Эй, палач! Взять и казнить Мукбила.
Вдруг из внутренних покоев выбежала Мехри-Нигяр и
бросилась на шею к Мукбилу. В ярости шах закричал: –
Казнить и ее! Тут Хатам снова выступил вперед,
подошел к трону и говорит: – Шах, ты от злобы разум
потерял! – и дал такого тумака шаху, что тот повалился
с трона. Народ с радостью избрал пастуха Мукбила
своим правителем. Хатам сам стал во главе пира и
справил веселую свадьбу Мукбила с Мехри-Нигяр. Так
Мукбил-метатель и Мехри-Нигяр достигли исполнения
своих желаний.
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НЎХАТВОЙ
Қадим замонда бир бой бор экан. Бу бойнинг бир
корандаси бор экан. Унинг боласи йўқ экан. Бойнинг
зулмидан коранда уйига ҳам боролмас экан. Коранда
қўш ҳайдаётганида хотини овқат пишириб олиб борар
экан. Бир куни хотин овқат пишириб турганда
нўхатдай бола туғибди, анча кучидан кетибди. Хотин
болага қараб: «Сен нўхатдай ўлгурни туғиб дармоним
кетиб қолди, қандай қилиб отангга овқат олиб
бораман?» деб ўйлаб турса, ҳалиги туғилган бола
қозоннинг ёнига келиб: - Овқатни мен ўзим олиб
бораман, - дебди. Онаси: - Ҳў, худо олсин сени, ўзинг
нўхатдайсан-у қандай қилиб овқатни кўтарасан, дебди. Онасининг бу сўзига Нўхатвойнинг аччиғи
келибди-да, хурмачанинг тагига кириб кўтарибди,
пилдираб кетаверибди. Буни онаси кўриб ҳайрон
қолибди.
Отасининг қўш ҳайдаб турган жойига бирдан
хурмачада овқат бориб қолибди. Отаси ҳам ҳайрон
бўлиб турса, хурмачанинг тагидан биров: - Ота-ота, мен
сизга овқат олиб келдим, - дебди. Отаси хурмачани
олса, ҳеч ким йўқ эмиш. Овқатни олиб ея бошлабди;
Нўхатвой
қўшнинг
олдига
бориб,
қўшни
ҳайдайверибди. Коранда қараса, қўш ўзидан ўзи
ҳайдалиб кетаётган эмиш. Нўхатвой ҳеч кимга
кўринмас экан. Отаси овқатни еб бўлиб, қўшнинг
олдига борибди. Нўхатвой дарров қўшни қўйиб,
хурмачани кўтариб, онасининг олдига олиб келибди.
Отаси: «Бу нима воқеа бўлди экан?» - деб саросимага
тушиб, кечқурун уйига келибди. Келгандан кейин
хотинидан сўрабди: - Э хотин, бугун овқатни менга ким
олиб борди? Хотин эрининг сўзини эшитиб, хандон
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ташлаб кулибди-да: - Овқатни олиб борган сизнинг
ўғлингиз бўлади, - дебди. Коранданинг жаҳли чиқиб:
- Қаёқдаги бўлмаган гапларни гапирасан, менинг ўғлим
қаёқда-ю, овқат олиб бориш қаёқда. Менинг ўғлим
бўлса, кўзга кўринмайдими? дебди.
Хотини эридан бу сўзни эшитиб, «хафа бўлмасинлар
тағин» деб: - Нўхатвой, Нўхатвой, - деб чақирибди. Эри:
- Хотин, сен қаёқдаги гапларни гапирасан? Нўхатвой
деб кимни чақиряпсан. Шундай ҳам от бўладими? - деб
кулибди.
Хотини: - Вой ўлай, бой бўлгур, қаёқдаги гапларни
гапирасан эмиш-а! Ахир, кеча бир ўғил туғдим. Ўзингиз
бошим қоронғилигини билган эдингиз, тўғрими?
Боламиз худди нўхатдай; кўзга кўринмайди, - деб
кулибди. Бунга эри ажабланиб турган экан, Нўхатвой: Ассалому алайкум, дада, - деб салом бериб келибди.
Отаси бундай қараса, ерда битта нўхатдай нарса
пилдираб кетаётган эмиш. Шунда хотини айтибди:
- Ана шу Нўхатвой бўлади. Буни эри кўриб, ҳайрон
бўлибди.
«Баракалла, болам» - деб кўришибди. Боласининг
гапига қараса, маъноли гаплар эмиш. Коранда
суюнганидан Нўхатвойни дарҳол хўжайини - бойнинг
олдига олиб чиқибди. Бой Нўхатвойни кўриб олдин
кулибди, кейин жаҳли чиқиб: - Йўқот буни, бу қандай
қилиб одам бўлади? Буни Қурдим дарёнинг нариги
ёғига олиб бориб ташланглар, - дебди.
Бу гапни эшитиб коранда билан хотини хафа бўлиб
йиғлашса ҳам, бойнинг хизматчилари Нўхатвойни
чинқиртириб Қурдим дарёнинг нарёғига олиб бориб
таш-лашибди. Нўхатвой дарёнинг нариги ёғида бешолти кун юрибди. Унда ажойиб одамлар яшар экан.
Нўхатвой улар билан оғайни бўлиб олибди. Улар
Нўхатвойни ўзларига бошлиқ қилибдилар.
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БҰРШАҚБАЙ
Бұрынғы заманда бір бай болыпты. Байдың
көптеген жұмысшылары мен жалшылары болған екен.
Жалшылар жыл бойы байлардың жерінде жұмыс істеп,
төрттен үш бөлігін байға беріп, ал бір бөлігін өздерінің
азық-түлегіне қалдырып отырған екен.
Байдың Асан деген жалшысы өте кедей тұрыпты.
Оның балсы болмапты. Ол күндіз-түні байдың қол
астында жұмыс істеп, өз үйіне баруға уақыт таба
алмайтын. Бай жерінде істейтін жұмыс көп еді: егін егу,
суару, шөп жұлу, ал жинау жұмыстарынан: егін жинау,
бастыру, сосын жерді құнарландыру және де қайтадан
егін жұмыстары басталатын. Осылай Асан жыл бойы
үздіксіз тоқтамай жұмыс істеді. Жұбайы күнде түскі
асын дайындап, егістікке алып келетін.
Бір күні Асан бұқамен егістікте жұмыс істеп
жүргенде, әйелі сондай кіп-кішкентай, тіпті бұршақ
секілді ұл туыпты. Байғұс әйел қатты қиналып,
тағдырына шағым айтып: - Енді не істеймін? Сенің әкең
азаннан кешке дейін егістікте аш қарын жұмыс істейді,
- деп баласын жазғыра айтты. – Ал, менің оған тамақ
алып баратын шамам жоқ. Сені де кіп-кішкентай,
бұршақтай қылып туыппын, сені де көмекші дейді!
Қайда жарайсың, Бұршақбай ( Нохот-бұршақ, бай –
қосымша- бай, бақытты)? Құрып кет!
Төсегінен зорға тұрып, көзі жасқа толып, ас
дайындауға кірісті. «Енді күйеуіме түскі асын қалай
алып апарамын?» - деп ойлап, не істерін білмеді.
Сазбалшықтан жасалған тостағанға көжені құйып, таза
сүлгімен жауып, жерге қойды. Тостағанға қарап, ұлы
жақындайды: - Анашым, сен егістікке бармай-ақ қой,
әкеме асты өзім алып барамын.
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- Сен алып барасың ба? – деп анасы таң қалды. – Сен
де айтады екенсің! Міне, көмекшінің табылғанын қарай
гөр! Сен неге жарайсың? Қалайша түскі асты алып
барасың? Сенің өзіңді біреу көтеріп апару керек!
Бұршақбайға анасынан осындай сөздері есту ауыр
тиді. Ол ашуланып, тостағанды көтеріп, кішкентай ғана
аяқтарымен жүгіріп кетті. Анасы таң қалады.
Асан азаннан бері егістікте жер жыртып, қатты
шаршап, қарны ашып, жолға қарай береді. «Осы
уақытқа дейін жұбайым қайда жүр? Түстенетін уақыт
болды», - деп, ойлайды. Кенеттен Асан бұқаларын
тоқтатып, өз көзіне сенбей қарады: жол бойында таныс
тостаған домалап келе жатыр, бірақ жұбайы көрінбейді.
Ауызын аңқайып ашып тұрғанда, тостаған аяқ жағына
жетті, ал асты жағынан дауыс естілді: - Әке! Мен саған
түскі ас әкелдім!
Асан тостағанды алып қараса, ешкім жоқ. Қоржынды
қойып, шелпекті үзіп, түстенуге кірісті. Ал Бұршақбай
бұқаларды айдай бастады. Олар қатармен кете барды.
Асан қарап таң қалды: бұқалар өздері жер жыртуда. Ал
Бұршақбай көрінбеді.
Асан тамақтанып болып, бос тостағанды жерге
қойып, бұқаларға барды. Әкесінің жақындап қалғанын
көріп, Бұршақбай тостағанды алып, үйіне қарай жүгіріп
кетті. Алыстап бара жатқан тостағанды көріп, әкесі
абдырап қалды. «Бұл не деген сұмдық?» - деп ойлады.
Кешке үйге келісімен, жұбайынан сұрады:
- Сен неге бүгін келмедің? Маған түскі асты кім
әкелді?
Бұл сұраққа әйелі күліп былай жауап берді: Бармадым. Үйде істейтін жұмысым жоқ па? Ал, түскі
асты балаңыз алып барды!
Асан ашуланды. - Болмайтын нәрсені айтып тұрсың!
Бұл не дегенің? Қайдағы бос сөз? Қайдан шығардың?
170

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
Мен саған түскі асты айтып тұрсам, ал сен маған
баланы айтып тұрсың. Қандай бала? Ол қайда? Егер
менің балам маған түскі ас әкелсе, көретін едім ғой?!
«Жоқ, оған не айтсаң да сенер емес. Одан да қатты
ашуланбаса болғаны», - деп ойлап, әйелі дауыстап:
- Бұршақбай, әй Бұршақбай! Қайдасың? Бері кел!
- Не болып қалды? – деп Асан түсінбеді, - Не айтып
тұрсың? Кімді шақырдың? Бұршақбайы несі?! Бұндай
есімді естімеппін. Осындай да ат болады ма екен?
Бұның не?
- О, өліп кетпесем деп, – айқайлап жіберді. – Сіз әлі де
менің сөздеріме сенбейсіз бе? Біздің ұлымыз туылды
ғой! Несі таң қаласың?! Ұл туылды, әрі өте кішкентай,
тіпті бұршақ секілді. Бірден көзге байқалмайды!
Асанның таң қалғаны соншама, бір де сөз айта
алмады. Осы кезде Бұршақбай келді. - Сәлеметсіз бе,
әке! – деді ол.
Асан қараса, өте кішкентай, бұршақ секілді балақай
тұр.
- Міне, бұл біздің ұлымыз Бұршақбай,- деді әйелі.
Ал Асан әлі таң қалуда: «Осындай кішкентай балақай
қалайша маған түскі ас әкелді?» - деп ойлап, таңғалып,
Бұршақбайды мақтап, былай деді: - Жарайсың, балам!
Бұршақбайдың әңгімесін естіп, әкесі қуанып кетті:
«Зерек бала екен, осыдан бір нәрсе шығады. Бірақ тым
кішкентай бала екен. Ештеңе етпейді, әлі өседі!- деп өзөзін жұбатты. – Күтейік!»
Алайда Асан бекерге күтті. Елдің балалары күнненкүнге өсіп жатыр, күш жинап, ал Бұршақбай болса сол
бойы қалды.
Ата-анасы Бұршақбайға риза болды. Балақай үй
жұмысына, ата-анасына көмек беретін.
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Бір күні Асан баласын байға көрсетпек болды.
Бұршақбайды шақырып алып, қожайынға апарды.
Бай баланы көрген сәтте, артынан ашуға басып
айқалады: - Мұның не? Маған кімді әкеліп тұрсың?
Мұның адам ба? Маған мұндай жұмысшы қажеті жоқ!
Алып кет бұл жерден! Тұра тұрыңыз! – деп құлдарына
бұйрды. - Оны Құрдым өзеніне апарып, арғы жағына
алып барып тастаңдар!
Асан шошып кетті. Құлдары Бұршақбайды ұстап
алып кетіп бара жатқанда, ол шыңғыра бастады, әкесі
реніштен жылап жіберді. Құлдар баланы өзенге алып
кетті, ал Асан үйіне жүгіріп, болған жайды әйеліне
айтып берді. Әйелі екеуі қосыла жылады, қолдарынан
ештеңе келмеді.
Байдың құлдары Бұршақбайды Құрдым өзенінің
арғы бетіне өткізіп, үлкен жардан лақтырып жіберді.
Күн батып, таң атты, ал Бұршақбай тау бөктерінен
тырмысып, таң атқанда өрмелеп шықты.
Бес – алты күн жүріп, елге жетті. Олар байдың
жалшылары болатын. Олар баланы қол астына алып,
мәпелеп, тамақтандырды. Бұршақбай олармен бірге
жұмыс істеп, олармен достасып кетті. Онымен туған
балдарындай араласты. Байдың қатыгездігін, әкесіне
көрсеткен қорлығын, бәрін айтып берді.
Бір күні адамдар Бұршақбайдың тұратын үйіне
жиналып, байдан кек алуды ойластырды. Олар
Бұршақбайды басшы етіп сайлады, сөйтіп олар Құрдым
өзенінен қайықпен өтті. Ұзақ жүріп, көпті көрді, ал
Бұршақбай шаршамай оларды алға бастады. Ақырында
оларды байдың үйіне алып келді, күтпеген жерден
қожайынға тарпа бас салды. Байды өлтіріп, бар мүлкін
Хасанға апарып берді.
Бұршақбай
әке-шешесімен
қауышты.
Олар
қуаныштан көз жасын төгіп, баласын құшақтап, сүйіп,
172

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
аймалады. Осылайша жалшы Асанның отбасы арманмақсаттарына жетіп, бақытқа кенелді.
МАЛЬЧИК С ГОРОШИНКУ
В древние времена жил-был один бай. У этого бая
было много работников и батраков-издольщиков.
Батраки-издольщики трудились на байской земле
круглый год, три четверти урожая отдавали баю, а
четвертую долю оставляли себе на пропитание.
Один из батраков-издольщиков по имени Хасан жил
очень бедно. Детей у него не было. Он день и ночь
работал на бая и даже не мог выбрать свободной
минутки, чтобы пойти домой. Работать на байской
земле приходилось много: надо было и пахать, и сеять,
и поливать посевы, полоть, а когда начиналась уборка,
жать, молотить и веять, затем удобрять землю и снова
пахать и сеять. И так круглый год беспрерывно работал
Хасан. Жена каждый день варила дома обед и
приносила ему в поле.
Однажды, когда Хасан пахал на быках байское поле,
жена его родила сына, да такого малюсенького, с
горошину. Бедная женщина стонала и охала, жалуясь на
свою судьбу:
- Что теперь делать? Отец твой работает с утра до
ночи, голодный,— говорила она, упрекая сына. - А у
меня сил нет нести ему обед. И родила-то тебя такого
маленького, как горох, тоже мне помощничек! Куда ты
такой годишься, Нохотбай (Нохот - горошинка. Бай приставка - богатый, счастливый). Чтоб ты совсем
зачах!
Она с трудом поднялась с постели и со слезами на
глазах пошла варить обед. «Как же я теперь понесу обед
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мужу?» - думала она и ничего не могла придумать.
Налила она похлебку в глиняную корчажку, завязала ее
сверху чистой тряпкой и поставила на пол. Смотрит - к
корчажке,
словно
горошинка,
подкатился
ее
новорожденный сыночек и говорит: - Мама, ты не ходи
в поле, я сам отнесу обед отцу.
- Ты понесешь? - удивилась мать. - Хорош, нечего
сказать! Вот еще выискался помощничек! Куда ж ты
годишься-то? Ну как ты понесешь обед? Тебя самого-то
надо нести на руках!
Обидно было слушать Нохотбаю упреки матери. Он
разозлился, поднял корчажку и побежал, быстро
семеня малюсенькими ножками. Мать так и ахнула от
удивления.
Батрак Хасан с утра пахал землю в поле, очень устал,
проголодался и все поглядывал на дорогу. «Что же это
жена до сих пор возится? Пора обедать», - думал он.
Вдруг Хасан остановил быков, смотрит и не верит
своим глазам: катится по дороге знакомая корчажка
сама, а жены не видать. Пока он стоял с разинутым
ртом, корчажка подкатилась почти к самым ногам, и изпод нее послышался голос: - Отец, а отец! Я тебе обед
принес! Хасан взял корчажку в руки, поднял ее,
смотрит - нет никого. Поставил он корчажку, вынул
кусок лепешки, стал обедать. А Нахотбай уже
вскарабкался на омач и стал погонять быков. Они
послушно пошли бороздой. Смотрит Хасан и
удивляется: быки сами по себе идут, как полагается, и
пашут землю. А Нохотбая было совсем не видно.
Наелся Хасан, поставил пустую корчажку на землю и
пошел к быкам. Нахотбай, увидев приближавшегося
отца, быстренько подкатился к пустой корчажке, легко
поднял ее и побежал домой к матери. Увидев
удалявшуюся корчажку, отец совсем растерялся. «Что
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за диковина?» - подумал он. Вечером, придя домой, он
первым долгом спросил жену: - Ты почему сегодня не
пришла? Кто принес мне обед? В ответ на эти слова
жена засмеялась.
- Не пошла, вот и все. Что ж, мне дома делать нечего,
что ли? А обед принес ваш сынок! - сказала она. Хасан
рассердился. - Мелешь ты что-то несуразное! О чем это
ты? Что за болтовня? С чего это ты взяла? Я тебе про
обед говорю, а ты мне про сына. Какой сын? Где он?
Если б был у меня сын да принес бы мне обед, разве я
не увидел бы его?!
«Нет, ему никак не втолкуешь, хоть говори, хоть нет,
все равно не поверит.
Как бы еще не рассердился пуще прежнего»,—
подумала жена и крикнула: - Нохотбай, а Нохотбай! Где
ты там? Иди сюда! - Что такое? - недоумевал Хасан - Да
о чем ты говоришь? Кого ты зовешь? Что за Нохотбай?!
Сроду не слыхал такого имени. Да таких имен-то не
бывает. Ты что? - Ой, умереть мне! - воскликнула жена. Вы все еще не верите, спрашиваете, о чем я говорю! Да у
нас ведь сын родился! Что же тут удивительного?! Вот
и родился сын, да такой малюсенький, как горошинка.
Его и не видно, сразу-то не заметишь!
Хасан так удивился, что не мог выговорить ни
одного слова. В этот момент появился Нохотбай. Здравствуй, отец! - сказал он. Хасан посмотрел этак
сверху вниз и еще больше удивился: перед ним, семеня
ножками, двигался крошечный мальчик величиной с
горошинку. - Вот это и есть наш сынок Нохотбай, сказала жена.
А Хасан все удивлялся: «Как это такой малыш мог
принести мне обед?» - думал он, но все же очень
обрадовался и похвалил Нохотбая: - Молодец, сынок!
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Слушая дельные рассуждения Нохотбая, отец
радовался: «Смышленый мальчик, из него выйдет толк.
Только уж очень маленький. Ну и что ж? Вырастет! думал он, утешая себя. — Подождем!» Однако напрасно
ждал Хасан. У всех дети росли, набирались сил, а его
Нохотбай как был с горошинку в день рождения, так и
остался.
Родители были довольны своим Нохотбаем.
Мальчик выполнял все домашние работы, во всем
помогал отцу и матери.
Однажды Хасан решил показать своего сына баю.
Позвал он Нохотбая и повел его к хозяину. Увидев
малыша, бай сначала посмеялся над ним, а потом,
разозлившись, крикнул: - Что это такое? Кого ты мне
привел? Разве это человек? Мне таких работников не
нужно! Уберите его отсюда! Постойте! - приказал он
слугам. - Отвезите его через реку Курдум и бросьте там!
Хасан ужаснулся. Когда слуги схватили Нохотбая и тот
завизжал, отец заплакал от обиды. Слуги потащили
мальчика к реке, а Хасан побежал домой и рассказал
жене о случившемся. Вместе с женой они плакали,
убивались, но ничего не могли сделать.
Байские слуги перевезли Нохотбая на лодке через
быструю реку Курдум на другой берег и бросили его в
глубокий овраг. Кончился день, настала ночь, а
Нохотбай все карабкался по склону и выбрался только
утром, когда взошло солнце.
Дней пять-шесть бродил Нохотбай по берегу и,
наконец, добрался до людей. Это были батраки бая. Они
приютили малыша, накормили его и обласкали.
Нохотбай работал вместе с ними не покладая рук,
подружился со всеми. С ним обращались как с родным
сыном. Нохотбай рассказал им о жестоком поступке
бая, о том, как он издевался над его отцом.
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Однажды люди собрались в доме, где жил Нохотбай,
и договорились отомстить баю. Они избрали Нохотбая
своим предводителем и переплыли на лодке через реку
Курдум. Долго они шли и много прошли, а Нохотбай, не
зная устали, все вел их вперед. Наконец Нохотбай
привел их к дому бая - и они неожиданно напали на
хозяина. Убив бая, они забрали все его имущество и
отнесли в дом Хасана.
Нохотбай поздоровался с отцом и матерью. Они
обнимали его, целовали и плакали от радости. Так вся
семья батрака Хасана, достигнув своих желаний и
целей, зажила счастливой жизнью.
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ОЛТИН ТАРВУЗ
АЛТЫН ҚАРБЫЗ
ЗОЛОТОЙ АРБУЗ
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ОЛТИН ТАРВУЗ
Бир бор экан, бир йўқ экан, ўтган замонда бир
камбағал деҳқон бор экан. Унинг атиги бир танобгина
ери бор экан. Деҳқон шу ерда кечаю кундуз тинмай
меҳнат қилиб кун кўрар экан. Баҳор келиб қолибди.
Деҳқон ер ҳайдай бошлабди. Ерни икки марта ҳайдаб
бўлиб, яқинидаги катта сойнинг бўйида салқинлаб
ўтирса, осмонда учиб кетаётган бир лайлак йиқилиб
тушибди. Деҳқон қараса, лайлакнинг қаноти синиқ
эмиш. Деҳқон ҳалиги лайлакни дарров уйга олиб бориб,
синиқ қанотига тахтакач боғлаб бир қанча вақт уни
боқибди. Лайлак соғайиб, учиб кетибди.
Бир кун деҳқон чигит экиб юрса, лайлак пастлаб
учиб ўтибди. Деҳқон эса чигитни экаверибди. Бироқ
лайлак яна пастлаб ўтибди. Шу ўтишда уч дона тарвуз
уруғи ташлаб кетибди.
Бир неча кундан кейин чигит билаи баравар тарвуз
уруғи ҳам униб чиқибди. Экинни вақтида ўтабди,
суғорибди, чопибди. Шундай қилиб, ҳосилни йиғадиган
пайт ҳам келибди. Бир куни тарвуздан учтасини узиб,
уйига олиб кетибди. Тарвузлар жуда катта экан. Деҳқон
ўзининг яқин кариндошларини ва ошна-оғайниларини
меҳмон килиб чақирибди. Бир маҳал тарвузга пичоқ
урса, пичоқ сира ботмас эмиш. Уни қўйиб иккинчисини
сўймоқчи бўлибди, пичоқ ўтмабди, учинчиси ҳам
шундай бўлибди. Деҳқон ҳам, меҳмонлар ҳам ҳайрон
бўлишибди. Ерга бир уриб ёриб қарасалар ичи тўла
тилла эмиш. Қолган иккитасини ҳам ёриб кўришибди.
Уларнинг ичи ҳам тилла эмиш. Камбағал севиниб
кетиб, ҳаммасини меҳмонларга улашибди, улар ҳам
хурсанд бўлиб, уй-уйларига тарқабдилар. Уч туп
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тарвузнинг ҳар бири ўнтадан солган экан. Деҳқон
қолган тарвузларни ҳам йиғиб олибди. Шундай қилиб
камбағал деҳқон жуда бойиб кетибди.
Унинг бир бой деҳқон қўшниси бор экан. У ҳалиги
камбағал деҳқондан: «Сен нима қилиб бойидинг?» деб
сўрабди.
Деҳқон воқеани айтибди: «Қўшни, менинг еримни
ўзингиз биласиз. Эрта баҳордан ерни ҳайдашга
киришдим. Бир кун чарчаб, сой бўйида салқинлаб
ўтирсам, осмонда учиб кетаётган бир лайлак йиқилиб
тушди. Қарасам бир қаноти синган экан. Раҳмим келиб,
кўтариб уйга олиб келдим. Қанотини тахтакач билан
боғлаб, дори-дармон билан парвариш қилдим, боқдим.
Лайлак бир неча кундан кейин тамом соғайиб учиб
кетди. Кунлардан бир кун ер ҳайдаб бўлиб, чигит экиб
юрсам, ҳалиги лайлак тепамдан учиб ўтди. Ишимни
қилавердим. Бир оздан кейин лайлак орқасига қайтди.
Қайтишда пастлаб учиб ерга уч дона тарвуз уруғи
ташлаб ўтди. У уруғлар ердан униб чиқди. Уни
ғўзаларим билан баравар парвариш қила бердим.
Тарвузларни сўйсам, ичидан тилла чиқди. Шундай
қилиб бойиб кетдим», — дебди.
Буни эшитган бой деҳқон: «Зора мен ҳам шундай
олтинларни қўлга киритсам», - деб сойга бориб
турибди. Бир вақт бой нарироқда бир лайлакни
кўрибди. У секин бориб, пойлаб туриб лайлакнинг
оёғига таёқ отибди. Лайлакнинг оёғи синиб, учолмай
қолибди. Бой дарров уни тутиб, уйга олиб келибди,
оёғига тахтакач боғлаб, парвариш қилибди.
Бир неча кундан кейин лайлакнинг оёғи тузалиб
учиб кетибди. Бой деҳқон ҳар куни далага чиқиб,
лайлакни кутаверибди. Кунларнинг бирида унинг
тепасидан таниш лайлак ўта туриб икки дона уруғ
ташлаб кетибди. Уруғи кўкариб чиқиб тарвуз солибди.
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Тарвуз пишиши билан бой деҳқон ҳамма қариндошуруғини меҳмонга чақирибди. Тарвузга пичоқ урган
замон ичидан катта-катта қовоқ арилар чиқиб,
ўтирганларни талай бошлабди. Бой тура солиб уларни
ҳайдамоқчи бўлганда, арилар уни боши демай, юзи
демай чақиб ташлайверибди. Орадан сал ўтгач,
бойнинг калласи, бурни, лаблари шишиб кетибди.
Бунинг аламига чидолмай, ўзини катта сувга ташлаб
чўкиб кетибди.
Камбагал деҳқон ҳалоллик билан муродига етибди,
бой деҳқон ўз қилмишига яраша жазосини тортибди.
АЛТЫН ҚАРБЫЗ
Бар екен де, жоқ екен, қадым замандарда бір кедей
шаруа өмір сүріпті. Оның алақандай ғана жері болыпты.
Осы кішкентай ғана жерінде ол күні-түні, тынбай еңбек
етіпті. Бір күні, көктем келгенде, әлгі кедей жер жырта
бастапты. Жерді екі рет жыртып, бір сайдың жағасында
дем алып, саялап отырса, аспанда дегелек ұшып бара
жатқан бір дегелек жерге құлап түседі. Кедей адам әлгі
дегелектің жанына жүгіріп барып, құстың қанатының
сынғанын көреді. Дегелекті ақырын қолына алып,
үйіне алып кетеді. Үйіне келгенде кедей адам
дегелектің қанатын қарап, емдей бастады. Ол ауру
құсты ұзақ бағады. Дегелек жазылған соң, ұшып кетеді.
Кедей адам ұшып бара жатқан құсқа қарап: - Осы құс
қайғы білмей ұзақ өмір сүрсін!- деп тілейді.
Келесі жылы, көктемде, кедей шаруа жерді жыртып
болған соң, мақтаның шиітін егуге шықты. Бір кезде өзі
емдеп жазған дегелек ұшып келіп, жерге қарбыздың үш
дәнін тастап кетеді. Кедей үш дәнді алып, жерге егеді.
Бірнеше күннен кейін шиіттермен қоса қарбыздар
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шыға бастады, жасыл жапырақтары пайда болды,
сөйтіп үлкен гүлдер гүлдеді. Кедей аянбай еңбек етті:
оларды уақытында арамшөптерден тазартып, суын
құятын. Осылайша білінбей егістік жинайтын кез де
келіп қалды. Қарбыздар да пісіп, көлемдері адам
елестете алмайтындай үлкен болды. Кедей үш
қарбызды жинап алды да, үйіне әкелді. - Мұндай
қарбыздарды өзім жегенім дұрыс болмас! – деп ойлады
ол. Сөйтіп үйіне өзі тәрізді кедей туысқандары мен
достарын шақырды. Содан достары мен туыстары бір
үйге жиналды.
Ал үй иесі қарбызды жарайын десе, пышақ өтпей
қояды. Сонда ол екінші қарбызды жарып көрмек болды
- тағы да жара алмады. Үшіншісі де дәл солай болды. Үй
иесімен бірге қонақтары да қатты таң қалды. Ақыр
соңында кедей пышақпен қарбызды бар күшімен соғып
жіберді. Қарбыз жарылып кетті де, оның ішіндегі
жұмсақ балдыры пен шопақтарының орнына алтын
тиындар шықты. Олар сыңғырлап жерге шашылып
кетті. Қалған екі қарбыздың ішінде де алтын бар еді.
Кедей қуанып кетіп, бар алтынды жинап алып,
қонақтарына таратып шықты. Әлгі үш қарбыздың
орнында тағы он қарбыз өсті. Кедей қалған
қарбыздарды жинап алып, ішіндегі алтынның бәрін
жинап алды да, сол кезден бері молшылықта өмір сүре
бастады.
Ал оның жанындағы көрші үйде бай тұратын. Өз
көршісінің байып кеткенін көріп, мұның қалай
болғанын білмекші болды. Көршісіне келді де сұрай
бастады: - Айтшы маған, сен қалай байып кеттің? Бай
болу үшін не істедің? – деді. Кедей ештеңе жасырмай,
оған бәрін айтып берді: «Көрші, менің жерімді өзіңіз
білесіз. Ерте көктемде жерді айдадым. Бір күні шаршап,
сайдың бойында демалып отырғанымда аспанда ұшып
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бара жетқан бір дегелеу құлап түсті. Қарасам, бір
қанаты сынған екен. Оны аяп, үйіме алып келдім.
Қанатын тақтаймен байлап, дәрі-дәрмек жағып,
емдедім. Дегелек бірнеше күннен кейін сауығып кетті.
Күндердің бір күні шиіт егіп болып, аспанға қарасам
әлгі дегелек үстімнен ұшып өтті. Ісімді жалғастыра
бердім. Біраздан кейін дегелек кейін қайтты.
Қайтарында төмендеп ұшып, үш дана қарбыз дәнін
тастап кетті. Ол ұрықтар жерден өніп шықты. Оны
қозаларыммен бірге күтіп-баптадым. Қарбыздар піскен
кезде, сойсам, ішінен алтын шықты. Солайша байып
кеттім.».
«Маған да осынша алтын болса ғой!» - деп ойлады
сараң бай. Сөйтіп егістікке әлгі дегелекті іздеуге кетті.
Дегелек асықпай, егістікте жүр еді. Бай да асықпай
дегелекке жақындап келіп, таяқпен аяғынан соғып
жіберді. Дегелектің аяғы сынып, ол ұша алмай қалды.
Әлгі бай жүгіріп барып дегелекті ұстап алды да, үйіне
алып кетті. Дегелектің аяғын таңып, емдеуге кірісті.
Дегелек жазылған соң, ұшып кетті. Көктемде бай
егістікке шығып, әлгі дегелектің қарбыз дәндерімен
ұшып келгенін күтіп тұрды. Алайда дегелек ұзақ
келмей қойды... Ақыр соңында дегелек ұшып келді де
әлгі байға үш қарбыз дәнін тастады. Әлгі бай ашкөздіктен әбден қобалжып кетті. Ол бірден дәндерді ала
сала, жерге отырғызды. Көп күттірмей жалпақ
жапырақтар шығып, гүлдер ашылды. Содан соң үлкен
қарбыздар да шықты. Қарбыздар піскенде әлгі бай
үйіне барлық туыстарын шақырды. Өзі тәрізді бай
достары мен туыстары бір үйге жиналды. Қарбызды
соғып қалғанда, ол жарылып, ортасынан ашулы аралар
ұшып шықты. Ол аралардың көлемі үлкен жаңғақ
тәрізді еді. Олар бай мен оның туыстарын шаға
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бастады. Бәрінің беттері, көздері мен еріндері ісіп кетті.
Сөйтіп бәрі айқай-шумен қашып кетті.
Кедей шаруа өз адал еңбегімен мұратына жетіп, бай
диқан өз қылмысына лайық жазасын алыпты.
ЗОЛОТОЙ АРБУЗ
Жил когда-то бедняк крестьянин. Был у него
маленький клочок земли. День и ночь, не зная отдыха,
трудился он на этом клочке. Однажды, когда пришла
весна, бедняк начал пахать землю. Смотрит – по небу
летит белый аист. Подлетел аист к вспаханному полю,
закричал и вдруг камнем упал на землю Подбежал
бедняк и видит, что у аиста одно крыло сломано.
Поднял он аиста и бережно понёс домой. – Надо, –
говорит, – спасти такую хорошую птицу! Дома бедняк
осмотрел сломанное крыло аиста и стал лечить его.
Долго он ухаживал за больной птицей. Аист поправился
и улетел. Посмотрел бедняк ему вслед и сказал: - Пусть
живёт эта птица долго и никогда беды не знает!
На другой год, весной, бедняк закончил пахоту и
вышел в поле. сеять. Вдруг прилетел тот самый аист,
которого он вылечил, и бросил на землю три арбузных
семечка. Поднял бедняк арбузные семечки и посадил их
в землю. Через несколько дней арбузы взошли,
появились зелёные листья, потянулись плети, расцвели
огромные цветы.
Бедняк трудился не жалея сил: вовремя их полол,
вовремя поливал. Так незаметно пришла пора собирать
урожай. Арбузы поспели, и был они такие большие,
каких в тех местах никогда и не видели. Бедняк сорвал
три арбуза и принёс домой. – Ну, такие арбузы нельзя
съесть мне одному! – сказал он. И бедняк позвал в гости
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всех своих родственников и всех своих друзей, таких же
бедняков. Собрались друзья и родственники.
А хозяин взял арбуз и хотел разрезать, да только
никак не мог проткнуть его ножом. Тогда он
попробовал разрезать второй арбуз - и опять не мог. С
третьим было то же самое. Удивился хозяин, и гости его
удивились. Наконец он ударил арбуз ножом со всего
размаха. Арбуз лопнул, а в нём вместо мякоти и семечек
были золотые монеты. Они с звоном посыпались на
пол. В двух других арбузах тоже было золото.
Обрадовался бедняк, вытряс всё золото и раздал своим
гостям. На каждой из трёх арбузных плетей у бедняка
выросло по десять арбузов. Он собрал остальные
арбузы, вытряс из них целую груду золота и с тех пор
стал жить в достатке.
А по соседству с ним жил богач. Увидел он, что сосед
разбогател, захотел узнать, как это случилось. Пришёл
и стал расспрашивать: – Скажи мне, отчего ты так
разбогател? Что ты сделал для этого? Бедняк рассказал
ему, ничего не утаивая, как всё было.
«Ах, вот и мне бы столько золота!» - подумал
жадный богач и пошёл в поле искать аиста.
Белый аист не спеша разгуливал по полю. Богач
потихоньку подкрался и ударил аиста палкой по ноге.
Закричал аист и упал на землю. Богач кинулся к нему,
схватил его и понёс домой. Перевязал он ногу аиста и
стал лечить его. Аист выздоровел и улетел. Весной
богач вышел в поле и с нетерпением стал поджидать,
когда прилетит белый аист и принесёт ему чудесные
арбузные семечки. Но аиста всё не было... Наконец, аист
прилетел и бросил богачу три арбузных семечка. Богач
весь затрясся от жадности. Он схватил семечки и тут же
посадил их в землю. Скоро появились ростки,
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развернулись широкие листья, поползли по земле
длинные зелёные плети, зацвели цветы, а потом
выросли огромные арбузы. Когда арбузы поспели,
богач позвал в гости всех своих родных. Собрались его
родные и друзья, такие же богачи. Как только ударили
арбуз ножом, он треснул, и из середины вылетел целый
рой злых шмелей. А шмели эти были как крупные
орехи. Стали они жужжать и жалить и богача, и его
родных. У всех вздулись щёки, заплыли глаза, распухли
губы, и разбежались все прочь с бранью и криками.
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СОҲИБЖОН билан АҲМАДЖОН
САХЫПЖАН мен АХМЕДЖАН
САХИБДЖАН и АХМАДЖАН
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СОҲИБЖОН билан АҲМАДЖОН
Бор экан-у йўқ экан, оч экан-у тўқ экан, бўри баковул
экан, тулки ясовул экан, қарға қақимчи экан, чумчуқ
чақимчи экан, тошбақа тарозбон экан, тўнғиз қассоб
экан, қурбақа ундан қарздор экан.
Қадим замонда бир чол билан кампир бор экан. Улар
жуда камбағал экан. Бир ҳовли, унда биттагина
чордевордан бошқа ҳеч нарсаси йўқ экан. Чол дарёга
бориб балиқ овлар, кампир эса бировларнинг кирини
ювиб, йиртиқ-ямоғини қилар, шу билан тирикчилик
ўтказар экан.
Чол билан кампирнинг фарзанди йўқ, фарзандга
жуда ҳам ташна эканлар.
Бир куни чол кампирга айтибди: - Э, хотин, менинг
ёшим эллик бешга, сенинг ёшинг элликка етди,
фарзанд кўрмадик, иккимиз ҳам қариб ишдан чиқсак,
қарайдиганимиз, ўлсак уйимизни ёритадиганимиз йўқ.
Энди худодан астойдил сўрайлик, бизга ҳам фарзанд
берсин, - деди. Чол билан кампир худога муножат
қилиб йиғлашди, бизга фарзанд бергин, деб ёлворишди. Буларнинг дуоси ижобат бўлиб, кампир ҳомиладор
бўлди, вақт-соати етиб, бир ўғил туғди. Унга Соҳибжон
деб от қўйишди. Чолнинг боши кўкка етди. Хотинига
айтди: - Э, кампир, биз муродимизга етдик. Энди бу
Соҳибжонни яхшилаб тарбия қилайлик. «Яхшидан зот
қолади, ёмондан – дод», деган нақл бор.
Фарзандимизни яхши ўстирсак, раҳмат оламиз, ёмон
ўстирсак, лаънат оламиз,- деди. Бу гап кампирга ҳам
маъқул бўлди. Чолнинг икки оёғи тўрт бўлиб, овни
яхши қилди. Болани тарбиялаб, ўқитиб катта қилишди. Соҳибжоннинг ёши ўн олтига етди. У қадди-қомати
келишган, жуссадор, паҳлавонсифат бола бўлди.
Кунлардан бир кун чол ўғлига айтди: - Ўғлим! Мен
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кексайиб қолдим. Энди сен мен билан бирга овга
боргин. Ҳам балиқ овини ўрганасан, ҳам кўриб, баҳри
дилинг очилиб келади, - деди. Соҳибжон: - Хўп, ота!
Айтганингизни жоним билан қиламан, - деди.
Ота-бола тўрни кўтариб, дарёга қараб жўнашди.
Ҳаво соф, ҳаммаёқ кўнгилли, ям-яшил ўтлар кўкарган,
паррандалар сайраган, кенг дарё суви тўлиб, кўм-кўк
тусда жимиллаб оқар эди. Ота-бола дарё ёқалаб бориб,
бир чинорнинг тагига етиб тўхташди. Чол ўғлига: - Ана
энди, ўғлим, шу жойда балиқ овини бошлаймиз, - деди.
Чол тўрни ёзиб, сувга ташлади. Бироздан сўнг
тортиб эди, ҳеч нарса чиқмади. Яна ташлади. Бир вақт
чол тўрни тортган эди, тўр вазминлашиб қолибди,
торта олмади: «Соҳибжон, кел, болам, иккимиз тортайлик!» деди. Соҳибжон келиб, отасига кўмаклашди,
аммо ота-бола ҳам тортиб ололмади. Шунда чол
тўхтади, пешонасидаги терни артиб: - Уҳ! Чарчадим.
Тўрга жуда катта наҳанг балиқ тушибди,— деди.
Тўрнинг бир учини чинорга боғлади. - Сен бир учини
ушлаб тургин, мен бориб ёрдамга бир-иккита одам
айтиб келайин, — деб тўрнинг учини Соҳибжонга
ушлатиб қўйиб, қишлоққа қараб жўнади. Соҳибжон
дарёнинг қирғоғидаги ўтларни, дарахтларни, сувнинг
ўйнаб оқишини томоша қилиб ўтирар эди. Бир вақт
сувда тўрнинг ичида бир нарса қимирлагандай бўлди.
Қараса, тўрда битта балиқнинг боласи икки кўзига ёш
олиб, Соҳибжоннинг юзига термулиб, ёлворгандай
бўлиб турибди. Соҳибжон уни кўриб, раҳми келди. Бу
ҳам менга ўхшаган бола экан-да, бунинг ҳам ота-онаси
бордир, келади, деб йўлига интизор бўлиб ўтиргандир.
Кел, шу балиқни қўйиб юборай, хурсанд бўлиб кетсин,
деб тўрнинг ирини қирқиб юборибди. Балиқча тўрдан
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қутулди, шодлигидан Соҳибжоннинг қаршисида
айланиб, ўйнаб-ўйнаб, кейин кўздан ғойиб бўлиб кетди.
Бир вақт иккита одамни эргаштириб чол етиб келди.
Қараса, тўр йўқ. Соҳибжондан: - Тўр қани? - деб сўради.
Соҳибжон: - Э, ота, балиқ жуда катта балиққа ўхшайди,
тўрни тортқилаб-тортқилаб, узиб кетди, - деди.
Чолнинг тарвузи қўлидан тушди. Келган кишилар: Э, чол! Ёлғиз ўғил олп бўлади, олп бўлмаса, қолп
бўлади, дейишар эди. Олтмишга кирганингда йиғлабсиқтаб топган ўғлинг, энди сенга дастёрлик қиладиган
вақтида, олплик қилмай, катта бир балиқни қочириб
қолпли қилиб ўтирибди. Бу боланг шум қадам экан! деб чолга таъна қилиб, жўнаб кетишибди. Чолнинг
дами ичига тушиб кетди, то уйига келгунча ўғлига
гапирмади. Ҳалигиларнинг гапи Соҳибжонга қаттиқ
ботиб кетди. Бу кеча ётди. Эрта билан туриб отасига
айтди: - Э, ота! Менинг қадамим ёқмади, кеча овингиз
юрмади. Менга ижозат беринг, ўзимга муносиб бирор
ҳунар ўрганайин, бахтим очилса, қайтиб келиб сизнинг хизматингизни қилайин, - деди. Чол-кампирнинг
унамаганига қўймай, улардан оқ фотиҳани олди, бир
халтада нон-у талқон олиб, «Ё ҳув, ё манҳу!» - деб
қишлоқдан чиқиб кетди. Чол билан кампир: «Худо
пешонангни очсин! Олгин, олдирмагин! Соғ бориб,
саломат қайтгин!» - деб дуо қилиб кўзларидан ёшини
оқизиб қола берди.
Соҳибжон йўл юрди, йўл юрса ҳам мўл юрди, неча
қишлоқдан, чўллардан, кўллардан ўтди. Бир жойга
бориб, чарчаб, дам олгани ўтирди. Шу замон бир
томондан ёши қирқларга борган бир йўловчи келиб,
Соҳибжоннинг олдида тўхтади ва унга: - Ҳа, болам! Ёш
экансан! Қаерга кетяпсан? - деди. Соҳибжон: - Э, мулла
ака! Мен сафарга кетяпман, - деди. Йўловчи: - Ҳа,
бўлмаса, икковимиз бирга бўлайлик, мен ҳам сафарга
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кетяпман, - деди. Соҳибжон дилида бу бегона одам
қандай одам экан, бир синаб кўрайчи, деб: - Э, мулла
ака! Мен бир ўтирсам, уч кеча-ю уч кундуз ўтириб
қоламан. Унда қандай бўлади? - деди. Шунда йўловчи: Ҳа-ҳа! Сенинг сафаринг узоқ сафар экан, - деб йўлига
қараб кета берди.
Соҳибжон дамини олиб, яна йўлга равона бўлди. Йўл
юрди, йўл юрса ҳам мўл юрди. Чарчаганда яна бир
жойга бориб, дамини олиб ўтирди. Шунда яна бир
йўловчи келиб қолди. У Соҳибжонни кўриб: - Ҳа, ука!
Сенга йўл бўлсин? - деди. Соҳибжон: - Йўл бўлғай!
Сафарга кетяпман, - деди. Йўловчи айтди: - Мен ҳам
сафарга чиқиб эдим. Бўлмаса, икковимиз ҳамроҳ
бўлайлик! Соҳибжон айтди: - Ака! Мен бир ўтирсам,
етти кеча-ю етти кундуз ўтириб қоламан. Унда нима
бўлади? - деди. Йўловчи Соҳибжонга бошдан-оёқ
тикилиб қўйди-да: - Э, ука! Сенинг сафаринг узоқ сафар
экан! Йўлимдан қолмайин,— деб жўнаб қолди.
Соҳибжон дамини олиб, ўзини ростлаб, халтасини
елкасига илиб, яна йўлга тушди. Йўл юрди, йўл юрса
ҳам мўл юрди. Бориб бир жойда икки айилиш кўча
бошидан чиқиб қолди. Шу ерда дам олай деб ўтирди.
Шунда нариги кўчадан бир ёш йигит келиб қолиб: Ассалому алайкум! Ҳа, ошна! Йўл бўлсин? - деди.
Соҳибжон: - Ваалайкум ассалом! Сафарга! - деди. Ёш
йигит: - Ошна, мен ҳам сафарга чиққан эдим. Ҳамроҳ
бўлайлик! - деди. Соҳибжон айтди: - Э, ошна! Мен бир
ўтирсам, қирқ кеча-ю қирқ кундуз ўтириб қола-ман.
Унда нима бўлади? Сиз йўлдан қоласиз-да! Йўловчи
йигит айтди: - Ҳа, майли, ошна! Мен ҳам ўтирсам,
сиздан кам ўтирмайман.
Соҳибжон дилида ўйлаб: «Бу йигитча қайнаса қони
қўшиладиган кўринади. Майли, шу билан ҳамроҳ бўл191

сам, бўлайин», - деб: - Бўпти, ошна! Ҳамроҳ бўламиз, дебди ва иккалалари дам олиб гаплашиб ўтиришди.
Булар бир-бирининг отини сўрашди. Соҳибжон: - Менинг отим Соҳибжон. Сизнинг отингиз нима? - деди.
Бола: - Менинг отим Аҳмаджон, - деди. Сизнинг
ёшингиз-чи? - деди. Соҳибжон: - Ёшим ўн олтида,
сизники-чи? - деди. Аҳмаджон: - Менинг ёшим ўн
бешда. - Бўлмаса икковимиз ака-ука бўлайлик, — деди.
Соҳибжон ака, Аҳмаджон ука бўлди. Соҳибжон
халтасидан битта нонни олиб, ўртасидан теппа-тенг
бўлди. Бир бўлагини Аҳмаджонга бериб, «Нима топсак,
ўртада баҳам кўрамиз», деб сўзлашди. Ноннинг ярмини
у, ярмини бу еди. Шу билан икковлари йўлга равона
бўлишди. Булар юриб-юриб бир мамлакатга етиб
боришди. Шаҳарни айланиб юришганда бозорда бир
одам: «Ҳо, халойиқ! Эшитмадим дема! Шаҳримизнинг
катта бойи Овулқосим бой мадраса қуради. Ер ўйгани,
лой қилгани, ғишт қуйгани, девол ургани, ёғоч чопгани,
том ёпгани одам керак. Хоҳлаганинг боравер!» деб жар
чақиряпти.
Соҳибжон Аҳмаджонга қараб: - Ука! Биз ҳам ўша
жойга борсак, ишласак. Ҳам кунимиз ўтади, ҳам бирор
ҳунар ўрганиб оламиз, - деди. Бу гап Аҳмаджонга
маъқул бўлди. Иккиси бориб, бой солаётган мадрасага
ишга киришди. Булар ишбошига: - Бизга ўзимизга
муносиб кетмон ва белкурак беринг, биримиз лой
қиламиз, биримиз ғишт қуямиз, - дейишди. Ишбоши
буларга кетмон билан белкурак берди. Булар: - Бу
асбоблар бизга кичкиналик қилади. Бизга ҳишшаки
кетмон, нимшаки белкурак қилдириб беринг, - деди.
Ишбоши темирчига айтиб, ҳишшаки кетмон, нимшаки
белкурак қилдириб берди. Соҳибжон билан Аҳмаджон
ер қазиб, лой қилиб, ғишт қуйгани киришди. Иккиси
ўнта азамат йигитнинг ишини қилди, пулни сузди.
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Орадан бир ой ўтди, бозор куни келди. Аҳмаджон: - Ака,
бугун ишбошидан пул олиб, бир бозорни томоша қилиб
чиқмаймизми? - деди. Икковлари ишбошидан пул олиб,
бозорга юрди.
Бозорда ҳарна бор, ҳўл-қуруқ меваларни сотиб олиб
еб чиқиб кетишди.
Буларнинг иштаҳасига бозор одами ҳайрон қолди.
Ака-укалар яна бир қанча ишлаб, кўп одамнинг ишини
қилиб ташлайдилар. Буларнинг донғи ҳамма ёққа
кетади, Қорахон подшоҳга бориб етади. Қорахон
подшоҳ ҳайрон қолиб: - Бу қандай азамат йигитлар
экан, чақириб бир гаплашай, - деди. Қорахон подшоҳ
йигитларга одам юборди. Подшоҳнинг одамлари
отларини миниб, икки кун йўл юриб, бу жойга етиб
келишди ва йигитларга: - Сизлар азамат йигитлар
экансиз, бизнинг подшоҳимиз сизларни кўриб, бир
гаплашишни истайди. Борсаларинг, подшоҳ билан
гаплашсаларинг, хизмат қилиб кўнглини олсаларинг,
давлат эгаси бўлсаларинг, — деди. Ака-ука «Борсакми,
бормасакми?» деб маслаҳатлашди. Боришга қарор
қилиб йўлга тушишди. Бориб Қорахон подшоҳга дуч
келишди.
Подшоҳ: - Сизлар азамат йигитлар экансиз. Бир
гўзал қизим бор. Уч шарт қўяман, агар бажарсангиз,
иккингиздан бирингизга қизимни бераман, яна
бирингизни давлатга эга қиламан, - деди. Йигитлар: Айтинг шартингизни! - дейишди. Подшоҳ айтди: Менинг боғимда битта аждарҳо пайдо бўлиб қолди. Ҳар
еганда битта бўйи етган қизни ейди. Эндиги навбат
менинг қизимга етди. Ҳозир қизим боғда, аждарнинг
ейишини кутиб ўтирибди. Биринчи шартим - ўша
аждарни ўлдирасиз. Ўша боғда бир туп олмурут бор.
Олмурут ҳар йили мева қилади, аммо пишай деганда
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бир дев келиб еб кетади. Иккинчи шартим — ўша девни
ўлдириш. Учинчи шартим шуки, менинг шаҳримга сув
келмайди. Бориб дарёдан сув чиқариб берасизлар.
Йигитлар подшоҳнинг қўйган шартларини бажаришга
рози бўлишди. Болалар подшоҳга: - Бизга очилса қирқ
газ, ёпилса бир газ бўладиган қилич; узунлиги қирқ
қарич, эни ҳам қирқ қарич келадиган кетмон билан
белкурак қилдириб берасиз, - деди. Подшоҳ бу
нарсаларни ясашни темирчи устасига буюрди. Темирчи
усталар нарсаларни дарров ясаб беришди. Йигитлар
қилични кўтариб подшоҳнинг боғига боришди.
Аждарни
қайси
биримиз
ўлдирамиз
деб,
маслаҳатлашишди. Соҳибжон: «Мен ўлдираман!» деди.
Аҳмаджон: «Йўқ, ака! Хизмат кичкинадан бўлади. Мен
ўлдираман!» деб унамай, қилични кўтариб, боғга кириб
кетиб қолди. Бориб аждарга рўпара бўлди. Аждар
Аҳмаджонни кўриб қаҳри келиб, бир дамига тортди.
Аҳмаджон бир тебраниб қўйди. Аждар яна дамига
тортди, Аҳмаджон яна бир тебраниб қўйди. Охири
аждар ғазаб билан дамига қаттиқ тортди. Аҳмаджон
қиличини ёзиб, милтиқнинг ўқидай бориб, аждарнинг
оғзидан кириб, иккига ёриб думидан чиқди. Аждар
ўлди. Аждарга тутқун бўлиб, ўлимни кутиб, кўзидан
ёшлари тизилиб ўтирган подшоҳнинг қизи озод бўлди.
Бу хабар бир-пасда шаҳарга тарқалди. Ҳамма жойда
хурсандчилик, тўй устига тўй бошланиб кетди. Ҳамма
бу йигитларни дуо қилди. Соҳибжон билан Аҳмаджон
кетмон ва белкуракни олиб дарёга боришди. Боришса,
шаҳарга сув чиқарамиз, деб қанча юз одам куйибпишиб ишлаяпти, сувнинг чиқишидан ҳеч умидлари
йўқ. Булар одамларга: - Э, халойиқ! Аждар ўлди, шаҳар
шодликка
тўлди.
Боринглар,
шодликларингни
қилинглар. Сувни биз ўзимиз чиқарамиз, - дейишди.
Одамлар булардан хурсанд бўлиб, кетгани кетди,
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кетмагани буларнинг ишини томоша қилгани
қолишди.
Ака-укалар неча дарахтни кесиб, дарёга сепоя
ташлаб, шох босишди. Шохларнинг устидан кетмон-у
белкурак билан чимларни қирқиб ташлаб, дарёни
бўғиб сувни чиқаришди. Сув оқиб бориб, Қорахон
подшоҳнинг шаҳрига кирди. Подшоҳ бу ишни кўриб: Баракалла, азаматлар! Энди учинчи шартни ҳам
бажарсаларинг тўй-у томошани бошлаймиз, - деди.
Соҳибжон олмурутнинг тагидан чуқур қазиб, унга
тушиб, олмурутнинг пишиш, девнинг келиш вақтини
кутиб ёта берибди. Олмурут пишди. Битта катта
баҳайбат дев келиб, олмурутни ейишга киришди.
Шунда Соҳибжон чуқурдан чиқди. Қиличини ёзиб
бориб, девни чопиб ўлдирди. Подшоҳ хурсанд бўлиб,
йигитларга офарин айтиб, пешоналаридан силади: Энди қизимни қайсиларинг олишларингни айтинглар, деди. Соҳибжон: - Хизматнинг кўпини Аҳмаджон қилди.
У олсин! - деди. Аҳмаджон айтди: - Йўқ, подшоҳим! Ёш
хизматда, катта иззатда. Соҳибжон мендан катта, у
олсин! - деди.
Қизни Соҳибжон оладиган бўлди. Подшоҳ шаҳарда
тўйни эълон қилиб, бошлаб юборди. Карнай-сурнайлар
чалинди, мол-қўйлар сўйилиб, халққа ош-нон
тортилди, улоқ, кураш, ўйин-кулги қизиб кетди. Тўй
қирқ кеча-ю қирқ кундуз давом этиб тугади.
Бир куни кечаси Аҳмаджон: - Ака, мен бугун эшикка
чиқиб ётаман, янгам менга эшикка жой қилиб берсин, деди. Соҳибжон: «Уйда ёта бергин!» - деди. Аҳмаджон
унамади. Эшикка жой солдириб ётди. Кечаси эл ухлаган
вақти эди. Учта тўтиқуш учиб келиб, ҳовлидаги
чинорга қўнди. Тўтилардан бири айтди:
Тўтиё, тўтиё!
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Лаббай, тўтиё!
Мен нима бўлсам-у,
Бир яхши от бўлсам.
Бир ғиштнинг устида ўйнасам,
Бозорга чиқсам,
Кимга ярашур!
Подшоҳнинг куёви Соҳибжонга ярашур.
Олса-ю ўлса.
Ким эшитиб айтса,
Тиззасидан тош бўлсин!!!
Иккинчи тўти айтди:
Тўтиё, тўтиё!
Лаббай, тўтиё!
Мен нима бўлсам?
Бир яхши қуш бўлсам.
Бозорга чиқсам,
Кимга ярашур?
Подшоҳнинг куёви Соҳибжонга ярашур.
Олса-ю ўлса,
Ким эшитиб айтса.
Белбоғидан тош бўлсин!!!
Учинчи тўти айтди:
Тўтиё, тўтиё!
Лаббай, тўтиё!
Мен нима бўлсам?
Бир аждарҳо бўлсам-у
Шамол, бўрон, тўполон билан келсам.
Туйнукдан тушсам-у
Соҳибжон билан хотинини еб чиқиб кетсам!!! - дедию пастга қаради. Пастдаги Аҳмаджонга кўзи тушди-да,
қаҳ-қаҳ уриб кулиб юборди. Тўтилар учиб кетишди.
Аҳмаджон буларнинг гапини эшитиб олди. Эрта билан
Аҳмаджон ва Соҳибжон нонушта қилиб бозорга

196

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
чиқишди. Бозорда бироқ ажойиб бир от ушлаб турибди:
- Кимга ярашур
Подшоҳнинг куёви Соҳибжонга ярашур. Соҳибжон
отни кўриб, ишқибоз бўлиб қолди. Сотиб олишга
харидор бўлди. Аҳмаджон айтди: - Э, ака! Мен олдин бу
отни текшириб кўрайин. Менга ёқса, сўнг оласиз, - деди.
Соҳибжон «Майли, ука!» деди. Аҳмаджон отнинг белига
узугини тегизган эди, отнинг бели шарт узилиб кетди.
Соҳибжон ичидан читиниб қўйди. Булар бозорда юрган
эди. Биров бир қуш кўтариб юрибди. Кимга ярашур,
Подшоҳнинг куёви Соҳибжонга ярашур. Соҳибжон
қушни кўриб, сотиб олиш учун харидор бўлди.
Аҳмаджон айтди: - Э ака! Бу қуш менга ёқса оласизми? деди. «Ҳа оламан!» деди Соҳибжон. Аҳмаджон қушни
қўлига олиб, узугини бўйнига тегизган эди, қушнинг
бўйни узилиб тушди. Буни кўриб, Соҳибжон бир
читиниб қўйди. Булар бозорни кўриб уйларига қайтиб
келишди. Кечаси Аҳмаджон айтди: - Ака! Мен бугун
ўчоқнинг олдида ётаман, - деди. Соҳибжон: - Ўчоқнинг
олдида нима қиласан, ўз ўрнингда ёта берсанг-чи! деди. Аҳмаджон: - Майли, мен бу кеча шу ерда ётайин, деб ўчоқнинг олдига жой солдириб ётди. Қиличини
ёзиб, туйнукка тикка қилиб қўйди. Кечаси эл ухлаган
чоқ эди. Бирдан шамол, бўрон, тўполон билан бир
аждар келиб, туйнукка ўзини урди-ю қиличга тегиб
икки бўлиниб ўлиб қолди.
Шунда аждарнинг бир томчи қони бориб,
подшоҳнинг қизининг бетига томди. Аҳмаджон югуриб
бориб дока рўмолини олди, етти қават қилиб буклаб,
келин ойисининг юзига қўйиб, ҳалиги қонни артаётган
эди, Соҳибжон уйғониб, ўрнидан туриб, ғалва қилиб
кетди: - Подшоҳнинг қизини олгин десам олмадинг! Бу
нима қилган ишинг? Кечадан бери жойингни бошқа
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ерга солдиришинг бежиз эмас экан. Сен менинг
уйланганимдан норози экансан! - деди. Аҳмаджон
айтди: - Э, ака! Гап ундай эмас. Мен жуда розиман.
Бошқа гап бор. Эрта билан айтаман, - деди. Булар
тинчиб ётиб ухлашди. Эртаси тонг отди. Келин
дастурхонни ёзиб, чой-нонни келтирди. Нонушта
қилаётиб, Соҳибжон яна гап очиб қолди:
- Хотинни сен ол десам, олмадинг. Мана энди рашк
қиляпсан! - деди. Аҳмаджон айтди:
- Ака! Рашк қилганим йўқ. Энди гапирмасам
бўлмайди. Кечаси мен ҳовлига чиқиб ётганимда
чинорга учта тўти келиб қўниб, бир-бири билан
гаплашди. Бири айтди:
Тўтиё, тўтиё!
Лаббай, тўтиё!
Мен ким бўлсам?
Яхши бир от бўлсам,
Битта тошнинг устида ўйнасам.
Бозорга чиқсам,
Кимга ярашур?
Подшоҳнинг куёви Соҳибжонга ярашур.
Олса-ю ўлса!
Ким айтса,
Тиззасидан тош бўлсин! - деди, - деган эди
Аҳмаджоннинг тиззасидан пасти тош бўлиб қолди.
Буни кўриб, Соҳибжон билан хотини ҳайрон бўлиб
қолишди. Аҳмаджон: «Иккинчи тўти...» деб гап
бошлаган эди, Соҳибжон: «Гапирма! гапирма!» деб
тўхтатди. Аҳмаджон айтди:- Бўлар иш бўлди. Энди у
ёғини ҳам айта қолай! - деб иккинчи тўтининг гапини
айтиб эди, белидан буёғи тош бўлиб қолди. Учинчи
тўтининг гапини айтган эди, ҳамма ёғи думалоқ тош
бўлиб қолди. Эр-хотин йиғлашиб, энди нима қиламиз,
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деб тошни кўтариб, кўчага чиқишган эди, ҳасса таянган
бир мўйсафид одам келиб қолди.
- Ҳа, болаларим! Нимага йиғлайсизлар? - деди.
Соҳибжон чолга бўлган воқеани айтди. Чол Хизр эди.
«Тошни ерга қўй», деди. Соҳибжон ерга қўйди. Хизр
ҳассаси билан бир туртган эди, тош яна Аҳмаджон
бўлиб қолди. Аҳмаджон бир чучкурди-да, «Қаттиқ
ухлаб қолибман», деб ўрнидан турди. Булар жуда
хурсанд бўлишди. Шунда Аҳмаджон айтди:
- Ака! Сизниям ота-онангиз бордир, менинг ҳам отаонам бор. Улар бизга интизор бўлиб, йўлимизда
кўзлари тўрт бўлиб ўтиришгандир. Энди отаонамизнинг олдига борсак, - деди. Бу гап Соҳибжонга
ҳам маъқул бўлди. Булар подшоҳнинг олдига бориб
унга арз қилишди.
- Э, подшоҳ! Биз сизнинг кўп тузингизни ичдик, оз
хизматингизни, қилдик. Бизнинг ҳам ота-онамиз бор.
Уларнинг ҳам хизматини қилиш бизга ҳам фарз, ҳам
қарз. Улар бизга интизор бўлиб ўтиришгандир. Берган
тузингиз-га рози бўлиб, жавоб берсангиз! Отаонамизнинг хизматига борсак! - дейишди. Подшоҳ
ўйлаб қараса, буларнинг гапи тўғри. Подшоҳ буларга
ижозат берди. Шунда Соҳибжон: - Қизингиз мен билан
бирга кетадими, қоладими? - деди. Подшоҳ: - Эр қаерда
бўлса, хотин ҳам ўша ерда бўлади, - деди. Подшоҳ
буларга қирқ хачирга мол-у дунё ва йўл озиғини ортиб
бериб: - Сизларга оқ йўл! Ўз юртларингга соғ-саломат
боринглар. Бизни ҳам унутманглар! - деди. Шаҳар
одамлари буларни карнай-сурнай билан жўнатиб,
хайрлашиб қолди.
Булар йўл юрди, йўл юрса ҳам мўл юрди. Бир куни
бир дарёнинг бўйига етиб боришди. Шунда Аҳмаджон
айтди: - Ака! Энди мен сизлар билан хайрлашиб, бошқа
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ёққа кетаман. Сиз бошда нима аҳд қилган эдингиз? деди. Соҳибжон: - Нима топсак, ўртада теппа-тенг
кўрамиз, деган эдим, - деди. Соҳибжон: - Бўлмаса,
майли, нарсаларни бўлайлик. Мол-дунёнинг кўпини сен
ол, хотин менга қолсин, - деди. Аҳмаджон: - Йўқ, ака,
мол-дунёни ҳам, хотинни ҳам теппа-тенг бўламиз. Ярми
сизники, ярми меники, - деди. Соҳибжон: - Хотинни
қандай қилиб бўламиз? - деди. Аҳмаджон: - Хотинни
чинорга боғлаймиз, арра билан арралаб, тенг бўламиз,
хоҳлайсиз юқорисини оласиз, хоҳлайсиз пастини
оласиз, - деб хотинни чинорга боғлади. Аррани қўлига
олиб, арралай бошлади. Энди арра текканда хотин
«дод!» деб қичқириб юборди. Шунда хотиннинг
оғзидан муштдай лахта қон отилиб чиқиб кетди.
Аҳмаджон аррани ташлаб югуриб бориб, қонни оёғи
билан тепкилаб, эзиб ташлади. Қайтиб келиб,
Соҳибжонга айтди: - Ака! Мен кечаси хотинингизнинг
бетига докани қўйиб артаётганимда шу қонни олиб
ташламоқчи бўлган эдим. Сиз йўл бермаган эдингиз.
Мана энди хотинингиз зарардан мусаффо бўлди.
Хотинингиз ва бу мол-дунёлар сизга бўлсин. Сиз бу
нарсаларни ота-онангизга олиб бориб, уларни рози
қилинг. Мендан рози бўлинг. Мен бир вақтлар сиз
тўрдан чиқариб, озод қилиб юборган балиқ бўламан, —
деб акасини қучоқлаб бир ўпди-да, «Хайр энди!» деб
чўлп этиб ўзини сувга ташлаб, ғойиб бўлиб кетди.
Соҳибжон
балиқ
тушган
сувнинг
бетидан
жимиллаган ҳалқа-ҳалқа тўлқинлар ёйилиб, билинмай
кетгунча кўзини узолмай туриб қолди. Кейин сувдан
кўзини олди. Балиқнинг қилган яхшиликларидан
хурсанд бўлиб, ундан ажралганига афсусланиб, хотини
билан қишлоққа кириб борди. Борса ота-онаси
Соҳибжон учун қон йиғлаб, бағрини захга бериб
ётишган экан. Соҳибжон кириб боргач, иккаласининг
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кўзлари ялт этиб очилиб, ўғилларини қучоқлаб, ўпиб
қайтадан дунёга келгандай бўлишди. Соҳибжон бўлиб
ўтган ҳамма воқеани гапириб берди, мана бу
келинингиз, мана бу мол-дунё эса сизларга олиб келган
совғаларим, - деди.
Чол билан кампир югуриб боришиб, келинларини
қучоқлаб ўпишди. Қаерга ўтказишни билмай
шошилишди. Ота-она ўғил ва келин билан топишиб,
роҳатда кун ўтказиб, ҳаммалари мурод-мақсадига
етишди.
САХЫПЖАН МЕН АХМЕДЖАН
Бар екен де, жоқ екен, аш аш екен де тоқ екен, бөрі
бөкеуіл екен, түлкі жасауыл екен, қарға – өлеңші,
шымшық - шағымшы, тасбақа – таразышы, қабан –
қасапшы, ал құрбақа оған көп қарыздар екен.
Қадым замандарда бір шал мен кемпір өмір сүріпті.
Олар өте кедей болыпты. Олардың кішкентай жаман
лашық үйінен басқа ешнәрсесі жоқ екен. Шал өзеннен
балық аулапты, кемпір үй шаруасын істеп, екеуі солай
күнелтіпті. Олардың перзенті жоқ екен, бірақ олар
балалы болуды аңсайтын. Бірде шал кемпіріне:
- Кемпірім, тыңдашы. Мен елу беске келдім, ал сен
елуге толдың. Біздің баламыз жоқ. Біз қартайған кезде
жұмыс істей алмаймыз, күнімізді көре алмаймыз. Сонда
бізге кім қарайды, біз өлгенде шырақты кім жағады?
Одан да екеуміз құдайға жалбарынайық, мүмкін ол
бізді аяп бала беретін шығар! – дейді.
Шал мен кемпір күндіз-түні жалбарынып, құдайдан
перзент сұрайды. Шал мен кемпірдің дұғасы қабыл
болды ма, кемпір жүкті болып, бір ұл туады. Оған
Сахыпжан деп ат қояды. Шалдың қуанышында шек
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болмайды. - Кемпірім, арманымыз орындалды, енді
оны тәрбиелейік. Халық айтады: жақсы адамнан адам
қалады, жаман адамнан жылау мен зарлау қалады.
Ұлымызды жақсы тәрбиелесек, адамдар бізге алғыс
айтады, жаман тәрбиелесек, адамдар бізге қарғыс
айтады.
Кемпір бұл сөздермен келіседі. Ұлды болғаннан
кейін шал мен кемпір жасарып, бойларына күш бітеді.
Шал қайтадан балық аулай бастайды. Жағдайлары
жақсарады.
Ал Сахыпжан ақырындап өсіп, он алтыға келеді. Ол
бойы биік, жауырыны қақпақтай, сымбатты жігіт
болып өседі.
Бір күні шал баласына: - Балам, мен енді қартайдым.
Сен енді менімен бірге балыққа барасың. Балық
аулауды үйренесің, әрі таза ауамен демаласың, - дейді. Жақсы, әке! Сенімен бірге өзенге барайын, сен не
айтсаң да орындаймын. Әкесі мен баласы ауды алып
өзенге келеді. Таза ауа, қайда қарасаң да жайқалған
қалың шөп, құстар сайрап, арнасы кең өзеннің күмістей
көк толқындары ойнайды.
Өзен бойын жағалай жүріп, биік көлеңкелі шынар
ағашына келіп тоқтайды. - Міне, осы жерден балық
аулаймыз, - дейді шал.
Ауды дұрыстап өзенге салады. Біршама уақыттан
кейін ауды тартса ешнәрсе шықпайды. Ауды тағы
салады. Біраздан кейін шал тағы тарта бастайды, ау
ауырлап бір өзі тарта алмай баласына: Сахыпжан,
балам, көмектес, - дейді.
Сахыпжан әкесіне көмектесіп, ауды тартады, бірақ
екеуі де ауды шығара алмайды. Шал бойын тіктеп,
маңдайындағы терін сүртеді: - Ух, шаршадым, ауға кит
түскен бе, - дейді. Сөйтіп ауды шынар ағашына
байлайды да: - Балам, екінші ұшын жіберме, қыстақтан
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көмекке адам шақырмасам, екеуміз шығара алмаймыз, дейді. Шал қыстаққа кетеді. Сахыпжан жағаға отырып
көк шөпке, өзен бойындағы биік ағаштарға, өзеннің
тыныш ағынына қарап отырады. Бір уақытта аудан бір
нәрсе көрінгендей болады. Анықтап қараса кішкентай
балықты көреді. Түрі аянышты, Сахыпжанға жас толы
көздерімен жалына қарайды. Сахыпжан оны аяп кетеді.
Ол мен сияқты жас қой, оның да ата-анасы күтіп
отырған шығар, жіберейін, қуанып қалсын, - деп
ойлайды. Сахыпжан қолына пышақ алып, ауды кесіп
жібіреді.
Тордан босаған балық қуанып кетіп, Сахыпжанның
аяғының астындағы суға бір-екі сүңгіп, жоқ болып
кетеді.
Біраздан кейін екі диханшыны ертіп әкесі келеді.
Шал аудың жоқ екенін көрген соң: - Ау қайда? – дейді.
Баласы: - Мен балықты аяп кеттім, ол босағысы келіп
ары-бері жұлқынған соң, оны босатып жібердім, - дейді.
Шал ренжиді, ал диханшылар: - Егер ата-анада бір
ғана ұл болса ол не батыр, не болмаса ақылды, болмаса
ақымақ, әлде қорқақ болып өседі. Қартайғанда балаңды
өсіру қиын болды, енді ол көмектесудің орнына
ауланған балықты ауымен қосып жібере салды.
Қайырымсыз екен! – деп олар кетіп қалады. Шал
ешнәрсе демейді. Бірақ диханшылардың сөзі
Сахыпжанға қатты әсер етеді. Келесі күні таңертең ол
әкесіне: - Әке, менің қолым жеңіл емес екен. Оған кеше
көзіңіз жетті, бір балық та аулай алмадым. Маған
рұқсат берсеңіз қалаларды, қыстақтарды аралап кәсіп
үйренейін. Егер жолым болса, мен сіздерге
көмектесемін, - дейді.
Шал мен кемпірге баласымен қоштасу оңай болмады, бірақ амал жоқ, екеуі рұқсатын береді. Кемпір
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дорбасына тандыр нан мен талқан салып береді. Кешке
қарай Сахыпжан қыстақтан шығып, жол тартады. Шал
мен кемпір баласына: - Құдай жолыңды ашсын. Ал,
бірақ берме. Тірі жүр және сау орал, - деп шығарып
салады.
Сахыпжан жол жүреді, жол жүрсе де мол жүреді,
нешеме қыстақтардан, шөлдерден, көлдерден өтеді.
Биік шынар ағашының көлеңкесіндегі хауыздың
жанына демалуға отырады, сол кезде ол қасына қырық
жастағы сақалы ұзын, басына шалма орап алған
жолаушының жақындағанын байқамады.
-Жігітім, қарап тұрсам, сен әлі тым жассың! Қайда
барасың? – дейді.
-Мен жолаушымын, - деп жауап береді Сахыпжан.
-Онда екеуміз бірге ел аралайық, - дейді жолаушы.
Сахыпжан жолаушыны сынайын деп шешіп:
-Мен ұзақ жүремін, бірақ шаршасам, отырып ұзақ
демаламын, бұл уақытта жерді қараңғылық үш рет
жабады, ал енді менімен баруға келісесіз бе? – дейді.
-Жоқ, екеуміздің жолымыз бір емес екен, - деп
жолаушы ары қарай кетеді. Ал Сахыпжан демалып
алған соң ары қарай жолға шығады. Көп жүрген соң
аңғары кең өзеннің жағасына демалуға отырады, сол
кезде ол қасына сақалы қысқа, шалмасы жоқ
жолаушының жақындағанын байқамайды. Барар жерің
алыс па, бауырым? – деп сұрайды жолаушы. Ел аралап
жүрмін, - деп жауап береді Сахыпжан. Мен де ел аралап
жүр едім, бірге жүрейік, - дейді жолаушы. Сахыпжан:
Мен жүрсем, ұзақ жүремін, ал шаршасам, онда ұзақ
демаламын, бұл уақытта жерді қараңғылық үш рет
жабады, – дейді. Сенің жол жүруің ұзақ екен, жалғыз
кетемін, - деп шешеді жолаушы. Сахыпжан демалып,
өзенге шомылып алып, дорбасын асынып, ары қарай
жолға шығады. Жүріп келеді, жүріп келеді, сөйтіп жол
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айрығына жетеді. Ол демалайын деп тасқа отырады.
Сол кезде ол бір жас жігіттің қасына жақындағанын
байқамады. - Сәлем, досым! Барар жерің алыс па? –
дейді ол. - Сәлем, мен ел аралап жүрмін, - дейді
Сахыпжан. - Мен де ел аралап келе жатырмын. Бірге
жолаушылайық, - дейді жігіт. - Досым, мен демалмай
ұзақ жүремін, бірақ шаршасам ұзақ демаламын. Бұл
уақытта жерді үш рет түн басады, - дейді. - Ешнәрсе
етпейді, досым. Мен де көп жүріп, көп демалғанды
ұнатамын, - дейді жігіт. Жігіт қуатты екен және жақсы
жолдас болар, - деп ойлайды Сахыпжан. - Жақсы, онда
бірге жүрейік, - дейді жігіт. Сөйтіп бірге отырып
әңгімелесе бастайды. Жігіт Сахыпжаннан атын
сұрайды. - Менің атым – Сахыпжан. Сенің атың кім? Менің атым – Ахмеджан, - дейді жігіт. Сенің жасың
нешеде? - деп сұрайды. - Жақында он алтыға толдым,
ал сенің жасың нешеде? - Мен он беске толдым. Екеуміз
ағалы-інілі болайық. Сен аға бол, мен іні болайын, дейді жігіт.
Сахыпжан дорбасынан нан алып, жартысын өзі
алып, жартысын Ахмеджанға беріп былай дейді: - Енді
не тапсақ та теңдей бөлісейік, - дейді. Тамақтанған соң
екеуі ұзақ жолға шығады. Олар ұзақ жүреді, тау мен
тасты, теңіз бен өзендерді кезіп, ақырында бір қалаға
келеді. Қаланы аралап жүріп, базарға келеді. Қараса –
бір жаршы бар даусымен: - Ей, халайық! Тыңдаңыздар,
тыңдаңыздар! Біздің қаламыздың атақты байы
Әбілқасымбай медресе тұрғызып жатыр. Соған
сылақшы жұмысшылар, кірпіш қалаушы, ағаш шебері,
шатыр жабушы керек. Кім жұмыс іздеп жүрсе, соған
барсын. Ей, халайық! Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар!
Бауырым, байға жалданайық, жұмыс істеп, кәсіп
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үйренерміз, - дейді Сахыпжан. Ахмеджан келіседі,
сөйтіп екеуі құрылыс болып жатқан медресеге келеді.
-Бізге кетпен, күрек беріңіз, біреуіміз балшық
илейміз, біреуміз кірпіш құямыз, - дейді бақылау-шыға.
-Бақылаушы оларға кетпен, күрек береді. Олар:
-Кетпен, күректеріңіз кішкентай, бізге жарамайды.
Бізге үлкенін беріңіз. Кетпенннің салмағы бір хишак
болсын (хишак – 53 пұтқа тең салмақ өлшемі), ал күрек
нишмак салмағындай болсын (нишмак – 26 пұтқа тең
салмақ өлшемі).
Жұмыс басшысының бұйрығымен ұста ұстаханаға
үлкен от жағып, бір апта кетпен, күрек жасайды.
Құралдар дайын болғанда Сахыпжан мен Ахмеджан
құралдарын алып, балшық илеп, кірпіш құюға кіріседі.
Олар бір істегенде он адамның жұмысын бірақ
орындайтын еді. Солай бір ай өтеді. Бірде базар күні
Ахмеджан Сахыпжанға: - Аға, бақылаушыдан еңбек
ақымызды алып, базарға барайық, - дейді. Олар
ақшаларын алып, базарға барады. Базарда не жоқ, қыпқызыл алма, шырынды өрік, жұмсақ мейіз, ал үлкен
қауын-қарбыздың көптігі соншалық сөреге сыймай
көшеге дейін тау-тау болып үйіліп жатты. Олар
өздеріне жеміс-жидек сатып алып жейді.
Бауырлар тамақтанған соң кері қайтады. Екеуі бұл
жерде ұзақ уақыт істеп жүреді. Олардың аты шыға
бастайды. Бұлар туралы көрші Қарахан елінің патшасы
естиді. Ол: Бұлар қандай жігіттер екен, оларды
шақырып сөйлесу керек, - деп ойлайды.
Жігіттерге хабаршы жібереді. Хабаршы бұл елге
ұйықтамай, тамақтанбай екі күнде жетеді. Хабаршы: Біз сіздерді күшті батырлар деп естідік, біздің
патшамыз сіздерді көріп, сөйлескісі келеді. Егер
сіздердің біреуіңіз патшаның үш шартын орындасаңыз,
патша жалғыз қызын береді. Мықты-мықты жігіттер
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патша қызын алғысы келді, бірақ патшаның үш
шартын орындай алмай өліп кетті, - дейді. Екі жігіт
Қарахан патшаға баруға келіседі. Сендер батыр жігіттер
екенсіңдер. Менің бойжеткен қызым бар. Үйленем
деген батырларға үш шарт қойдым. Бірақ ешкім әлі
орындай алмады. Менің үш шартымды орындасаңдар
біреуіңе қызымды беремін, ал екіншіңе хандықтың
жартысын беремін, - дейді патша. Біз келісеміз,
шартыңызды айтыңыз, - дейді жігіттер. Менің бағымда
бір айдаһар пайда болды. Әр ай сайын бір қызды жейді.
Енді менің қызымның да кезегі келді. Қызым бақтағы
ағашта байлаулы. Жақында айдаһар ұшып келіп, менің
қызымды жұтады. Ой, қызым-ай! Өспей жатып, өшетін
болдың!
Айдаһарды
өлтіріңдер,
қызымды
құтқарыңдар, - деп зарлады патша. Екінші шартым –
сол бақта ғажайып інжір өседі. Оның жемісі ерекше.
Оның жемісін жегендер ұзақ уақыт жас болып қалады.
Інжір ағашының жемісі пісетін уақытта бір дию келіп,
оны жеп кетеді. Сол диюды өлтіріңдер, - дейді. Қалада
су жоқ. Таудан ағатын өзен жолда құмға сіңіп жоқ
болады. Менің үшінші шартым - өзеннен қалаға дейін
арық қазыңдар.
Жігіттер келіседі, тек патшаға: - Бізге қылыш
дайындатып беріңіз, ол қылыш жиналғанда бір аршын,
жазылғанда қырық аршын болсын. Сондай-ақ бізге
ұзындығы қырық бес, ені қырық бес болатын кетпен,
күрек жасатып беріңіз, - дейді.
Патшаның бұйрығымен ұста тез жұмысқа кірісіп
кетеді. Бір күн өтпей жігіттер қалағандарын алады.
Олар патша бағына барып, айдаһарды кім өлтіреді деп
дауласа бастайды. Сахыпжан: - Мен өлтіремін!, ал
Ахмеджан оған қарсы: - Жоқ, мен өлтіремін! Үлкен
қасында кіші болса жұмыс істемейді, - деп қылышты
207

алып, баққа кетеді. Келе жатып қараса: үлкен айдаһар
ағашқа байланған қызға қарап жақындап келеді екен.
Ал қыздың қорқыныштан көз жасы бетін жауған.
Жігітті көрген айдаһар қатты ашуланып, танауымен
ауаны өзіне тартады. Ахмеджан тек жай ғана
шайқалады. Айдаһар ауаны одан да қатты өзіне қарай
тарта бастайды. Ахмеджан қылышты жазып жіберіп
айдаһардың аузына қарай ұшады. Айдаһарды екі бөліп
құйрығынан бірақ шығады. Айдаһар өледі. Патшаның
қызы аман қалады. Бұл жақсылық хабар қалаға тез
тарайды. Керемет жігіттерді көру үшін патша сарайына
халық ағылды. Барлығы жігіттерге алғыс жаудырды.
Келесі күні Сахыпжан мен Ахмеджан кетпен,
күректерін алып арық қазу үшін өзенге барады. Сол
жерге келіп, арық қазып жатқан есепсіз көп халықты
көреді, барлығы жерді қазып жатыр, бірақ олардың су
шығарамын деген үміттері босқа кетіп жатты.
-Мейірімді адамдар! Айдаһар өлтірілді, қала халқы
қуанып жатыр, сендер де қуанышты бөлісуге үйлеріңе
барыңдар. Ал арықты біз өзіміз қазамыз, – дейді екі
жігіт. Адамдар қуанып кетіп, біразы үйлеріне кетеді,
басқалары қалып ағайындылардың не істейтінін
көргісі келеді. Олар ағаштарды шапты да, біріктіріп
байлап өзенге тастады. Сосын көп шыбық тастап,
үстінен топырақ пен тастарды үйді. Өзен қатты
долданып, бұрқ-сарқ етіп ашуланып, ағайындыларға
қарсы толқындатып, оларды құлатып, су түбіне
әкеткісі келді. Ағайындылар өзенмен ерлерше алысты.
Оны жеңіп, алдын байлайды. Су көтеріліп, арықпен
қалаға қарай аға бастайды. Ағайындылар патшаға
келіп, оны мұнараға шақырып, жаңа өзенді көрсетеді.
Өзен кең болатын. Қалаға қарай жайлап ағып жатты.
Дала жанданып, қызғалдақ басып, жер өңдеген
диханшылар көріне бастады.
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-Жарайсыңдар, жігіттер! Менің соңғы шартымды
орындау қалды, сосын тойды да жасаймыз, - деді
патша.
Сахыпжан баққа барып, інжір ағашының түбінен
шұңқыр қазып, сонда түннің болуын күтіп тығылып
жатады. Кеш батып, түн болады. Айнала қараңғы
болғаны соншалық ағаштар көрінбейді. Бір уақытта
әлсіз жарық көрінеді. Сахыпжан інжір жемісін жеп
жатқан қорқынышты диюды көреді. Сахыпжан
шұңқырдан шығып, қылышын жазып, диюды бір
шауып екіге бөліп тастайды. Бұны естіген патша бірден
інжір жеуге баққа барады. Патша бір апта бойы
ұйқысыз, демалыссыз інжірді жеумен болды,
ашқарақтықтан зорға қимылдады, бірақ бәрібір жасара
алмады. Ақырында ол жігіттерге келіп:
-Енді айтыңдаршы, қызымды қайсыңа берейін? –
дейді. - Ахмеджан күшті және батыр екен. Қызыңызды
соған беріңіз, - дейді Сахыпжан. Сонда Ахмеджан: -Жоқ,
әміршім! Үлкенді бірінші құрметтеу керек. Ол менен
үлкен, сол себепті қызыңызды соған беріңіз, - дейді.
Сөйтіп ханшайымға Сахыпжан үйленетін болады.
Жаршылар той туралы қалаға жар салады. Керней мен
сырнай тартылып, мал сойылып көңілді той басталады.
Той қырық күн, қырық түнге созылады. Қонақтар
жердің түкпір-түкпірінен келеді, күйеу жігіт пен
қалыңдыққа алтынмен апталған, күміспен қапталған
кілемдер, үлбіреген маталар, жұмыртқаның көлеміндей
қымбат асыл тастар, жердің ең алыс жерлерін
көрсететін сиқырлы айна сыйлыққа тартылады. Біраз
уақыт өтеді. Бір күні Ахмеджан Сахыпжанға: - Мен бүгін
түнде аулада ұйықтаймын, жеңгем төсекті маған сонда
салып берсін, - дейді. Қала ұйқыға кеткенде Ахмеджан

209

баққа барады. Аспанда жеміс салатын алтын табаққа
ұқсап ай пайда болды.
Айнала тыныш болатын. Бір уақытта үш тотықұс
ұшып келіп, сарайда өсіп тұрған шынар ағашына
отырады. Тотықұстардың бірі былай дейді:
Ее, мен арыны басылмаған күшті, асау, жүйрік атқа
айналсам ғой.
Тау мен тасқа секіріп, шалғында шапқылап, теңіз бен
таудан асатын.
Күш, батылдық, сұлулық жағынан мен кімге
лайықпын?
Патша күйеу баласы – Сахыпжанға ғана лайықпын!
Мені сатып алып, үстіме отырып шапса, оны
лақтырып өлтірер едім.
Мені естіп отырған адам біреуге осы туралы тісінен
шығарса, тізеге дейін тасқа айналсын!
Сосын екінші тотықұс былай дейді:
Тоты, тоты!
Сені тыңдап тұрмыз, тоты!
Ал мен не болсам екен?
Мен жарқыраған қанаты бар құсқа айналсам ғой.
Базарға ұшып келіп, сайрап өлең айтып, бәрін
таңқалдырар едім.
Мен онда кімге лайық болар едім.
Патша күйеу баласы – Сахыпжанға ғана лайықпын!
Ол мені қолына алса, ол өлер еді!
Мені естіп отырған адам біреуге осы туралы айтса,
беліне дейін тасқа айналсын!
Сонда үшінші тоты былай дейді:
Тоты, тоты!
Біз сені тыңдап тұрмыз, тоты!
Ал мен не болсам екен?
Мен айдаһарға айналсам ғой.
Тесікті бұзып-жарып, борандатып кіріп,
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Сахыпжан мен әйелін жұтып жіберер едім.
Мені естіп отырған адам біреуге айтса, түгел тасқа
айналсын!
Тотылар осылай деп төмен қарап, Ахмеджанды
көріп, қарқылдап күледі де ұшып кетеді. Таң атады,
Сахыпжан мен Ахмеджан таңғы астарын ішуге
отырады. Дастарханда не жоқ: теңіз қырғауылы, нәзік
шіл еті, сарымсақ қосылған майлы қой еті және сапсары, үгітілген халуа, мөлдір бадам.
Таңғы астарын ішіп болған соң базарға аттанады, ал
базарда ғажайып ат жүреді. Алтыннан жалы бар, от
көздері жанып тұрған болатын. Барлығы: - Бұл ат кімге
лайық? Әрине, патша күйеу баласы Сахыпжанға лайық!
- дейді.
Атты көрген Сахыпжан оны сатып алғысы келеді.
Сонда Ахмеджан: - Аға, мен бірінші оны сынайын, егер
ол менің сынымнан өтсе, сатып аламыз, - дейді.
Жарайды, інім, - дейді Сахыпжан.
Ахмеджан сақинасы бар саусағын аттың арқасына
сәл тигізеді, сол кезде аттың арқасы екіге бөлініп
қалады. Мұны көрген халық таң тамаша, ал Сахыпжан
бәрінен де қатты таң қалады.
Олар одан әрі жүріп кетеді. Келе жатса базарда
қолына ғажайып құс ұстап алған адам жүреді. Оның
соңында топ-топ болып адамдар жүр екен. Бұл құстың
сұлулығына тең келетін құс жоқ. Құс тамылжытып
сайрайды.
- Бұл құс кімге лайық? – деп сұрайды адам.
- Патша күйеу баласы Сахыпжанға! – дейді халық.
- О, аға, бұл құс маған ұнаса сатып аласыз ба, - дейді
Ахмеджан.
- Сатып аламын, - дейді Сахыпжан.
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Ахмеджан құстың мойнына сақинасы бар саусағын
тигізе бергенде құстың мойны жұлынып түсті. Бүкіл
халық таң қалды, ал Сахыпжан одан да қатты таң
қалды.
Кешке қарай Ахмеджан ағасына былай дейді: - Аға,
мен бүгін ошақтың жанына жатамын. - Онда не үшін
жатасың? Өз орныңа жат! – деп жауап береді Сахыпжан.
- Еш нәрсе етпейді, бүгін мен ошақтың қасына
ұйықтаймын, - дейді Ахмеджан.
Түн болған кезде Ахмеджан қылышын жазып
ошақтың қасындағы тесікке тігінен қойып қояды. Бір
уақытта қатты жел тұрып, боран ұлып айдаһар келеді,
жұлынып тесікке ұмтылған кезде қылыш оны екі бөліп
тастайды. Қаны шапшып, бір тамшы қан сарайға ұшып
барып, патшайымның бетіне тамады. Ахмеджан оған
жүгіріп келіп, дәкеден тігілген беторамалын алып жеті
рет бүктейді, жеңгесінің бетіне қойып қанды сорады.
Сол кезде Сахыпжан оянып кетіп, Ахмеджанның
әйелінің бетінен қанды сорып жатқанын көріп,
ашуланып айқайлап жібереді: - Оған үйлен дегенімде
қарсы болып едің. Енді не істеп жатырсың? Біресе
аулаға, біресе ошақтың қасына жатам дегенің тегін
болмады. Демек сен менің үйленгеніме риза емессің! Аға, олай емес! Керісінше мен ризамын. Оның басқа
себебі бар. Ол туралы таңертең айтамын, - дейді
Ахмеджан.
Таң атты. Жеңгесі дастархан жайды. Дастархан
басында Сахыпжан тағы да: - Тыңдашы, Ахмеджан, мен
саған ханшайымға үйлен дедім. Сен үйленгің келмеді,
ал енді мынадай ұят іске барып отырсың.
- Аға! Сізге бәрін айтып беруге тура келіп отыр, дейді Ахмеджан. – Түнде мен аулаға ұйықтайын
дегенімде үш тоты келіп шынар ағашына қонды.
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Солай бірінші тотының айтқан әңгімесін айтып бола
бергенде оның аяғы тас болып қалады. Мұны көрген
Сахыпжан мен әйелі қайран қалып, шошып кетеді.
Ахмеджан екінші тотының әңгімесін айтқысы келіп еді,
Сахыпжан толқып: - Үндеме, айтпа! - Енді болары
болды, - деп Ахмеджан ары қарай айтады. Айтып бола
бергенде беліне дейін тас болады. Үшінші тоты туралы
айтқан кезде үлкен тасқа айналады. Сахыпжан мен
әйелі не істерлерін білмей жылап, тасты көтеріп
көшеге шығады. Бір уақытта оларға ұзын сақалды
қолында асатаяғы бар қарт жақындайды. Шал Қызыр
Баба екен: - Балаларым, неге сонша жылайсыңдар? –
дейді ол. Сахыпжан оған болған жайтты баяндап береді.
-Тасты жерге қой, - дейді қарт. Сахыпжан тасты
жерге қояды. Қарт тасты асатаяғымен түртіп қалған
кезде тас қайтадан Ахмеджанға айналады. Ахмеджан
түшкіріп жіберіп: - Қатты ұйықтап кетіппін, - дейді де
орнынан тұрады.
Барлығы қуанады. Сосын Ахмеджан: - Аға, сіздің
әкеңіз бен анаңыз бар шығар. Менің де ата-анам бар.
Олар бізді күте-күте сарғайған шығар. Екеуміз де атаанамызға оралайық, - дейді. Бұл сөздер Сахыпжанға
ұнайды. Ағайындылар патшаға келіп оған: - Біздің атаанамыз бар. Оларға қызмет ету, көмектесу – біздің
парызымыз. Олар бізді күтіп жүрген шығар. Бізге
қайтуға рұқсат беріңіз, - дейді.
Патша олардың сөзін құп көріп, рұқсатын береді. Қызыңыз бізбен бірге бара ма, жоқ осында қала ма, деп сұрайды Сахыпжан. - Әйелі күйеуі қайда болса
сонда болуы тиіс, - деп жауап береді патша. Оларға
қымбат сыйлықтар тиелген қырық қашар, алыс жолда
жейтін тағамдар беріп, патша: - Елдеріңе аман-есен
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оралыңдар, бізді де ұмытпаңдар, - деп шығарып
салады.
Батыр жігіттермен қоштасу халыққа оңай болмады.
Қала адамдары керней мен сырнай тартып оларды
жолға шығарып салды. Олар жол жүріп, жол жүрсе де
мол жүрді. Көп жүрді ме, аз ба, олар бір суы көп өзен
жағасына келеді. - Осы жерде мен сендермен қоштасамын, аға. Басқа жерге барамын, - дейді Ахмеджан. –
Есіңізде ме, бірінші кездескенде сіз маған не деп едіңіз?
- Есімде. Мен барлық тапқанымызды теңдей бөлеміз,
бірге ішіп-жейміз дегенмін, - дейді Сахыпжан. - Онда
барлығын бөлейік, - дейді Ахмеджан. - Жақсы. Онда
байлықтың көп бөлігін сен аласың, - дейді Сахыпжан. Жоқ, аға, байлықты да, әйелді де – барлығын теңдей
бөлеміз, - дейді Ахмеджан. - Әйелді қалай бөлеміз? – деп
Сахыпжан таң қалады. - Оны биік шынарға байлап
ортасынан шабамыз. Қаласаңыз жоғарғы бөлігін,
болмаса төменгі жағын алыңыз.
Ахмеджан патшайымды шынар ағашына байлап,
қылыштың жүзін денесіне сәл тигізе бергенде
патшайым қатты айқайлап жібереді, сол кезде аузынан
ұйыған қан атып шығады. Ахмеджан қылышты жерге
тастай салып, қанды таптап тастайды да, ағасына
оралып: Аға, есіңізде ме, сіздің әйеліңіздің бетіне
беторамал қойып осы қаннан тазартайын деген болатынмын. Бұл айдаһардың улы сілекейі. Егер ол
шықпаса, сіздің әйеліңіз өлетін еді. Енді әйеліңізге
қауіп жоқ. Байлық та, әйеліңіз де сізде қалсын.
Барлығын ата-анаңызға апарыңыз, оларды қуантыңыз.
Есіңізде ме, сіз кішкентай балықты әкеңіздің ауынан
құтқарғаныңыз. Сол балық – менмін.
Ахмеджан ағасын сүйіп қоштасады да, өзенге бет
алады. Суда ол балыққа айналып, сүңгіп кетеді.
Сахыпжан өзенге, балық сүңгіп кеткен жерге ол
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тынышталғанша ұзақ қарап тұрады. Қамыққан
Сахыпжан әйелімен туған қыстаққа келеді. Олар келсе
әкесі мен анасы көздің жасын көл қылып, жоғалған
баласын жоқтап отыр екен. Балаларын көрген олар
жастарын тыйып, қуаныштан жасарып кетеді.
Сахыпжан қалай ел аралағаны туралы ұзақ баяндап
береді де: - мына келіндеріңіз, ал мына мол дүние-мүлік
те сіздерге, - дейді. Шал мен кемпір келіндерін
құшақтап, оны қайда отырғызарларын білмей сасады.
Сахыпжан үйіне қуаныш, байлық, бақыт әкеледі.
Әйелімен екеуі қартайғанша өмір сүрді. Олардың
балалары да ер жеткенде ел аралады. Бірақ олар
туралы, олардың қалай ел кезгендері туралы әңгіме әлі
ұзақ. Сондықтан қалғанын келесі ертегіге қалдырайық.
САХИБДЖАН и АХМАДЖАН
Жили не голодны, не сыты старик со старухой в
давние времена, когда волк был баковулом, лиса —
ясаулом, ворон — музыкантом, воробей — доносчиком, черепаха — весовщиком, кабан — мясником, а
лягушка была должна кучу денег. Старик и старуха
жили бедно. Был у них дворик, во дворике стояла
жалкая мазанка, а больше ничего у них не было. Старик
ловил рыбу в реке, старуха ходила по домам и убирала,
так и жили они вдвоем. Не было у них детей, а они
очень и очень хотели их иметь.
Как-то старик говорит старухе: - Слушай-ка, жена,
мне уже пятьдесят пять, а тебе исполнилось пятьдесят.
Нет у нас детей. А что с нами будет, когда мы и вовсе
состаримся и к работе будем неспособны? Кто зажжет
на нашей могиле свечи, когда мы умрем? Давай
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хорошенько попросим аллаха, может быть, он сжалится
над нами и пошлет нам сынка!
Старик и старуха долго слезно просили аллаха о
сыне. Бог, видно, услышал их просьбу, родила старуха
сына. Назвали его Сахибджаном. Не было границ
радости старика. - Достигли мы желанного, жена, сказал он старухе. - Давай теперь воспитывать его.
Народ говорит: от хороших людей остается человек, а
от дурных людей - вопли и стенания. Воспитаем сына
хорошо — люди поблагодарят нас, плохо воспитаем люди проклянут нас. Старухе пришлись эти слова по
душе. После рождения сына старик и старуха сразу
даже помолодели, почувстовали быстроту в ногах, силу
в руках. Старик начал больше ловить рыбы. Из дома
ушла нужда.
А Сахибджан рос себе понемногу и, наконец,
исполнилось ему шестнадцать лет. Стал он рослым
юношей, с широкими плечами, со стройной фигурой, ну
прямо палван (палван — богатырь). Однажды старик
сказал сыну: - Сынок, я теперь вовсе стар стал. На
рыбную ловлю будешь ходить ты со мной.. Научишься
ловить рыбу, да и подышишь свежим воздухом в поле, у
реки. - Хорошо, отец! Пойду с тобой к реке и буду все
делать, что ты скажешь.
Отец и сын пошли к реке и захватили с собой сети.
Воздух был чист, повсюду, куда ни глянь, - трава
зеленая волнуется, птицы заливаются; широкая, не
охватишь взглядом, полноводная река катит голубые
воды, тихо и серебрясь.
Шли они вдоль реки, шли и, дойдя до тенистого
высокого чинара, остановились. -Вот здесь и начнем
ловить рыбу, сынок, - сказал старик.
Расправил он сети и забросил их далеко в реку.
Немного спустя вытянул их, а в них ничего нет. Снова
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закинул сети. Спустя немного времени старик начал
тянуть их, но так они были тяжелы, что один он не смог
их вытянуть, и позвал сына: - Сахибджан, сынок, иди
помоги тянуть. Сахибджан принялся помогать отцу. Но
и вдвоем они не смогли вытянуть сети. Старик
выпрямился, вытер пот со лба. - Ух, устал я, - сказал он. Не иначе, как в сети попал кит!
Старик привязал один конец сетей к чинару и
распорядился: - Ну, сынок, другой конец не выпускай из
рук, а я пойду позову кого-нибудь на подмогу, нам
вдвоем не вытащить.
Сказал так старик и ушел в сторону кишлака.
Сахибджан сел на берег и стал смотреть на зеленые
травы, на высокие деревья, что росли у реки, на тихое и
величавое ее течение. Вдруг в сети ему почудилось чтото. Пригляделся он, а там сидит маленькая рыбешка.
Грустно и с мольбой смотрит она на Сахибджана, а на
глазах у нее слезы.
Сжалился Сахибджан над ней. «Она так же молода,
как и я,- подумал он. - У нее есть, видно, родители,
которые ждут не дождутся ее. Дай-ка выпущу ее, вот
обрадуется!» Сказано - сделано. Сахибджан взял да и
перерезал ножом конец сетей. Выскочила рыбешка на
волю, обрадовалась, покрутилась в воде у ног
Сахибджана, порезвилась и исчезла.
Спустя некоторое время отец возвратился и привел с
собой двух дехкан. Увидел старик, что нет сетей. - Где
же сети? - спросил он Сахибджана. Тот ответил: - Мне
стало жаль рыбу, она так металась и рвалась на
свободу, что я отпустил ее. Огорчился старик, а дехкане,
которые пришли помочь ему, сказали: - Если у
родителей один сын, он вырастает или храбрым, или
умным, или глупым, или трусливым. Трудно тебе было
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растить сына на старости лет, теперь бы он должен
помогать тебе, а он не только не помогает, но даже
выпускает выловленную рыбу да еще вместе с сетями.
Недобрый он у тебя! Сказали они так и ушли. Старик же
не промолвил ни слова. Слова дехканина глубоко
запали в душу Сахибджана. На следующее утро он
обратился к отцу со скромной просьбой. - Отец, у меня
рука не оказалась легкой. Вы вчера сами убедились в
этом, мы не смогли поймать ни одной рыбы. Разрешите
мне походить по городам, кишлакам, изучить какоенибудь ремесло. Если улыбнется мне счастье, я буду
помогать вам.
Горько было старику и старухе расставаться с
сыном, но делать нечего, благословили они его и
отпустили. Старуха наполнила его торбу лепешками и
толокном. Вечером Сахибджан покинул кишлак. Старик
и старуха вышли проводить его на улицу с
напутственным словом: «Бери, да не отдавай.
Возвращайся живым и здоровым».
Долго шел Сахибджан Он даже не смог сказать,
сколько раз поднялось и опустилось солнце. Горы и
степи приходилось ему проходить, реки и озера
переплывал он.
Пришел он, наконец, в один кишлак. Решил
отдохнуть, сел около хауза, под чинаром, и не заметил,
как к нему подошел путник лет сорока с длинной
бородой, с чалмой на голове.
- Эй, юноша, ты слишком еще молод, как я погляжу!
Куда же ты идешь? - спросил он его. - Я странник, ответил Сахибджан. - Ну, тогда давай вместе
странствовать. Сахибджан решил испытать путника. - Я
иду долго-долго, - сказал Сахибджан, - но когда устану,
сажусь и отдыхаю тоже долго, в течение этого времени
своим темным покрывалом ночь три раза успевает
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покрыть землю. Ну как, согласны вы со мной
странствовать? - Нет, мне с тобой не по пути, - ответил
путник и пошел дальше.
А Сахибджан, отдохнув, снова пустился в путь. Долго
он шел, устал, сел отдохнуть на берегу широкой реки и
не заметил, как к нему подошел путник с короткой
бородой и без чалмы. - Далеко ли идешь, братец? спросил его путник. - Так, странствую, - отвечал ему
Сахибджан. - Да вот и я пустился в странствия. Давай уж
вместе, - предложил путник.
Сахибджан ему сказал: - Если я иду, то иду очень
долго, а когда устану, то отдыхаю столько, что за это
время ночь успевает три раза покрыть землю своим
ночным покрывалом. - Твои странствия слишком
длинны, пойду один, - решил путник.
Отдохнул Сахибджан, искупался в реке, взвалил
торбу на плечи и снова отправился в путь. Шел он, шел и дошел до развилки дорог. Присел он на камень
отдохнуть. Не заметил, как к нему подошел юноша. Здравствуй, друг! - сказал он. - Далеко ли идешь? Здравствуй, - отвечает Сахибджан. - Я странствую. - Я с
той же целью хожу по дорогам. Давай ходить вместе, предложил юноша. - Послушай, друг! - ответил
Сахибджан. - Я иду долго-долго, не когда устану, сажусь
и отдыхаю. В течение этого времени ночь своим
темным покрывалом три раза успевает покрыть землю.
- Ничего, мой друг, - сказал юноша. - Я тоже люблю
долго отдыхать и много ходить, думаю, что в этом деле
не уступлю вам. «Видно, парень ничего, горячий и
компанейский», - подумал Сахибджан. - Ладно, пойдем
вместе, - сказал он вслух юноше. Сел юноша рядом с
Сахибджаном, стали они беседовать. Спросил его
юноша, как его зовут. - Меня зовут Сахибджаном. А как
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зовут вас? - А меня зовут Ахмаджаном, - ответил тот. Сколько вам лет? - Недавно мне исполнилось
шестнадцать, а сколько вам? - Давайте побратаемся,сказал Ахмаджан. - Мне исполнилось пятнадцать. Вы
будете старшим братом, а я младшим.
Сахибджан достал из мешка лепешку. Одну половину
взял себе, другую отдал Ахмаджану и сказал: - Отныне
все, что найдем, будем делить поровну. Съев каждый
свою половину лепешки, побратимы отправились в
долгий путь. Шли они, шли, шли через поля и горы,
моря и реки, наконец, пришли в один город. Стали они
осматривать его. Пришли на базар. Видят - стоит
глашатай и кричит во все горло: - Эй, люди! Слушайте,
слушайте!
Знаменитый
бай
нашего
города
Абулькасымбай возводит медресе. Нужны рабочиеглинобитчики, кирпичники, плотники, кровельщики.
Кто хочет, пусть идет к нему. Эй, люди! Слушайте,
слушайте! - Пойдем к баю, братец, - говорит Сахибджан
Ахмаджану. - Поработаем. Научимся какому-нибудь
делу. Согласился Ахмаджан, и оба отправились на
строительство медресе. – Давайте нам кетмени и
лопаты, - сказали они надсмотрщику работ, - один из
нас будет глину месить, другой - кирпичи формовать.
Надсмотрщик работ выдал им кетмени и лопаты.
Побратимы запротестовали.
- Эти кетмени и лопаты не для нас. Слишком малы.
Выдайте нам размером побольше. Чтоб кетмень весил
один хишаки (хишаки - мера веса, равная 53 фунтам.), а
лопата б весила нишмаки (нишмаки - мера веса, равная
26 фунтам). По приказанию начальника работ, кузнец
развел в кузнице огромный костер и ковал целую
неделю кетмени и лопаты. Сахибджан и Ахмаджан
получили свои инструменты, начали меси-ть глину и
формовать кирпичи. Выполняли они работу за
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десятерых. Прошел месяц. Однажды в базарный день
Ахмаджан предложил Сахибджану: - Брат, давайте
получим у надсмотрщика, что заработали, и пойдем на
базар. Получили они деньги и пошли гулять. Чего-чего
не было на базаре! Красные яблоки, желтые сочные
персики, бархатный кишмиш, а огромных дынь и
арбузов было столько, что они не помещались на
прилавке и под прилавком, целые горы возвышались
прямо на улице. Купили они себе свежих и сушеных
фруктов и давай их есть.
Поели побратимы и пошли обратно. Долго еще
трудились они, делая работу за десятерых. Их слава
разнеслась повсюду. Узнал о ней и падишах соседней
страны Карахан. - Что за юноши такие, - подумал он, надо позвать их и поговорить с ними.
И послал он за юношами гонцов. Два дня скакали
гонцы - не спали, не ели - в страну, где работали братья.
- Мы слышали, что вы сильные богатыри, - сказали
гонцы. - Наш падишах желает вас видеть и говорить с
вами. Если кто-то из вас выполнит три поручения, за
того падишах отдаст свою единственную дочь. Многие
смелые джигиты добивались руки дочери падишаха, но
все они погибли: не смогли справиться с тремя
поручениями.
Решили братья поехать к падишаху Карахану. - Вы
храбрые молодцы, - сказал им падишах. - У меня есть
дочь на выданье. Всем богатырям я ставил три условия,
но никто еще не смог их выполнить. Выполните
условия, тогда одному отдам дочь, а другому -половину
страны. - Мы согласны, говорите ваши условия, ответили юноши. - У меня в саду появился страшный
дракон. Каждый месяц он проглатывает девушку.
Настал черед моей дочери. Дочь привязана к дереву в
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саду. Скоро должен прилететь дракон и проглотить ее.
О моя дочь! Не успела ты вырасти, как уже погибнешь!
Убейте дракона, спасите дочь, - стонал падишах. - В том
же саду у меня растет чудесный инжир. У него
необычай-ные плоды. Тот, кто будет есть их, долго
останется молодым. Каждый год, когда плоды инжира
начинают созревать, появляется див и съедает их.
Второе мое условие - убить дива. В городе нет воды.
Река, которая спускается с гор, теряется где-то среди
песков. Третье мое условие - прорыть канал от реки до
города. Согласились юноши, только сказали падишаху:
- Велите изготовить для нас меч такой, чтоб в сложенном виде он имел в длину один аршин, а в раскрытом
виде имел бы длину в сорок аршин. Кроме того, пусть
изготовят для нас еще кетмень и лопату в сорок пядей
длиной и в сорок пядей шириной.
По приказанию падишаха, кузнецы живо принялись
за работу. Не прошло и дня, как юноши получили все,
что требовали. Пошли они в сад падишаха. Начали
спорить, кому убить дракона. Сахибджан говорил: «Я
убью», а Ахмаджан возражал: «Нет, я его убью! Старший
не трудится, если рядом с ним стоит младший».
Взял он меч и ушел в сад. Идет он и видит: лежит
огромный дракон и смотрит на привязанную к дереву
девушку, а у той от страха текут по щекам горькие
слезы. Рассвирепел дракон, увидев юношу, и втянул
ноздрями воздух. Ахмаджан только качнулся. Дракон
еще сильнее потянул в себя воздух. Развернул
Ахмаджан меч, полетел в пасть дракону и вышел из
хвоста, разрезав чудовище пополам. Издох тут дракон.
Дочь падишаха, трепетавшая в ожидании, когда съест
ее дракон, была спасена. Вмиг разнеслась весть о
счастливом событии по всему городу. Ко дворцу
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падишаха шел толпами народ, все хотели посмотреть
на чудо-джигитов. Все благословляли юношей.
На следующий день Сахибджан и Ахмаджан взяли
кетмень и лопаты и отправились к реке рыть арык.
Пришли они на место - видят: людей видимо-невидимо:
все копошатся, роют, а надежды получить воду ни у
кого нет. - Эй, добрые люди! - закричали юноши. Дракон убит, город полон радости, идите и вы по домам
веселиться. А арык пророем мы сами!
Обрадовались люди, многие ушли домой, а другие
остались смотреть, что будут делать побратимы.
Начали они рубить деревья, связывать вместе. Бросили
их в реку, потом набросали много хвороста, а сверх
того, насыпали земли и камней. Шумела, возмущалась,
бурлила река, пенилась, кидалась волнами на братьев,
хотела сбить их, утащить на дно. Мужественно
боролись с рекой братья. Победили они ее и
перегородили. Вода поднялась, потекла к городу по
арыку.
Мужественно боролись с рекой братья. Победили
они ее и перегородили
Пришли побратимы к падишаху, позвали его на
башню, показали ему новую реку. Широка была река.
Медленно катила она свои волны к городу. Ожила
степь. Покрылась вся цветущими маками, и уже кое-где
появились дехкане, возделывающие почву. - Молодцы,
юноши! Теперь осталось вам выполнить еще одно
условие, а там и свадьбу сыграем! Пошел Сахибджан в
сад, вырыл яму под инжиром и лег там, дожидаясь
наступления ночи. Стало так темно, что даже не было
видно деревьев. Вдруг появился слабый свет.
Сахибджан увидел страшного дива, поедающего инжир.
Вышел Сахибджан из ямы и, развернув саблю, одним
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ударом рассек дива пополам. Обрадовался падишах и
сразу отправился в сад есть инжир. Целую неделю без
сна и отдыха ел инжир падишах и от обжорства еле мог
двигаться, но все равно никак не мог помолодеть.
Наконец пришел он к юношам и спросил: - Теперь
скажите мне, за кого же из вас выдать мне дочь мою? Ахмаджан оказался сильнее и смелее. За него и выдайте
дочь, - сказал Сахибджан. - Нет, государь, - ответил
Ахмаджан, - старший должен быть в почете. Сахибджан
старше меня. За него и выдайте. Решили, что на
царевне женится старший брат. По городу глашатаи
разнесли весть о свадьбе. Заиграли карнаи и сурнаи,
зарезали баранов и скотину, начался пир да веселье.
Пир длился сорок дней и сорок ночей. Приехали гости с
разных концов земли, чего только они не привезли в
подарок жениху и невесте: и ковры, вышитые серебром
и золотом, и тончайшие ткани, и драгоценные камни,
величиной с куриное яйцо, и волшебное зеркало, в
котором можно было увидеть самые отдаленные
уголки земли.
Прошло немного времени. Однажды Ахмаджан
говорит Сахибджану: - Сегодня ночью я буду спать во
дворе, пусть невестка постелит мне там. Когда город
погрузился в сон, Ахмаджан отправился в сад. На небе
появилась луна, подобная золотому подносу, на
котором подавали фрукты во дворце. Было очень тихо.
Вдруг прилетели два ворона и сели на чинар, что рос во
дворе. Один из воронов начал каркать: - Ворон, ворон,
птица черной вести! - Я слушаю тебя, ворон, птица
мрачных предсказаний. - Эх, хорошо б обернуться
теперь мне добрым конем, непокорным, норовистым,
смелым, гарцевал бы я по камням и скакал бы по лугам,
перескакивал моря и горы. Кого я достоин по силе,
смелости и красоте? Зятя падишаха - Сахибджана
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достоин! Взял бы он меня, сел бы на меня, поскакал бы
я, сбросил бы его и разбился б он. Тот, кто слышал меня
и вздумает кому-нибудь рассказать об этом, пусть
окаменеет до колена!
Потом закаркал второй ворон, птица черной вести: Ворон, ворон! — Слушаем тебя, ворон. - А кем же мне
быть? Хорошо бы стать мне птицей с ярким оперением.
Прилетел бы я на базар, пел я б, заливаясь, покорил бы
своим пением всех. Кого был бы я тогда достоин? Зятя
падишаха, Сахибджана! Взял бы он меня в руки - да и
умер! Кто слышал меня и вздумает рассказывать об
этом, пусть окаменеет до пояса! Прилетел третий
ворон, приносящий людям одни страдания. - Ворон,
ворон! - Мы слышим тебя, птица горьких страданий! - А
кем бы мне стать? Стать бы мне драконом. Ворвался бы
с ветром-бурей через щель-дыру, да и проглотил бы
Сахибджана и его жену. Тот, кто слышал меня, пусть
окаменеет весь. Сказали так вороны, посмотрели вниз
и, увидев Ахмаджана, захохотали и улетели. Настало
утро, Сахибджан и Ахмаджан сели завтракать, чего
только они не ели: и заморских фазанов, и нежных
рябчиков, и жирную баранину с чесноком, и желтую
рассыпчатую халву, и янтарный бекмес, и прозрачный
миндаль.
Позавтракали и отправились на базар, а по базару
ходил замечательный конь. Золотая была грива у коня,
огневые глаза горели. - Кого достоин конь этот? спрашивали все. - Ну, конечно, зятя падишаха,
Сахибджана! Увидев коня, Сахибджан решил купить
его. - О брат, дайте я его сначала испытаю, - говорит ему
Ахмаджан. - Если он выдержит испытание, тогда и
купим. - Хорошо, братец, - ответил ему Сахибджан. Едва
дотронулся Ахмаджан пальцем с кольцом до спины
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коня, как хребет его переломился надвое. Только
удивились люди, а Сахибджан больше всех. Пошли они
дальше. Видят - один человек носит по базару чудесную
птицу. За ним толпами ходит народ. Не было другой
птицы, равной этой по красоте. Пела птица, заливалась.
- Кого достойна эта птица? - спросил человек. - Зятя
падишаха, Сахибджана! - ответил народ. - О братец, спросил Ахмаджан, - купите ли вы эту птицу, если она
мне понравится? - Куплю, - отвечает Сахибджан.
Только Ахмаджан приложил палец с кольцом к шее
птицы, как голова у нее отлетела. Удивился народ, а
Сахибджан больше всех. Вечером Ахмаджан сказал
брату: - Брат, нынче я лягу спать возле очага. - Да зачем
тебе там спать? Спи, где всегда спишь! - ответил
Сахибджан. - Ничего, сегодня я лягу спать возле очага, ответил Ахмаджан.
Когда наступила ночь, развернул Ахмаджан свой
меч, поставил стоймя возле дыры у очага. Вдруг
поднялся бешеный ветер, завыла буря - и пришел
дракон, рванулся было в дыру, но напоролся на меч, и
рассек он его на две части. Брызнула кровь, и одна
капля долетела до дворца и капнула в лицо царевны.
Подбежал к ней Ахмаджан, достал кисейный платок и,
сложив его в семь раз, приложил к щеке невестки и
стал через него обсасывать с лица кровь. В ту минуту
проснулся Сахибджан и увидел, как Ахмаджан
обсасывает кровь с лица жены, и закричал в гневе: Когда я предлагал жениться на ней, ты не женился. А
теперь что ты делаешь? Недаром ты просился спать то
во дворе, то у очага! Значит, ты не доволен моей
женитьбой! - О брат, дело не в этом! Напротив, я очень
доволен. Есть тут другая причина. О ней скажу вам
утром, - ответил Ахмаджан. Настало утро. Невест-ка
расстелила дастархан. За завтраком Сахибджан снова
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заговорил: - Послушай, Ахмаджан, я предлагал тебе
жениться на принцессе. Ты не захотел, а теперь
совершаешь такие зазорные поступки. - Брат! Видно,
придется вам рассказать обо всем, - говорит Ахмаджан.
- Ночью, когда я выбрался спать во двор, прилетели три
ворона и уселись на чинар. И только рассказал он, что
говорил первый ворон, как ноги его окаменели. Увидев
это, Сахибджан и жена его поразились и ужаснулись.
Ахмаджан хотел было рассказать, что говорил второй
ворон, но тут заволновался Сахибджан:
- Молчи, не говори! - Ну чему быть, того не миновать,
- ответил Ахмаджан и рассказал дальше. И как только
рассказал о втором вороне, окаменел до пояса. А когда
рассказал о третьем вороне, превратился в большой
камень. Заплакали тут муж и жена и, не зная, что
теперь делать, подняли камень и вынесли на улицу.
Вдруг к ним подошел старец с длинной бородой и
посохом в руке. - Отчего вы так горько плачете, дети
мои? - спросил он. Сахибджан рассказал ему всю
историю. - Ставь камень на землю, - сказал старец.
Сахибджан опустил камень на землю. Старец
посохом толкнул камень, и он вдруг снова стал
Ахмаджаном. Чихнул Ахмаджан и сказал: - Крепко же я
спал.
Все обрадовались. Потом заговорил Ахмаджан: Брат, наверное, у вас есть отец и мать. Есть они и у
меня. Наверное, они ждут , не дождутся нас с вами.
Давайте оба вернемся к своим родителям. Понравились
эти слова Сахибджану. Пришли побратимы к падишаху
и сказали ему об этом. - Есть у нас родители. Услужить
им, помогать им - наш сыновний долг. Они ждут нас и
не дождутся. Разрешите нам поехать к ним! Падишах
нашел их слова правильными и разрешил им ехать. 227

Дочь ваша поедет с нами, или останется здесь? спросил Сахибджан. - Жена должна быть там, где
находится муж,- ответил падишах Карахан. Подарив им
сорок мулов с вьюками дорогих подарков и снабдив их
на дальнюю дорогу съестным, падишах сказал им: Доезжайте до родины здоровыми и счастливыми, да не
забывайте и нас. Народу грустно было расставаться со
смелыми джигитами.
Звуками карнаев и сурнаев проводил их в путь
городской люд. Ехали они день, другой, третий... Долго
ли ехали, коротко ли, а приехали к берегу полноводной
реки. - Тут я расстанусь с вами, брат. Поеду в другое
место, - сказал Ахмаджан. - Помните, что вы говорили,
когда мы впервые встретились? - Помню, - ответил
Сахибджан. - Я говорил: все, что найдем, будем делить
поровну и есть-пить вместе. - Тогда давайте все делить.
- Хорошо. Только боль-шую половину добра возьмешь
ты, ответил Сахибджан. - Нет, мой брат, - возразил
Ахмаджан, - и добро и жену - все будем делить поровну.
- А как же жену станем делить? - удивился Сахибджан. А вот как. Привяжем ее к чинару, разрубим пополам.
Хотите - берите верхнюю половину, хотите — нижнюю.
Ахмаджан привязал царевну к чинару, и только
коснулся ее тела острием меча, как царевна закричала и из ее рта вылетел сгусток крови. Бросив меч на
землю, Ахмаджан растоптал сгусток, вернулся к брату и
проговорил: - Брат мой, помните, когда я, приложив к
лицу вашей жены кисейный платок, хотел избавить ее
вот от этой крови. Это ядовитая слюна дракона. Жена
ваша должна была умереть. Теперь ваша жена в
безопасности. Пусть и жена ваша и все добро останется
с вами. Везите все к своим родителям и порадуйте их.
Помните, вы однажды выпустили маленькую рыбку из
отцовских сетей. Эта рыбка - я. Поцеловал Ахмаджан
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побратима, простился с ним и кинулся в реку. В воде он
обернулся рыбкой и уплыл. Долго Сахибджан смотрел,
не отрываясь в реку, туда, куда уплыла рыбка, пока
вода в том месте, куда нырнула рыбка, не успокоилась.
Огорченный Сахибджан приехал с женой в родной
кишлак. Приехали они, а отец и мать его слезами
исходили, грустили о пропавшем сыне. Увидели сына,
перестали плакать, на радостях сразу помолодели.
Долго рассказывал Сахибджан о своих странствиях.
Старик и старуха радостно обняли невестку, не знали,
куда ее усадить. Сахибджан привез в дом стариков
радость, изобилие и счастье. Жил он с женой до
глубокой старости. Дети их, когда выросли, тоже
отправились странствовать. Но о них, их странствиях
можно рассказывать еще очень долго. Оставим все это
для другой сказки.
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ТОҲИР ва ЗУҲРА
Бир бор экан, бир йўқ экан, ўтган замонда бир
подшоҳ бор экан. Лекин унинг фарзанди йўқ экан.
Кунлардан бир кун ўйлаб, хафа бўлиб ўтирса, ўнг қўл
вазири сўрабди: - Э подшоҳи олам, нега хафасиз?
Давлатингиз бор. Ҳамма фуқаро сизнинг ихтиёрингизда бўлгандан кейин, бунча хафагарчиликнинг нима
кераги бор? - Мен шунча давлат-салтанатга эга бўлсаму,
- дебди подшоҳ, - хизматимга шунча одамлар тайёр
турса-ю, дунёдан фарзандсиз ўтсам, мен хафа бўлмай
ким хафа бўлсин? Фарзанд бўлмагандан кейин бу
подшоҳлик ва давлатнинг нима кераги бор?
Ўзининг бефарзандлигини эслаб, вазир ҳам оҳ
тортибди. Подшоҳга аҳволини баён қилибди. Иккаласи
хафа бўлиб, йиғлаб, бир уйга кириб дардлашиб ётибди.
Сўнгра иккиси бефарзанд бўлиб дунёда юргандан кўра
давлат ва иззат-икромдан кечиб, бош олиб кетишни
ортиқроқ кўрибди. Подшоҳ билан вазир бутун молдунёнинг баҳридан ўтиб, шаҳардан чиқиб кетишибди.
Йўл юра-юра улар охири бир боққа етишибди. Аммо
унга киришга илож бўлмабди. Боғда гуллар очилган,
кўм-кўк майсалар ёйилган, булбуллар, турли қушлар
сайраган. Райҳон, жамбил ва бошқа хушбўй гиёҳлар
гуркираб тураркан. Сувлар сепилган. Супада гиламлар
ёзилган, кўрпачалар солинган, ёстиқлар қўйилган
эмиш. Бу боғ жуда чиройли экан, қўрган одамнинг
баҳри-дили очилиб, ғам-ҳасрати, қайғу-аламлари кетар
экан. Боғ ичи жимжит, ҳеч ким йўқ экан.
Икковлари боққа кирибдилар ва ҳайрон бўлиб, бирбирига қараб ўтирибдилар. Боғнинг бир бурчагидан
бир чол чиқиб келибди: - Ҳа, болаларим, нима қилиб
ўтирибсизлар? — деб сўрабди. Булар дарҳол ўрин231

ларидан туриб, салом берибдилар. Подшоҳ билан вазир
бир-бирларига қараб қўйишибди ва бефарзанд
эканликлари, шу сабабдан хафа бўлиб, мол-дунёдан
кечиб, шу жойга келганликлариии гапирибдилар.
Чол буларнинг сўзини обдон тинглабди. Кейин
қўйнидан иккита қизил олма чиқариб, бирини
подшоҳга, бирини вазирга узатиб, бундай дебди: Болаларим, бу олмаларни олиб бориб севган
хотинингиз билан баҳам кўринглар, ўз ишларингиздан
қолманг-лар, фуқарога жабр-зулм қилмай, юртни обод
сақланглар. Кейин уларга бир шарт қўйибди.
- Мен олмани сизларга шу шарт билан бердимки,
қайси бирингизнинг хотинингиз ўғил туғса, отини
Тоҳир қўйинг, қайси бирингизнинг хотинингиз қиз
туғса, отини Зуҳра қўйинг. Аммо уларни бир-биридан
ажратманг. Катта бўлиб вояга етганда қуда бўлинглар,
эсдан чиқарманглар, - деб келган томонга қараб
кетибди. Подшоҳ вазирга, вазир подшоҳга қарабди.
Улар ўйлашиб кейин: - Қани, чолнинг айтганини ҳам
қилайликчи, биздан нима кетди, - дейишиб, орқага
қайтишибди. Яна подшоҳ билан вазир юрт сўрашда
давом этишибди. Кундан кун, ойдан ой ўтиб, вазирнинг
хотини ўғил, подшоҳнинг хотини қиз туғибди. Подшоҳ
билан вазир овга чиқиб кетишган экан. Дарҳол
суюнчига одам борибди, у подшоҳга: - Суюнчи беринг,
хотинингиз қиз туғди, - дебди, сўнгра вазирга қараб: Суюнчи берииг, сизнинг хотинингиз ўгил туғди, дебди.
Хотини қиз туққани учун подшоҳ ғазабланиб,
хабарчига буюрибди:
- Бор, ўша қизпи ўлдириб, қонига мана шу
рўмолчани бўяб келтир! - деб, бир оқ рўмолчани
берибди-да,
кейин
қизнинг
ўлдирилган,
ўлдирилмаганини сўрамабди.
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Вазир бўлса суюниб от чоптириб кетибди. Йўлда
кетаётганида оти тошга қоқилибди-ю, мункиб кетибди,
вазир отидан йиқилиб, тил тортмай ўлибди. Бу ёмон
қора кунларга қолган бечора хотин йиғи-сиғи қилиб,
ота юзини кўрмай қолган етимчани яхшилаб
тарбиялашга киришибди. Кундан-кун, ойдан-ой,
йилдан-йил ўтибди. Гўдаклар йўлга кирибди.
Кунлардан бир кун подшоҳ тахтида ўтирган экан,
кўчада ўйнаб юрган Тоҳирга кўзи тушиб, ёнидаги
вазиридан: - Бу кимнинг боласи? - деб сўрабди. - Эй
подшоҳи олам, султони бокарам, бу бола аввалги
вазирингизнинг ўғли Тоҳир бўлади. Сизнинг ҳам
қизингиз ўлмаганда, шундай бўлиб қолар эди, - дебди
вазир. Подшоҳ қаттиқ қайғурибди ва пешонасига уриб
йиғлабди. Шунда вазир дарҳол ўрнидан туриб подшоҳ
хотин-ларидан бирини чақириб сўрабди: - Подшоҳнинг
қизи тирикми? - Подшоҳим билмасинлар. Қизчалари
йўртмачоқ бўлиб қолган, билдирганимиз йўқ ҳали, —
дебди хотин. Вазир югуриб келиб: - Эй, подшоҳи олам,
султони бокарам, бир қошиқ қонимдан кечинг, сизга
бир суюнчилик хабар айтаман, - дебди. Подшоҳ ёшга
тўлган кўзлари билан вазирга қараб: - Айт, кечирдим, дебди. Вазир: - Йиғламанг, подшоҳим, қизингиз ҳаёт
экан, - дебди. Подшоҳ суюниб: - Олиб келинг қошимга!
Тезроқ келтиринг, ҳаялламанг! - дебди. Қизни олиб
келиб, подшоҳга кўрсатишибди. Подшоҳ суюниб,
қизини қўлига олиб бағрига босибди, қувонганидан
яна йиғлаб юборибди. Сўнгра қирқ кечаю қирқ кундуз
тўй-томоша қилиб берибди. Қизни яхшилаб тарбиялай
бошлабдилар. Тоҳир ва Зуҳра кўпинча бирга ўйнаб
юрар эканлар.Кунлардан бир кун Тоҳир ёнғоқ ўйнаб
юрганда, отган ёнғоғи ип йигириб ўтирган бир
кампирнинг чархига тегибди. Кампирнинг аччиғи
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келиб, Тоҳирни қарғабди: - Э шум етимча! Мен билан
ўйнашгунча, бориб Зуҳра билан ўйнаш.
Тоҳир бу сўзларни эшитгач, югуриб келиб
кампирнинг қўлидан ушлабди - Бувижон, Зуҳрани
гапирдингиз. Тағин бир қайтариб айтинг, жон буви! Қўйвор қўлимни, айтаман! - Айтинг бувижон, айтинг! Бу сўзларни ойингдан сўра.
- Онам айтмайди, сиз айтинг бувижон, - деб
кампирнинг қўлларини қаттиқ қисиб сўрабди Тоҳир.
Кампир гап ўргатибди - Уйингга бориб, ойингга йиғла.
Нон берса олма, ош берса ема. Онанг сени қарғаб
уришади. Ҳеч нарсага қарамасдан йиғлайвер. «Нима
қилай, нима қилиб берай?» деб еўраганда: «Қўғирмоч
қилиб беринг», дегин. Қўғирмочнн косада берса олма,
чўмичда берса олма, капгирда берса олма. «Нимада
берай?» деса, «Ҳовучингда бер» дегин-да, ҳовучида
берганида қўлини маҳкам қисиб, «менга унашилган қиз
ким, шуни айтиб бергин», дегин. Шунда айтиб беради.
Тоҳир уйга югуриб келиб, кампир ўргатган гапларни
айтиб, ойисини кўп хафа қилибди. Ахири ойиси
қўғирмочни ҳовучида берибди. Тоҳир ойисининг
қўғирмоч ушлаган ҳовучини қисиб: - Менга
унаштирилган ким? Ростини айтиб бер, - дебди.
Ойиси: - Қуриб кетгур етимча! Сенга ким ўргатди
буни? Вой вой, қўлим куйди, - деб ўғлини қарғабди. Айт, ойи айт! Айтмасанг қўймайман, - дебди Тоҳир. Қўйиб юбор, айтаман, айтиб бўлмаса ҳам айтаман, дебди онаси. Она бечора хафа бўлиб: «Энди яширганим
билан фойда йўқ, майли айта қолай», деб эри билан
подшоҳнинг қуда бўлишга ваъда қилганини, вазирнинг
ўғил кўрганидан суюниб, йўлда кетаётганида отдан
йиқилиб ўлганигача бўлиб ўтган воқеаларни ўғлига
сўзлаб берибди ва:
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- Сен етимчасан, барибир подшоҳ сенга қизини
бермайди. Зуҳра - подшоҳ қизи, сен бир етимча
камбағалсан, - дебди. Тоҳир: - Майли, ойижон, бўлди,
мен шуни билсам, бас, - деб кўчага чиқиб кетибди.
Кунлардан бир куни мактабда Тоҳир билан Зуҳра
сўзлашиб,
кулишиб,
китоб
ўқимай,
домлани
қийнабдилар. Домла келиб бу воқеани подшоҳга
айтибди: - Подшоҳи олам, сизга арзим шукн, қизингиз
Зуҳрани Тоҳир ўқитгани қўймайди.
Шунда подшоҳ ғазаблаииб: - Тоҳирни бўлак жойга
ўтқазинг, агар унга кўнмаса, ўртадан девор уриб
қўйинг, - дебди. Иккисининг ўртасига девор олибдилар.
Сал вақтдан сўнг девор бузилиб, иккови тағин
гаплашиб ўтирадиган бўлибди. Улар катта бўлиб вояга
етибди. Иккови ҳам бир-бирини кўрмаса, туролмас
экан. Уламолар: «Подшоҳ Тоҳирни йўқ қилсин»,
дебдилар. Буни подшоҳга айтибдилар. Подшоҳ ғазаб
билан усталарни чақириб уларга бундай дебди: - Катта
бир сандиқ ясанглар. Тоҳирни оқизаман! Бу гапни
Зуҳра эшитиб, бир лаган тиллани усталарга олиб
бориб: - Шу тиллани олинглар, сандиқ шундай пухта
бўлсинки, ичига сув ўтмасин, токи бечора етимча
борган жойида кун кўрсин, - деб зор-зор йиғлабди.
Усталарнинг Зуҳрага раҳми келиб: - Эй малика, агар
сандиқ сиз айтгандан ортиқ бўлмаса, берган
тнллангизни қайтиб олинг, - дебдилар. Бир куни Тоҳир
билан Зуҳра иккиси ҳасратлашиб турганларида
айғоқчилардан бири кўриб қолиб, подшоҳга айтибди.
Дарҳол подшоҳ Тоҳирни зиндонга солишга буюрибди.
Тоҳирни зиндонга солибдилар. Кунлардан бир кун
сандиқ тайёр бўлганини подшоҳга айтибдилар. Буни
Зуҳра эшитиб, сандиқни кўриб келибди. Сандиқ Зуҳра
айтгандан ҳам ортиқ экан. Подшоҳ жарчи қуйиб бутун
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халқни катта майдонга йиғибди. Халқ Тоҳирни сувга
оқизмасликни талаб қилибди. Бироқ подшоҳ халқнинг
талабига қулоқ солмабди, ўз айтганини қилибди.
Тоҳирни оқизиш пайти етибди, дарё лаби халқ билан
тўлиб-тошибди. Тоҳирнинг онаси ғам-ҳасрат билан
дарс бўйига зўрға етиб бориб ўғлини кўриб: «Ёнида
жон берсам кошки эди», деб йиғлайвериб ҳушидан
кетибди. Халқнинг ғазаби қайнабди. «Подшоҳ бир қизи
учун бечора етимчани бунчалик қийнаб, азоблагунча,
бир жойга юборсин, подшоҳ ҳам Тоҳирнинг онаси каби
қон-қон йиғласин. Ана зулм! Ана ноинсофлик! Бир қиз
учун шунча одамни йиғиб, бир йигитни сувга оқизиш
жаллодликдир!»
Шу пайт жарчи жар чақириб: - Ҳозир Тоҳирни олиб
келадилар! - дебди. Ҳамма одам Тоҳир йўлига термилиб
турар экан. Тоҳирнинг онаси бечора ўғлини кўришга
зор бўлиб, бошини тошу тупроққа уриб: - Қани менинг
бегуноҳ ўғлим, уни бир кўрай, - деб фарёд қилар экан.
Тоҳирнинг қўлларини орқасига боғлаб, онаси олдига
келтирибдилар. Она бечора зор-зор йиғлаб, боласини
бағрига босиб туриб, ўлиб қолибди. Майдонга йиғилган
халқ жим бўлиб қолибди. Бир оздан кейин кимлар
йиғлаган, кимлар бақирган ҳолда Тоҳирни олиб бориб
сандиққа солибдилар. Тоҳир сандиқ ичида Зуҳра билан
хайрлашиб, шу ғазални айтибди:
Тоҳир
Мен кетаман кўриб қол,
Арғамчини ушлаб қол.
Соғинганда йиғларсан,
Қорам ўчмай, қараб қол.
Зуҳра
Сув келар гулдур-гулдур,
Суйганим қизил гулдир,
Суйганимга бермаса,
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Ўлганим ўша кундир.
Тоҳир
Сув келар ахта-ахта,
Сандиғим темир тахта.
Сендан бошқа ёр қилсам,
Қон ютай лахта-лахта.
Зуҳра
Сув келар тош устида,
Рўмолим қош устида.
Тоҳир эсимга тушса,
Йиғлайман ош устида.
Тоҳир
Сув келар инжудайин,
Кўпириб тошган сайин.
Сендан ўзга ёр десам,
Ханжарга санчилайин.
Сўнгра Тоҳир Зуҳра билан хайрлашиб, оқиб кетибди.
Ҳамма халқ ғамгинлик билан шаҳарга қайтибди. Зуҳра
Тоҳирдан айрилиб қолибди. Тоҳир сувда оқиб-оқиб
олти ой деганда Хоразмга борибди. Хоразм шоҳининг
икки қизи бўлиб, булар ҳар жума куни дарё лабига
канизлари билан чиқар эканлар. Подшоҳ қизлари дарё
лабида ўтиришса, бир сандиқ оқиб келаверибди: «Ким
ушлаб олади? Нима қиламиз?» дейишибди.
Бири: «Оқиб келаётган нарсани ким ушлаб олса, у
нарса ўшаники», дебди.
Сандиқ яқинлашибди. Катта қиз сочини солибди,
сандиқ унга илашмабди. Кичиги сочини солибди,
сандиқ унга илашиб, яқин келибди. Қизлар сандиқни
дарё лабига тортиб чиқарибдилар. Энди опа-сингил
орасида жанжал бошланибди. Узоқ жанжалдан кейин,
ахири бир маслаҳатга келишибди. Каттаси: «Сандиқни
мен оламан», дебди, кичкинаси: «Сандиқ ичидан нима
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чиқса, шуни мен оламан», дебди. Сандиқни очибдилар.
Сандиқ ичида бир йигит ўтирган эмиш, дунёда унинг
тенги йўқ эмиш. Сочи қоп-қора, жингалак-жингалак.
Қошлари қоп-қора, кўзлари шаҳло, қадди-қомати
келишган экан.
Қизлар узоқ жанжаллашибди. Кичик қиз туриб: Нимага жанжал қиласиз? Сандиқ ичида нима бўлса уни
мен оламан, деган эдим. Бу маники бўлади, ҳеч кимга
бермайман, - дебди.
Подшоҳга хабар қилибдилар. Подшоҳ одамлари
билан келиб кўрса, чиройли бир йигит эмиш. Подшоҳ
кичик қизининг айтганини қилиш учун Тоҳир розилик
бермаса ҳам, қирқ кечаю қирқ кундуз тўй-томоша
қилибди. Қизнинг чиройи ҳам Зуҳранинг чиройидан
қолишмас экан. Лекин Тоҳир Зуҳрага берган ваъдасини
эслаб, қизга гапирмас, қизнинг саволига жавоб ҳам
бермас экан. Орадан бир неча кун ўтгандан кейин
Тоҳир:
- Мен бугун дарё лабига чиқаман, отангизга айтинг, дебди. Қиз ўзида йўқ севиниб, югуриб янгасининг
олдига чиқиб. «Куёвингиз гапирдилар, суюнчи беринг,
суюнчи! Отамга айтинглар куёвлари дарё лабига
чиқармиш», дебди. Подшоҳ бу хабарни эшитиб жуда
сўюнибди, дарё лабига тездан сайл чақиртириб-ди.
Бутун шаҳар халқи дарё лабига чиқибди. Сайлгоҳ
ўртасидан куёвга жой қилибдилар. Подшоҳ жарчи
қўйдирибди: - Кимки куёвимнинг кулганини кўриб, ё
эшитиб менга хабар берса, бошидан зар тўкаман! дебди. Ўзи ҳам келибди.
Энди сўзни Зуҳрадан эшитинг. Зуҳра Тоҳирдан
ажралгандан кейин кечаю кундуз оҳ тортиб, ғам-ҳасрат
чекаверибди. Уни золим отаси Қоработир деган
подшоҳваччага берибди. Қиз ғам-мотам ичида қолибди.
Кунлардан бир кун Зуҳра туш кўрса, Тоҳир билан боғда
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юрган эмиш. Оҳ уриб ўрнидан турибди. Ахири, нима
қиларини билмай бир лаган тилла кўтариб,
карвонсаройга борибди; карвонбошига тиллани бериб:
- Бир одам бўлсин, бутун дунёни ахтариб, Тоҳирнинг
бор-йўқлигини менга билдирсин, - дебди.
Карвонбоши тиллани олиб Тоҳирни ахтаргани йўлга
чиқибди. У Тоҳирни жуда кўп ахтарибди, одамлар
орасида Тоҳирга бағишлаб ғазаллар айтса ҳам уни
тополмабди. Карвонбоши Зуҳра олдидан чиққанига
қирқ кун бўлди деганда, Тоҳир чиққан сайилгоҳга етиб
келибди ва дарё лабидаги бир баландликда кишилар
тўпланганини, уларнинг ўртасида бир йигитнинг
ўтирганини кўрибди. - Шу жойда ҳам бир ғазал айтай,
зора Тоҳир шу ерда бўлса, — деб бир ғазал айтибди:
Мен келдим карвон бўлиб,
Карвонга сорбон бўлиб.
Тоҳиржонни йўқотиб,
Юрибман ҳайрон бўлиб. Бу ғазални эшитиб, Тоҳир
қаҳ-қаҳ уриб кулиб юборибди. Уни пойлаб юрган
одамлар подшоҳга суюнчига югуриб кетибдилар.
Бошқалар эса ҳайрон бўлиб қолибди. Тоҳир
карвонбошига қараб бир ғазал айтибди:
Э туя минган йигит,
Орқангга қараб кетгин.
Ҳали айтган байтингни,
Тағин бир айтиб ўтгин.
Карвонбоши:
Тоҳир деган санмисан,
Зуҳрани танирмисан?
Зуҳрадан келса хабар
Ўрнингдан турармисан?
Тоҳир «Зуҳра» деган сўзни эшитиш биланоқ, югуриб
бориб карвонбоши минган туянинг бўйнига осилибди
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ва: - Мени олиб кет, мен кетаман, бориб Зуҳрамни бир
кўрай, - деб ёлворибди. Карвонбоши сўз бошлаб: - Зуҳра
эрга тегиб, уйда тинч ўтирибди, энди ундан фойда йўқ.
Бу ерда шунча вақт турдинг, уйлангандирсан. Мен
ёлғиз сенинг бор-йўқлигингни билиб кетгани келдим, дебди.
Шунда Тоҳир: - Йўқ, кетаман, олиб кет мени, ўлсам
ҳам ўша жойда ўлай, - деб яна ёлворибди. Карвонбоши
шунча насиҳат қилса ҳам, Тоҳир унамабди,
карвонбошига: - Бу ерда подшоҳнинг қизини мен
розилик бермасам ҳам зўр билан бердилар. Бугун қирқ
кундирки, ҳали ҳам қизга бир оғиз гап айтганим йўқ,
юзига ҳам қараганим йўқ, - дебди. Карвонбоши
Тоҳирга: - Э нодон, кетма, шу хотининг билан кун кўриб
ўтавер, Зуҳрадан сенга ҳеч фойда йўқ, - дебди.
Тоҳир унамабди. - Бўлмаса бор, умид билан бир
ёстиққа бош қўйганинг билан хайр-маъзур қилиб чиқ, дебди карвонбоши. Тоҳир хотини олдига югуриб
келибди, қиз ясаниб ўтирган экан. Унга қараб бир ғазал
айтибди:
Эй подшоҳнинг қизи,
Ҳурматим баланд сизга.
Зуҳрадан келди хабар,
Жавоб берингиз бизга.
Xадича
Сув келар сузукмиди,
Қўлимда узукмиди?
Узоқдаги Зуҳрахон
Бизданам тузукмиди?!
Тоҳир
Сув келар сузуккина,
Қўлимда узуккина.
Узоқдаги Зуҳрахон
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Сиздан ҳам сулуккина - деб, Хадича билан
хайрлашиб, чиқиб кетибди. Келин бечора йиғлаганича
қолибди. Тоҳир югуриб бориб, карвонга етибди, туяга
мингашиб, йўлга равона бўлибди.
Карвон юриб-юриб бир жойга келибди. Бу жойда уч
йўл бор экан. Бири - «борса келмас», бири - «борса
хатар», яна бири - «борса келар» экан. Карвонбоши
қайси йўлга юришни билмай, ўйлаб қолибди.
Тоҳир: - Хатарли бўлса ҳам шунга юрамиз, майли,
Зуҳра қошига тезроқ борайлик, — дебди. Шу билан
улар хатарли йўлга юриб кетибдилар. Юриб-юриб бир
жойга етибдилар. Бу жой қароқчилар макони экан.
Қароқчилар бу бечораларнинг туяларини олиб,
ўзларини зиндонга солибдилар. Тоҳир зиндонда
йиғлаб-йиғлаб: «кел-э, зора шу жойда бир таниш бўлса,
бизни бўшатиб юборса», деб бир ғазал айтибди:
Юрсам йўлим узундир,
Кеча менга кундуздир.
Бизни қўйинг, жон беклар,
Зуҳра унда ёлғиздир.
Тоҳирнинг ҳаммактаб ўртоқларидан бири шу ерда
экан, у Тоҳирга: - Ҳа, Таҳир, ҳалиям Зуҳранинг кўйида
куйлаб юрибсанми-а? - дебди. Кейин зиндонбонни
чақириб, унга бир ҳовуч тилла бериб: - Буни қўйиб
юборинглар, бу ўзи куйган қул, буни куйдириб нима
қиласизлар, - дебди. Шу билан Тоҳирни ва у билан
келаётганларни зиндондан бўшатиб юбордилар.
Булар бир неча кун чўл-биёбонларни кезишибди.
Зуҳра дардида юрак-бағри эзилиб юрган Тоҳир саҳар
вақтида Зуҳра ётган уй тагига етиб келибди. Бу пайтда
Зуҳра ширин уйқуда экан.
Тоҳир ғазал ўқиб, Зуҳрани уйғотибди. Зуҳра Тоҳирни
кўриши билан югура келиб кўришибди. Сўнгра
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икковлари яширинча боққа кириб кетибдилар. Бу
воқеадан Қоработирнинг синглиси хабардор бўлиб
турган экан. Қоработир келганда Зуҳра уйда йўқ экан, у
синглисидан: «Зуҳра қаерга кетди?» деб сўрабди.
Синглиси жавоб берибди:
- Бугун саҳарда Тоҳир келди, янгам у билан боққа
кириб кетган. Қоработир бу гапни эшитиб
ғазабланибди ва подшоҳга бориб Зуҳрани чақибди.
Подшоҳ тезда Тоҳирни тутдириб келиб қамабди.
Уламоларнинг берган маслаҳати билан подшоҳ:
«Тоҳирни икки нимта қилиб дарвозага осаман! Уни
ўлдирмасам, қизимни қўймас экан», дебди.
Шу гапдан сўнг подшоҳ яна жарчи қўйиб, шаҳар
халқини чақиртирибди. Майдонга катта-кичик, хотинхалаж йиғилибди. Зуҳра билан Тоҳирнинг қариндошуруғлари ҳам келишибди. Халқ орасида шивир-шивир
гаплар тарқабди. Одамлардан бири: - Тоҳир нима учун
қайтиб келган экан? - деб сўрабди иккинчи бир
одамдан. Униси айтибди: - Тоҳирни бу ерга келтирган
нарса унинг Зуҳрага бўлган муҳаббатидир. Шунинг
учун бечора йигитни ўлдириш керакми, қонхўр
подшоҳга минг лаънат!
Жаллодлар Тоҳирнинг кўзларини боғлаб, майдон
ўртасига олиб келиб, қиличларини қайрабдилар.
Зуҳра бечора эса золим отасига ёлворибди. Отаси
қулоқ солмабди. Зуҳра ўз севганини жаллод олдида
кўриб, ҳушидан кетиб йиқилибди. Жаллод ўткир
қиличини ҳавода ярқиратиб, зарб билан Тоҳир
танасини иккига бўлиб ташлабди, сўнг дарвозага
осибди. Ҳамма ёқни одамларнинг дод-фарёди, йиғиси
босиб кетибди. Тоҳирнинг холаси қаттиқ оҳ тортиб,
подшоҳга қараб шу ғазални айтибди:
Қонхўр жаллод қўлида,
Тилла қилич қайралди.
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Тилла қилич дамлари
Қора қонга бўялди.
Бу ҳаво ҳавомиди?
Қор-ёмғир ёғармиди!
Қиз учун йигит ўлмоқ
Шаҳрингда давомиди?
Шундан сўнг Зуҳра бошини кўтариб, бир ғазал
айтибди:
Қатор-қатор туялар
Қаторлашиб ўтдилар.
Хон отамиз даврида
Тоҳир гўштин сотдилар.
Тоҳир гўшти гўшт эмас,
Қўй гўштига ўхшамас.
Тоҳиржонни ўлдирган.
Бу дунёда яшамас.
- Буни кўминглар! - деб буйруқ қилибди подшоҳ.
Одамлар Тоҳирни икки нимта қилиб дарвозага осилган
жойидан дарҳол олиб, гўрга кўмибдилар. Зуҳра севикли
ёри Тоҳирнинг таъзиясини бажо келтириш учун қора
кийиб, қирқ кунгача мотам тутибди.
Зуҳра: «Бугун Тоҳирнинг ўлганига қирқ кун бўлди,
отам менга жавоб берсин, қизлар билан бориб, қабрини
кўриб келайин», дебди.
Отаси кўп қийинлик билан рухсат берибди. Зуҳра
икки чўнтагига марварид тўлдириб, қўлига ошпичоқ
олиб, Тоҳир кўмилган қабристонга жўнабди. Қирқ
каниз уни кузатиб борибди. Йўлда Зуҳра канизларига
қараб бир ғазал ўқибди:
Қизлар, тез югурайлик,
Тоҳиржонга етайлик.
Тоҳиржонга етганда,
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Марваридлар сочайлик, - деб чўнтагидан марварид
олиб сочиб юборибди.
Қизлар марваридга овора бўлиб ўша ерда қолибди.
Зуҳра эса қабрга етмоқ учун шошилибди. Марварид
сочиш, ғазал айтиш то қабристонга боргунча уч-тўрт
марта
қайтарилибди.
Ахирида
қабристонга
яқинлашганда Зуҳра бор марваридини сочиб, ўзи
югурганича илгари кетибди. Қизлар орқада қолибди.
Зуҳра Тоҳиржон қабрига етибди.
Бошидан паранжисини ирғитиб ташлаб, ошпичоқ
билан пешонасига бир уриб: «Очил, гўр!» дебди. Гўр
очилибди. Зуҳра, гўр ичида гул каби очилиб, қошкўзлари мавж уриб ётган Тоҳирнинг қучоғига
отилибди. Гўр ёпилибди. Қизлар марваридни териб
юриб, Зуҳрани йўқотиб қўйишибди. Бироқ Зуҳранинг
паранжиси, кавуши ва бир қонли ошпичоқ ерда ётган
экан.
Қизлар ҳар томонга югуриб Зуҳрани
чақиришибди, ҳеч ким товуш бермабди. Бу воқеа
шаҳарга тарқалибди. Подшоқ ва Қоработир, унинг
синглиси ва Тоҳирнинг холаси мозорга келишибди.
Тоҳирнинг гўрига қарабдилар. Зуҳранинг соч пилиги
гўрга қисилиб қолганини кўриб, гўрни очибдилар.
Қарасалар, икки ошиқ-маъшуқ қизил гулдек қизариб,
қош-кўзлари сузилиб, ёнма-ён ётишган эмиш. Уларни
кўрган киши ширин уйқуда ётибди деб хаёл қилар экан.
Бу ҳолни кўрган Қоработир: «Зуҳрадан ажралиб мен
нима қилай», деб ўзини шу жойда ўлдирибди.
Қоработирни Тоҳир билан Зуҳранинг ўртасига
қўйибдилар, золим Қоработир икки ошиқ-маъшуқни
ўлганида ҳам тинч қўймабди. Тоҳир устидан қизил гул,
Зуҳра устидан оқ гул, улар ўртасида ётган Қоработир
устидан эса қора тикан ўсиб чиқибди. Гуллар ўсиб,
тиканлар ҳам баланд кўтарилиб, бир-бири билан
чирмашиб кетибди.
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ТАХИР мен ЗУХРА
Бар екен де жоқ екен, өткен бір замандарда патша
өмір сүріпті. Бірақ оның балалары болмапты. Бір күні,
қайғырып отырған патшаға уәзірі келіп: - О құдіретті
патша, неге көңіл-күйсіз отырсыз? Байлығыңыз тасып
тұр, несіне қайғырасыз?- деп сұрайды. Патша: - Өзім
патша болсам да, байлығым көп болса да, перзент
көрмей өмірден өтетін болдым, – деп жауап береді.
Уәзірі ауыр күрсініп, патшаға өзінде де бала жоқ
екенін айтады. Сөйтіп екеуі де қайғырып, жылап,
әлемді шарлауға аттануды ұйғарады. Патша мен уәзір
бар мал-мүлкін тәрк етіп, қаладан шығып кетіпті.
Екеуі азды-көпті жол жүреді. Сөйтіп жүріп күндердің
бір күні қоршалған керемет бақтың қасына келіп
жетеді. Қабырғаның жанымен жүріп кіретін есікті
таппады. Ал бақтың ішінде раушан гүлдер гүлдеп,
бұлбұлдар әндетіп, түрлі шөптер мен гүлдердің иісі
мұрын жарып тұр. Ағаштардың түбінде, көлеңкеде
кілемдер, ал шөптің үстінде түрлі жастықтар жатыр
екен. Бұл бақта адам көзін жұмса өз қайғысын ұмытады
екен. Әйтеуір екеуі кіретін есікті тауып, кілемнің үстіне
отырды. Бір уақытта олардың алдында ақ шапандағы
ақ сақалды қария пайда болды. Ол жақындап келіп: Әй, балаларым, мұнда не істеп жүрсіңдер? - деп
сұрайды.
Патша пен уәзірі орындарынан ұшып тұрып,
қарияның алдында бас иеді. Содан соң бір-біріне
қарайды да, ойларын жинақтап, әлгі қарияға өздерінің
балалары жоқтығы жайлы және бар байлықтарынан
бас тартып, жер шарлап жүргендері жайлы баяндап
береді.
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Қария оларды мұқият тыңдап, қалтасынан екі
қызыл алма шығарды. Біреуін патшаға, ал екіншісін
уәзірге беріп: - Алыңдар, шырақтарым! Екеуің өз
алмаларыңды
сүйікті
жұбайларыңмен
жеңдер.
Жұмыстарыңды тастамай, қайта оралыңдар және адал
өмір сүріп, ақылмен ел басқарыңдар, халықтарыңды
ренжітпей, өз елдеріңе қамқор болыңдар. Тағы бір
шартым бар: кімде ұл туылса, соның есімін Тахир, ал
қыз болса Зухра деп атаңдар. Балалалық шағында
оларды ажыратпаңдар, ал есейгенде, үйлендіріңдер.
Осыны естеріңе сақтаңдар – дейді. Қария кетіп қалады,
ал патша пен уәзір бір-біріне таң қала қарап:
«Қарияның дегені болсын!» - деген шешімге келеді.
Олар үйлеріне қайта оралып, бәрін дәл сол қария
айтқандай жасайды. Күн артынан күн, ай артынан ай
өтіп, уақыт зымырап жатты. Патша пен уәзір
қуаныштан естерін жоғалтып, күні-түні көз ілмей,
тұңғыш балаларын күтіп жүрді. Бір күні екеуі жиналып,
аң аулауға шықты. Үш күн өткен соң уәзірдің әйелі ұл,
ал патшаның әйелі қыз туды. Патшаның артынан
қуғыншы жіберіп, қуанышты жаңалықты жеткізді. – О
құдіретті патша, сыйлығыңызды дайындай беріңіз.
Сіздің әйеліңіз қыз туды, - деді қуғыншы. Содан кейін
уәзірге қарап: - Сіз де сыйлық беріңіз. Сіздің әйеліңіз ұл
туды! - деді. Патша қатты ашуланып кетті. Ол үнемі
ұлды болуды армандайтын. Ашудан есін жоғалтып, ол
қуғыншыға ақ орамалын лақтырып: - Қызды өлтір де,
оның қанына орамалды былғап, маған әкел! - деп
айқайлады. Ал уәзір болса қуаныштан атқа міне
салысымен, үйіне қарай шауып кетті. Дәл үйінің
алдына келіп жеткенде жылқы шалынып құлады, уәзір
болса ер-тоқымнан ұшып кетті де, басын тасқа соғып,
сол сәтте-ақ өмірмен қош айтысты. Уәзірдің әйелі үшін
ауыр күндер басталды. Жылап, қайғырып ол өзінің әке
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көрмей, жетім қалған баласын тәрбиелей бастады. Күн
артынан күндер, ай артынан айлар, жыл артынан
жылдар өте берді. Бала есейіп, далаға жүгіріп шыға
беретін болды. Бір күні оны патша байқап: - Бұл кімнің
баласы? - деп сұрады өзінің жаңа уәзірінен. Уәзір
орынан тұрды да иіліп: - О әмірші, бұл бала сіздің
қайтыс болған уәзіріңіздің ұлы - Тахир. Егер сіздің
қызыңыз тірі болса, ол да осы баланың жасында болар
еді, - деп жауап берді. Осы сөздерді естіген патша қатты
өкініп, өз басын ұрып: - Бағым жанбағаны-ай!
Қызымды өлтіруді несіне бұйырдым! - деп жылады.
Уәзір патшаға ештеңе айтпады, алайда дәл сол күні ол
әйелдер арасына барып, бір күңнен: - Патшаның
қызына не болды? - деп сұрады. – Патшаға айта
көрмеңіз, қыз тірі, -деп жауап берді күң.
Ол ендігі бой жетіп, сұлу аруға айналды. Уәзір
патшаға жүгіріп барып: - О әмірші, мені аяй көріңіз, мен
сізге қуанышты жаңалық айтамын! - деді. – Айт! - деп
жауап берді патша. – Қайғырмаңыз, әміршім, сіздің
қызыңыз тірі, -деді ол. Патша қуанып кетті де: - Оны
маған алып келіңдер! –деп бұйырды. Қызды әкеліп,
патшақа көрсетті. Патша өзінің қызын еркелетіп,
қырық күн ойын, қырық түн тойын жасауын бұйырды.
Сол аралықта Тахир ештеңені ойламай есейе берді.
Бір күні ол есік алдында ойнап отырған еді, қолындағы
таяғы күн шуағында отырған кемпірдің ұршығына тиіп
кетеді. Кемпір қатты ашуланып: - Әй, Тахир - жетімек!
Менімен ойнағанша, өзіңнің Зухраңмен ойнамайсың ба!
- деді. Тахир кемпірге жүгіріп келіп, оның қолдарын
ұстап алды. – Әже, сіз Зухра жайлы айттыңыз ба! Неге
олай айттыңыз? - деп сұрады. – Қолымды жібер, жетім
бала! Жібер деймін! - Айтыңызшы, әжетай - деп өтінді
Тахир. Кемпір: – Өз анаңнан барып сұра, - деді. Тахир
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дәл солай істеді. Анасына келіп: – Менің Зухрам кім?
Шындықты айт! – деді. Анасы: - Сенің білмегенің дұрыс
еді, бірақ айтайын, - деді. Сөйтіп, анасы Тахирдың әкесі
мен патшаның ұзақ уақыт бойы баласыз болғаны
жайлы, олардың бір-біріне құда болуға келіскендігі
жайлы, біреуінде қыз, ал біреуінде ұл туылғаны жайлы
және Тахирдың әкесі дәл ұлы туылған күні аттан құлап,
қайтыс болғандығы жайлы айтып берді. Енді саған
Зухраны бермейді, - деді анасы. – Ол - патшаның қызы,
ал сен - жетім-кедейсің. – Жарайды, анашым, мен
осыны ғана білгім келді.
Сол күннен бастап Тахир Зухрамен ойнай бастады.
Күн артынан күндер өтіп, екеуі де есейіп, мұғалімге
бара бастады. Бірақ Тахир оқудың орнына үнемі
Зухрамен әңгімелесе беретін. Мұғалім патшаға барып,
шағым айтты. – О, құдіртті патша, не істейміз? Тахир
сіздің қызыңызға оқуға мұрша бермейді! Патша қатты
ашуланып: - Олардың арасына қабырға орнатыңыз! деп бұйырды. Мұғалім патшаның бұйрығын орындады.
Бірақ Тахир сол күні ақ қабырғаны тесіп, Зухрамен
әңгімелесуін жалғастыра берді. Тахир мен Зухра бірдебір күнін де бір-бірінсіз өткізе алмайтын. Ал олар
есейгенде, олардың жүрегінде махаббат оты жанды.
Оны патша білген соң, ашуланды. Өзіне ұсталарды
шақыртып: - Сандық жасаңдар! Тахирды біз сандыққа
салып, суға лақтырып, ағызып жібереміз - деді.
Мұны естіген Зухра көп алтынды жинап алып: Алтынды алыңдар! Жетпей жатса тағы сұраңдар! Тек
сандықты су өтпейтіндей қатты, ауа жететінде кең етіп
жасаңдар! Байғұс жетім кішкене болса да өмір сүрсін, деп көз жасымен өтінді. Ұсталар Зухраны аяп, жұбата
бастады. – Егер сандық сіздің айтқаныңыздан да жақсы
болмаса, алтыныңызды өзіңізге қайтарамыз!
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Сөйтіп олар жұмысқа кірісті. Кейіннен патшаға
сандықтың дайын екендігін айтты. Зухра бетін
орамалмен жауып, көріп келуге кетті. Расымен де
сандық күткеннен де жақсы болып шықты. Ертесіне
патша қала мен қыстақ адамдарын шақырту үшін
жаршыны жіберді. Халық орталыққа жиналды.
Сарайдан патша шығып: - Біз Тахирды өлім жазасына
кестік. Бүгін оны сандыққа салып, суға жібереді. Су оны
қалаған жағына ағызып, әкетсін! Адамдар Тахирды аяп
кетті, алайда патшаның қаһарынан қорқып, ешкім
ештеңе айтпады.
Ерлер мен әйелдер, қариялар мен балалар - бәрі
судың жағасына жиналды. Қайғыдан қан жұтып,
Тахирдың анасы келді. Су жағасындағы құмға құлады
да, көздерінен ащы жас ақты.
Халық айқалап, қобалжи бастады: - Ананың көз жасы
патшаның басына тисін! - Осы уақытқа дейін ешкім
сүйген үшін жазаламаған! - Мұндай іс ешқашан
кешірілмейді!
Осы сәтте жаршы Тахирды жендеттер әкеле
жатқанын айтты. Айқай басылып, халық жас жігіттің
алдында екіге бөлінді. Тек байқұс ана ғана басын
көтеріп: - Тым болмаса соңғы рет қарауға мұрша
беріңіздер! - деп айқалады.
Тахирды анасына қарай әкелді. Баласын көз
жасымен құшақтап, басымен тізесіне жабысып,
айқалады да өліп қалды.
Халық арасында айқай-шу басталды. Жендеттер
Тахирды тез ұстап алды да, сандыққа салып жіберді. Ол
сандықтың ішінен өз ғашығы Зухрамен қоштасып,
мынандай бәйітті айтыпты:
Тахир:
Мен кетемін көріп қал,
249

Арқаннан керіп қал.
Сағынғанда жыларсың,
Қарам өшпей көріп қал.
Зухра:
Су ағар сылдар-сылдыр,
Сүйгенім қызыл гүл-дір.
Сүйгеніме бермесе,
Өлгенім осы күн-дір.
Тахир:
Су келер әсте-әсте,
Сенгенім темір тақта.
Сенен басқа жар сүйсем,
Қан жұтайын лахта-лахта.
Зухра:
Су келер тас үстіне,
Орамалым қас үстінде.
Тахир есіме түссе,
Жылаймын ас үстінде.
Тахир:
Су келер інжудейін,
Көпіріп тасқан сайын.
Сенен өзгені жар десем,
Қанжарға шаншылайын.
Осылайша Тахир Зухрамен қоштасып болған сәтте
жендеттер сандықты жауып, суға ағызып жіберді.
Тахир ұзақ жүзеді. Күнді түн, түнді күн алмастырып
отырды. Ақыр соңында сандық Рум қаласына жүзіп
жетті. Ал румдық патшаның екі қызы бар еді. Сол күні
олар өз қызметшілерімен өзенге барған еді, қараса суда
сандық ағып бара жатыр екен.
Сандық жақындап келіп жетті. Үлкен қызы суға түсіп
сандықты алмақшы болда, бірақ қолынан келмеді.
Оның соңынан кіші қызы да суға түсті. Өзінің ұзын
шаштарын лақтырды да, сандықты іліп алып, жағаға
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қарай тартып алды. Осы кезде екі қыз тапқан олжаға
таласа бастады. Сөйтіп екеуі мынадай шешімге келді:
үлкен әпкесі сандықты алатын болды, ал кішісі
сандықтың ішіндегісін алатын болды. Олар сандықты
ашты да, керемет жас жігітті көрді. Оның қара
шаштары иығында бұйраланып тұрды, қастары
жіңішке, ал көздері оттай жанып тұр еді. Мұндай сұлу
кез келген патшаның қызына лайық болатын. Оған
қарап екі қыз тағы да таласа бастады: - Оны мен
аламын! - Жоқ, мен! Ал кішісі: - Жоқ, ол сандықтың
ішінде болғандықтан менікі. Оны ешкімге бермеймін! деді. Сол сәтте патшаның қызметшілері жүгіріп келіп: О әмірші, сіздің қыздарыңыз судан сандық ұстап алды.
Ал сандықты ішінен өте сұлу жас жігітті тауып алды.
Сіздің кіші қызыңыз оған тұрмысқа шыққысы келеді.
Одан асқан күйеу баланы таппайсыз! - деп хабарлады.
Патша өз қызметшілеріне сыйлық беріп, өзі
уәзірлерімен бірге судың жағасына қарай жүгіріп келді.
Қараса, жас жігіт оған айтқаннан да керемет сұлу
болып шықты! Патша Тахирды туған баласындай
қабылдап, көп ұзамай кіші қызына үйлендірді. Той
қырық күн мен қырық түн бойы жалғасты.
Патшаның қызы Зухрадан асқан сұлу еді. Алайда
Тахир өзінің Зухраға берген сөзін есінде сақтап жүрді.
Ол патша қызының сұлулығына қарағысы да келмеді.
Оған бір сөз де айтпады. Байқұс қыз түнімен жылап,
жаман ойлар ойлайтын: «Ол неге мені сүймейді?
Неліктен маған бір ауыз сөз айтқысы да келмейді?» деп, осы жайлы Тахирдан сұрап білмекші болды, бірақ
ол жауап бермеді. Осылайша қырық күн өтті. Қырық
бірінші күні Тахир патшаның қызына: - Өз әкеңізге
менің судың жағасына барғым келетіні айтыңыз, - деді.
Бақыттан басы айналып, ханшайым әкесіне жүгіріп
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барды. - О, әмірші, менің әкем! - деді қыз, Тахир маған
сөйледі. Ол судың жағасында отырып қайтқысы келеді
екен, - деді.
Патша жақсы хабарды естіп, қуанып кетті. Сөйтіп
судың жағасында тойламақшы болып шешті. Көбісі
судың жағасына көңіл көтеру үшін келді. Биік
жағалауда Тахирге жұмсақ кілем төсеп, сирек
кездесетін тағамдар әкелді.
Көп ұзамай Тахирдың өзі де келді. Оның түрі
қайғылы еді. - Менің күйеу баламның күлгенін кім
көрсе соған көп алтын беремін! - деді де патша
уәзірлерімен сарайға қайта оралды. Алайда Тахир
үндемей өзенге қарап отыра берді.
Ол осында әзірше отыра берсін, ал сіздер енді Зухра
жайлы тыңдаңыздар.
Тахирмен айырылысқан соң ол ұзақ қайғырды. Ал
кейіннен зұлым әкесі оны бір патшатың баласы Қарабатырға тұрмысқа берді. Сол сәттен бастап оның өмірі
қара түнекке айналды. Күн артынан күндер өте берді.
Бір күні Зухра түс көрді. Зухра өзінің бір бақта
Тахирмен қыдырып жүргенін көрді. Зухра қатты
жылап, оянып кетті. «Бәлкім менің сүйіктім тірі
шығар?- деп ойлады ол. - Тым болмаса біреу бір хабар
берсе ғой ол жайлы!».
Келесі күні Зухра алтынын жинап алып, керуенсарайға аттанды. Бар алтынын керуен-басына беріп: Сіз түрлі елдерге барып, түрлі адамдарды көресіз!
Маган Тахирды тауып, одан бір хабар әкеліңізші. Тым
болмаса ол тірі ме соны біліп беріңізші! - деп өтінді. Жақсы! - деп келісті керуен-басы. Ол өз түйесіне
отырды да, жолға аттанды.
Ол ұзақ жүрді, барлық қалалар мен ауылдардан
Тахирды іздеді, алайда таба алмады. Бір күні керуенбасы судың жағасына келіп жетті. Қараса - биік
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жағажайда келбетті жас жігіт отыр, ал айналасында
халық көңіл көтеріп жүр.
«Мен өлең айтайын! Бәлкім, Тахир осында шығар», деп ойлады керуен-басы. Сөйтіп былай деп әндетті:
Мен келдім керуен болып,
Керуенге басшы болып,
Тахиржанды жоғалтып,
Жүрмін таң қалып?
Бұл өлеңді есіткен Тахир өз атын естіп, күліпті. Оны
аңдып жүрген адамдар патшаға сүйінші сұрауға
жүгіріпті. Басқалар таң қалыпты. Тахир керуен-басыға
қарап, әндетіп жауап берді:
Ей, түйе мінген жігіт,
Артыңа қарап кет.
Жаңа айтқан бәйітіңді,
Тағы бір рет айтып кет.
Керуен-басы:
Тахир деген сенбісің,
Зухраны танимысың?
Зухрадан келсе хабар,
Орныңнан тұрамысың?
Керуен-басы әндетіп болғаны сол еді, Зухраның
есімін естіген Тахир орнынан атып тұрып, түйенің
мойнынан құшақтады да жас толған көздерімен қарап
тұрып: - Мені Зухраға апаршы, бір рет болсын оны
көрейін! - деп жалыныпты. Керуен-басы сөз бастап: Зухраны Қара-батырға тұрмысқа берді. Енді оны
көргеннен не пайда? Оған қоса сізде осында қаншама
уақыт тұрып келесіз, бәлкім сіз де үйленген шығарсыз.
Несіне оған барамыз? Одан да осында қалыңыз! Мен
жай ғана сіздің өлі, не тірі екеніңізді білуге келгенмін дейді.
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Сонда Тахир: - Мені бұл жерде патшаның қызына
үйлендірді! Тойымнан бері қырық күн өтті, бірақ мен
әйеліме бір сөз айтпадым, тіпті оған қарамадым да.
Мені Зухраға жеткізші, - деп өтінеді.
Керуен-басы жол беріп: - Жақсы, келістім. Бірақ
алдымен әйеліңізбен барып қоштасып келіңіз. Ол сізге
сүйіп қосылды ғой, оны ренжітудің қажеті жоқ, – деді.
Тахир сарайға барды да, бір аяғымен бөлмеге кіріп,
екіншісін табалдырықтан асырмай:
Е, патшаның қызы!
Менің сізге деген алғысым шексіз.
Зухрадан хабар келді,
Рұқсат беріңіз маған, - деді.
Қадиша:
Су келер сызыққана,
Қолымда жүзік қана.
Алыстағы Зухрахан,
Біздерден артық па еді?!
Тахир:
Су келер сызықпенен,
Қолымда жүзік қана.
Алыстағы Зухрахан,
Сіздерден артық қана, - деп, Хадишамен қоштасып
Тахир иіліп, бөлмеден шығып кетті. Қыз жылаған күйі
қалыпты.
Сол сағатта керуен-басы екеуі түйеге мінді де, жолға
шықты. Олар ұзақ жүрді. Үш жолдың қиылысына жетті
де тоқтап қалды. Бірі: «Барса-келмес» екен, екіншісі –
«Барса-қауіпті», үшіншісі – «Барса-келер» екен. Керуенбасы қай жолды таңдарын білмей, ойланып қалды. Тіке жүре берейік. Қауіпті болса да, есесіне Зухраға тез
жетеміз,- деді Тахир.
Сөйтіп олар алға қарай жүре берді. Біраз уақыттан
соң олардың алдынан қала шықты. Ол қаланың
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адамдары түрмеден қашқан екі тонаушыны іздеп жүр
екен. Олар керуен-басы мен Тахирды көрді де,
тонаушылар деп ойлап, аяқ-қолдарын байлады да,
түрмеге тастады.
Түрмеде Тахир күні-түні қайғырды. Зухраға жетуге
аз қалған еді, бірақ мына мықты қабырға мен темір
есіктен қалай шығады? Ұзақ ойланып жүріп, Тахир
мынадай шешімге келді: «Мені адамдар еститіндей етіп
ән саламын. Бәлкім біреу мені танып, босататын
шығар!»
Сөйтіп ол ән салды:
Мен өзімнің сүйгеніме бара жатыр едім, жол ұзақ!
Күндіз күн жарқырап, ал түнде ай жарқырайтын.
Қандай күнәм үшін мені түрмеге қамады?
Зухра Тахирсыз жалғысырап жүр!
Сөйтіп ол ән сала берді. Бір күні оның даусын, бала
кезінде Тахирмен бірге мектепте оқыған көпес таныды.
- Мынау Тахир ғой! Одан басқа кім осынша уақыт
Зухраны ұмытпай, сүйеді?! - деп қуанды ол.
Көпес түрме күзетшілеріне барып, алтын берді де: Тахирды босат! Оның ешқандай күнәсі жоқ. Ол тек өз
махаббаты үшін өмір сүреді, - деді.
Түрме күзетшілері Тахир мен керуен-басына
түйелерін қайтарып, босатты. Тахир көпеске алғысын
білдірді де, қоштасып, ары қарай жолға аттанды. Олар
ұзақ жүрді. Бір күндері, азанда, әйтеуір өз туған
қаласына да жетті. Керуен-сарайдың алдында Тахир өз
серігімен қоштасып, сарайға қарай кетті. Тахир сарай
бағына ұрланып кіріп, Зухраны тауып алды. Ол бағалы
кілем үстінде ұйықтап жатыр еді. Оны ояту үшін, Тахир
жай дауыспен ән салды:
Мен шақырамын: Оян! Уақыт келді!
Мен таң атпай саған келдім.
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Ал сен әлі ұйқтап жатырсың... Тезірек оян,
Мені құшақта, Зухра!
Сүйіктісінің даусын естіген Зухраның, жүрегі
қуаныштан соғып, оянды. Кілемнен тұрып, Тахирдың
құшағына барып, қуаныш көз жасымен жылады. Сөйтіп
құшақтасып, екеуі бақтың түкпіріне кетіп қалды.
Олардың әңгімелері таусылмады, бір-біріне қарады тоймады. Сөйтіп отырып байқұстар Қара-батырдың
қарындасы оларды көріп қойғанын байқамады. Ол
ағасына жүгіріп барып: -Тахир келді, - деді.
Ашуланып Қара-батыр патшаға барып, бәрін айтып
берді. Патша баққа жендеттерді жіберді. Олар Тахирды
ұстап алды да балшыққа толы шұңқырға тастай салды.
Келесі күні патша өзінің барлық уәзірлерін шақырды.
Олар Тахир жайлы ұзақ ойланды. Сөйтіп оны екіге
шауып тастап, денесінің бөліктерін қала қақпасына іліп
қоймақшы болды.
Жаршылар халықты өлім жазасына шақыруға
аттанды. Халық орталыққа жиналды. Зухра да келді.
Бәрі жас жігітті аяп, патшаға ашуланды.
- Тахир несіне қайтып оралды? - деп жатты халық. Тахирды оралтқан өз махаббаты,- деп жауап берді
басқалары. - Бірақ осы үшін жазалауға болады ма?
Мұндай патшаты қарғыс атсын!
Күзетшілер орталыққа Тахирды алып келді.
Баскесер өзінің қылышын қайрады. Халық патшаты
қарғап жатты, бірақ ештеңе істей алмады. Зухра да
әкесіне қанша жалынса да, тас болып қатқан жүрегін
жібіте алмады. Тахирды жендет ұстағанын көргенде,
Зухраның көзі қарауытып, жерге құлап түсті.
Жендет қылышын алды да, Тахирды екіге бөліп
шауып тастады. Ал жендеттерсол сәтте Тахирдың екіге
бөлінген денесін қаланың қақпаларына іліп қойды.
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Адамдар айқайлап, жылай бастады. Тахирдің
шешесінің сіңлісі алға шықты да, патшаға қарап:
Қанқор жендет қолында,
Алтын қылыш қайралды.
Алтын қылыш жүздері,
Қара қанға боялды.
Бұл ауа ауа ма еді,
Қар-жаңбар жауар ма еді?!
Қыз үшін жігіт өлмек,
Қалаңда дауа ма еді?
Содан соң Зухра да басын көтеріп, былай депті:
Қатар-қатар түйелер,
Қатарласып өтуде.
Хан әкемнің дәуірінде,
Тахир еті сатылды.
Тахир еті ет емес,
Қой етіне ұқсамас.
Тахиржанды Бұл өмірде жасамас. – Мұны көміңдер, деп әмір беріпті патша. Адамдар Тахирдің дарбазаға
ілінген денесін алып, көміпті. Тахир өлген соң, Зухра
қара киім киіп, бетіне қара орамал жауып, сүйіктісін
қырық күн мен қырық түн жоқтады.
Қырық бірінші күні Зухра патшадан өзін Тахирдың
мазарына жіберуін өтінді. Патша рұқсат етті, алайда
қасына қызметшілерн ілестіріп жібері. Сол кезде Зухра
оларға қарап, мына өлең жолдарын айтыпты:
Қыздар, тез жүгірейік,
Тахиржанға жетейік.
Тахиржанға жеткенде,
Маржандарды шашайық, - деп жерге маржан
тастарды шашып жіберіпті.
Қызметші қыздар оларды жерден тере бастайды.
Зухра олардан ұзап кете береді. Осылайша өлең айту,
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маржан шашу үш-төрт рет қайталанады. Міне Зухра
соңғы соңғы рет маржандарды шашты да, олардан ұзап
кетті. Тахирдың мазары да жақын жерде. Зухра
Тахирдың
мазарына
жүгіріп
келіп,
басынан
паранжасын шешіп, маңдайын бір ұрып, «Көр, ашыл!»
депті. Көрдің ашылған кезде, Тахирдың құшағына
кірген кезде, көр жабылып қалыпты. Қыздар
маржандарды теріп жүріп, Зухрадан көз жазып
қалыпты. Бірақ Зухраның паранжасы, қанға былғанған
қанжар жатқанын көріпті. Қыздар жан-жаққа зыр
жүгіріп, оны таба алмапты. Қалаға қайтыпты. Енді
оның патша әкесі, Қара-батыр, оның қарындасы мен
Тахирдың апасы мазарға келіпті. Тахирдің көрінен
Зухраның қысылып қалған бір тал шашын көріп,
мазарды ашыпты. Қараса аппақ гүл мен қызыл гүл
қатар жатыр екен, оны көрегендер бұлар қалың ұйқыда
жатыр екен деп ойлапты. Мұны көрген Қара-батыр: Жоқ, Зухра өлсе де Тахирды сүйе беретін тәрізді.
Оларды бұлай қалдырмаймын! - деп айқайлады да,
өзін-өзі өлтірді. Оны Тахир мен Зухраның ортасына
жерлепті. - Тірі кезінде олар аз қиындық көрді ме?
Сонда өлгеннен кейін де тыныштық бермейсіңдер ме?
Оларға тимеңдер, аясаңдаршы! - деп өтінді адамдар.
Бірақ, оларды ешкім тыңдамады.
Сөйтіп Тахирдың мазарында қызыл раушан, ал
Зухраның мазарында ақ раушан гүлдеді, екеуінің
арасында қара тікен шықты. Бірақ раушандар тікенді
басып озып, бұтақтары бірге өрілді. Сол кезден бері
олар мәңгі гүлдеп тұр. Дәл Тахир мен Зухраның мәңгі
махаббаты тәрізді.
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ТАХИР и ЗУХРА
Было так или не было, только говорят, что жил
когда-то шах. Не было у него детей. Однажды, когда
сидел он и горевал, подошел к нему старший визирь и
спрашивает: - О всесильный шах, о чем вы печалитесь?
Богатства у вас много - о чем же вам горевать?
Шах и говорит: - Хоть я и шах, хоть много у меня
богатства, а умру я бездетным. Тяжко вздохнул визирь
и поведал шаху, что у него тоже нет детей. И вот оба
они,
горюя
и
плача,
решили
отправиться
странствовать. Шли они долго, прошли пути малые и
большие. И в один из дней подошли к ограде
прекрасного сада. Идут вдоль стены, а входа все нет. А в
саду розы цветут, соловьи поют, душистые травы и
цветы так и благоухают. Расстелены в тени под
деревьями ковры, мягкие подстилки, разбросаны
подушки по зеленой траве. На все свои печали и
огорчения в том саду человек закрывает глаза,
забывает горе-тоску.
Наконец увидели странники вход, вошли в сад и сели
на ковер. Вдруг показался седобородый старик в белом
суконном халате. Подошел ближе и спрашивает: - Эй,
сынки, что вы здесь делаете?
Встали визирь и шах с места, поклонились старику.
Потом переглянулись между собой, собрались с
мыслями и начали рассказывать, что вот нет у них
детей, что отказались они ото всех мирских благ и
пошли странствовать.
Выслушал их старик, а потом вынул из-за пазухи два
красных яблока. Протянул одно - шаху, другое - визирю.
- Возьмите, дети мои! Пусть каждый из вас съест свое
яблоко с любимой женой. Идите, не оставляйте своего
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дела, живите честно, правьте мудро: заботьтесь о своей
стране, не обижайте народ. И еще одно будет вам
условие: у кого из вас родится сын, назовите его
Тахиром, а у кого дочь - назовите Зухрой. Не разлучайте
их в детстве, а когда вырастут, пожените. Помните об
этом.
Ушел старик, а шах и визирь посмотрели друг на
друга с удивлением, подумали и решили: «Пусть будет
так, как он сказал!»
Вернулись они домой и сделали все, как советовал
им старик. Дни проходили за днями, месяцы за
месяцами. Шах и визирь не помнили себя от радости, не
спали ночей, все ждали первенцев, не могли дождаться.
Как-то собрались они и поехали на охоту. Через три дня
родила жена визиря сына, а жена шаха - дочь. Послали
гонца к шаху с радостной вестью. - О повелитель мира,
давайте подарок. Ваша жена родила дочь.- сказал
посланный. А потом обратился к визирю: - И вы
давайте подарок. Ваша жена родила сына! Разгневался
шах. Все время мечтал о сыне. Не помня себя от досады,
кинул он гонцу белый платок и закричал: - Убей
девчонку, смочи мой платок ее кровью и принеси
обратно! А визирь, не чуя от радости земли под ногами,
вскочил на лошадь и помчался домой. Возле самого
дома споткнулась лошадь, вылетел визирь из седла,
ударился головой о камни и тут же умер. Горькие дни
настали для бедной жены визиря. Плача, и тоскуя,
начала она воспитывать сироту-сына, который так и не
увидел своего отца. Дни шли за днями, месяцы за
месяцами, годы за годами. Мальчик подрос, стал
выбегать на улицу. И в один из дней заметил его шах. Чей это мальчик? - спросил он у своего нового визиря.
Визирь поднялся и с поклоном ответил: - О повелитель,
мальчик - сын вашего умершего визиря - Тахир. Если
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бы ваша дочь была жива, она была бы теперь таких же
лет.Услыхал эти слова шах и в досаде и раскаянии
ударил себя кулаком по лбу. - Горе мне несчастному!
Зачем я приказал ее убить!— воскликнул он и заплакал.
Ничего не сказал визирь шаху, но в тот же день пошел
он на женскую половину, вызвал одну из рабынь и
спросил: - Что с дочерью шаха? - Не говорите только
шаху, - ответила рабыня, - девочка жива. Она теперь
подросла, стала красавицей. Побежал визирь к шаху.
- О повелитеть, пощадите мою ничтожную жизнь, я
скажу вам радостную весть! - Говори! — ответил шах. Не печальтесь, мой повелитель, ваша дочь жива.
Обрадовался шах, приказал: - Приведите ее ко мне!
Девочку привели, показали шаху. Приласкал шах свою
дочь, а потом приказал устроить пир - веселье на сорок
дней и сорок ночей.
Тем временем Тахир рос себе да рос и ни о чем не
думал, Однажды играл он на дворе. Бросил он палочки
и попал в прялку старухи, которая сидела на солнце.
Старуха рассердилась. - Ах, чтоб тебе, Тахир - сирота!
Чем играть со мной, лучше бы забавлялся ты со своей
нареченной Зухрой.Подбежал Тахлр к старухе, схватил
ее за руку. - Бабушка, вы про Зухру сказали! Почему вы
так сказали? - Пусти руку, сирота! Пусти, говорю! Скажите, бабушка милая, ну скажите! - упрашивал
Тахир, - Спроси у своей матери.
Тахир так и сделал. - Кто моя нареченная? Скажите
правду! - Хоть и не надо бы тебе знать, да так и быть,
скажу. И мать рассказала, как отец Тахира и шах долго
были бездетными, как они дали друг другу слово
породниться, как у одного из них родится сын, а у
другого дочь, и как отец Тахира в день рождения сына
упал с лошади и расшибся насмерть. Теперь тебе не
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отдадут Зухру, - сказала мать. - Она дочь шаха, а ты
сирота - бедняк. - Ладно, матушка, я только это и хотел
узнать.
И с того дня стал Тахир играть с Зухрой. Дни шли за
днями, оба они подросли, начали ходить к учителю. Но
Тахир, вместо того, чтобы учиться, все время
разговаривал с Зухрой. Учитель пошел к шаху и
пожаловался, - О повелитель мира, как быть? Не дает
Тахир учиться вашей дочке Зухре! Рассердился шах и
приказал: - Поставьте между ними стену! Учитель
исполнил приказание шаха. Но Тахир в тот же день
проломал в стене дырку и продолжал разговаривать с
Зухрой, Тахир и Зухра дня не могли прожить друг без
друга. А когда они выросли, пламя любви вспыхнуло в
их сердцах. Узнал шах об этом и пришел в ярость.
Призвал к себе мастеров и приказал: - Сделайте сундук!
Тахира мы бросим в сундук и пусть несет его река, куда
хочет!
Услышала о приказе шаха Зухра, взяла золота
полный поднос, принесла к мастерам и начала их
упрашивать со слезами: - Возьмите золото! Мало будет
- просите еще! Только сделайте сундук покрепче, чтоб
вода в него не попадала, и попросторней, чтобы можно
было в нем дышать! Пусть бедный сирота еще поживет!
Пожалели мастера Зухру, начали ее успокаивать. - Если
не будет сундук еще лучше, чем вы сказали, все золото
отдадим вам обратно! И принялись они за работу.
Скоро шаху доложили, что сундук готов. Накинула
Зухра на лицо покрывало, пошла на него взглянуть. И
впрямь - сундук оказался даже лучше, чем она заказала.
На другой день послал шах глашатая созвать городской
и кишлачный народ. Собрался народ на площади.
Вышел из дворца шах и объявил: - Мы приговорили
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Тахира к смерти! Сегодня положат его в сундук и
спустят на воду. Пусть несет его река, куда хочет!
Жалко было людям Тахира, но никто не обмолвился
ни словом, все боялись жестокого шаха. Мужчины и
женщины, старики и дети - все сбежались на берег
реки. Пришла мать Тахира, убитая горем. Пала она на
прибрежный песок, и жгучие слезы потекли из ее глаз.
Заволновался народ, закричали люди в толпе: Пусть падут слезы матери на голову шаха!
- Никто еще не казнил человека за то, что полюбил
девушку! - Не простится шаху такая жестокость!
Но тут закричал глашатай что ведут палачи Тахира.
Стихли крики, расступился народ перед юношей.
Только бедная мать подняла голову и воскликнула: Дайте мне хоть в последний раз на него посмотреть!
Подвели к матери связанного Тахира. Со слезами
обняла она сына, головой прижалась к его коленям,
вскрикнула и умерла.
Плач и крики раздались в толпе. Поскорей схватили
палачи Тахира, бросили его в сундук. Только и смог он
крикнуть своей любимой
Зухре: - Если буду жив, буду тебя любить! Если умру,
буду тебя любить! Только и успела крикнуть Зухра в
ответ: - И я тебя никогда не забуду! Тут замкнули
палачи сундук и пустили его по реке. Долго плыл Тахир.
День сменяла ночь, ночь сменял день. И наконец
приплыл сундук к городу Рум. А у румского шаха было
две дочери. В тот день пошли они со служанками на
реку. Видят - плывет по реке сундук. Подплыл сундук
ближе. Старшая дочь шаха вошла в воду, закинула косы,
но сундук зацепить не сумела. За ней вошла в воду
младшая дочь шаха, закинула свои длинные косы,
зацепила сундук и притянула его к берегу.
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Тут начали сестры спорить, кому из них достанется
находка.
Поспорили они поспорили и решили: старшая сестра
возьмет себе сундук, а младшая - то, что будет в
сундуке. Открыли они сундук и увидели такого
прекрасного юношу, что перед блеском его красоты
даже солнце потускнело. Черные кудри его вились по
плечам, брови сходились над переносицей, словно
тонкие стрелы, а глаза горели жарким огнем. Такой
красавец дочери любого шаха под стать. Глядя на него,
сестры снова заспорили: - Я возьму его! - Нет я! А
младшая сестра говорит: - Нет, теперь уж раз он был в
сундуке, значит он мой! Никому его не отдам! Тем
временем прибежали слуги шаха, стали ему
рассказывать: - О государь, ваши дочери поймали на
реке сундук. А в сундуке нашли юношу, равного
которому по красоте нет на свете! Ваша младшая дочь
хочет взять его в мужья. Лучшего зятя и не придумаешь! Одарил шах верных слуг за добрую весть и
вместе со своими визирями побежал на берег реки.
Посмотрел, а юноша еще лучше, чем ему рассказывали!
Принял шах Тахира, точно родного сына и вскоре
женил его на младшей дочери. Сорок дней и сорок
ночей длился свадебный пир - веселье. Прекрасна была
дочь шаха, еще прекраснее Зухры. Но Тахир помнил
клятву, которую дал своей далекой нареченной. Он и
смотреть не хотел на красоту шахской дочери. Ни
одного слова не сказал ей.
Бедная девушка плакала по ночам и думала горькую
думу: «Почему он меня не любит? Почему даже слова не
хочет мне сказать?» Попробовала она расспросить
Тахира, но он ничего ей не ответил. Так прошло сорок
дней. На сорок первый день Тахир сказал дочери шаха: Скажите вашему отцу, я хочу пойти на берег реки. Не
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помня себя от радости, побежала принцесса к шаху. - О
государь, мой отец! - сказала она. - Тахир заговорил. Он
хочет пойти посидеть на берегу реки! Услышал шах
добрую весть, обрадовался. И решил устроить на берегу
реки празднество. Многие пришли к реке повеселиться.
На высоком берегу для Тахира постелили мягкие
ковры, принесли редчайшие яства.
Скоро пришел Тахир. Лицо его было грустным, губы
не улыбались. - Кто первым увидит, что мой зять
смеется, того с головы до ног осыплю золотом!—
объявил шах и вернулся со своими визирями во дворец.
Но Тахир все сидел и молчал, печально глядя на реку.
Пусть он здесь пока что сидит, а вы послушайте
теперь про Зухру.
В разлуке с Тахиром день и ночь она тосковала. А
потом жестокий отец отдал ее в жены Кара-батыру,
сыну одного шаха, и жизнь ее стала полна черного горя
и безысходной печали.
Дни шли за днями. И вот однажды приснился Зухре
сон. Увидела Зухра, будто гуляет она с Тахиром по
прекрасному саду. Горько зарыдала Зухра и проснулась.
«Может быть, жив мой любимый? — подумала она с
болью в сердце. - Хоть бы весточку кто-нибудь принес
от него!». На другой день собралась Зухра, взяла целый
поднос золота и пошла, в караван-сарай. Отдала все
золото караван-баши, начала его упрашивать: - Вы по
всему свету ездите, разных людей встречаете! Найдите
Тахира, привезите мне от него весточку! Или, хоть
узнайте, жив он или нет! - Хорошо! - согласился
караван-баши. Сел на своего верблюда и отправился в
путь. Долго он ехал, много проехал, по всем городам и
селениям разыскивал Тахира, по так и не нашел. В один
из дней подъехал караван-баши к реке. Видит: сидит на
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высоком берегу прекрасный юноша, а кругом веселится
народ.
«Дай-ка я спою! Может быть, Тахир здесь»,—
подумал караван-баши и запел:
Я вожатый каравана.
Езжу я по дальним странам,
Чтоб найти Тахирджана,
Где ты, Тахирджан?
Услыхал Тахир свое имя, улыбнулся слегка и
пропел в ответ:
О караван-баши, постой!
Свои стихи еще раз спой.
Взгляни сюда, перед тобой
Сидит сам Тахирджан!
Тогда, чтобы узнать, тот ли это Тахир, которого он
ищет, караван-баши снова запел:
Имен на свете много есть,
Но от Зухры услышав весть,
За дастархан не сможет сесть
Спокойно Тахирджан!
Едва пропел караван-баши имя Зухры, как Тахир
вскочил с места, бросился к нему, обнял его верблюда
за шею и начал упрашивать со слезами на глазах: Отвези меня к Зухре, дай хоть разок на нее взглянуть! Зухру выдали замуж за Кара-батыра, - сказал в ответ
караван-баши. - Какой вам толк теперь на нее
смотреть? Да и вы сколько времени здесь прожили,
должно быть, тоже женились. Зачем нам ехать?
Оставайтесь лучше здесь! Я хотел только узнать, живы
вы или нет. - Меня здесь женили на дочери шаха! ответил Тахир. - Сорок дней прошло после свадьбы, но
я не сказал жене ни слова и ни разу не посмотрел на
нее. Отвези меня к Зухре. И караван-баши уступил. Хорошо, я согласен. Только сходите сначала
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попрощайтесь со своей женой. Она ведь по любви
выходила за вас замуж, не надо ее обижать. Пошёл
Тахир во дворец, шагнул одной ногой в комнату,
другую оставил за порогом и сказал: - О дочь шаха! Я за
все вам благодарен, но сегодня мне принесли весть от
Зухры, и теперь я уезжаю. В ответ спросила его
принцесса: - Разве не ко мне принесла вас река?
Неужели далекая Зухра прекраснее меня? - Да, к вам
принесла меня река. Вы прекрасны, но для сердца
моего дороже далекая Зухра! - ответил Тахир,
поклонился и вышел.
В тот же час сели они с караван-баши на верблюда и
отправились в путь. Ехали они долго, проехали немало.
Добрались до перекрестка трех дорог и остановились.
Преградил им путь большой камень с надписью:
«Дорога направо - без возврата, дорога налево - без
конца, дорога прямо - опасна». Задумался караванбаши: какую дорогу выбрать. - Поедем прямо, - сказал
Тахир.- Хоть опасно, зато напрямик: быстрее приедем к
Зухре. И поехали они прямо. Вскоре попался им на пути
город. Жители того города разыскивали двух
разбойников, недавно сбежавших из под стражи.
Увидели они Тахира и караван-баши, приняли их за
разбойников, связали и бросили в темницу. День и ночь
тосковал в темнице Тахир. Уже совсем недалеко была
его любимая Зухра, но как прорваться к ней сквозь
крепкие стены и железные двери? Думал, думал Тахир
и придумал: «Буду петь так, чтобы люди меня
услышали. Может быть, кто-нибудь меня узнает и
освободит!»
И он запел:
Ехал я к милой, дорога длинна!
Светило мне солнце, а ночью луна.
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За что же меня посадили в темницу?
Зухра без Тахира тоскует одна!
И так он пел каждый день, пока его песню не
услышал купец, который еще мальчиком ходил с
Тахиром к одному учителю и сидел с ним за одной
книгой. - Э, да ведь это же Тахир! - воскликнул купец, Кто же еще может столько лет помнить Зухру и
любить?!
Пошел купец к тюремщикам дал им по горсти золота
и сказал: - Отпустите Тахира! Он ни в чем не виновен.
Он живет только своей любовью. Вывели стражники
Тахира и караван-баши из темницы, вернули им
верблюда. Поблагодарил Тахир купца, попрощался с
ним, и они поехали дальше. Ехали они долго, проехали
немало, и в один из дней, под утро, добрались, наконец,
до родного города. Возле караван-сарая Тахир
простился со своим спутником, поблагодарил его и
пошел ко дворцу. Пробрался Тахир во дворцовый сад,
отыскал Зухру. Она крепко спала на драгоценном ковре.
Чтобы разбудить ее, негромко запел:
Я зову: Проснись! Пора!
Я пришел к тебе с утра.
Ты все спишь... Проснись скорее,
Обними меня, Зухра!
Услышала Зухра любимый голос, сердце ее забилось
от радости, к она проснулась. Поднялась с ковра,
бросилась Тахиру на шею, плача и смеясь сквозь слезы.
И так, обнявшись, они ушли в глубину сада. Они
говорили - наговориться не могли, смотрели насмотреться не могли друг друга. И не видели, бедные,
что сестра Кара-батыра их уже заметила. Побежала она
к брату и сказала: - Приехал Тахир.
В ярости побежал Кара-батыр к шаху и все ему
рассказал. Шах послал в сад стражников. Они схватили
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Тахира и бросили eгo в глубокую яму, где грязь была по
колено, а сверху капала вода.
На другой день созвал шах своих визирей и
советников. Стали они думать, что сделать с Тахиром. И
решили они разрубить его надвое, а куски тела
повесить на воротах города. Отправились глашатаи
сзывать народ на казнь. Сбежались люди на городскую
площадь.
Пришла Зухра. Все жалели юношу, роптала на
жестокость шаха. - Зачем только возвратился Тахир? говорили одни. - Тахира привела назад любовь, отвечали другие. - Но разве за это можно казнить
бедного юношу? Будь проклят кровавый шах!
Стражники вывели на площадь Тахира. Палач
наточил свою острую саблю.
Народ проклинал шаха, но сделать ничего не мог. И
Зухра, как ни умоляла безжалостного отца, ничем не
могла смягчить его каменное сердце. А когда она
увидела Тахира в руках палача, потемнело у нее в
глазах, и упала она без сознания на землю.
Палач взмахнул саблей и рассек Тахира надвое.
Закричали люди, послышались рыданья, стоны.
Вышла вперед одна старушка и гневно сказала шаху:
Твой трон, о злой шах, в крови,
Как сабля палача в крови!
Пускай Тахира вы казнили —
Вам не убить его любви!
Нет больше солнца в небесах!
Нет справедливости на свете,
Пока правит жестокий шах!
А палачи тем временем повесили разрубленное на
части тело Тахира на городских воротах.

269

Тогда подняла голову Зухра и, удерживая стон,
проговорила:
Идут верблюды чередой,
Кричат за городской стеной
Тахира мясо на продажу
Отец — мясник развесил мой.
И шах ничего не посмел ей ответить.
После смерти Тахира надела Зухра черные, одежды,
закрыла лицо черным покрывалом и оплакивала
любимого сорок дней и сорок ночей.
На сорок первый день попросила Зухра шаха
отпустить ее на могилу Тахира. Шах позволил, но
приставил к ней служанок-рабынь.
Тогда Зухра завязала в платок горсть жемчужин,
взяла с собой острый кинжал и пошла. Едва вышли они
из дворца, Зухра начала бросать жемчужины по одной
на дорогу. Служанки заметили их, начали подбирать.
Зухра уходила от них все дальше и дальше. Вот уже они
скрылись из виду, а могила Тахира совсем близко.
Бросила Зухра последние жемчужины, подбежала к
могиле и ударила себя ножом в сердце.
Собрали служанки весь жемчуг, прибежали на
кладбище. Смотрят - Зухра лежит мертвая. Заплакали
они горько и похоронили Зухру рядом с могилой
Тахира. Узнал о случившемся Кара-батыр и закричал: Нет, видно, даже в смерти Зухра будет любить Тахира.
Не оставлю я их, - и в ярости тут же убил себя. - Мой
брат не хотел их оставить одних, - сказала сестра Карабатыра. Похороните его между Тахиром и Зухрой! Неужели мало они страдали при жизни? Неужели даже
после смерти не дадите вы им покоя? Оставьте их,
пожалейте! - упрашивали люди. Но их не стали и
слушать.
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Жестокие притеснители похоронили Кара-батыра
между Тахиром и Зухрой. Выросла над могилой Тахира
красная роза, а над могилой Зухры белая, а между ними
черная колючка. Но розы вытянулись перед ней, ветки
их переплелись между собой. И с тех пор цветут они
вечно, как была вечной любовь Тахира и Зухры...
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ТУҲМАТ
Бор экан, йўқ экан, оч экан, тўқ экан, қадим замонда,
Бухоро шаҳрида Хондархон деган подшо ўтган экан.
Подшонинг вазирлари ичида Қосим жаллод деган бир
вазир бор экан. Подшо унинг сўзини эътиборга олар
экан.
Муҳаммаджон деган бир йигит орзу-ҳавас билан бир
бойнинг қизини олган экан. Муҳаммаджон хотини
билан етти йил бирга умр кечириб, ҳеч фарзанд
кўрмабди.
Бир кун Муҳаммаджон хотинига қараб айтибди: - Эй
хотин, мен тенги уйланганлар фарзанд кўрди. Улардан
бирортаси боласини кўтариб кўчага чиққанини кўрсам,
ерга кириб кетаман. Мен сен билан етти йил умр қилиб,
фарзанд кўрмадим. Жуда хафаман. Маҳалламдаги
ўртоқларим билан бир саёҳат қилиб келмоқчиман. Сен
мени уч йил кут. Агар уч йил кутмасдан бошқа эр
қилсанг, сендан рози бўлмайман.
Йигит уч йилга етар-етмас уй харажатларини
тўғрилаб, хотинига: - Остона хатлаб эшикка чиқмайсан,
- деб сафарга кетибди. Хотини эридан ҳомиладор бўлиб
қолган экан. Орадан тўққиз ой, тўққиз кун ўтгач, ўғил
кўрибди. Ўғлини яхши тарбиялабди. Эрининг
кетганига икки ярим йил бўлибди. Кунлардан бир кун
боласини аллалаб ухлатаётганида, эрининг сўзлари
эсига тушиб, шундай қўшиқ айтибди.
Алла болам, аллаё, алла,
Жон болам, жоним болам, аллаё, алла.
Баланд-баланд тепада қуш ўлтирар, алла.
Йўқчилик бошимга кулфат келтирар, алла.
Йўқ бўлиб отанг, ёнимда хор бўлгунча, алла,
Тоғдаги арслон бўлай то ўлгунча, алла.
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Яхши бўлса эр йигитнинг хотини, алла,
Шул чиқарар йигитнинг отини, алла.
Деразадан ой тушди юзимга, алла,
Сиздан бошқа ёр кўринмас кўзимга, алла.
Кеча-кундуз сабр тилайман ўзимга, алла,
Жон болам, жоним болам, аллаё.
Отасини кўрмаган, йиғисини қўймаган, алла,
Жон болам, жоним болам, аллаё, алла. Она боласини
ухлатиб, бешикка бош қўйиб, ухлаб қолибди. Тушида
эрини кўрибди. Муҳаммаджон келиб кўча эшигини
тақиллатиб уни чақирибди, югуриб чиқиб, эшикни
очиб кўчага қараса, эри лойга ботиб қолган эмиш.
Эри: - Эй, хотин, кирай десам эшигинг берк экан,
лойга ботиб қолдим. Кел, қўлимдан торт! - дебди. У,
эрининг қўлидан ушлаб тортган экан, эрининг оёғи
тагига йиқилиб тушибди. Хотин уйғониб қараса, тонг
пайти экан. Бешикка бош қўйиб ухлаб ўтирган эмиш.
«Ажабо, бу нима бўлди, буни кимга айтаман. Эрим
остона хатлаб эшикка чиқмагин деган эди», деб
ўйлабди. Чой қайнатиб, дастурхон ёзиб, чойдан бир
пиёла ичмоқчи бўлиб турган вақтида, бирдан дарвоза
тақирлаб қолибди. Бу ким экан, деб эшик ёнига бориб: Кимсиз? - деб сўрабди: - Мен, оч эшикни! -деган аёл
товуши эшитилибди. Эшикни очиб қараса, қўшниси
Мастура кампир эмиш. Кампир бу хотиннинг пайида
юрар экан. Кўриниши дўст бўлса ҳам, ичдан душман
экан. - Келинг, эна, хизмат? -дебди уй эгаси. - Айланай
болам, - дебди кампир, - уйимда гугуртим тамом бўлиб
қолган экан. Сизда бўлса, сўрагани чиқдим. - Яхши
чиқибсиз. Ичкарига киринг! Бир пиёла чой ичинг, дебди уй эгаси. Кампир: - Ҳа, майли, ичсам ича қолай, деб ўтирибди. Иккиси чой ичишибди. Уй эгаси: - Мен
сизни энамдай кўриб юраман. Бугун бир туш кўрдим.
Сиз шу тушимни яхшига жўйиб берсангиз, - дебди. 274
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Айт-чи, болам, нима туш кўрдинг? - дебди кампир. Тушимда, эрим келиб чақиргандай бўлди. Қувониб,
югуриб бориб эшикни очдим, чиқиб қарасам, эрим
эшик олдида лойга ботиб қолган эмиш. Эрим: «Менинг
қўлимдан ушла, тортиб ол!» деди. Мен эримнинг
қўлидан торта-ман десам, оёғи тагига йиқилиб тушдим,
уйғониб қарасам, тушим экан. - Эй болам, - дебди
кампир, - сен тушингда бойингнинг оёғи тагида лой
кўрган бўлсанг, унинг оёғи тагига йиқилган бўлсанг,
икки-уч кун ичида бир туҳматга учрайсан. Сени
подшонинг олдига олиб бориб, бир юз саксон газ
минорадан ташлаб юборадилар. Хотин: - Сенинг менга
душманлигинг бор экан. Энди кирсанг оёғингни
синдираман, душманлигинг ўзингга етсин! - деб гугурт
бермай, кампирни уйдан ҳайдаб юборибди. Хотин:
«Қуриб кетгур, кампир менинг ўчган ўтимни ёндириб,
юрагимни куйдирди, тушимни айтмасам бўлар экан»,
деб ўйлабди. Кампирнинг сўзига, кўрган тушига эри
кетганидан буён йиғиб қўйган ипини олиб сотиб, учтўрт гадойга садақа бериб келмоқчи бўлибди. Ўйлаб,
ўзига-ўзи сўйлаб: «Қандай кийим кийиб борсам экан?
Ёшга ўхшаб кийиниб бозорга борсам, битта-яримта
йигит кўз қирини ташламасин, ҳар ҳолда кампирларга
ўхшаб борай», деб эски кийимлар кийиб уйдан
чиқибди. Калава ип бозорига борибди. Калава бозорга
яқин келиб, бировдан: - Айланай болам, калава бозори
қаерда? - деб сўрабди. У: - Яқин қолди, - деб калава
бозорини кўрсатиб юборибди. Калава бозорига кириб
кетаётса, бир дўкондор йигит: - Қўлингиздаги нима? деб сўрабди. - Айланай болам, калава, - дебди. Сотасизми? - Сотаман. Шунда дўкондор: - Олиб келинг,
бўлмаса, - дебди-да, тарозига солиб тортиб кўрибди. Калавангиз ўн қадоқ экан. Қанча сўрайсиз? - Айланай
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болам, мен нима дер эдим, ўзингизга инсоф берсин, дебди. Йигит: - Ун қадоқ калавангизга ўн танга
бераман, хўп десангиз беринг, - дебди... - Майли, - дебди
хотин. Дўкондор: - Мен калавангизни ўн тангага олдим,
лекин беш танга пулим бор экан. Шу растанинг нариги
бошида менинг ўртоғим бор. Сизга шу ўртоғимдан беш
тангангизни олиб бераман, - дебди. - Майли, болам! деб жавоб берибди хотин. Энди гапни бошқа томондан
эшитинг: Подшо бир ўғрини дорга осгин, деб фармон
берган экан. Дўкондор билан кетаётган хотин подшо
вазири Қосим жаллод ўғрини калава бозоридан ҳайдаб
келаётганини кўриб, қўрққанидан ҳушидан кетиб,
бошидан паранжиси тушиб, оёғига ўралиб йиқилибди.
Қосим жаллод юзи очилиб қолган хотиннинг ҳуснижамолини кўриб, «яхши хотин экан-да», деб ўғрини
ҳайдаб кета берибди. Хотин бир дўкон тахтасининг
орқасига яшириниб қолибди. Қосим жаллод йўлда кета
туриб, муғомбир, айёр, ҳар ярамас ишга тайёр Абдулла
чаққон деган одамни учратиб: - Сен орқангга қайт!
Калава бозорда бир хотинни кўриб қолдим. Шу
хотинни олиб келиб, мен билан гаплаштирсанг, сенга
бир от, юз танга пул бераман, - деб ўғрини ҳайдаб
кетибди. Абдулла чаққон бу сўзни эшитиб калава
бозорига
чопибди.
Калава
бозорига
борса,
калавафурушнинг олдида бир хотин турган эмиш. Унга
калавафуруш: - Мана, беш танга, олинг. Калавани
беринг, - деб турганини эшитган Абдулла чаққон отдан
тушиб калавафурушнинг ёқасидан ушлабди.
- Биродар, мен нима иш қилдим, мени ёқамдан
бўғасиз? - дебди калавафуруш. Абдулла чаққон
калавафурушга: - Нега сен бу хотинга пул беряпсан? дебди. - Э, болам, бу гапни айтманг? Мен бу кишига
калава сотдим. Шунга пул беряптилар, - дебди хотин. Ҳа, ҳа, калавангиз қайси? - Ҳа, анави, - дебди. - Бўлмаса,
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бу калавани олиб тарозига солиб кўр-чи, қанча келар
экан. Калавафуруш унинг гапи билан калавани олиб
тарозига қўйиб: - Мана ўн қадоқ. Ҳар қадоғи бир
тангадан, ўн танга бердим, - дебди. - Бўлмаса сен ўн
тангага олган бўлсанг, алдамаганинг шу хотин
қолганми эди. Бу калавани ҳар ким ўн беш тангага
олади-ю, сен ўн тангага оласанми? - дебди Абдулла
чаққон. Калавафуруш: - Сиз ўзингиз ўн беш тангага
оласизми? - дебди. - Ҳа, оламан, - дебди. - Олинг
бўлмаса, - дебди калавафуруш. Калавафурушнинг
қўлидан Абдулла чаққон калавани олиб: - Мана, эна, ўн
танга, беш тангасини менинг уйимдан оласиз. Шу ердан
тўғри бориб, иккинчи маҳаллага етиб «Абдулла
чаққоннинг уйи қаерда?» деб сўрасангиз ҳамма
кўрсатиб беради, - дебди.
Хотин калавафурушга ўн тангасини қайтариб бериб,
Абдулла чаққоннинг сўзига ишониб, унинг ўн
тангасини олибди. Абдулла чаққон: - Эна, энди сиз бора
беринг. Менинг бозорда ишим бор, - деб бозорда
қолгандек бўлиб, хотиннинг кетидан қорама-қора бора
берибди. Хотин Абдулла чаққоннинг уйига етиб бориб
эшигидан қараса, уйда ҳеч ким йўқ эмиш. Қайтиб чиқай
деса, кўча эшиги бекилиб қолибди. Абдулла чаққон
эшикни бекитиб кўчада турган эмиш. Хотин чиқиб
кетмоқчи бўлибди. Абдулла чаққон: - Чиқармайман
сени. Шу ерда бир оз турасан. Агар турмайман десанг,
қанотинг бўлса осмонга учиб кет, иложини топсанг,
ерга кириб кет. Лекин сени менга бир одам тайинлаган.
Ўша одам келиб: «Шу эди» деса, хўп-хўп, агар бошқа
одам деса, кета берасан, - дебди. Хотин: - Во ажабо, бу
қандай гап? Уйда ёш болам қолган, - деб кўзига ёш
олибди. Қосим жаллод ўғрини дорга тортиб, қайтиб
келиб, Абдулла чаққондан: - Нима қилдинг? - деб
277

сўрабди. - Эшикни очаман, кириб кўринг, - деб жавоб
берибди Абдулла чаққон. - Қани, очгин, кўрай, - дебди
жаллод. Абдулла айёр эшикни очибди. Жаллод
эшикдан кириб, ўзи тайинлаган хотин эканини кўриб,
Абдуллага: - Сени бир кун хурсанд қиларман, - дебди-да,
хотинга қараб: - Э, янга, чўнтагим тўла танга. Бу кеча
мен билан гапиришсанг, ўн минг танга бераман, дебди. Хотин: - Ўн минг танга экан, юз минг танга
берсанг ҳам, сенга юзимни кўрсатмайман, - дебди.
Жаллод бу сўзни эшитиб, жаҳли чиқиб, Абдулла
чаққонга: - Ҳайда буни! Подшо олдига олиб борамиз,
бунга подшонинг жазосини бердирмасам, Қосим
жаллод отимни бошқа қўяман, - дебди. Хотин айтибди: Майли, мени подшонинг олдига олиб бор, нима жазога
тортса тортсин.
Қосим жаллод билан Абдулла чаққон хотинни
подшонинг олдига олиб боришибди. Подшо: Қосимбой, нима гап-сўз топиб келдингиз? - деб
сўрабди. Қосим жаллод айтибди: - Кеча ярим кечада
Чорданзи маҳалласидан ўтиб кетаётсам, бир уйнинг
ичидан гангур-гунгур овоз чиқаётганини эшитиб
қолдим. «Ярим кечада бу овоз қаердан келаётир?» деб
томга чиқиб, мўридан қарасам, бу хотин қирқта
йигитга мусаллас қуйиб бериб ўтирибди: «Ҳап сеними?
Сенга кўрсатиб қўймасам», деб томдан тушиб, эшикдан
кирай десам, ҳовлисининг орқа томони боғ экан, бу
хотин қирқ йигитни боғ тарафдан қочириб, эшикни
очди. Менга: - Нима кўрдинг? - деди. Мен: - Бу ерда
ўтирган йигитлар қани? - деб сўрасам. У: «Қўлинг билан
тутгин-да, нима қилсанг қила бер», деб менга дўқ
қилди. Шунинг учун сизнинг олдингизга келтирдим.
Шунга жазо беришингизни сўрайман, - дебди. - Э аёл,
ёш экансан, менинг замонимда бундай иш учун ўлимга
буюришимни била туриб, шу ишни қилишга
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қўрқмадингми? - дебди. Хотин: - Эй подшоҳи олам,
султони бокарам, мен ҳам арзимни айтай, эшитинг, деб ёлворибди.
Подшо: - Айт, - дебди.
Хотин эри саёҳатга чиқиб кетгани, унга икки ярим
йил ўтгани, бир кун боласини аллалаб ухлаб қолгани,
туш кўргани ва бошидан кечирган бутун воқеани
подшога сўзлаб берибди. Сўзининг охирида: «Қилган
гуноҳим шул тақсир», дебди. Подшо: - Э Қосимбой,
бунинг айтган сўзи тўғрими? - деб сўрабди: Жаллод: Тақсир, ўғри: - ўғриман, ёмон: - ёмонман, бузуқ: бузуқман дейдими?! Сизга мен хизмат қила
бошлаганимдан бери ёлғон гапирганманми? Агар
бунинг гапига ишониб, менинг гапимга ишонмасангиз,
ўзингиз биласиз, - дебди. Подшо жаллодга қараб: - Бу
хотиннинг гапи ёлғонлигига тўртта гувоҳ топиб
келсангиз, уни жазога буюраман, - дебди. Қосим
жаллод: - Хўп, бўлмаса, мен гувоҳ топиб келай, - деб
чиқиб кетибди. Бир қиморхонага бориб, тўртта
ютқизган қиморбозни топиб, бозор бошига етганда,
тўрттовига ҳам муллалар киядиган кийим кийдириб,
ошхонага олиб кириб, қорнини тўйғазибди, гап
ўргатибди, подшонинг олдига олиб борибди. Подшо: Қосимбой, буларни нимага олиб келдинг? - дебди.
Қосим жаллод: - Сиз гувоҳ олиб кел, деганингиз учун
гувоҳликка олиб келдим, - дебди. Подшо келганларга
қараб: - Сизлар Қосимбойга гувоҳмисизлар? - дебди.
Қиморбозлар: - Ҳа, гувоҳмиз, - дейишибди. Подшо
уларга қараб: - Қосимбой бу хотинни фоҳиша дейди, бу
хотин
эса,
«Мен
фоҳиша
эмасман»,
дейди.
Қосимбойнинг гапи тўғрими, ё хотиннинг гапи
тўғрими? - дебди. Қиморбозлар: - Э подшо, сизга
тасаддуқ бўлайлик. Қосимбойнинг гапи тўғри. Биз
279

биламиз: бу хотин бузуқ, ҳар қандай жазо берсангиз
арзийди, - дейишибди. Подшо: - Хўп, менинг давримда,
шу одам ёмон деб тўрт одам гувоҳликка ўтса, уни
қилган ишига қараб жазога буюраман, - дебди ва
хотинга қараб. - Фоҳишалигинг йўриғидан сени ўлим
жазосига буюраман. Жазо минорасидан ташлатаман, ё
остираман ёки тўпга тутдираман. Шу уч жазодан қайси
бирига розисан, айт! - дебди. Хотин: - Эй подшо, сизга
буларнинг туҳмати маъқул бўлиб, менинг гапим
номаъқул бўлса, менинг яна сизга бир арзим бор, мана
шу калитни бир одамингизга берсангиз. Менинг
уйимга бориб эшикни очиб кирса, бешикда қолган
болам бор. Шу боламни олдиртириб келтирсангиз. Агар
олдириб келтирмасангиз, болам уйда қолиб, мени
жазога торттирсангиз, рози эмасман. Боламни олдириб
келиб, шу бир юз саксон газлик минорадан ташлатинг,
розиман, - дебди.
Подшо шу онда хотин тайинлаган жойга одам
юбориб, боласини олдириб, хотиннинг қўлига берибди.
Хотин боласини олиб, бир юз саксон газлик
миноранинг тагига бориб, боласини эмизиб туриб,
халққа қараб: - Э халойиқ, подшо мени ноҳақ жазога
тортаётир. Шунинг учун шу боламни ким олади? Агар
олган одам асраб катта қилса, хурсанд бўлади, хафалик
тортмайди, - дебди.
Бир чол келиб: - Менинг қизим, ўғлим йўқ эди,
фарзандга зор эдим. Сен менинг қизимсан, ўғлим
ўрнига ўғлимсан. Болангни мен олай, боқиб катта
қилай, - деб болани олибди.
Подшо хизматкорлари хотинни қопга солиб, бир юз
саксон газлик миноранинг тепасидан: «Ҳукми подшо
вожиб», деб ташлаб юборишибди. Хотин айланибайланиб азоб тортмай, худди томдан сакраб тушгандай
тикка ерга тушибди. Халқ хотиннинг тирик қолганини
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кўриб ҳайрон бўлибди. Халқ ичидан уч-тўртта одам
чиқиб жаллодга: - Э, Қосимбой, бераҳмлик билан ноҳақ
туҳмат қилган экансан-да, бу минорадан ташлаган
одамлар парча-парча бўлиб, замбардаги лойдай ёйилиб
кетар эди. Бу хотин парча-парча бўлмай, тик тушиб
қолди. Сенинг гапинг ноҳақ гап, туҳмат, бу хотиннинг
ёлборгани тўғри экан, - дейишибди. Қосим жаллод
туриб: - Бу хотин жодугар, сеҳргар экан, шунинг учун
ўлмади, яна қайтадан ташлатаман, - дебди. Одамлар: Сен қандай одамсан? Тағин минорадан ташлаш керак
дейсан. Сенда инсоф борми? Лекин биз подшога бориб
айтамиз: «Сиз минорадан ташлашга буюрган хотин,
воҳақ жазо берилгани учун минорадан азоб чекмай,
соғ-саломат тушди, ўлмади», деймиз. Подшо «яна
минорадан ташланглар» деса, ташлаймиз, бўлмаса, йўқ,
- деб хотиннинг тарафини олишибди. Қосим жаллод
минора тагида қолибди, беш-олти одам подшонинг
олдига бориб, бўлган воқеани бирма-бир баён
қилишибди. Подшо уларга: - Ундай бўлса, хотинни
минорадан яна ташланглар! - дебди.
Бир вазир туриб: - Сиз бир марта ҳукм чиқаргансиз.
Хотин ҳақ бўлгани учун минорадан тушиб ўлмабди.
Энди уни озод қилиб, боласини қўлига бериб жўнатиш
керак. Қосим жаллодни эса, бегуноҳ бир одамга туҳмат
қилгани учун жазога тортиш керак, - дебди.
Подшога бу гап маъқул тушибди. - Боринглар,
хотинни озод қилиб, чолдан боласини олиб қўлига
бериб, яна унга ўн танга ҳам бериб, уйига элтиб
қўйинглар. Қосим жаллод, Абдулла чаққон ва тўртта
гувоҳини бу ерга олиб келмасдан, шаҳардан чиқариб
ҳайдаб юборинглар, -деб фармон берибди.
Бу одамлар минора тагига бориб, хотинни қопдан
чиқариб, чолдан болани олиб, қўлига тутқазиб, ўн
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танга бериб жўнатишибди. Қосим жаллод ва
гувоҳларни эса бошқа томонга ҳайдаб юборишибди.
Хотин уйига келиб уч ой тургандан кейин эри келибди.
Ҳол-аҳвол сўрашиб: - Мен ҳаяллаб қолдим. Хафа бўлмай
юрдингми? - дебди. Хотини у кетгандан кейин бошидан
кечирган саргузаштларини айтиб берибди. Эри: Шунчалик маломатга қолибсан, жонинг саломат
қолибди. Энди хафа бўлмай икковимиз яхши яшайлик, дебди.
ТАУҚЫМЕТ
Бар екен, жоқ екен, аш екен, тоқ екен, қадім
замандарда Бұхара қаласында Хандархан атты хан
болыпты. Ол өзі қаланы билемей, билікті өзінің
уәзірлеріне тапсырыпты. Олардың ішінде бас уәзір
Қасым болыпты, оның ерекше қатыгез болғандығы
сонша, оған қала халқы Баскесер деп ат қойыпты. Бірақ
хан осы уәзіріне ерекше сенетін, оның кеңестерін
тыңдап, ол не қаласа соны орындайтын. Қасым уәзірдің
бір ауыз сөзімен кез келген адамды өлтіруге бұйрық
беретін еді.
Сол кезеңде Бұхарада бір жас жігіт өмір сүрді. Оның
аты Махамаджан еді. Әке-шешесі ерте қайтыс болған ол
өз өмірін қалай жақсартсам болады деп ойланатын. Ол
атақты байдың қызы Камиляханды ұнатып қалады
және оған құдалыққа адам жібереді. Ата-анасының
рұқсатын алып, Махамаджан үйлену тойын жасап,
әйелімен бақытты өмір сүреді. Жас әйелімен жеті жыл
тату-тәтті өмір сүреді. Бірақ Махамаджанның көңілі
құлазып, өкінішке тола берді: олардың баласы жоқ еді.
Бір күні Махамаджан өзінің ренішін әйеліне айтады:
- Әйелім, тыңдашы! Екеуміздің бірге тұрғанымызға
біраз болды, бірақ баламыз жоқ. Ал менің қатарларым
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менен кейін үйленсе де балалары бар. Олардың көшеде
бала көтеріп жүргендерін көрсем, жүрегім қатты
қапаланады. Адамдарға қарауға ұяламын. Барлық
достарымның үйлері қуанышқа, шуға толы, ал менің
үйде отырғым келмейді, тыныштықтан жалықтым.
Мен кетемін деп шештім. Достарыммен ел аралаймын.
Біз алысқа кетеміз, онда ұзақ боламыз, үш жыл. Сен
мені күт. Егер сен мені күтпей басқа біреуге тұрмысқа
шықсаң, мен қатты ренжимін, - дейді.
Махамаджан үйіне үш жылға жететіндей етіп азықтүлік, әр түрлі заттар қалдырады. Қоштасарда әйеліне:
- Байқа, менсіз табалдырықтан да аттаушы болма! – деп
жолға аттанады. Көп ұзамай әйелі аяғы ауыр екенін
сезеді. Күйеуі кеткен соң тура тоғыз ай, тоғыз күн
дегенде
ұл
туады.
Бақытты
ана
баласын
тамақтандырып, тәрбиелей бастады. Ол балаға жақсы
қарайтын, баласын мәпелеп, әлдилеп, жіті бақылайтын. Күйеуі кеткеніне екі жарым жыл болады. Бір күні
кешке баласының бесігін тербетіп отырғанда күйеуінің
сөзі есіне түсіп, ол өлең айта бастайды:
Әлди, балам, әлди,
Жан балам, жаным балам, әлди, әлди.
Биік-биік төбеде құс ұшады, әлди.
Жоқшылық басыма қиындық келтірер, әлди.
Әкең кетіп, менің жанымда жоқ, әлди,
Ер жігіттің әйелі жақсы болса, әлди,
Сол шығарар жігіттің атын, әлди.
Терезеден жүзіме ай түсті, әлди,
Сенен басқа жар көрінбес көзіме, әлди.
Күндіз-түні өзіме сабыр тілеймін, әлди,
Жан балам, жаным балам, әлди, әлди. Камиляхан
баланы тербетіп отырып, ұйықтап кетеді. Түсінде
күйеуін көреді. Түсінде күйеуі келіп, есікті ұрып, мұны
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шақырып тұр екен. Ол аулаға жүгіріп шығып, есікті
ашып көшеге қарайды. Қараса Махамаджан батпаққа
батып, бұған айқайлап тұр екен: «Сен қайдасың?
Шақырсам, естімейсің. Кірейін десем, есік жабық,
қақпаға барам деп батпаққа баттым. Бері кел,
қолымнан тарт!». Камиляхан күйеуінің қолын ұстап
алып тартам дегенде құлап түседі. Осы кезде
Камиляхан шошып оянады. Қараса – бөлме жарық, ал
өзі бесікке басын қойып отыр екен. Демек тербетіп
отырып ұйықтап кеткен. «Бұл не түс?» - деп ойлады
әйел. «Бұның мағынасын маған кім түсіндіре алады?
Кімге айтсам болады. Күйеуім маған үйде отыр,
табалдырықтан аттап шықпа деп айтып еді ғой». Ол
шай қайнатып, дастарқан жайып, енді қолына кесесін
ала бергенде, біреу қақпаны ұрады.
«Кім болуы мүмкін?» - деп Камиляхан қақпаға келіп
сұрайды: - Бұл кім? - Бұл мен, ашыңызшы! – деген әйел
даусы естіледі.
Камиляхан есікті ашып қарайды. Бұл келген көрші
Мастура кемпір екен. Бұл кемпір бұрын да, Махамаджан
бар кезде де бұны аңдитын, артынан қалмайтын, ал
енді тағы да оны тыныштыққа қалдырмады. Сөзбен
оны жақсы көріп, аяйтын кейіп танытқанмен, шын
мәнісінде қас жауы болатын. - Шешей, кіріңіз! Менімен
шай ішіңіз, - деді үй иесі. - Қызым менің. Біздің үйде от
сөніп қалды. Сол үшін сенен от сұрай келдім, сенде бар
болса шоқ берші, өтінемін. - Сіздің келгеніңіз жақсы
болды, үйге кіріңіз, шай ішіңіз, - деді үй иесі. - Жарайды,
бір кесе ішейін, - деп кемпір дастарқанға жақынырақ
отырды. - Мен сізді туған анамдай көремін. Өтінемін,
шайдан алыңыз, наннан алыңыз, - деді кемпірге шай
беріп жатып. - Сіз білесіз бе, мен бүгін бір түс көрдім.
Жақсыға да, жаманға да жорырымды білмей отырмын.
Мүмкін сіз маған жорып берерсіз, жақсылыққа болса
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жарар еді. - Ал, айта ғой, қызым, қандай түс көрдің, мен
тыңдап көрейін, - деп кемпір қызығып кетті. - Түсімде
күйеуім келіпті, мені шақырып жатыр екен. Мен
қуанып кетіп, қақпаға жүгіріп барып, есікті ашып,
көшеге қарадым. Қарасам - күйеуім көшенің ортасында
батпаққа батып шыға алмай тұр екен. Мені көріп: Қолымнан ұстап батпақтан шығар, - дейді. Мен оған
ұмтылып, қолынан ұстап тартам дегенде өзім де
батпаққа құлап түстім. Сол кезде оянып кеттім.
Қарасам, түсім екен. - Ех, қызым! – дейді кемпір, басын
шайқап. – Сенің түсің жақсылыққа емес, жамандыққа.
Сен өзіңнің күйеуіңнің батпаққа батқанын, сондай-ақ
ол батпаққа өзің құлап түскеніңді көрсең, демек сені
біреу өсектейді. Батпақ бұл – өсек. Сені ханға апарып,
мұнарадан лақтырады. Сен өлім мұнарасын көріп пе
едің? Оның қаншалықты биік екенін білесің бе? Жүз
сексен аршын! - Мүмкін сен өзің мені көре алмай жала
жауып жатқан шығарсың! – деді ашумен үй иесі. – Мен
сенің маған көптен бері кектеніп жүргеніңді білемін.
Кет бұл жерден! Қазір кет, ендігәрі аяғың баспасын
менің үйімді! Ал егер тағы келетін болсаң, сыпырғымен
қуып шығамын.
Камиляхан кемпірге от та бермей үйден қуып
шығады. «Қарғыс атқыр, кемпір! Солып қалғыр! Енді
ғана көңілім басылып еді, жараның бетін ашқанын
қарашы. Жүрегім атқақтап кетті. Дұрысы түсімді оған
айтпауым керек еді». Камиляхан бос уақытында иірген
жіптері бар еді, соны сатып, бейшараларға садақа беру
керек деп шешті.
«Не кисем болады? – деп Камиляхан өзімен-өзі
кеңесті. – Менің базарға баруым керек. Жаңа көйлек,
жаңа паранжа кисем, жас екенімді адамдар бірден
байқайды. Жігіттердің қайсыбірі маған көзінің
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қиығымен қараса да дұрыс болмайды. Одан да кемпірге
ұқсап ескі киім киейін», - деп шешеді.
Ол ескі көйлек, тозығы жетіп, түсі кеткен паранжа
киіп, қолына орам жіп алып, базарға барады.
Ол дүкендердің жанынан өтіп бара жатқанда жас
көпес оны тоқтатып сұрайды: -Ой, сіздің қолыңыздағы
не? - Жіп, балам, - деп қарт адамның даусына салып
жауап береді Камиляхан. - Сатасыз ба? – дейді ол. - Ия! Қанекей, бері беріңізші, - деп дүкенші жіпті қолына
алады. Таразыға салып өлшейді. – Бұл жерде он фунт.
Қаншаға бересіз? – деп сұрайды. - Балам,айналайын,
мен не айта аламын? Және мен қанша екенін де
білмеймін. Енди өзіңіз қараңыз, өзіңіздің көңіліңіз
білсін, қанша берсеңізде? - Мен сізге бір қадаққа
1теңгеден берем. Сізде 10 қадақ бар, барлығына 10
күміс тиын аласыз. Егер келіссеңіз, мен бәрін аламын, деді саудагер. - Жарайды, - деді келіншек. - Мен сізге
бар-жоғы 10 тиын беруім керек. Бірақ менде қазір тек
5-еу. Алыңыз, ал мен сауда қатарының соңында тұрған
дүңгіршікке барып келейін, сол жақтан жолдасымнан
қарызға алып, сізге төлеймін. - Жарайды, балам, - деп
жауап берді Камиляхан. Оған 10 күміс тиын беріп, көпес
жолдасына бет бұрды. Камиляхан оның соңынан жүрді.
Олар тыныш қана жүргенше, ал сіздер ханның уәзірі
Қасым жендет туралы тыңданыздар. Хан бір ұрыны
дарға асуды бұйырды. Хан уәзірі Қасым жендет ұрыны,
ел көрсін және хан қалай жазалайтындығын көрсін деп,
қала арқылы алып жүреді. Жаршы қатты айқайлап, елжұртқа неге және не үшін ұрыны жазалайтындығы
туралы айтты. Камиляхан қалың жұртты және
қорқынышты уәзір Қасым жендетті көріп, ұрыны
қамшымен соғып келе жатқанын көрген, қатты қорқып
жүгіре жөнелді. Орамалы басынан ұшып түсіп қалды.
Камиляхан жерге құлады да, үн қата алмады. Қасым
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жендет жанынан өтіп бара жатып, өзі үнсіз, беті ашық
жатқан сұлу келіншекті көріп, тамсанып «Неткен сұлу!»
деп ойлады. Бірақ көп тұра алмады да, әрі ұрыны
алдына салып жөнімен кете барды.
Есін жинаған соң, Камиляхан тұрып дүңгіршіктердің артына тығылды. Біраз жүріп болғаннан кейін,
Қасым жендет әйгілі қу Абдулланы көріп, оған былай
деді: - Сауда орындардың артына қарай, жіп сататын
жерге бар. Мен сонда дүнгіршектің жанында сұлу
келіншекті көрдім. Оны өзінің үйіне апарып, мен
онымен көзбе-көз кездесетіндей жаса. Егер осыны
тыныш және үнсіз жасай алсаң, мен саған жақсы ат
және 100 күміс тиын беремін, жасай алмасаң-өзіңнен
көр.
Қасым жендет ұрыны ары қарай алып жүрді, ал қу
Абдулла сауда орнына жүгіре жөнелді. Мұнда ол жас
жіп сатушыны және орамал оранған келіншекті көрді. Міне, ақшаңызды алыңыз! Мұнда 5 тиын. Жіптерді
әкеліңіз, - деді де сатушы Камиляханға ақшасын берді.
Ақшасын алған соң, ол жіптерін берді. Қу Абдулла
сатушыға бас салды: - Сен неменеге келіншекке тиісіп
жатырсың? - қатты айқайлап, атынан түсіп, сатушының
жағасынан ала жөнелді. - Мен не істеп қойдым, мырза?
Неге мені ұрып жатырсыз? Қолыңызды жіберіңіз, бұлай
мені тұншықтырасыз! - деп сатушы бар жан даусымен
айқай салды. - Ал сен неге келіншекке ақша беріп
жатырсың? - деп Абдулла айқайға басты. - О не дегенің
балам? Қалай ұялмай-сыз? Мен жөнінде олай демеңіз! деп қарт дауыспен Камиляхан да айтты. - Мен бұл
адамға жіп саттым, міне маған соның ақшасын беріп
жатыр. - Жіптер? Ия! Демек, сіз оған саттыңыз ба? Ал
жіптеріңіз қайда? Мұнда қайсысы сіздікі? Көрсетіңіз! деп сұрады Абдулла. - Міне, мыналар менікі, 287

қолыммен үстелде жатқан жіптерді көрсетіпКамиляхан жауап берді. - Ал таразыға тартшы, көрейік!
- деді Абдулла. Сатушы үстелден жіптерді алып,
таразыға қойды. - Міне, өтінем, қараңыз ,- айтты ол. –
10 қадақ, әр қадаққа – 1 теңге, ал мен оған 10 қадақ
бердім, дұрыс па? - Ия! А-а-а, осылай байғұс келіншекті
алдайды екенсің ғой! - деп айқай салды Абдулла. - Бұл
жіптерге 15 теңге береді, сен болса арзанырақ
алмақшысың! - Ал сіз өзіңіз бұларға 15 теңге беретін бе
едіңіз? - деп сұрады сатушы. - Ал сен қалай ойлайсынң
бермеймін ба? Беремін! Жіптерді ала салып, Абдулла
қалтасынан 10 күміс тиынды Камиляханға беріп былай
деді: - Міне, апатай, әзірге 10 тиын, сосын қалғанын
менің үйімде аласыз. - Қазір тура жүріңіз, бірінші
көшеден өтіңіз, сосын екінші көше сол жерден,
Абдулланың үйі қай жерде десеңіз, кез келгені
көрсетеді.
Камиляхан Абдулланың сөзіне сеніп, сатушының
ақшасын өзіне қайтарып, Абдулла берген ақшаны
қалтасына салып алды. - Сіз, апатай, бара беріңіз, менің
тағы бір шаруам бар, сізді қуып жетіп аламын, - деді де
Абдулла, Камилхон кете салғаны сол еді, атына отырып
жөнелді.
Абдулла, өз атын полиция қызметкеріне тапсырып,
соның артынан ерді. Абдулланың үйіне жақындағанда,
Камиляхан есігін тарсылдатты. Ешкім тіл қатпады. Үй
иелері бөлмеде отырған шығар естімей, -деп ойлады да,
есік алдына кірді. Жан-жағына қарап, үй иесін
шақырды, ешкім жауап қатпады. Демек үйде ешкім жоқ,
- деп шешті де Камиляхан артқа қарай кетті. Есікті
ашайын деп еді, - ашылмайды. Камиляхан есікті
тарсылдата бастады, біреу-міреу келіп, есікті ашар деп,
- бірақ ол ойлағандай болмады. Көшеден Абдулланың
даусы естіліп қалды: - Тарсылдатпа! Мен сені
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жібермеймін! Осы жерде кішкене күте тұр. Күткің
келмесе - ұшып көр, егер қанатың болса. Күткенің
дұрыс болар, сені бір адам көргісі келеді. Ол келгенде
де, сен сол келіншек па ол емес екеніңді айтады. Егер
сол болсаң жақсы, ал ол болмасаң, үйіңе барасың. Ойбай, бұл не дегеніңіз? Неге мені мұнда ұстап
отырсыз? Үйде балам жалғыз қалды. Жіберіңіз мені,
ашыңыз! - Камиляхан айқай салды. Өз қолымен ұрыны
дарға асқан, Қасым жендет Абдуллаға қарай бет бұрды.
- Сонымен не істедің? - деп ол Абдулладан сұрады. Есікті ашып, көріңіз, - деп жауап қайтарды Абдулла. Жарайды, аш, көрейін, - деді Қасым. Абдулла есікті
ашқанда, Қасым жендет қораға қарап, сол келіншекті
көрді. Ол өте қуанды және Абдуллаға былай деді: - Ал,
жарайсың! Мені бір қуанттың. Ат пен 100 теңге сенікі.
Қасым жендет Камиляханға жақындап: - Бұлай
болмайды! Бетінді аша ғой, маған қарашы! Сен үшін
атымды бердім. Сені баяғыдан бері іздеп келемін,
менде ақша жетерлік. Жаныма отыр, сөйлесейік. Егер
сен бетінді ашып, кешке менімен отыруға келіссең, мен
саған 10 мың күміс тиын беремін. - Сенің мұның не?
Есің адасқаннан сау ма? - Камиляхан наразылықпен
айқай салды. -10 мың тиын?! Сен маған 100 мың берсең
де, ешқашан саған бетімді көрсетпеймін! Қасым жендет
ашуланып, Камиляханның орамалын күшпен шешкісі
келді, бірақ жас келіншек бетінен шапалақпен тартып
жіберді.
Қасым жендет ашуға бой алдырып, айқайлады: - Әй,
Абдулла! Есікті аш! Мынаны ханға апарайық! Мен
алдыда жүремін, ал сен оны артымнан қуып әкел. Хан
мұны жазаламаса, Қасым жендет болмай кетейін.
- Жарайды! - деді Камиляхан. - Ханға апарыңдар. - Ол
талқылап көрсін. Ал, жазалауға бұйырса, мен келісемін,
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жазаласын! Қасым жендет пен Абдулла жас келіншекті
ханға алып келді. - Не болды, менің сүйікті уәзірім
Қасым? Мына келіншек кім? - сұрады хан. - О, хан ием,
мен кеше түн ортасында Шөрденек көшесі арқылы келе
жатсам, - деп Қасым жендет бастады, - кенет дауыс
естілді - бір үйден дауыстар у-шу шығып жатыр екен.
Үйдің төбесіне шығып қарасам - мына бұзық келіншек
бөлмеде, айналасына 40 жігітті жинап алып отыр. Ол
өзі бәріне шарап кұйып отыр, астан дәм алдыртып,
қонақтары мас, ән айтып, айқайлап: «Ал сені ма, көрсетем саған жігітпен қалай қыдыратынын! Сені
жазаламасан, мен болмаспын! Сен менен құтыла
алмайсың! Егер сені қазір ұстап алмасам, Қасым жендет
атым өшсін!» Шатырдан түсіп, есікке қарай бет алдым,
кірейін десем, есігі жабық тұр екен. Ал мына бұзақы
шуды естіп, мен шатырдан түсем дегенше, бақша
арқылы жігіттерді шығарып жіберді. Ал сосын мынау
есікті ашып, бейкүнә дауыспен түк болмағандай
сұрады: «Не болды? Саған кім керек? Сен өзің көрдің бе
дейді? Сен ешкімді көрмедің, менің үйімде ешкім жоқ».
Мен оған: Сенің мейманханаңда отырған жігіттер
қайда? - дедім. Ал ол маған дөрекі жауап қайтарды: Өз
қолыңмен ұстап көр, ұстай алсаң және дәлелдеп көр!»
Сондықтан, хан ием, мен оны өзім сізге алып келдім. Мен сізден оны, басқаларға сабақ болатындай
жазалауыңызды өтінемін!
- Ал, сен не айтасың? - хан Камиляханнан сұрады. Сен жассың. Мұндай қылықтарға жаза тек өлім екенін
білесің. Мен сені жазалауға бұйырамын! - О тақсыр! Хан
ием! - деді Камиляхан - Маған өз сөзімді айтуға рұқсат
етіңіз! Менің өтінішімді тыңдаңыз! -Айт! - деді хан.
Камиляхан өз өмірін, жұбайының саяхаттауға
кеткенін және 2,5 жыл өткенін, бірақ оның әлі қайтып
келмегенін, бірде баласын тербетіп, ұйықтап кеткенін
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және түс көргенін, қалай базарға барғанын, бір
жағдайға тап болғанын бәрін айтып берді. - Міне, бар
жазығым осы, - деді соңында. - Әй, менің құрметті
уәзірім Қасым, оның не айтқанын естіп тұрсың ба? - деп
сұрады хан. - Тақсыр, ұры өзінің ұры екенін айта ма?
Қылмыскер де өзінің қылмыскер екенін айтпайды. Не
ұры, не ұрлықшы, не бұзақы өзі туралы еш жаман сөз
айтпайды, - жауап қайтарды Қасым жендет. - Егер сіз
оған сеніп, маған сенбесеңіз, өз еркіңіз, білгеніңізді
жасаңыз.
Хан былай шешті: - Егер 4 куәгер, мына бұзақы
келіншектің айтқаны өтірік десе, мен оны жазалаймын. - Жақсы, мен куәгер тауып, мұнда алып келемін, деді де Қасым жендет шығып кетті. Ол тура ойынханаға
ат басын бұрды, онда 4 жеңілген сотқар ойыншыларды
тауып, базарға апарды. Сауда орнына келіп, оларға
былғарыдан гәлөш, шыт матадан тігілген жақсы киім
әперіп, былай деді: - Моншаға барыңдар, жуынып,
бастарыңа тақия киіңдер, бірақ имамға ұқсайтындай,
сосын осы жерге келіңдер. Сотқар ойыншылар моншаға
кетті, 1 сағаттан кейін тақия киіп келді. Барлығы судай
жаңа киім киіп, аяқтарында былғарыдан мәсі мен
гәлөш киген.
Қасым жендет барлығын асханаға апарып,
қарындары тойғанша тамақтандырды. Сосын оларға не
айту керек екенін, үйретіп, ханға әкелді. - Сіз неге мына
молдаларды алып келдіңіз, құрметті Қасым уәзір? - деп
хан сұрады. - Өзіңіз айттыңыз ғой, куәгер алып кел деп,
міне алып келдім, - деп Қасым жауап берді. - Сендер
Қасымның куәгерісіңдер ма? - деді хан. - Иә, Тақсыр, біз
Қасым жендеттың куәгеріміз, - деп жауап қайтарды
ойыншылар. - Уәзірім Қасым, мына келіншекті бұзақы
деді, ал ол болса «Жоқ, мен бұзақы емеспін - деді».
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Қайсысы шындықты айтып тұр, Қасым уәзір ме, әлде
келіншек пе? - деп сұрады хан.
Ойыншылар бір дауыспен жауап қайтарды: - О, хан
ием! Сіз үшін бәріне дайынбыз. Қасым жендет
шындықты айтып тұр. Біз оны білеміз, ол бұзақы
келіншек. Оған қай жаза болса да, лайықты.
- Жарайды, - деді хан. - Таққа отырғанда, өз
патшалығымда мынадай тәртіп орнаттым: егер 4
куәгер әлдекімді, жаман екенін дәлелдесе, мен міндетті
түрде оған жасағанына сай жазалаймын. Ал сені, - ол
жалғастыра, Камиляханға қарап, - бұзақылығын үшін
жазалаймын. Қазір сені биік мұнарадан лақтыруға,
немесе дарға асуға, немесе оқ атуға бұйырамын.
Үшеуінің біреуін таңда. Сенің қай жазаны таңдайтыныңды білгім келеді. Кәне, айт!
- О, тақсыр! - Камиляхан жалынды. - Сіз мына
кісілерді тыңдап, сөзіне сендіңіз, бірақ бұл жала ғой!
Олар жамандық ойлап, болмағанды болдыртып, жала
жауып отыр. Ал мен сізге шындықты айтып тұрмын
және сіз маған сенбейсіз. Менің сөздерім сізге ұнамады!
Егер солай болса, онда менің тағы бір өтінішімді
тыңдаңыз. Міне, үйімнің кілті, - деп, қалтасынан кілтін
шығарып, ханға ұсынды. - Мұны өз адамдарыңыздың
біреуіне беріп, менің үйіме жіберіңіз. Ол менің бөлмемді
ашып, бесікте жатқан менің ұлым Қарабайымды көреді.
Маған осы жерге әкеліп берсін деп бұйырыңыз! Егер
менің баламды мұнда алып келмесе, ол үйде жалғыз, аш
жатса, менен ешқандай келісім сұрамаңыз. Үш жазаның
ешқайсысын таңдамаймын! Ал егер маған баламды
әкеліп берсе, биік мұнарадан секіруге қорықпаймын!
Мені мұнарадан лақтыруға бұйырыңыз! Хан тура сол
сәтте, Камиляхан тұрған үйге адам жіберіп, баласын
әкелуге бұйырды. Баланы алып келгенде, хан оны
анасына тапсырды.
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Қарабайын көкірегіне қысып, Камиляхан Қасым
жендет пен күзетшілермен өлім жазасына кетті. Өлім
мұнарасының шетіне келгенде, баласын емізе бастады.
- Тез! - Қасым жендет оған айқай салды. - Қайырымды
адамдар, тыңдаңыздар! - айқайлады Камиляхан. Патша мені өлім мұнарасынан лақтыруға бұйырды. Бұл
әділетсіздік! Менің еш кінәм жоқ! Маған жауыз адамдар
жала жапты! Мен өлемін, бірақ менің Қарабай балам
аман қалады. Кім оны асырап, бағып-қағады?
Ел-жұрт Камиляханды тыңдап тұрды. Кенет қалың
жұрт ішінен ақ шашты шал шығып: - Мен сенің
Қарабайыңды аламын! Менің не балам, не қызым жоқ,
әрқашан бала бағуды аңсадым, қанша күттім, міне
қартайған шағымда жападан-жалғыз тұрып келемін.
Сенің балаң Қарабай маған өз туған ұлымдай болады.
Мен сенің балаңды алып, бағып-қағамын!
Шал Камиляханның қолынан кішкентай Қарабайды
алды. Сол сәтте патша қызметкерлері, жас келіншекті
ұстап алып, үлкен қапқа салып, жүз сексен аршынды
өлім мұнарасының баспалдақтарымен алып жүрді.
Арада көп уақыт өтті. Бәрі асыға күтіп тұр, кенет
мұнара басынан патша қызметкерлері көрінді. Кішкене
демалып алғаннан кейін, олар қапты көтерді. «Ханның
бұйрығымен!» - деп Қасым жендет айқай салғанда,
қызметкерлер қапты төмен лақтырды.
Ел-жұрт таң қалып, жан-жаққа кетті. Бірақ бәрі
Камиляханның, қаптан шығып кеткенін, ауада қалқып
және жерге жайлап түскенін, құтты бір сарайдың
шатырынан түскендей. Қуанышты дауыстар шықты,
жұрт алға қарай, аман қалған келіншекті көру үшін
ұмтылды. Қалың жұрт ішінен бірнеше адам шықты.
Олар Қасым жендетке барып, былай деді: - Бұл не
болғаны? Сен, Қасым жендет, еш себепсіз жала
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жауыпсың. Сенде ар-ұят та қалмапты. Бұл жаза
орынсыз! Сен әділетсіздік жасадың! Біз, бұл мұнарадан
адамдарды лақтырғанын көрдік. Адамдар құлап, бытшыт боп шашырап кеткен кездер де болды. Ал мына
келіншек жерге аман-есен түсті. Демек, оның еш
жазығы жоқ! Демек, сенің сөздерің – жалған! Ал ол
шындықты айтты. - Сендер ештеңе білмейсіңдер! Қасым жендет қарсы сөйледі. - Ол - мыстан, сол себепті
өлген жоқ! Мен мұны ханға айтамын. Ол оны тағы
лақтыруға бұйырады. - Сен не қылған адамсың? Ар да,
ұят та жоқ екен! Неге оны тағы лақтырғың келеді?
Оның кінәсі жоқ. Біз ханға барып, мұның әділетсіз
екенін айтамыз. Барлығы хан сарайына барып, ханға
кезекпен болған жайтты баяндап берді. Оларды
тыңдап, хан: - Онда тағы лақтырыңдар! –деді. Осы
кезде ханға басқа уәзірі келіп: - Сіз бір рет оны биік
мұнарадан лақтыруға бұйырдыңыз, алайда ол тірі
қалды. Демек, екінші рет мұндай өкім шығарудың
қажеті жоқ. Келіншектің еш жазығы жоқ, ол кінәсіз.
Ал Қасым жендетті еш жазықсыз жала жапқаны
үшін, жазалау керек. Хан уәзірдің ақылын құптады. Жақсы, - деді ол. - Мұнараға барып, келіншекті
босатыңдар. Шалдан баланы алып, анасына беріңдер.
Оған 10 күміс тиын беріп, үйіне апарып тастаңдар. Ал
Қасым жендетті және қу Абдулланы көргім келмейді.
Тап қазір оларды қаладан қуып шығыңдар, бұл жақта
мүлдем көрінбесін.
Халық мұнара басына барып, келіншекті босатып,
шалдан баласы Қарабайды алып беріп, ақша беріп,
үйіне апарды. Уәзір Қасым жендетті, қу Абдулланы
және 4 жалған куәгерді қаладан қуып шықты.
Камиляхан үйіне оралып, баласын тамақтандырып,
ұйықтатты. Басынан кешкен оқиғадан кейін ұзақ уақыт
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тыныштала алмады. Бірақ жайлап есін жия бастады,
әдеттегідей күндіз-түні жұбайын аңсап сағынды.
Үш айдан соң, жұбайы келді. – Мен бөгеліп қалдым.
Ренжімей жүрдің ба? – деп сұрапты. Олар екеуі де
кездескенде қуанды, бір-бірінен денсаулықтары
жайлы,
ұзақ
жылдар
бойы
бастарынан
не
өткергендерін сұрады. Камиляхан жұбайына, ол кеткен
соң, не болғанын, соңғы жайттарды да айтып берді. Менсіз қанша қиындық көрдің! Аман-есен қалғаның
жақсы болды! Маған ренжи көрме! Мен енді ешқайда
кетпеймін! Баламызды бағып-қағып бақытты ғұмыр
кешеміз! – депті ері.
ПОКЛЕП
Был когда-то в городе Бухаре царь по имени
Хондархон. Сам он городом не правил, а доверил это
дело своим визирям. Главным из них был визирь
Касым, который отличался невероятной жестокостью,
за что народ дал ему прозвище Палач. Но царь во всем
доверял этому визирю, слушал его советы и делал все,
что он хотел. По первому слову визиря Касыма царь мог
приказать казнить любого человека.
В те времена в Бухаре жил один молодой человек.
Звали его Махамаджоном. Родители его давно уже
умерли, и он все подумывал о том, как бы устроить
свою жизнь. Ему приглянулась девушка Камиляхон.
дочь знатного богача, и он заслал к нему сватов.
Получив согласие родителей, Махамаджон отпраздновал свадьбу и зажил с женой счастливой жизнью. Семь
лет прожил он с молодой женой в дружбе и согласии.
Но мало-помалу в душе Махамаджона нарастало
чувство обиды: у них не было детей.
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И вот однажды Махамаджон высказал свое недовольство жене: - Послушай, жена! Живем мы с тобой
давно уже, а детей у нас нет. У всех моих сверстников
есть дети, а они женились после меня. Когда я увижу
кого-нибудь из них на улице с ребенком на руках, у
меня больно щемит сердце. Мне стыдно людям в глаза
смотреть. У всех моих товарищей в доме шумно, весело,
а мне и дома сидеть не хочется, надоела тишина. Я
надумал уехать. Поеду путешествовать со своими
друзьями. Мы поедем далеко, пробудем долго, года три.
Ты меня жди. Если ты не станешь ждать и выйдешь
замуж за другого, я буду очень недоволен.
Махамаджон оставил дома много припасов и всякого
добра, чтобы жене на три года хватило. - Смотри, без
меня не посмей даже за порог перешагнуть!- сказал он
жене на прощанье и отправился в путь. Вскоре жена
почувствовала, что у нее будет ребенок. Ровно через
девять месяцев и девять дней после отъезда мужа у нее
родился сын. Счастливая мать стала кормить и
воспитывать своего сына. Она очень хорошо ходила за
ребенком: ласкала, лелеяла и неусыпно следила за
ним.Прошло два с половиной года с тех пор, как уехал
ее муж. Однажды вечером она сидела у колыбели и
убаюкивала мальчика.
Ей вспомнились слова мужа, и она стала напевать
песенку:
У постельки я сижу,
На сыночка я гляжу,
Тихо песенку пою:
Баю-баюшки-баю!
Спи, мой мальчик, баю-бай!
Спи, мой милый Карабай!
Спи спокойно, дорогой!
Спи, сыночек мой родной!
296

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
Охраняю твой покой!
И тебя, сыночек мой,
Берегу я, как тигрица
Бережет своих тигрят.
Стерегу я, как орлица
Стережет своих орлят.
Твой отец пропал без вести,
Вся душа по нем изныла.
Все мне здесь теперь немило.
Спи, сыночек, баю-бай!
Спи, мой милый Карабай!
Спи, мой милый Карабай.
Я сижу у колыбели,
Тяжко мне и клонит ниц,
Злые думы одолели,
Сон бежит с моих ресниц.
Я все думаю о муже.
Мне никто другой не нужен,
С нетерпеньем жду я друга. Убаюкав ребенка,
Камиляхон склонила голову над колыбелью и вскоре
сама заснула. Во сне она увидела мужа. Снится ей, будто
бы приехал Махамаджон, стучит в калитку и зовет ее.
Она выбежала во двор, открыла калитку и выглянула
на улицу. Смотрит - Махамаджон завяз в грязи и кричит
ей: «Где ты там? Никак не дозовешься. Хотел войтикалитка закрыта; пошел к воротам, да увяз в грязи. Иди
сюда, помоги, тащи меня за руку!». Камиляхон схватила
мужа за руку, стала тянуть и сама свалилась. Тут
Камиляхон вздрогнула и проснулась. Смотрит - в
комнате уже светло, а сама она сидит, склонив голову
над колыбелью. 3начит, как укачивала ребенка, так и
заснула. «Что это за сон?- подумала женщина.- Кто бы
мог объяснить мне его значение? Кому же я его
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расскажу? Ведь муж сказал, чтобы я сидела дома и не
смела даже через порог перешаг-нуть». Она вскипятила
чай, расстелила дастархан и только хотела выпить
пиалу чаю, как вдруг раздался стук в ворота. «Кто бы
это мог быть?» - подумала Камиляхон и, подойдя к
калитке, спросила: - Кто там? - Это я, откройте!послышался чей-то женский голос. Камиляхон открыла
калитку и выглянула на улицу. Оказывается, это
пришли соседка старуха Мастура. Эта старуха и раньше,
еще до отъезда Махамаджона, всегда следила за его
женой, ходила за ней по пятам, а теперь тоже не
оставляла ее в покое. На словах она старалась показать,
что любит ее и жалеет, но в душе была ее злейшим
врагом. - Заходите, мамаша! Попейте со мною чаю,сказала хозяйка, - Доченька моя. У нас дома очаг потух.
Вот я и пришла к вам попросить огня; дайте,
пожалуйста, угольков, если у вас есть. - Очень хорошо,
что вы пришли, заходите в комнату! - сказала хозяйка.Выпейте чаю! - Ну что ж, пожалуй, выпью пиалу,согласилась старуха, под-саживаясь поближе к
дастархану. - Я вас считаю за родную мать. Пейте,
пожалуйста, берите хлеба, - сказала хозяйка, подавая
старухе пиалу чая.- Вы знаете, какой я сон видела
сегодня! Не знаю, что к чему, к добру или к худу. Может
быть, вы объясните мне его как сумеете, лишь бы к
хорошему! - Ну, расскажи, дочка, какой сон ты видела, я
послушаю,- заинтересовалась старуха. - Вижу я во сне,
будто бы муж приехал и зовет меня. Я обрадовалась,
побежала к воротам, открыла калитку, выглянула на
улицу, смотрю-мой муж посреди улицы завяз в грязи и
вылезть никак не может. Увидел меня и говорит:«Возьми меня за руку и вытащи из грязи!» Я
потянулась к нему, хотела схватить за руку и упала
сама прямо в грязь. Тут я проснулась, смотрю 298
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оказывается, это сон. - Эх, дочка! - сказала старуха,
покачав головой.- Твой сон к худу, а не к добру. Раз ты
увидела своего хозяина в грязи, да к тому же еще и
упала в грязь, значит, кто-нибудь на тебя наговорит.
Грязь- это клевета. Тебя поведут к царю и сбросят с
башни. Ты видела минарет смерти? Знаешь, какой он
высокий? Сто восемьдесят аршин! - Ну уж это ты по
злобе сама на меня наговариваешь! - с возмущением
сказала хозяйка.- Я знаю, ты давно затаила злобу
против меня. Уходи отсюда! Уходи сейчас же, чтоб
твоей ноги у меня в доме не было! А если еще раз
придешь, я веник о твою спину обломаю.
Камиляхон выгнала старуху из дому и даже огня ей
не дала. «Вот проклятая старуха, - подумала
Камиляхон.- Чтоб ты зачахла! Только было успокоилась
я немножко, так она растравила мне больную рану. Вон
как сердце бьется! Лучше б я не рассказывала ей свой
сон».
Решила Камиляхон продать нитки, которые она
напряла в свободное время, и подать милостыню
нищим. «Что же я надену? - рассуждала Камиляхон сама
с собой.- Ведь надо идти на базар. Если я надену новое
платье и новую паранджу, то люди сразу заметят, что я
молодая. Плохо, если кто-нибудь из джигитов будет
поглядывать на меня хоть краешком глаза! Лучше я
надену что-нибудь старое, чтобы походить на старуху».
Надела
она
старое
платье,
потрепанную,
полинявшую паранджу, взяла моток ниток и пошла на
базар. Когда она шла мимо лавок, один молодой купец
увидел ее и спросил: - Ой, что у вас в руках? - Нитки,
сынок,- ответила Камиляхон старческим голосом. Продаете?- спросил он. - Да! - Ну-ка, давайте сюда,сказал лавочник, взял у нее нитки, положил на весы и
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взвесил. - Здесь у вас десять фунтов. Сколько вы за них
хотите?- спросил он. - Сыночек, миленький, что же я
могу сказать? Я и не знаю, сколько. Вы уж сами
смотрите, сделайте по совести, дайте сколько
полагается. - Я вам дам по одной теньге за фунт. У вас
десять фунтов, за все получите десять монет серебром.
Если согласны так, я беру все,- сказал лавочник. Ладно,- согласилась женщина. - Я вам должен дать
всего десять монет. Но у меня с собой сейчас только
пять. Возьмите, а я схожу вон в ту лавку в конце
торгового ряда, займу там у своего товарища деньги и
расплачусь с вами. - Ладно, сынок,- ответила
Камиляхон. Отдав ей пять серебряных монет, купец
направился к товарищу. Камиляхон пошла за ним
следом.
Пусть они пока идут себе потихоньку, а вы
послушайте про царского визиря Касыма Палача. Царь
приказал повесить одного вора. Царский визирь Касым
Палач повел вора через весь город, чтобы на-род видел
и знал, как царь наказывает преступников. Глашатай
громко кричал, объявлял народу, за что и как будет
наказан вор. Камиляхон, увидев толпу и страшного
визиря Касыма Палача, гнавшего нагайкой вора,
перепугалась до смерти и бросилась бежать. Паранджа
свалилась у нее с головы. Камиляхон упала и лишилась
чувств. Касым Палач, проходя мимо, увидел красивую
женщину, лежавшую без чувств с открытым лицом,
полюбовался ее красотой и подумал: «Какая
красавица!» Но задерживаться он не мог и погнал вора
дальше. Очнувшись, Камиляхон встала и спряталась за
стоявшими у лавки ставнями. Пройдя немного дальше,
Касым Палач встретил известного всем хитреца
Абдуллу, ехавшего верхом на коне, и потихоньку сказал
ему: - Вернись назад в торговые ряды, где продают
300

ӨЗБЕК ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІ
нитки. Там я видел красивую женщину, ты ее найдешь
около лавки. Отведи ее к себе домой и сделай так,
чтобы я мог с ней встретиться с глазу на глаз. Если
сумеешь сделать это тихо и без шума, я дам тебе
хорошего коня и сто серебряных монет, не сумеешь пеняй на себя. Касым Палач погнал вора дальше, а
хитрец Абдулла поехал в торговые ряды. Тут он увидел
молодого торговца нитками и женщину под паранджой,
стоявшую перед ним. - Вот вам деньги, возьмите! Здесь
пять монет. Давайте нитки,- сказал лавочник и отдал
Камиляхон деньги. Получив деньги, она отдала ему
нитки. Хитрец Абдулла накинулся на лавочника: - Ты
что это пристаешь к женщине?- грозно крикнул он,
спрыгнул с коня и схватил лавочника за воротник. - Что
я сделал, господин? За что вы меня бьете? Отпустите
руку, вы меня так задушите! - испуганно кричал
лавочник, отбиваясь от Абдуллы. - А ты зачем даешь
деньги женщине?- грозно наступал на него Абдулла. Что вы, сынок? Как вам не стыдно! Не говорите так про
меня!- сказала старческим голосом Камиляхон.- Я
продала нитки этому человеку, вот он и дает мне за это
деньги. - Нитки? Ага! Значит, вы продали ему? А где эти
нитки? Которые тут ваши? Покажите! - потребовал
Абдулла. - Вот это мои,- ответила Камиляхон, указав
рукой на нитки, лежавшие на прилавке. - А ну-ка,
прикинь на весах, сколько они вытянут?- потребовал
Абдулла. Лавочник взял с прилавка нитки и положил на
весы. - Вот, пожалуйста, смотрите,- сказал он.- Десять
фунтов, за каждый фунт - одна теньга, а я уплатил ей
десять, правильно? - Ага! Вот как ты обманываешь
бедную женщину!-завопил Абдулла.- Да ведь каждый
даст за них пятнадцать монет серебром, а ты хочешь
взять их по дешевке, только за десять монет!
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- А вы сами дадите за них пятнадцать монет? спросил лавочник. - А что ты думаешь, не дам? Дам!
Взяв нитки, ловкач Абдулла вынул из кармана десять
серебряных монет и, отдав их Камиляхон, сказал: - Вот
вам, мамаша, пока десять монет а остальные получите у
меня дома. Идите сейчас прямо, пройдете первую
махаллю, потом вторую и там спросите, где дом
Абдуллы, всякий сразу вам покажет. Камиляхон,
поверив словам Абдуллы, вернула лавочнику его
деньги, а те, что дал ей Абдулла, положила в карман. Вы, мамаша, идите, у меня тут есть еще одно дело, я
сейчас же вас догоню,- сказал Абдулла, сел на коня и
уехал, но как только Камиляхон ушла, Абдулла, поручив
своего коня одному полицейскому, пошел за ней
следом, не выпуская ее из виду. Подойдя к дому
Абдуллы, Камиляхон постучала в калитку. Никто не
откликнулся. «Должно быть, люди сидят в комнате и не
слышат»,- подумала она и вошла во двор. Посмотрела
вокруг, позвала хозяйку, прислушалась, никто не
отозвался. «Значит, дома никого нет»,- решила
Камиляхон и повернула назад. Хотела она открыть
калитку, - а та не открывается. Стала Камиляхон
стучать, думая, что кто-нибудь придет и откроет
калитку, но не тут-то было. С улицы послышался голос
Абдуллы: - Не стучи! Я тебя не выпущу. Подождешь
здесь немножко. А не хочешь ждать - попробуй улететь,
если у тебя есть крылья. Только лучше подожди, на
тебя хочет посмотреть один человек. Вот придет он и
сразу скажет, та это женщина или нет. Если та, значит
хорошо, а если нет, пойдешь домой. - Ой, что же это
такое? Почему вы меня здесь держите? У меня дома
ребенок один остался. Пустите меня, откройте!-кричала
Камиляхон. Повесив собственноручно вора, Касым
Палач направился прямо к Абдулле. - Ну, что ты сделал?
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- спросил он его. - Откройте калитку и посмотрите,ответил Абдулла. - Ладно, открывай сам, а я посмотрю,сказал Касым. Когда Абдулла открыл калитку, Касым
Палач заглянул во двор и увидел ту самую женщину,
которую он приказал привести. Он очень обрадовался и
сказал Абдулле: - Ну, молодец! Порадовал меня. Конь и
сто тенег твои. Касым Палач подошел к Камиляхон и
сказал: - Ну, так не годится! Открой-ка лицо, взгляни на
меня! Ради тебя не пожалел я коня. Ищу я тебя давнымдавно, денег у меня полным-полно. Сядем рядом,
поговорим. Если ты согласишься посипеть со мной
сегодня вечером с открытым лицом, я дам тебе десять
тысяч серебряных монет! - Да ты что?! С ума сошел? вскричала возмущенная Камиляхон.- Десять тысяч
монет?! Да если ты дашь мне и сто тысяч, я ни за что не
покажу тебе свое лицо! Касым Палач разозлился и
хотел снять паранджу с Камиляхон силой, но молодая
женщина размахнулась и дала ему пощечину. Касым
Палач впал в ярость и заорал: - Эй, Абдулла! Открывай
калитку! Поведем ее к царю! Я пойду впереди, а ты
подгоняй ее сзади. Не я буду, если не добьюсь, чтобы
царь ее казнил! Пусть тогда не называют меня Касым
Палач. - Ладно! - сказала Камиляхон.- Ведите меня к
царю.- Пусть он нас рассудит. А если прикажет
наказать, я согласна, пусть накажет! Касым Палач и
Абдулла привели молодую женщину к царю. - В чем
дело, мой любимый визирь Касым? Что это за
женщина?- спросил царь. - О великий царь, иду я вчера
в
полночь
через
махаллю
Чорданак,-начал
рассказывать Касым Палач,- вдруг слышу -из одного
дома доносятся голоса, шум. Залез я на крышу и
заглянул в дымоход, смотрю - вот эта самая
развратница сидит в комнате, а вокруг нее сорок
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джигитов. Она сама наливает им вино, угощает, все ее
гости пьяные, поют песни, кричат: «Ах, чтоб тебя,думаю,- я тебе покажу, как гулять с джигитами! Не я
буду, если не проучу тебя. Ты у меня не отвертишься!
Пусть меня не называют больше Касым Палач, если я
тебя сейчас не схвачу!» Слез я с крыши, кинулся к
воротам и хотел войти, но ворота и калитка оказались
запертыми изнутри. А развратница услышала шум и,
пока я слезал с крыши, выпустила джигитов черным
ходом, и они все убежали через сад. А потом эта
развратница открыла калитку и спрашивает невинным
голосом: «В чем дело? Кого тебе нужно? Ты, говорит,
сам видел? Никого ты не видел, у меня в доме никого
нет». Я ей говорю: «Где джигиты, которые сейчас
сидели здесь, у тебя в михманхане?» А она отвечает мне
дерзко да еще грозит: «Попробуй, говорит, поймай их
сам своими руками и тогда доказывай!» Поэтому, о
великий царь, я забрал ее и привел к вам. -Я прошу вас.
примерно наказать ее, чтобы другим неповадно было! Ну, что ты скажешь?-спросил царь, обращаясь к
Камиляхон. - Ты молодая женщина. Сама ведь знаешь,
что тебя ожидает смерть за такие поступки. Я прикажу
казнить тебя! - О властелин мира! Великий,
всемогущий султан!-сказала Камиляхон - Позвольте и
мне сказать свое слово! Выслушайте мою просьбу! Говори!- сказал царь. Камиляхон рассказала про свою
жизнь, как муж ее уехал путешествовать, и вот уже
прошло два с половиной года, а он все еще не вернулся,
как она однажды, убаюкав ребенка, уснула и видела
сон, как она пошла на базар и что с ней произошло
после этого. - Вот и вся моя вина,- сказала она в
заключение. - Эй, мой любимый визирь Касым, ты
слышишь, что она говорит?- спросил царь. - Государь,
разве вор скажет, что он вор? Убийца тоже не скажет,
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что он убийца. Ни вор, ни грабитель, ни развратница
ничего плохого про себя не скажут,- ответил Касым
Палач.-Если вы ей верите, а мне не верите, воля ваша,
сами знаете, что хотите, то и делайте. Царь решил так: Если четыре свидетеля подтвердят, что эта
развратница лжет, тогда я ее казню. - Хорошо, я найду
свидетелей и приведу их сюда,- сказал Касым Палач и
вышел. Он отправился прямо в игорный притон, нашел
там четырех проигравшихся игроков-оборван-цев и
повел их на базар. Придя в торговый ряд, он купил им
хорошую одежду, отрезы белой кисеи на чалмы, ичиги с
кожаными калошами. Отдав игрокам покупки, он
сказал: - Идите в баню, вымойтесь, наденьте новую
одежду, намотайте на головы чалмы, чтобы каждый из
вас был похож на муллу, потом приходите сюда на
базар. Оборванцы пошли в баню, а через час оттуда
вышли четверо благообразных мулл. Все были одеты в
новенькую одежду, на ногах мягкие ичиги и кожаные
калоши, а на голове у каждого была накручена чалма из
белой кисеи. Касым Палач повел их всех в харчевню и
накормил до отвала. Потом он научил их, что нужно
говорить, и привел к царю. - Вы зачем привели этих
мулл ко мне, мой любимый визирь Касым? - спросил
царь. - Вы же сказали, чтобы я нашел свидетелей, вот я
их и привел,- ответил Касым Палач. - Вы свидетели
визиря Касыма? - спросил их царь. - Да, государь, мы
свидетели Касыма Палача,-ответили игроки. - Мой
визирь Касым сказал про эту женщину, что она
развратница, а она говорит: «Нет, я не развратница».
Кто же говорит правду, визирь Касым или эта
женщина? - спросил царь. Игроки закричали в один
голос: - О государь! Ради вас мы на все готовы! Касым
Палач говорит правду. Мы знаем ее, это развратная
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женщина. Дайте ей любое наказание, она этого
заслуживает. - Хорошо,- сказал царь.- Вступив на трон, я
установил в своем царстве такой порядок: если четверо
свидетелей покажут на кого-либо, что это дурной
человек, я обязательно приказываю дать ему наказание
по заслугам, смотря по тому, какое преступление он
совершил. А тебя,- продолжал он, обращаясь к
Камиляхон,- за развратное поведение казню. Сейчас
прикажу или сбросить тебя с Минарета смерти, или
повесить, или велю привязать к пушке и выстрелить.
Выбирай любое из трех. Я хочу знать, какое наказание
ты согласна принять. Ну, говори! - О государь! взмолилась Камиляхон.- Вы слушали этих людей и
поверили им, но ведь это же поклеп! Они со злым
умыслом наговорили на меня напраслину, чего никогда
не было. А я говорю правду, и вы мне не верите! Вам не
понравились мои слова! Но если так, то выслушайте
еще одну мою просьбу! Вот вам ключ от моего дома,сказала она, вынув из кармана ключ и протянув его
царю.- Дайте его кому-нибудь из своих людей, пошлите
его ко мне домой. Пусть он откроет мою комнату, он
увидит там в колыбели моего сыночка Карабая.
Прикажите, пусть принесут мне его сюда! Если вы не
прикажете принести ребенка и он останется дома один,
голодный, и будет плакать, то не спрашивайте у меня
согласия. Из трех казней я не выберу ни одной! А если
принесут мне ребенка, тогда я не побоюсь подняться на
минарет на сто восемь-десят аршин! Приказывайте,
пусть меня сбросят с Минарета смерти!
Царь тотчас же послал человека в ту махаллю, где
жила Камиляхон, и приказал принести ее ребенка.
Когда принесли ребенка, царь передал его в руки
матери. Прижав к груди своего ненаглядного Карабая,
Камиляхон пошла на смертную казнь, сопровождаемая
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Касымом Палачом и стражей. Подойдя к подножию
стовосьмидесятиаршинного минарета, она прислонилась к стене и стала кормить грудью ребенка. - Скорей!закричал на нее Касым Палач. - Слушайте, добрые
люди!- крикнула Камиляхон.- Царь приказал сбросить
меня с Минарета смерти. Это несправедливо! Я ни в чем
не виновата! Меня оклеветали злые люди! Я умру, но у
меня останется сыночек Карабай. Кто его будет
кормить и воспитывать? Народ слушал Камиляхон,
затаив дыхание. Вдруг из толпы вышел седовласый
старик и сказал: - Я возьму твоего Карабая! У меня нет
ни сына, ни дочери, я всегда желал воспитывать
ребенка, все ждал, и вот на старости лет живу одиноко.
Твой сын Карабай будет мне родным сыном. Я возьму
твоего ребенка, буду кормить и растить! Старик взял из
рук Камиляхон маленького Карабая. Тотчас же подскочили царские слуги, схватили молодую женщину,
затолкали ее в большой мешок и понесли по
ступенькам на верхушку сто восьмидесяти аршинного
минарета.
Прошло много времени. Все стояли в томительном
ожидании, Но вот на верхушке минарета показались
царские слуги. Передохнув немного, они подняли
мешок. «Во исполнение царского приговора!»- крикнул
Касым Палач, и слуги сбросили мешок вниз.
Народ ахнул и шарахнулся в сторону. Но тут все
увидели, что Камиляхон, выскользнув из мешка,
закружилась в воздухе и плавно опустилась на землю,
словно она спрыгнула с низенькой крыши сарая.
Раздались радостные крики, народ бросился вперед и с
удивлением смотрел на молодую женщину, которая
осталась живой и невредимой. Из толпы вышло
несколько горожан. Они подошли к Касыму Палачу и
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сказали ему: - Что же это? Ты, Касым Палач,
оказывается, ни за что ни про что оклеветал женщину.
Нет у тебя ни капли совести. Этот приговор
незаконный! Ты поступил несправедливо. Мы видели,
как сбрасывали людей с этой башни. Бывало, человек
упадет и разлетится на мелкие кусочки, как грязь от
пушечного ядра. А эта женщина спустилась на землю
живая и невредимая. Значит, она ни в чем не виновата!
Значит, твои слова -ложь! А она сказала правду. - Вы
ничего не знаете! - возражал Касым Палач. - Она
колдунья, поэтому не умерла! Я донесу царю об этом.
Он прикажет еще раз сбросить ее с минарета! - И что ты
за человек? Нет у тебя ни стыда ни совести! Почему ты
хочешь еще раз сбросить ее с минарета? Она не
виновата. Мы пойдем к царю и скажем ему, что это
несправедливо. Все пошли во дворец и рассказали царю
по порядку, что случилось. Выслушав их, царь сказал: Ну, тогда сбросьте ее еще раз! Тут к царю подошел один
визирь и сказал: - Вы уже один раз приговорили к
смерти эту женщину, ее сбросили с башни, но она не
умерла, осталась в живых. Значит, не следует выносить
второй раз такой же приговор, потому-что первый
приговор был вынесен несправедливо. Женщина не
виновата, ее оклеветали. А визиря Касыма надо
наказать за то, что он оклеветал ни в чем не повинную.
Царь одобрил совет визиря. - Хорошо,- сказал он. Идите к минарету и освободите женщину. Возьмите у
старика ребенка и отдайте матери. Дайте ей денег
десять монет серебром и отведите домой. А визиря
Касыма и хитреца Абдуллу и тех четырех
лжесвидетелей я и видеть не хочу! Сейчас же выгоните
их из города, чтобы никто из них здесь больше не
появлялся.
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Горожане пошли к минарету смерти, освободили
женщину, взяли у старика ее сыночка Карабая и отдали
его матери, потом вручили ей деньги и отвели домой.
Визиря Касыма Палача, хитреца Абдуллу и четырех
лжесвидетелей выгнали из города.
Камиляхон вернулась домой и, накормив сына,
уложила его спать. Долго она не могла успокоиться
после всего пережитого. Но постепенно она
поправилась и по-прежнему день и ночь думала о муже,
тоскуя в одиночестве. Наконец спустя три месяца
приехал ее муж. Они оба обрадовались встрече,
расспрашивали друг друга о здоровье, о том, как
провели эти долгие годы. Камиляхон рассказала мужу
подробно о всех событиях, которые произошли после
его отъезда, и о бедствии, которое свалилось ей на
голову. - Сколько горя испытала ты без меня! Хорошо,
что осталась жива и здорова! Не обижайся на меня! Я
больше никуда не поеду. Будем растить и воспитывать
своего сына, Заживем хорошо, в дружбе и согласии!
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УР, ТЎҚМОҚ
ҰР, ТОҚПАҚ!
БЕЙ, ДУБИНКА!
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УР, ТЎҚМОҚ
Бир бор экан, бир йўқ экан, бир кампир билан бир
чол бор экан. Улар овчилик билан кун ўтказар эканлар.
Бир кун чол тузоқ пойлаб ўтирган экан, тузоққа катта
бир лайлак тушибди. Югуриб бориб лайлакни тузоқдан
чиқарибди, лайлак одамдек сўзламоққа бошлабди: Чол, мен лайлакларнинг бошлиғиман, мени қўйиб
юбор, нима тиласанг шуни бераман. Менинг маконим
шу қаршидаги тоғнинг орқасида. «Лайлаквойнинг уйи
қаерда», десанг, ҳамма айтиб беради, - дебди. Чол
лайлакни қўйиб юборибди. Эртасига эрталаб туриб,
Лайлаквойнинг совғасини олиб келиш учун йўлга
тушибди. Юриб, юриб бир жойга бориб етибди. Қўй
боқиб юрган чўпонлардан: - Бу қўйлар кимнинг қўйи?
деб сўрабди. - Бу қўйлар Лайлаквойнинг қўйи, - деб
чўпон чолни йўлга солиб юборибди. Бир жойга бориб
йилқи ҳайдаб юрган йилқичидан: - Бу йилқилар
кимники? - деб сўрабди чол. Йилқичи: Лайлаквойники, - дебди. - Лайлаквой менга совға ваъда
қилиб эди, нима сўрай? - деган экан, йилқичи бундай
дебди: - Лайлаквойнинг бир хумчаси бор, «қайна,
хумча» деса, тилла қайнаб чиқади, шу хумчани сўра, дебди.
Чол оз юриб, кўп юриб, кўп юрса ҳам чўл юриб, етти
кеча-ю, етти кундуз деганда Лайлаквойнинг уйига
бориб етибди. Эшикдан кириб: - Ассалому алайкум, дебди. Лайлаквой: - Ҳап саломинг бўлмаса,
таъзирингни берардим. Сен совға учун келган бўлсанг
керак, қани, нима сўрайсан? - дебди. - Мен сиздан:
«Қайна, хумча»ни сўрайман, - дебди чол. Лайлаквой
ўйлаб қолибди: - Чол, сенга бир тилла товоқ берай, деса ҳам чол кўнмабди. Ахир «Қайна, хумча»ни беришга
311

рози бўлибди. Чол «Қайна, хумча»ни олиб жўнабди. Йўл
юриб, чўл юриб, бир жойга етибди. Дам олиш учун
ўтирибди. Қишлоқнинг болаларига қараб: «Ўғилларим,
мана бу хумчага қараб туринглар. Мен бир оз мизғиб
олай, фақат «қайна, хумчам», деманглар», деб
тайинлабди.
Болалар:
«Қайна,
хумчам»,
деб
бақиришган экан, хумдан тилла қайнаб чиқибди,
шошиб-пишиб, болалар тиллаларни йиғиб олишибдида, хумни уйларига олиб кириб бекитиб қўйибдилар.
«Қайна хумча»нинг ўрнига бошқа бир хумчани олиб
келиб ўтирибдилар. Чол уйқудан туриб хумчани олиб
жўнабди. Етти кеча-етти кундуз йўл юриб, уйига етиб
келибди. У: - Қани, кампир, дастурхонни ёз, ҳозир
тиллага бой бўламиз, - дебди. Кампир дастурхонни
ёзибди, дастурхоннинг ўртасига хумчани қўйиб, чол
бор кучи билан: «Қайна, хумчам», деб бақирибди.
Хумчада тилла қайнаб чиқмабди, чол яна бақирибди,
тилла қайнамабди. Чолнинг жаҳли чиқиб: «Ҳа,
падарингга лаънат, Лайлаквой, алдаб бошқа хумча
берибди. Эртага бориб бошқа совға сўрайман», деб
қўйибди.
Эртаси саҳарлаб чол йўлга чиқибди. Йилқичининг
олдига бориб: - Лайлаквой мени алдади, энди нима
совға сўрай? - дебди. Йилқичи ўйлаб туриб: - «Очил,
дастурхон»ни сўранг, дастурхонни ёзиб, «Очил,
дастурхон», десангиз ҳар хил таомлар тайёр бўлади, дебди.
Чол Лайлаквойнинг эшигидан кириб: - Ассалому
алайкум, - дебди. Лайлаквой: - Ҳап саломинг бўлмаса,
таъзирингни берардим. Ўтган гал сенга «Қайна,
хумча»ни бериб эдим, кўнглинг тўлмадими? - дебди.
Чол ҳамма воқеани айтиб: - Мени алдадинг, «Қайна,
хумча»нинг ўрнига бошқа хумча берибсан, энди сендан
«Очил, дастурхон»ни сўрагани келдим, - дебди.
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Лайлаквой ўйлаб қолибди. «Очил, дастурхон»ни
чолга совға қилибди.
Чол йўлга тушибди. Оз юриб, кўп юриб, ўтган гал
дам олган қишлоққа бориб етиб, ўзи таниш бўлган
болаларни кўрибди. - Ўғилларим, мана шу дастурхонни
олиб ўтиринглар. Мен бир оз мизғиб олай, фақат «очил,
дастурхон», деманглар, - деб уларга тайинлабди.
У кетгандан сўнг болалар: «Очил, дастурхон», деб
бақирган эканлар, етти хил таом тайёр бўлибди.
Болалар таомларни ўраб, дастурхонни уйларига олиб
кириб, ўрнига бошқа дастурхон олиб чиқиб
ўтирибдилар. Чол қайтиб келиб дастурхонни олибди,
йўлга тушибди. Уйига келиб: - Кампир, нима таом
десанг, ҳозир тайёр бўлади, - деб дастурхонни ёзибди.
«Очил, дастурхон», деган экан, ҳеч қандай таом
чиқмабди. Чолнинг жони чиқиб: - Лайлаквой мени
иккинчи марта алдади, эртага бориб бошқа бир совға
сўрай, - дебди.
Эртаси саҳарлаб чол йўлга чиқибди. Йилқичининг
олдига бориб: - Энди Лайлаквойдан нима сўрай? -дебди.
- Энди Лайлаквойдан «Ур, тўқмоқ»ни сўранг,
душманингиз кўпга ўхшайди, агар «Ур, тўқмоқ»,
десангиз олдингизда ким бўлса, уриб ташлайди, дебди
йилқичи.
Чол йўлга тушибди, эшикдан: - Ассалому алайкум, деб кирибди. Лайлаквой:
- Ҳап саломинг бўлмаса, таъзирингни берардим. Яна
нима учун келдинг? «Қайна, хумча»ни олдинг, «Очил,
дастурхон»ни олдинг, яна нима керак? - дебди. - Мени
бу гал ҳам алдадинг, Лайлаквой. «Очил, дастурхон»
ўрнига бошқа бир дастурхон берибсан. Энди сендан бир
нарса сўрайман, менга «Ур, тўқмоқ»ни бер, - дебди.
Лайлаквой чолга «Ур, тўқмоқ»ни ҳадя қилибди. Чол
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«Ур, тўқмоқ»ни олиб йўлга тушибди. Оз юриб, кўп юриб
аввалги ўзи билган қишлоққа бориб етибди. Таниш
болаларни чақирибди: - Ўғилларим, мана бу тўқмоқни
ушлаб туринглар, мен бир оз мизғиб олай, фақат «Ур,
тўқмоқ», деб гапирманглар, - дебди. У кетгандан сўнг
болалар қизиқиб: «Ур тўқмоқ», деб бақиришган экан,
тўқмоқ ҳаммасини ура бошлабди. Болаларнинг
бақиргани учун чол югуриб келибди. Болалар бўлса,
йиғлашиб: - Жон ота, тўқмоқни тўхтатинг, биз сизнинг
хумчангизни, дастурхонингизни олиб, ўрнига бошқа
хумча, бошқа дастурхон қўйган эдик, тавба қилдик, ота,
тўқмоқни тўхтатинг, - дейишибди. Чол: «Тур, тўқмоқ»
деб бақирган экан, тўқмоқ уришдан тўхтабди. Болалар
югуриб бориб уйларидан «Қайна, хумча» билан «Очил,
дастурхон»ни чиқариб берибдилар, чол йўлга тушибди.
Оз юриб, кўп юриб, кўп юрса ҳам мўл юриб, кўл демай,
чўл демай етти кеча-етти кундузда уйига бориб етибди.
«Қайна, хумча» деган экан, хумчадан тилла қайнаб
чиқибди. «Очил, дастурхон», деган экан, ҳар хил
таомлар муҳайё бўлибди. Умриларида кўрмаган
таомларни еб, чол билан кампир хурсанд бўлибдилар.
Тиллаларга чол яхши уй солдирибди ва хонни уйига
меҳмондорчиликка чақирган экан, хон: «Мен хон
бўлсаму, ўша камбағал, қашшоқ чолнинг уйига
меҳмондорчиликка
бораманми»,
деб
бормабди.
Чолнинг жаҳли чиқиб хонни урушга чақирибди.
Эртасига хон етти минг аскарни тайёрлаб, чолнинг уйи
олдига тизиб: - Қани, чол, жонинг бўлса урушга чиқ! дебди. Чол эшикдан чиқиб тўқмоққа қараб: - Ур,
тўқмоқ! - деб бақирган экан, тўқмоқ ҳамма аскарларни
биттадан уриб ётқизиб қўйибди, охирида тўқмоқ хонни
ура бошлабди. Хон: - Чол, тўқмоғингни тўхтат, сен
енгдинг, мени ўлимдан олиб қол, юртга сен ҳоким бўла
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қол, - дебди. Чол тўқмоқни тўхтатибди. Ўзи юртга
ҳоким бўлибди. Муроди мақсадига етибди.
ҰР, ТОҚПАҚ!
Бар екен де жоқ екен, бұрынғы өткен заманда бір
шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар аумен құс ұстап өмір
сүреді екен. Бірде шал тұзақ құрып, қарауылдап
отырады. Бір күні тұзағын келіп қараса, бір ләйлек
түсіпті. Шал жүгіріп келіп, ләйлекті тұзақтан босатып
алады. Бір кезде ләйлек адамша сөйлеп кетеді: - Сен
мені босат! Мен ләйлектердің басшысымын. Менен не
сұрасаң соны берейін. Менің үйім – ана таудың арғы
бетінде. Ләйлектің үйі қайда екенін кімнен сұрасаң да –
кім болса да саған жол көрсетеді, - дейді. Шал мақұл
көріп, ләйлекті босатып қоя береді.
Таңертеңгісін шал ертемен тұрады да, ләйлектен
сыйлық алу үшін жолға шығады. Аз жүрді ме, көп жүрді
ме, әйтеуір жүре-жүре бір жерге- қойлар жайылып
жүрген жерге келіп жетеді.
- Бұл кімнің қойлары? – деп сұрайды шал қойшдан:
- Бұл Ләйлекбайдың қойлары, - деп жауап берді
қойшы.
Шал әрі қарай жүре берді. Қараса – бір табын жылқы
жайылып жүр екен. -Бұл кімнің жылқылары? - деп,
жылқышыдан
сұрайды.
Бұл
Ләйлекбайдың
жылқылары, - дейді жылқышы.
- Тыңдашы, - деді шал, - Ләйлекбай маған сыйлық
беруге уәде берген. Мен одан не сұрасам екен?
- Ләйлекбайдың қазаны бар, ол бірден қайнайды
және одан алтын құйылады. Сол қазанды сұра, - дең
кеңес береді жылқышы.
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Шал өз сапарын жалғастыра берді. Аз ба, көп пе, жол
асты, далада кезіп, таулардан өтіп, өзен-көлдерден
асып, жеті күн, жеті түн жүріп, әрең дегенде
Ләйлекбайдың үйіне келіп жетті. – Ассалаумағалейкум,
- деп шал табалдырықтан аттады. Ләйлекбай: - Сенің
сәлемдесуің болмаса, сені жеп қояр едім. Сен сыйлық
алуға келіп тұрған шығарсың? Олай болса, сен не
қалайсың? Сұрай бер! - Сізде «піс қазан» бар екен ғой? –
деді шал, - соны маған беріңізші?
Ләйлекбай ойланып қалды. - Шал-ау, оның саған не
керегі бар? Мен саған одан да қазан толы алтын
берейін, - деп Ләйлекбай шалды көндіруге тырысты.
Бірақ шал келіспеді. Ләйлекбай шалдың өтінішін
орындап, қазанды сыйға тартты. Шал қазанды алып,
үйіне қайтты. Аз жүрді ме көп жүрді ме, дала асты, жол
асты, әрең дегенде, бір қыстаққа жетті Ол ойнап жүрген
балаларға. - Ана қазанға қарай тұрыңдаршы, - деп
өтінді - мен демалып алайын, мүмкін, көз шырымын
іліп те алармын. Бірақ сендер «піс қазаным, піс»
демеңдер, - деп ескертті қария.
Шал көзін іле бергені сол еді, балалар: «піс қазаным,
піс!» - деп айқайлап жібереді. Одан алтын ділдәлар түсе
бастайды. Балалар сиқырлы қазанды жасырып, орнына
содан айнымайтын жай қазанды қойып қояды.
Шал оянып, қазанды алып жолға шықты. Аз жүрді
ме, көп жүрді ме, таныс көшелермен жүріп, жеті күн,
жеті түн жүріп, әрең дегенде, үйіне жетті. - Әй кемпір,
дастархан жай, қазір алтын жиып, байлыққа кенелеміз.
Кемпір дастархан жайды. Шал дастарханның ортасына
қазанды қойды да, бар даусымен айғайлап жіберді: -Піс
қазаным, піс! Бірақ қазан қайнамады, алтын да
шықпады. Шал тағы да айқайлады, бірақ мұнысынан
ештеңе де шықпады. Шал ашуланып, айғайлап жіберді:
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- Ах, құрып кеткір, ләйлек. Сен мені алдадың, жай қазан
беріп жіберіпсің. Ертең барып, басқа сыйлық сұраймын.
Келесі күні шал жолға аттанды. Шал жылқышыға
келіп, былай деді: - Ләйлекбай мені алдады. Енді
қандай сыйлық сұрасам болады? Жылқышы ойланып,
былай деді: Ләйлекте «дастарханым, жайыл!» бар. Оны
жайып, «дастарханым, жайыл!» десең болды, сол
мезетте онда тамақтың түр-түрі шыға келеді. Одан сол
дастарханды сұра.
Шал ләйлекке келеді де, табалдырықты аттай бере: Ассалаумағалейкум, - деп амандасады. – Егер сенің
сәлеміңді естімегенде, мен сені жұтып қояр едім. Мен
өткенде саған өздігінен қайнайтын піс қазанымды
бердім. Сен енді оған неге ырза емессің? - деді ол. Шал
не болғанның бәрін баяндап болып, былай деді: - Сен
мені алдадың, піс қазанның орнына жай қазанды
бердің. Міне мен енді сенен «дастарханым, жайылды»
сұрай келдім. Ләйлекбай шалға «дастарханым,
жайылды» сыйлайды. Шал дастарханды алды да, кері
қайтты. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, ақыры, өзі демалған
қыстаққа келіпті, өзіне таныс балаларды көріп: - Міне
сендерге дастархан, оған мен демалып болғанша қарай
тұрыңдар, мүмкін кішкен көз шырымын да алып
алармын. Тек «дастарханым, жайыл!» деп айта
көрмеңіздер.
Шал ұйықтап кеткенде, балалар: «Дастарханым,
жайыл!» деп айқайлады сол мезетте онда жетпіс түрлі
тағамның бәрі шыға келді. Балалар тез арада бәрін
басқа бөлмеге алып кетті, ал сиқырлы дастарханның
орнына басқасын, тура сондайын қойып қояды. Шал
оянды да, сол дастарханды алып, жолға шығып кетеді.
Үйге келіп, ол былай деді: - Ал кемпір, қандай тамақ
жегің келеді, айта бер, бәрі дайын болады. Ол
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дастарханды төсеп, айқайлады: - Дастарханым, жайыл!
Бірақ ол қалай айқайласа да, дастархан бос болды,
ешқандай тамақ түрі пайда болмайды. Шал ашуланды. Ләйлекбай мені екінші рет алдады, ертең бармын да,
басқа сыйлық сұраймын, - деді ол. Келесі күні таң
атысымен шал жолға шығады. Жылқышыға келіп, оған
бәрін баяндап береді де, одан сұрайды: - Енді
Ләйлекбайдан не сұрасам екен? - Қараймын, сенің
жауларың көп сияқты, - деді жылқышы. Ләйлекбайда
өздігінен ұратын тоқпақ сұра. «Ұр тоқпағым, ұр!» деп
айтсаң болды, алдында кім тұрса да, бәрін тоқпақтап
ұра бастайды. Шал тоқпақты алып, қайтадан кері
қайтты. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, ақыры, өзі демалған
қыстаққа келді. - Мына тоқпақты ұстай тұрыңдар, - деді
ол балаларға, - мен демалып алайын, мүмкін көз іліп те
алармын. Тек «Ұр тоқпағым, ұр!» демеңдер деп
ескертті. Шал қалай ұйқыға кетті, балалар айқайлады:
«Ұр тоқпағым, ұр!»
Сол жерде тоқпақ балалардың бәрін де сабап
жіберді. Олардың айқайынан шал оянды да, жүгіріп
келеді. Бәрі оған жабылып, жалбарынып өтінді. Тоқпақты тоқтатыңыз. Біз сіздің қазаныңыз бен
дастарханыңызды алдық. Бізді кешіріңіз, біз сізге бәрін
де қайтарамыз, тек ұр тоқпақты тоқтатыңыз. - Тоқта,
ұр тоқпақ! – деп шал айқайлап еді, тоқпақ тоқтады.
Сонда балалар үйлерінен сиқырлы қазан мен
дастарханды алып келіп шалға берді. Шал жолға
шықты. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, дала кезіп, таулардан
өтіп, өзен-көлдерден асып, жеті күн, жеті түн жүріп,
ақыры өз үйіне жетті.
Ол қазанды ортаға қойды да, айқайлады: - Піс
қазаным, піс! Қазан қайнап, одан алтын төгілді. Шал
өзінің кемпірімен бірге алтынды жинап үлгермеді.
Содан соң шал айқайлады: - Дастарханым, жайыл!
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Дастархан жайылды да, онда жетпіс түрлі тағам түрі
пайда болды. Кемпір мен шал өз өмірлерінде бірде-бір
рет мұндайды көрмеген еді. Олар не ішкісі келсе соны
ішіп, не жегісі келсе соны жеді.
Алтындарға шал жақсы үй салдырып, ханды үйіне
қонаққа шақырыпты. Сол елдің ханы: «Мен хан болсам
сондай кедей шалдың үйіне қонаққа барамын ба?» деп
келмей қойыпты. Шалдың ашуы келіп ханды соғысқа
шақырыпты. Ертесіне хан жетпіс мың әскерін жинап,
шалдың үйінің алдына келіп: - Қане, шал, жаның барда
соғысқа шық! – деп айқайлапты. Шал есікті ашты да,
бар даусымен айқайға салды: - Ұр, тоқпағым, ұр!
Ханның әскерін тоқпақ сабай жөнелді, олар әреңәрең аяқтарын алып шықты. Ақырында тоқпақ ханға
да жетіп, оны да ұра бастайды. Хан жалбарынып: - Шал,
тоқпағыңды тоқтатшы! Сен жеңдің. Мені өлімнен
құтқара көр. Елге сен әкім бол, - дейді.
Шал тоқпақты тоқтатыпты. Өзі елге әкім болыпты.
Сөйтіп мұрат-мақсатына жетіпті.
БЕЙ, ДУБИНКА!
Давно-давно жил один старик-охотник со своей
женой-старушкой. Однажды поставил старик силок и
сел караулить. Смотрит - в силок попал большой аист.
Подбежал старик и стал вытаскивать аиста. Вдруг
аист заговорил человечьим голосом: - Отпусти меня,
старик. Я у аистов вожак. Отпусти меня - дам тебе все,
что ты ни пожелаешь. Мой дом - вон за теми горами.
Кого ни спросишь, где дом аиста - всякий тебе покажет.
Старик отпустил аиста на волю. Назавтра старик встал
с утра пораньше и пошел в путь-дорогу - к аисту за
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подарком. Шел он мало ли много ли, стороной ли
дорогой ли, шел, шел - и дошел до места, где паслись
бараны. - Чьи это бараны? - спросил старик у пастуха. Это бараны аиста, - ответил пастух. Пошел старик
дальше. Видит - пасется табун лошадей. - Чьи это кони?
- спросил старик у табунщика. - Это табун аиста, ответил табунщик. - Послушай-ка,- сказал старик,- аист
обещал мне подарок. Что мне просить у него? - У аиста
есть корчажка, она сразу закипит, и из нее посыплется
золото. Проси эту корчажку,- посоветовал табунщик.
Старик продолжал свой путь. Шел он мало ли много
ли, стороной ли дорогой ли, через степи, через горы,
через реки и озера, шел семь дней и семь ночей и,
наконец, подошел к дому аиста. - Мир вам! - сказал
старик, перешагнув через порог.
Аист щелкнул клювом. - Ляк-ляк. Если бы не твое
приветствие, я клюнул бы тебя раз и проглотил. Ты,
должно быть, пришел за подарком? Ну, что ты хочешь?
Проси! - У вас есть «кипи, моя корчажка», - сказал
старик, - дайте мне ее. Аист задумался.
- Старик, зачем тебе корчажка? Лучше я дам тебе
полное блюда золота, - стал уговаривать аист. Но
старик не соглашался. Подарил аист старику корчажку.
Взял старик корчажку и отправился домой. Шел он
мало ли много ли, шел он степью, шел дорогой и,
наконец, добрался до кишлака. Зашел он отдохнуть к
знакомому. - Посмотрите за этой корчажкой,—
попросил он хозяина,— я немного отдохну, а быть
может, вздремну. Но только не говорите: «Кипи, моя
корчажка», - предупредил он. Едва старик заснул,
хозяин закричал: «Кипи, моя корчажка!» Из нее
посыпались золотые монеты. Хозяин спрятал
волшебную корчажку, а вместо нее принес простую
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корчажку, с виду точно такую же. Проснулся старик,
взял корчажку и отправился в путь.
Шел он мало ли много ли, шел знакомою дорогой,
шел семь дней и семь ночей и, наконец, пришел домой. Ну, старуха, расстилай скатерть, сейчас наберем золота
и разбогатеем.
Старуха расстелила скатерть. Старик поставил
корчажку на середину и закричал что было силы: Кипи, моя корчажка! Но корчажка не кипела, и золото
не появлялось.
Старик опять закричал, но корчажка не закипела.
Разозлился старик, раскричался:
— Ах, проклатье тебе, аист. Обманул ты меня, дал
простую корчажку, Завтра пойду и буду просить другой
подарок. На другой день рано утром старик отправился
в путь. Пришел он к табунщику и говорит: - Аист меня
обманул. Какой подарок попросить мне теперь? Пастух
подумал и сказал: - Есть у аиста «скатерть, раскройся!»
Растелешь ее, и как скажешь «скатерть, раскройся!»,
тотчас же появятся на ней разные яства. Проси ту
скатерть.
Пришел старик к аисту и, переступив через порог,
говорит: - Мир вам! - Ляк-ляк, - щелкнул клювом аист.Если бы не твое приветствие, я клюнул бы тебя раз и
проглотил. В прошлый раз я дал тебе корчажку,
которая сама кипит. Что ты ею уже не доволен? спросил он. Старик рассказал обо всем, что случилось, и
добавил: - Ты меня обманул, вместо кипящей корчажки
дал простую. Вот я и пришел теперь просить у тебя
«скатерть, раскройся!»
Аист подарил старику «скатерть, раскройся!» Взял
старик скатерть и отправился в обратный путь. Шел он
мало ли много ли и, наконец, пришел в тот самый
321

кишлак, где он уже был. - Вот вам скатерть, - сказал
старик своему знакомому, - посмотрите за ней, пока я
отдохну, а быть может, вздремну немного. Только не
говорите «скатерть, раскройся!»
Когда старик уснул, хозяин крикнул: «Скатерть,
раскройся!» и сразу же на ней появилось семьдесят
различных яств. Хозяин быстро все унес в другую
комнату, а вместо волшебной скатерти положил
другую, с виду совсем такую же. Старик проснулся, взял
эту скатерть и отправился в путь. Придя домой, он
сказал: - Ну, старуха, угощу тебя, чем ты хочешь, говори,
сейчас все будет готово. Он расстелил скатерть и
крикнул: - Скатерть, раскройся!
Но, как он ни кричал, на скатерти было пусто,
никакие кушанья не появлялись.
Старик, разозлился. - Второй раз обманул меня аист,
завтра же пойду, буду просить другой подарок, - сказал
он. На другой день на рассвете старик отправился в
путь.
Пришел к табунщику, рассказал ему все и спросил: Что же теперь просить мне у аиста?
- Видно, у тебя много врагов, - сказал пастух. - Проси
у аиста дубинку, которая сама бьет. Как только
скажешь: «Бей, дубинка!», кто бы ни был перед тобой,
всех побьет.
Старик не стал медлить и пошел дальше. Войдя в
дом аиста, он сказал:
- Мир вам! - Ляк-ляк,- щелкнул клювом аист.- Если
бы не твое приветствие, я клюнул бы тебя раз и
проглотил... Зачем опять пришел? Кипящую корчажку
получил, волшебную скатерть получил, чего еще надо?
- И в этот раз ты меня обманул,- сказал старик. Вместо
волшебной скатерти дал мне другую. Теперь я прошу у
тебя совсем нестоящую вещь - дай мне дубинку,
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которая сама бьет. - Хочешь взять дубинку, бери, она
мне не нужна,- сказал аист и подарил старику дубинку,
которая сама бьет. Взял старик дубинку и отправился в
обратный путь. Шел он мало ли много ли, но, наконец,
пришел в тот кишлак, где и раньше останавливался. Подержите-ка вот эту дубинку, - сказал он знакомому, я немного отдохну, а быть может, и сосну. Только не
говорите: «Бей дубинка!» - предупредил он. Как только
старик уснул, хозяин крикнул: «Бей, дубинка!» Тут
дубинка и пустилась колотить всех, кто был в доме.
Старик проснулся и прибежал на крик. Все с плачем
броси-лись к нему и стали просить. - Остановите
дубинку. Мы взяли вашу корчажку и скатерть.
Простите нас, мы все отдадим, только остановите
дубинку! - Стой, дубинка! - крикнул старик, и дубинка
остановилась. Тогда хозяева вынесли из другой
комнаты волшебную корчажку и скатерть и отдали
старику. Старик отпра-вился в путь. Шел он много ли
мало ли, шел, прошел через степи, через горы, через
реки и озера, шел семь дней и семь ночей и, наконец,
дошел до своего дома. Поставил он корчажку и
крикнул: - Кипи, моя кор-чажка! Корчажка закипела, и
из нее посыпались золотые. Старик со старухой не
успевали собирать. Потом старик крикнул: - Скатерть,
раскройся! Скатерть раскрылась, и на ней оказалось
семьдесят различных яств. Ни разу в жизни своей
ничего подобного не видали старик со старухой. Они
пили и ели, что хотели. Узнал хан той страны, что
старик охотник где-то достал волшебную корчажку и
такую же скатерть, и послал к нему своего визиря. Отдай корчажку и скатерть, - сказал визирь. Старик
крикнул: - Бей, дубинка! Отколотила дубинка визиря,
еле-еле он ноги унес. Хан собрал тогда семитысячное
323

войско и наутро выстроил его перед домом старика. Ну, старик, выходи на бой, если есть еще у тебя душа в
теле! - закричал хан. Старик раскрыл двери, да как
крикнет: - Бей, дубинка!
И пошла дубинка колотить ханских воинов, еле-еле
они ноги унесли. Под конец дубинка добралась до хана
и стала его бить. Хан завопил: - Старик, останови свою
дубинку! Спаси меня от смерти.
А старик стоит себе у дверей своего дома,
посмеивается: - Не будешь другой раз зариться на
добро бедняков. Так старик-охотник и его старушкажена достигли своих желаний.
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ҲАКИМ БАЛИҚЧИНИНГ ЎҒЛИ
ӘКІМ БАЛЫҚШЫНЫҢ ҰЛЫ
СЫН РЫБАКА ХАКИМА
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Қадим замонда ҳаким балиқчи деган чол бор экан.
Ҳаким балиқчи Чангалзор деган бир қишлоқдан
узоқроқ жойда хотини ва бир ўғли билан кун кечирар
экан. Улар турган жойдан сал нарироқда катта дарё
оқар экан. Чол ҳар куни эрта билан балиқ овига кетар,
ушлаган балиқлари билан тирикчилик қилар экан.
Улар жуда камбағал бўлгани учун ҳеч кимга аралаша
олишмас экан, бошқа кишилар ҳам улар билан кам
муомала қилишар экан. Ҳаким чол бир куни одатдагича балиқ овига кетибди. Дарёга борадиган йўл
жарлик, баланд-паст бўлиб юриш жуда мушкул экан.
Чол зўрға дарё лабига бориб, бироз дам олгандан кейин
балиқ овига киришибди. Жуда кўп балиқ овлагандан
кейин, тўрга олтин балиқ тушибди. Балиқчи чол олтин
балиқни қўлига олиб, уни роса томоша қилибди. Кейин
уйига бориб ўғлини чақириб: - Ўғлим, мана бу олтин
балиқни подшонинг вазирига олиб бориб бер - да,
тезда қайтиб кел, - дебди. Кампир эса нима иш
бўлаётганини пайқамай қолибди.
Чолнинг ўғли балиқни олиб чопганича катта йўл
билан юриб, подшо саройига кириб борибди. «Подшо
нима-ю, вазир нима. Кел-е, подшонинг ўзига бера
қолай», деб балиқни подшога берибди. Подшо ҳеч нарса
демай балиқни олиб қола берибди. Бола чопиб уйига
қайтибди. Балиқчи чол ўғлидан: - Балиқни кимга
бердинг, ўғлим? - деб сўрабди. - Подшога бердим, дебди бола. Балиқчи чол жуда хафа бўлибди-да, ҳеч
нарса демай ўз ишини қила берибди.
Эртаси эрталаб вазир подшо олдига келаётиб, катта
ҳовузда чиройли олтин балиқни кўрибди. Бироз
томоша қилиб, подшо олдига кирибди. Подшодан:
«Ҳовуздаги балиқ қаердан пайдо бўлди?» деб сўрабди.
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Подшо вазирга қишлоқ четида яшайдиган бир балиқчи
чолнинг ўғли келтириб берганини айтибди. Вазир
боланинг балиқни унга бермай подшога берганидан
жаҳли чиқиб, қандай қилиб бўлса ҳам болани ўлдириш
пайига тушибди.
Подшога қараб: - Подшоҳи олам, бу балиқ ёлғиз
бўлмаса керак, бунинг албатта шериги бўлиши керак.
Шу балиқ ҳовузга жуда ярашибди. Шунинг учун болага
балиқнинг шеригини топиб келтиришни буюринг, дебди. Подшога бу сўз жуда ёқибди-да, шу заҳоти
чолнинг оёғини ерга теккизмай ҳузурига келтирибди.
Подшо чолга: - Сен шу балиқни қаердан олиб келтирган
бўлсанг, унинг шеригини ҳам қирқ кун ичида топиб
келтирасан. Бўлмаса дорга остираман, - дебди. Чол
жуда хафаланиб уйига қайтибди. Ўғлини чақириб: Мана, сен балиқни вазирга бермаганинг учун
бошимизга жуда катта мушкул иш тушди. Шу қирқ
кунда олтин балиқнинг шеригини тутиб олиб бориб
подшога бермасак, икковимиз дорга осиламиз, - дебди. Энди буни бажармай иложимиз йўқ. Икковимиз бирга
дарё лабига бориб балиқ овлаймиз. Подшо қирқ кун
муҳлат берди, -дебди.
Чол ўғли билан бирга дарё бўйига бориб бироз дам
олгандан кейин балиқ овлашга киришибди. Кечгача
жуда кўп оддий балиқларни тутишибди. Лекин олтин
балиқ учрамабди. Ота-бола ўттиз тўққиз кун балиқ
овлашибди. Тўрга олтин балиқ илинмабди. Чол билан
ўғли: «Энди подшо бизни дорга осади», деб жуда хафа
бўлишибди. Қирқинчи куни ота-бола «Бир кунлик
умримиз қолди», деб, ўлишларига ишониб, охирги
марта балиқ овига боришибди. Кечгача ов қилиб,
кечқурун бўлганда тўрга худди илгариги олтин
балиққа ўхшаш балиқ илинибди. Ота-бола жуда
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хурсанд бўлишибди. Чолнинг қўли қалтираб, кўзидан
ёши
селдай
тирқираб,
ўлимдан
қолганига
ишонмасмиш. Ота-бола уйга қайтишибди.
Кампир ҳар кундагидек, чол билан ўғлим нима олиб
келар экан, деб томга чиқиб кутибди. Чол билан ўғли
кўринмабди. «Бугун қирқ кун муҳлат тамом бўлди.
Балиқни тутиб олиб келишмаса, чолим билан ўғлимдан
ажралар эканман» деб, томнинг у ёғидан-бу ёғига
безовта бўлиб юрибди. Узоқдан чоли билан ўғли
кўрингач: - Олтин балиқни ушладингларми? - деб
бақира берибди. Чол кампир ёнига келиб балиқни
кўрсатиб-ди. Эрталаб бўлгач, чол балиқни ўғлига
бериб: - Балиқни вазирга бер, - деб тайинлабди. Бола
подшо саройига жўнабди. Подшо дарғазаб бўлиб: Бугун қирқ биринчи кун, чолни топиб келинглар, - деб
буйруқ бериб турган экан. Бола эшикдан балиқни
кўтариб кириб подшога салом берибди ва балиқни
узатибди. Подшо севиниб балиқни илгариги балиқ
ёнига - ҳовузга қўйиб юборибди. Бола уйига қайтибди.
Эртасига яна вазир подшо олдига келаётиб, ҳовузда
бир эмас икки олтин балиқ сузиб юрганини кўрибди.
Подшо олдига шошиб кириб, балиқларни томоша
қилишни таклиф қилибди. Подшо билан вазир боғ
оралаб юриб ҳовуз ёнига келибди. Ҳовузда бирбиридан чиройли икки балиқнинг сузиб юрганини
томоша қилишибди. Вазир сўз бошлаб: - Подшоҳи олам,
сизнинг боғингиз жуда ажойиб, ҳеч қандай подшода
йўқ. Энди шу боғингизда бир нарса кам, у ҳам бўлса,
тилла ҳовуз, - дебди. Подшо бир сесканиб, кейин хаёл
суриб қолибди. Вазир: - Эй, подшоҳи олам, девлар
яшайдиган фалон мамлакатда тилла ҳовуз бор. Суви
булоқдек отилиб чиқиб туради. Четида олтин панжара,
олтин курси, ҳамма ёғи олтин билан қопланган. Ўша
ҳовузни олиб келиб қўйилса, боғингиз бундан ҳам
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чиройли бўлади, - дебди. Подшо: - Буни ким олиб
келади? - деб сўрабди.
Вазир: - Балиғини топиб келган одам олиб келадида. Сиз бундан ғам еманг, фақат буюринг, холос, - дебди.
Подшо одамларига балиқчи чолнинг ўғлини тезда
топиб келишни буюрибди. Икки киши болани ўрдага
олиб келибди. Вазир болага совуққина қараб «Энди
бола ўлади» деб, подшонинг сўзига қулоқ солиб
турибди.
Подшо болага: - Девлар маконида олтин ҳовуз бор
экан. Сен шу ҳовузни олиб келасан. Агар олиб
келмасанг, дорга осиласан, - дебди. Бола подшога: - Эй,
подшоҳим, ҳовузни ҳам олиб келиб бўладими? - дебди.
Вазир: - Подшога гап қайтарма, бадбахт, - деб болани
қувлаб чиқарибди. Бола ғамгин бўлиб уйига қайтиб
келибди. Чол болани кўриши биланоқ: - Ўғлим, балиқни
яна подшога берган экансан-да, - дебди. Бола
подшонинг буйруғини айтибди. Чол ўйланиб, ўғлига
узоқ тикилиб қолибди-да, кейин: - Ўғлим, энди подшо
сени ўлдирмоқчи бўлибди. Сен подшо олдига бор,
подшодан бир темир ҳасса, бир темир кавуш, бир неча
қўй, бир неча эшак сўра! Подшо сўзингни қайтармайди.
Сен ҳамма нарсани олиб йўлга равона бўл. Қўйларни
боқиб, чарчаган эшакни қўйиб, янгисига миниб кет, дебди.
Бола подшо саройига бориб отаси ўргатган
нарсаларни сўрабди. Подшо бола сўраган нарсаларнинг
ҳаммасини берибди. Бола уларни олиб йўлга равона
бўлибди. У ота-онасидан айрилиб, нима қилишини,
қаёққа боришини билмай чўл-у биёбонларга чиқиб
кетибди. Йўлда қўйлардан сўйиб еб, чарчаган эшакни
қўйиб, бошқасига миниб кета берибди. Қўйлар ҳам
охири тамом бўлибди, эшаклар ҳам юролмай қолибди.
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Бола нима қилишини билмай, таваккал деб темир
кавушини кийиб, темир ҳассасига таяниб кета берибди.
Йўл юриб, йўл юрса ҳам мўл юриб, оёқлари қавариб,
кийимлари йиртилиб кетибди. Бир қирнинг тепасига
келиб, чарчаб ухлаб қолибди. Бола уйқусида ажойиб
бир туш кўрибди. Тушида ола чопон кийган, ўрта
бўйли, оқ соқолли бир мўйсафид келиб боланинг
ҳолини сўрабди. Бола чолга ўзининг қаерга, нима учун
кетаётганини, қачондан буён чўл-у биёбонларда сарсон
бўлиб юрганини бирма-бир айтиб бериб, йиғлабди.
Чол: - Йиғлама, ўғлим, сенга яхшилик қиламан. Лекин
сен айтган ҳовуз девлар қўлида. Буни сен ола олмайсан,
- деб боланинг қўйнига бир дона ёнғоқ солиб қўйибди
ва: - Мана шу ёнғоқни подшо олдига олиб боргин-да,
ҳовузни қаерга қурай, дегин. Шунда подшо сенга дўқ
уриб «Қани олиб келган ҳовузинг», деб жой кўрсатади.
Сен шу ёнғоқни подшо кўрсатган жойга қаттиқ урасан.
Ҳовуз тайёр бўлади, ўлимдан қутуласан, - деб кетибди.
Бола уйғонибди. Шошиб-пишиб қўйнига қўл солиб
қараса, ёнғоқ турган эмиш. Бола хурсанд бўлиб
баданининг, оёқларининг оғриғини ҳам сезмай,
орқасига қайтибди.
Бир неча кун йўл юриб ўз уйига етибди. Қараса, отаонасини подшонинг икки одами ҳайдаб кетаётганмиш.
Бола ота-онасини подшонинг одамларидан қутқазиб,
подшо олдига ўзи борибди. Подшо болага: - Қани,
ҳовузни олиб келдингми? - деб ғазабга олиб бақирибди.
Шунда бола пинагини бузмай подшодан: - Ҳовузни
қаерга қурай! - деб сўрабди. Подшо болага: - Иккала
қўлингни бурнингга тиқиб келиб, яна уялмай ҳовузни
қаерга қурай деб сўрайсанми, - деб яна баттарроқ
дағдаға қилибди. Бу жанжални вазир эшитиб, дарҳол
етиб келиб, подшога: - Эй, подшоҳи олам, ҳовуз
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бўладиган жойни кўрсатинг-чи, бола нима қилар экан?
- дебди.
Подшо: - Мана шу ерга қура қол, - деб боғнинг энг
чиройли еридан жой кўрсатибди. Бола қўйнидан
ёнғоқни олиб, подшо кўрсатган ерга бир урибди.
Дарҳол тилла ҳовуз тайёр бўлибди. Ҳовузнинг атрофи
тилла панжара билан ўралган, ҳовуз ўртасидан сув
қайнаб чиқиб, ҳар томонга сочилиб турганмиш. Подшо
боши осмонга етиб, балиқларни шу тилла ҳовузга
қўйиб юборишни буюрибди. Бола иккала балиқни
ушлаб ҳовузга қўйиб юборибди. Боланинг ўлмай
қайтиб келганига вазирнинг ғазаби келиб, яна болани
бирор ишга буюришни ўйлай бошлабди. Бола ота-онаси
олдига бориб бошидан ўтганларини айтиб берибди.
Вазир подшо олдига кириб: - Эй, подшоҳи олам, сиз
менинг маслаҳатим билан олтин балиқ ҳам тилла
ҳовузга эга бўлдингиз. Энди боғингизда яна бир нарса
кам, у ҳам бўлса, фалон мамлакатдаги пари қизни
олдириб
келтирсангиз,
боғингизда
камчилик
бўлмайди, - дебди. Подшо: - Бу ишни ким бажаради? дебди. Вазир: - Бу ишни балиқни, ҳовузни олиб келган
бола бажаради-да, - дебди. Подшо тезда болани топиб
келишни буюрибди. Навкарлар болани дам ўтмай олиб
келишибди. Подшо болага: - Сен иккита ишни
бажардинг, яна бир иш бор. Парилар мамлакатидан
пари қизни олиб келасан, - деб буюрибди.
Бола нима қилишини билмасдан уйига қайтибди.
Отасига подшонинг буйруғини айтибди. Шунда ўғлига
қараб: Айтганимни қилмай, ўзбошимчалик қилдинг,
вазирга бер, десам балиқларни подшога бердинг, ана
энди сендан вазир ўч олмоқчи. Майли, яна подшодан
бир неча қўй, эшак, темир кавуш, темир ҳасса сўраб
олиб, йўлга равона бўл, - дебди.
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Бола подшо олдига бориб, отаси ўргатган
нарсаларни сўрабди. Подшо ҳамма нарсаларни
берибди. Бола қўй ва эшакларни ҳайдаб кетаверибди.
Йўл юриб, йўл юрса ҳам мўл юриб, бир қишлоққа яқин
ерга бориб қолибди. Қараса, етти яшардан етмиш
яшаргача қўлига нима илинса, шуни олиб кун чиқар
томонга қараб чопиб кетаётган эмиш. Бола бу
одамлардан «Қаерга кетаётибсизлар?» деб шунча
сўраса ҳам ҳеч ким жавоб бермабди. Бир маҳал етти
ёшли бир бола тўхтаб: - Қишлоғимизнинг бутун молмулкини ўғирлаб кетган ўғри ушланибди. Шу вақтгача
уни ҳеч ким тутолмаган эди. Уни тутиб олишганига уч
кун бўлди. Одамлар шуни ўлдиришга чопиб
кетишаётиб-ди, - дебди. Бола ҳам қўй ва эшакларини
чоптириб ўша томонга кетибди. Бориб қараса, оломон
йиғилган, бир ерга дор тикилган, ҳақиқатан ҳам бир
одамнинг бўйнига сиртмоқ солинган; катта-кичик тош,
сопол, кетмон, косов, шунга ўхшаш нарсалар ушлаб
ўғрига ёв назар билан қараб турганмиш.
Бола қўй ва эшакларини бир четга қўйиб, оломон
орасидан ўтиб, ўғри олдига борибди. Бу ўғри шундай
одам эканки, чопса от ета олмас, қирқта қўйнинг гўштёғига тўймас экан. Лекин бўйнидаги сиртмоғи қаттиқ
боғланганидан қимирлай олмай турган экан.
Бола ўғрини дорга осаётган одамларга қараб:
«Ўлдирманглар, агар ўғри бўлса, менга сотинглар!» деб қичқирибди. Аввал кўпчилик оломон ўғрини
сотишга кўнмабди, «Барибир яна ўғрилик қила беради.
Яхшиси ўлдирамиз», дейишибди. Ўғрини ўлдиришга
қанча уринсалар ҳам ўлдира олмабдилар. Бола қўй ва
эшакларининг ҳаммасини бериб, ўғрини сиртмоқдан
бўшатиб олган экан, ўғри икки-уч марта хо-холаб
кулибди-да, йўқ бўлиб қолибди. Бола оломон ичида
қўй, эшакларидан ажралиб, нима қилишини, қаерга
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боришини билмай, довдираб туриб қолибди, таваккал
деб темир кавушини кийиб, темир ҳассасига таяниб,
бир томонга қараб жўнабди.
Ўғри қочиб кетаётиб ўз-ўзига: «У бола мени нима
учун ўлимдан қутқарди. Нима учун мен у билан
сўзлашмай кетаётибман», дебди-да, кетига қайтиб,
болани қидириб топибди. Болага ўзининг кимлигини
билдирмай, ундан ҳол-аҳвол сўрабди. Бола бўлган
воқеани бирма-бир айтиб берибди. Шунда ўғри болани
елкасига миндириб чопиб кетибди. Тез орада улар
баланд бир темир қўрғон ёнига бориб қолибдилар.
Ўғри темир дарвозани очиб, ичкарига кирибди. Қирқта
қўйни сўйиб, пишириб еб, дамини олгандан кейин
болага: - Мен сенга пари қизни топиб олиб келиб
бераман. Сен шу ерда тур, - дебди ва жўнаб кетибди.
Ўғри бир қанча йўл юриб қизнинг маконига етибди.
Бориб секин эшигини тақиллатибди. Бир дев чиқибди.
Ўғри дев чиқиши билан уни ўлдирибди. Ичкарига
кириб қирқта дев билан олишиб, уларни ҳам
ўлдирибди. Яна ичкаридаги бир уйга кирса, бир
чиройли қиз ўтирган эмиш. Қиз кўп вақтдан буён одам
кўрмаганлигидан унинг бу ерга қандай келиб
қолганлигини сўрабди. Ўғри бутун воқеани айтибди,
қизни болага олиб келиб берибди. Ўғри қиз билан
болага кетиш учун бир от бериб, жиловига тегманглар,
дебди.
Бола қизга уни подшога олиб кетаётганини айтибди.
Бирдан шамол, тўполон бўлиб қиз йўқ бўлибди.
Осмонда учта каптар қизни кўтариб учиб, тоғдаги ғорга
кириб ғойиб бўлибди. Бола бу ҳолни кўриб, нима
қилишини, қизни қаердан топишини билмай қолибди.
Бу воқеани ўғри сезиб, ҳаш-паш дегунча етиб келиб,
боладан каптарлар қизни қай томонга олиб кетганини
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сўрабди. Бола ғорни кўрсатибди. Ўғри ғорга бориб: Пари, чиқ бу ёққа, - деб қаттиқ бақирибди. Аммо пари
ғордан чиқиш йўлини била олмабди. Ўғри қизга чиқиш
йўлини ўргатибди. Қиз чиққандан кейин: - Мен кета
олмайман, девлар орқамиздан қувлайди, - дебди. Ўғри
қизга гап ўргатиб: - Девлар келгандан кейин улардан:
«Нима учун одамзоднинг жони ўзида-ю, девларнинг
жони ўзида эмас. Девларнинг жони қаерда? - деб сўра,
айтмаса йиғла. Сўнгра айтишга мажбур бўлади. Уни
билиб менга айтасан, - дебди. Ўғри бола ёнига қайтиб
келибди. Қиз девлар келгандан кейин девлардан
уларнинг жони қаерда туришини сўрабди. Девлар
аввал шубҳаланиб, қизни ўлдирмоқчи бўлишибди.
Кейин маслаҳатлашиб: - Бу қизнинг қўлидан нима иш
келарди, - деб жонларининг қаерда эканлигини
айтишибди: - Ўша кўринган жар ёқасидаги чинор
остида бир булоқ бор, булоқ ичида сандиқ бор. Шу
сандиқ ичида бизнинг жонимиз туради. Чинорни бориб
тебратса, сув ичидан олтин балиқ сандиқни думи билан
чиқариб беради.
Қиз буни эшитиб олиб, девларга шароб қуйиб бериб
маст қилибди. Девлар маст бўлган вақтда ўғри келибди.
Қиз ўғрига эшитган сўзларини айтиб берибди. Ўғри
бориб чинорни шу қадар жаҳл билан тебратибдики,
чинор қулаб кетибди. Балиқ эса думи билан бир силтаб
сандиқни чиқариб ташлабди. Ўғри сандиқни бузиб,
девларнинг жонини олиб, бола томонга келибди.
Шунда девлардан бири «вой белим» деса, иккинчиси
«вой бошим» деб югуришиб ўғри олдига келиб: - Нима
буюрсанг қиламиз, - деб оёғига йиқилишибди.
Ўғри девларга: - Парини ҳозир топинглар, агар
топмасанглар, ҳаммангни ўлдираман, - дебди.
Девлар парини топиб келишибди. Ўғри қизга
девларнинг жонини бериб, бола билан хайрлашиб,
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икковини жўнатибди. Бола ўз мамлакатига етибди.
Подшо боланинг келганини эшитиб, қизни тезда олиб
келиб беришни буюрибди.
Бола қизни подшога беришга рози бўлмаганидан
кейин, подшо аскарларига боланинг қўл-оёқларини
боғлаб олиб келишни буюрибди. Аскарлар келиб
боланинг қўл-оёғини боғлаётганлигини ўғри сезиб
қолиб, етиб келибди. Қиз эса девларнинг жонини
сиқибди, девлар ҳам дарров етиб келибди. Ўртада
қаттиқ уруш бўлибди. Подшо енгилибди.
Балиқчи чолнинг ўғли мамлакатга подшо бўлиб,
пари қизга уйланибди. Ўғри эса ўғрилигини ташлаб
хизматга кирибди. Мурод-мақсадларига етибди.
ӘКІМ БАЛЫҚШЫНЫҢ ҰЛЫ
Баяғы заманда Әкім атты балықшы өмір сүріпті.
Әкім балықшы Чангалзар қыстағынан алыстау жерде
әйелі және баласымен бірге тұрыпады екен. Олар
тұратын лашықтың жанында үлкен өзен ағып жатады
екен.
Күнде таңертең шал балық аулауға барып, аулаған
балығы отбасын тойдыруға әрең жететін. Әкім өте
кедей еді, сондықтан оның отбасы ешкіммен
араласпайтын, ешқайда шықпайтын, әрі оларға да
ешкім қонаққа келмейтін еді.
Бір күні таңертең Әкім өз құралдарын әзірлеп,
әдеттегідей балық аулауға шығады. Өзеннің жолы
жартастардың бойында еді, жолмен жүру қиын
болатын. Өзенге әрең жетіп, шал сәл демалды да, балық
аулауға кірісті.
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Ол көп балық аулап алған еді, бір сәтте оның торына
алтын балық түсті. Әкім қуанып кетіп, алтын балықты
қолына алды да, таңырқап қарай бастады.
Үйіне келе салысымен ол баласын шақырды: - Балам,
мына алтын балықты патшаның уәзіріне апарып бер, деді.
Балықшының ұлы алтын балықты ала салысымен
қалаға қарай жол тартты. Патша сарайына кіргенде ол:
«Уәзірінің не қажеті бар? Одан да патша жақсы ғой.
Балықты патшаның өзіне тапсырайын!» - деп ойлады.
Ойлағанындай жасады. Балықты патшаның қолына
тапсырды. Патша сыйлықты қабыл алды, алтын
балықты хауызға жіберуді бұйырды да, балаға ештеңе
айтпастан, қуып жіберді.
- Балам, сен балықты кімге бердің? - деп сұрады
әкесі. - Патшаның қолына тапсырдым,- деп жауап берді
бала.
Әкім балықшы қатты қапаланды, бірақ ештеңе
айтпады да, өз ісімен айналысты. Ертесіне уәзір аулада
өтіп бара жатып, хауызда жүзіп жүрген әдемі алтын
балықты көрді. Содан кейін патшаға кірді. - Мына
балық хауызда қайдан пайда болды? - деп сұрады ол.
Патша бұл балықты Чангалзар қыстағының ар
жағында тұратын балықшының ұлы әкелгенін айтты.
Уәзір балықты өзіне емес, алдымен патшаға
апарғаны үшін балаға қатты ашуланды. Сөйтіп не болса
да ол баланың көзін жоюға бекінді.
- О, әлем басқарушысы! - деп бастады ол патшаға
қарап. – Қандай жақсы: бұл балық хауызды әсемдетіп
тұр, алайда ол жалғыз, оның серігі болуы тиіс. Әлгі
балаға оған серігін тапсын деп бұйрық беріңіз, сонда
бұл хауыз екі есе әдемі бола түседі.
Бұл кеңес патшаға қатты ұнады, сөйтіп ол кедей
шалға адам жіберді. Шалды тез арада патшаның
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алдына сарайға алып келді. - Бұл балықты қайдан
тапсаң, дәл сол жерден оның серігін тауып әкелесің, деді патша шалға. – Саған қырық күн уақыт беремін.
Таппасаң дарға асамын.
Шал үйіне қайғырып келді. Ұлын шақырып, ол: Көрдің бе, сен балықты уәзірдің емес, патшаның
қолына тапсырғаның үшін басымызға қауіп төніп тұр.
Әлгі өзенде алтын балықтың серігі бар, біз оны ұстап
алуымыз керек. Бұл өте үлкен, әрі ауыр іс. Егер қырық
күннің ішінде оны ұстап алмасақ, патша мені де, сені де
асып қояды. Біз бұл істі не болса да орындауымыз
керек, басқа амалымыз жоқ. Енді екеуміз де өзеннің
жағасына барып, әлгі балықты аулаймыз, - деді.
Сөйтіп шал мен оның ұлы өзен жағасына барып,
балық аулай бастады. Кішкене демалып алған соң екеуі
балық аулауға кірісті. Кеш батқанша олар балық аулады, көп балық ұстады, алайда алтын балық қолдарына
сол күйі түспеді. Шал мен ұлы үйіне қайғырып оралды. Енді бір ғана қырықыншы күн қалды, ал біз алтын
балықты сол күйі ұстай алмадық. Патша дарға асатын
болды, – деп, қорқып отырып әңгімелесті.
Қырықыншы күн де келіп жетті: «Енді өмір
сүруімізге аз ғана уақыт қалды, бар болғаны бір күн!» деп ойлады ұлы мен әкесі. Ертең өлетініне сенімді
болып, соңғы рет балық аулауға аттанды. Кеш батқанға
дейін екеуі еңбек етті, қараңғы түсіп кеткен кезде ғана
олардың ауына алтын балық түсті. Әкесі мен баласы
қатты қуанып кетті. Шалдың қолы дірілдеп, көзінен
жас ақты. Ол өзінің өлімнен құтылғанына сене алмады.
Кеш батқанда Әкім балықшы ұлымен үйге қайтты. Ал
кемпір шатырға шығып алып, әдеттегідей оларды күтіп
тұр еді. «Бүгін қырықыншы күн. Уақыт бітті. Егер
балықты ұстай алмаса, ұлым мен шалымды мәңгіге
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жоғалтамын!» - деп уайымдап, шатырда ары- бері жүр
еді. Бірақ алыста шалы мен ұлы көрінді. Кемпір шыдай
алмай: - Алтын балықты ұстадыңдар ма? - деп
айқалады. Жақындағанда шал шелектен алтын
балықты шығарып, кемпірге көрсетті. Таң атысымен
шал ұлына балықты беріп, сарайға апаруын бұйырды. –
Балықты уәзірге бер! - деп айтты ол ұлына.
Бала патша сарайына аттанды. Ал патша болса күтекүте, қатты ашуланды. - Бүгін қырықыншы күн. Барып
балықшыны тауып алып, алдыма әкеліңдер! - деп
бұйырды ол. Осы сәтте есіктен бала кіріп, патшаға
иіліп, алтын балықты ұсынды. Патша қуанып кетіп,
балықты ала салысымен хауызға жіберді. Ал бала үйіне
қайтты.
Патшаға бара жатып, уәзір хауызда бір емес екі
балық жүзіп жүргенін көрді.
Ол патшаға асығып кірді де, оны құттықтады. Патша
мен уәзір баққа қарай жүріп, хауызға жақындады.
Хауызда екі балық жүзіп жүр еді, бірінен-бірі асқан
сұлу. Олар ұзақ қарап тұрды. Біраз уақыттан соң уәзір: О, әлем басқарушысы, бағыңыз неткен әдемі! Бірде бір
патшада мұндай бақ жоқ. Енді бағыңызда бәрі бар, тек
алтын хауызыңыз ғана жоқ, деді. Патша ұзақ ойланып,
хауызына қарап қалды. - О, әлем басқарушысы! Бір
арулар тұратын елде алтын хауыз бар. Ондағы су тау
суындай мөлдір. Оның айналасында алтын тор, алтын
орындықтар бар. Ол хауыз түгелімен алтыннан
жасалған. Сол хауызды осында әкелсек, сіздің бағыңыз
бұдан да әсем болар еді, - деді уәзірі. - Оны мұнда кім
әкеледі? - деп сұрады патша. - Балықты кім әкелсе, сол
адам әкеледі де, - деп жауап берді уәзір.– Бұған неге
уайымдайсыз. Жай ғана бұйрық беріңіз! Патша
адамдарына Әкім балықшының ұлын алдына әкелуді
бұйырды. Уәзір ішінен: «Енді өлімнен қаша алмайсың.
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Арулардың қолына түссең, тірі жібермейді!» - деп
ойлады.
- Арулар елінде алтын хауыз бар, - деді патша балаға.
- Сонда барып, осында алтын хауызды алып келесің.
Әкелмесең - дарға асамын. - О, патшам! - деп жалынды
бала. - Хауызды әкелу мүмкін бе?! – Патшаға қарсы
шығуға қалай дәтің барады?! - деп дауыс көтерді уәзір. Патшамен өзіңмен бірдей дәрежеде сөйлесуге бола ма.
Кет жоғал, бейбақ, – деп уәзір баланы сарайдан қуып
шықты. Бала үйіне қайғырып оралды. Әкім балықшы
ұлын көре сала, тағы бір жамандық болғанын түсінді. Не болды, балам? Балықты тағы патшаның қолына
берген шығарсың?! Не болғанын айтсаңшы?- деп
сұрады ол. Бала әкесіне бәрін тізбектеп айтып берді.
Шал біраз ойланып: - Тыңда, ұлым! Уәзір сені жер
бетінен жоюға бекінген. Сен қазір патшаға барып, темір
астаяқ, темір етік, бірнеше қой мен есек сұра. Патша
саған жоқ демейді. Осының бәрін алғанда жолға аттан.
Жол-жөнекей қойларды бақ. Үнемі есектердің үстінде
жүріп барасың. Бір есек шаршаса, сол сәтте екіншісіне
отыр - деді.
Бала әкесі үйреткендей сарайға барып ханнан темір
асатаяқ, темір кебіс, қойлар мен есектер беруін
сұрайды. Хан, сөзге келмей, балаға сұрағанын беруді
бұйырады. Бала бір есекке отырып, қалған есектері мен
қойларын алдына салып, алыс жолға аттанды.
Әкесі мен шешесінен айырылған бала не істерін,
қайда барарын білмей, есектері мен қойларын айдап,
беті ауған жаққа дала мен тауды кезіп жүре берді. Жол
алыс, даланың шеті көрінбеді. Балықшының баласы
жүре берді, жүре берді. Есегі шаршаса, одан түсіп,
келесіне мініп, ары қарай жол тартты. Жолда қой етін
азық қылды. Бала иен даланы кезіп ұзақ жүреді. Бірақ
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барлық нәрсенің соңы бар, бір күні соңғы қойдың еті де
таусылады. Есектер ұзақ жолдан әбден шаршапшалдығады. Енді не істеу керек? Бала аяғына темір
кебісін киіп, темір асатаяққа сүйеніп ары қарай жаяу
кетеді. Ол дем алмай ұзақ жүреді. Әбден шаршайды. Бір
биік төбенің басына шыққанда аяқтары икемге келмей,
денесі қорғасын құйғандай ауырлап, одан ары жүруге
шамасы келмейді. Қатты шаршаған бала жерге жатып,
ұйықтап кетеді.
Кеш түседі, түн болады, ал бала ұйықтаған үстіне
ұйықтай береді. Ол тамаша түс көреді: түсінде аппақ
сақалы бар, ашық ала шапан киген, орта бойлы,
сүйкімді қарт оған жақын келіп, оның бұл жерге қалай
және не үшін келгенін сұрайды. Бала бұл жерге ханның
жұмсауымен келгенін, даланы қанша күн мен түн кезіп
қиналғанын айта бастайды. Ол күс-күс болып жарылып
қанаған аяғы, ауырып қайысқан арқасы есіне түсіп
жылап жібереді, өзінің қатал тағдырын айтып
зарланады. «Жылама, балам», - дейді қарт, - мен саған
көмектесемін. Бірақ сен айтқан алтын хауызды күндізтүні диюлар күзетеді. Сен оны ала алмайсың, сенің
күшің жетпейді. Мен саған мына жаңғақты беремін, сен
үйіңе ораласың, ханға барып хауызды қоятын жерді
сұрарсың, ол қоятын жерді көрсетсін. Хан: «Хауыз
қайда? Әкелдің бе?» - деп сұрар. Сосын қоятын жерді
көрсетер. Хауыз тұратын жерге барып, бар күшіңмен
жаңғақты жерге ұр, сол кезде алтын хауыз пайда
болады. Солай сен өзіңді өлімнен құтқарасың», - дейді.
Сөйтіп қарт жаңғақты баланың қойнына тығып, жоқ
болып кетеді.
Әкім балықшының баласы оянып, бірден қолын
асығыс қолтығына сұғып жіберсе шын мәнінде жаңғақ
бар екен. Бала қуанып кетеді, ауырған арқасы мен
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жарылған аяғын ұмытып, ауылына қарай жол тартады.
Таныс жолмен қайту жеңіл болды.
Көп ұзамай үйіне де жетеді. Қараса – ханның екі
жендеті әкесі мен шешесін үйлерінен шығарып, айдап
бара жатыр екен. Хан мен уәзірі баланың алтын
хауызды алып келуін күтпей, балықшы Әкім мен оның
әйелін өлтіруге бұйрық беріпті. Бала әке-шешесін
босатуын айтып, өзі ханға аттанады. - Ия, хауыз қайда?
– дейді ашуға булыққан хан. - Ал сіз хауызды қайда
қойғыңыз келіп еді? – деп сұрайды бала. Одан әрі
ашуланып тепсінген хан: - Сенің қолыңда ешқандай
хауыз жоқ, тағы оны қайда қоямын деп сұрап тұрсың
ба? Жендеттер осында келсін! Айқайды естіген уәзір
бар жұмысын тастап, ханға қарай асығады. «- О,
әміршім, бұл балаға хауызды қоятын жерді көрсетіңіз,
не істейтінін көрейік», - дейді. - Міне мына жерге қой! –
деп хан бақтағы ең әдемі жерді көрсетеді.
Бала сол жерге жақындап келіп қойнындағы
жаңғақты шығарып, бар күшімен жерге ұрады. Сол
мезетте бәрінің көз алдында алтын хауыз пайда
болады. Хауыздың жан-жағы алтын тормен қоршалып,
алтын орындықтар қойылған. Хауыздың тап
ортасынан субұрқақ шапшып, жан-жағына гауһар
түстес тамшылар шашырайды. Қатты қуанған хан
балаға ескі хауыздағы балықтарды алтын хауызға
жіберуін бұйырады. Бала балықтарды ұстап алып,
хауызға жақындай бергенде, олар алтын құйрықтарын
жалт еткізіп, мөлдір суға сүңгіп кетеді. Хан мен барлық
сарай адамдары алтын хауыз бен балықтарды
тамашалап қуанды. Тек уәзір ғана қуана алмады.
Баланың өлмей тірі қалғанына қатты ашуланып
булықты. Балаға тағы да қастық ойлай бастады. Ал
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бала үйіне барып, әкесі мен шешесіне болған оқиғаны
айтып берді.
Уақыт өте береді. Балықшы Әкімнің баласы
сымбатты жігіт болып өседі. Бір күні уәзір ханға келіп: О, әміршім! Менің кеңестерімнің арқасында алтын
балық пен алтын хауыз иесі болдыңыз. Бірақ сіздің
бағыңызға ең басты жетпейтін нәрсе бар, сол туралы
айтайын. Бір елде перінің сұлу қызы бар. Егер сіз сол
пері қызын іздетіп осында алдырсаңыз, сіздің
бағыңызда ешқандай кемшілік болмайды. - Мұндай істі
кім орындайды? – дейді хан. - Мұны сол алтын балық
пен хауызды әкелген қарт балықшының баласы
орындайды, - деп жауап береді уәзір.
Хан тез арада жігітті іздеп тауып, әкелуді бұйырады.
- Сен менің екі тілегімді орындадың, бірақ тағы біреуі
бар. Сен перілер патшалығына барып, перінің сұлу
қызын әкелесің, – деп бұйырады. Бала үндемей үйіне
қайтады. Ол перінің сұлу қызын қайдан, қалай табарын
білмеді, әкесіне ханның жаңа бұйрығын жеткізді. Әкім
балықшы көп ойланды, ойлана-ойлана былай деді: Сен бәрін уәзірге бермей, ханға бердің. Сондықтан уәзір
хан сені жазалағанша дегеніне жетпей қоймайды. Бірақ
амал жоқ, ханға барып тағы да бірнеше қой мен есектер, темір кебіс пен темір асатаяқ сұра. Сұрағаныңды
алған соң, жолға шық. Сен енді жігіт болдың, күшің
толысты, қалай да жолын табарсың.
Жігіт әкесі үйреткендей сарайға барып ханнан
қойлар, есектер, темір кебіс, темір асатаяқ беруін
сұрайды. Хан балаға барлық сұрағанын тез беруді
бұйырады. Бала есекке отырып, қалған есектері мен
қойларын алдына салып, үлкен жолға шығады.
Ол ұзақ жүреді, көп жүріп бір қыстаққа жетеді,
қараса – қыстақтан кәрі де, бала да, ерлер де, әйелдер
де, бір сөзбен айтқанда, бәрі – жеті жастағы баладан
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жетпістегі кәріге дейін алды-артына қарамай жүгіріп
бара жатыр екен. Олар әрқайсысы қолдарына
түскендерімен қаруланған - біреуі айыр, біреуі балта,
біреуі кетпен, ал біреуі арқан, балалар тас, әйелдер
қолдарына таяқ, оқтау, көсеу, кейбірі ожау ұстап алған.
Жігіт: - Не болды? Сіздер қайда барасыздар? Оған ешкім
жауап бермеді. Алды-арттарына қарамай асығып бара
жатты. Артта қалып қойған жеті жасар баланы есегімен
қуып жетіп одан: - Қайда барасыңдар? – деп сұрайды.
Бала: - Біздің ауылда бір дәу ұры пайда болды, барлық
байлардың дүние-мүліктерін ұрлап бітті. Бұған дейін
ешкім ұстай алмай жүр еді, енді оны қолға түсіріпті.
Адамдар сол дәу ұрыны өлтіру үшін жүгіріп бара
жатыр, - дейді. Жігіт кішкене ойланып, есегін бұрып,
алдына есектері мен қойларын салып көптің артынан
ілесті. Жақындап келіп қараса – биік дар ағашын
қоршаған біраз халық, дар ағашының астында
мойнында арқан ілініп бір адам тұр екен. Балта, кетпен
ұстаған кәрілер мен жастар, таяқ, оқтау, көсеу, ожау
ұстап алған әйелдер ұрыдан көз алмай, қадала қарап
қалған. Жігіт қойлары мен есектерін шетке қарай айдап
жіберіп, топты жарып өтіп, ұрыға жақындайды. Сол
кезде адамдар оған: дәу ұры – айла-тәсілі мол, өте
жылпос ұры. Егер жүгірсе оған ешқандай жүйрік ат
жете алмайды. Таңертеңгі асына қырық қой аз болады
– дейді. Бірақ ұры қимылдай алмай тұрды, өйткені
оның мойнына арқан мықты байланған болатын. Жігіт
ұрыны асуға жиналған адамдарға: - Оны өлтірмеңдер!
Ұрыны нешеге сата-сыңдар? – дейді. Топ шулап кетеді.
Алғашында дәу ұрыны сатуға ешкім келіспейді. Байлар:
- Керек емес! Жиырма қойға сатсақ та, қырық қойға
сатсақ та ол бәрібір оларды ұрлап алады да әр түн
сайын ұрлыққа түсетін болады. Өлтіру керек! – деп
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айқайлады. Бірақ кедей адамдар: - Оның өлімінен не
пайда, одан да оны жігітке сатайық, - дейді. Байлар
қалай айқайласа да, олар дәу ұрыны өлтірте алмады.
Соңында жігіт бар малын беріп, ұрыны босатады. Ұры
мойны арқаннан босай сала бар даусымен: «Ха- ха-хаха!» – деп, қарқылдап күледі де, топтан шыға бере: «Хохо хо-хо!» деп тағы да қарқылдап күледі. Сосын шетке
секіріп үшінші рет күледі де, қаша жөнеледі. Барлық
қойлары мен есектерінен айрылған жігіт топтан
шығады, тұрып-тұрып, аяғына темір кебісін киіп, темір
таяғына сүйеніп ары қарай басы ауған жаққа жүріп
кетеді.
Енді дәу ұрыға келейік. Келе жатып ұры: «Жігіт мені
өлімнен неге құтқарды? Не себеп болды екен? Мен неге
онымен сөйлеспей кетіп бара жатырмын?» - деп
ойланады. Ойланып-ойланып, ақырында кейін қайтып,
жігітті тауып алады да, қайдан келе жатқанын, қайда,
не үшін бара жатқанын сұрайды. Жігіт бәрін айтып
береді. Сонда ұры: - Иығыма отыр! – дейді. Жігіт
ұрының иығына зорға мінген соң, ұры бар пәрменімен
зымырай жөнелді. Көп ұзамай олар биік темір үйдің
қасында тұрады. Ұры темір қақпаны ашып аулаға
кіреді. Қырық қойды сойып пісіреді де, жей бастайды.
Жігіт қарап үлгергенше қойлардың тек сүйектері ғана
қалған еді. Ұры кішкене демалған соң жігітке: - Мен
саған перінің сұлу қызын әкеп беремін. Мені осында
күт, - дейді де қақпадан шығып, жүгіре жөнеледі. Ұры
жолсызбен ұзақ жүгіріп, ақырында биік қабырғамен
қоршалған қамалға жетеді. Мұнда перінің сұлу қызы
тұратын. Ұры қақпаға жақындап келіп есікті ақырын
ұрады да бір шетке тығылады. Бір уақытта қақпа
ашылып бір дию шығады. Дәу диюды бір ұрып өлтіреді.
Аулаға кіріп келген ол қырық диюға тап болады.
Олармен айқаса кетеді. Барлық диюды өлтірген дәу
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есікті ашып, бөлмеге кіреді. Онда перінің сұлу қызы
отырады. Ол көптен бері адамдарды көрмеген еді, қыз
дәу ұрыдан мұнда қалай тап болғанын сұрайды. Ұры
болған жайтты баяндап, қызды бөлмеден босатады,
атқа отырып жігітке әкеліп береді. Енді кері қайту
керек болатын. Ұры жігіт пен қызға сиқырлы жүйрік ат
береді де: - Тек тізгінге тимеңдер! – деп ескертеді,
сөйтіп өзі жүгіріп кетіп қалады.
Жігіт атқа отырып, перінің қызына көмектесемін
деп қолын созған кезде байқаусызда тізгінге қолы тиіп
кетеді. Сол мезетте қатты жел тұрып, шаңды құйын
пайда болады. Аспанда үш кептер пайда болады да,
қызды ұстап алып, биік тауға қарай ұшады, үңгірге
кіріп, көрінбей кетеді. Жігіт не істерін, періні қалай
табарын білмей қатты сасады. Сол арада дәу ұры
алысқа ұзамаған болатын. Ол бір бәленің болғанын
сезіп көзді-ашып жұмғанша жетіп келеді де жігіттен
кептерлердің қызды қалай қарай алып ұшқанын
сұрайды. Жігіт олардың үңгірге жасырынғанын айтып
береді. Ұры үңгірге барып: - Мейірімді перінің қызы,
шық, мен мұндамын! – деп айқайлайды. Бірақ перінің
қызы қараңғыда шығатын жолды таба алмады. Сол
кезде дәу ұры үңгірден қалай шығу керектігін айтады.
Пері қызы үңгірден шығады да: - Мен жігітпен бара
алмаймын, соңымнан диюлар қуып келе жатыр, - дейді.
Сонда дәу: - Олай болса, жарайды. Сен диюларды күт.
Олар келген кезде адамдардың жаны неге адамның
өзімен бірге, ал диюлардың жаны неге денесінен бөлек
болады деп сұра, - дейді. Олар жауап бермес, бірақ сен
олардың жаны қай жерде тығулы екенін сұра. Олар
айтқанша жылай бер, сонда олар саған құпиясын
ашады. Құпияларын білген соң бірден маған айтарсың,
- дейді. Пері қызына бәрін үйреткен соң, дәу ұры
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жігітке оралады. Бір кезде диюлар келеді. Қыз олардан
жандарын қай жерге сақтайтынын сұрайды. Диюлар
алғашында бір жамандықты сезіп, қызға айтпайды.
Дегенмен ақылдаса келе: «Әлсіз қыз не істей алады?
Қорқатын ешнәрсе жоқ», - деп диюлардың үлкені
қызды үңгір-дің аузына шығарып көрсетеді. - Әне сонау
сайдың етегінде биік шынар ағашы өсіп тұр, сол
шынардың астында бұлақ ағып жатыр, бұлақта сандық
бар. Сандықтың ішінде біздің жанымыз сақталады.
Егер шынар ағашын шайқалтса, алтын балық
құйрығын бір бұлғайды да судан сандық шығады.
Қыз қуанып кетеді де диюларды әбден шарапқа
тойдырады. Диюлар шарапқа мас болып ұйықтап
қалады. Пері қызы үңгірден шығып, дәу ұрыға бәрін
айтып береді.
Ұры шынар ағашына жүгіріп барып бір тебеді, сол
кезде ағаш жерге құлап түседі. Судан алтын балық
құйрығын бұлғаң еткізеді де, судан сандықты
шығарады. Ұры сандықты сындырып, диюлардың
жандарын қолына алып, бар күшімен жүгіріп жігітке
келеді. Диюлар ары-бері жүгіріп, айқайлай бастайды: «Ой, арқам ауырып барады», «Ой, басым ауырды», - деп
безектей бастады. Ұрыға жүгіріп келіп, маңдайларын
жерге ұрып аяғына жығылды: - Бізді өлтіре көрме! Нені
қалайсың, бұйыр, бәрін орындаймыз! - Қазір перінің
қызын тауып осында әкеліңдер. Егер әкелмесеңдер
сендердің жандарыңды құртамын! – деп айқайлады
ұры.
Диюлар сол мезетте ғайып болады. Ұры түшкіріп
үлгермей олар перінің қызын алып келеді. Дәу ұры
перінің сұлу қызына диюлардың жанын беріп, жігітпен
қоштасып, оларды үйіне шығарып салады.
Ақыры жігіт туған еліне, туған үйіне келеді. Жігіттің
келгенін естіген хан перінің қызын тез алдыруды
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бұйырады. Бірақ жігіт қызды ханға бергісі келмейді,
ашуланған хан өзінің нөкерлеріне жігітті ұстап алып,
қол-аяғын байлап, тірі болса да, өлі болса да перінің
сұлу қызымен сарайға әкеліңдер деп бұйырады. Жігіт
пен қызға өзен қопасына тығылуға тура келеді. Сол
уақытта дәу ұры ханның әскері жігітті іздеп жүргенін,
әне-міне дегенше ұсталатынын естіп құстай ұшып
құтқаруға келеді. Ал пері қызы диюлардың жанын
қолына алып қысып-қысып жібереді. Қорқып кеткен
диюлар сол мезетте жетіп келіп, перінің бұйрығымен
хан әскеріне тап береді де қырғын соғыс басталады.
Хан әскері көп болатын, диюлар әлсіреп хан әскері
жеңуге айналады. Бірақ осы кезде дәу ұры жетіп келіп,
хан әскерін жайпап салады. Хан мен уәзірі шайқаста
өледі, ал қарт балықшының баласы пері қызына
үйленіп, сол елді басқарады.
Ұры ұрлығын тастап, жас ханға қызмет етеді.
Осылай барлығы мұрат-мақсаттарына жетіп бақытты
болады.
СЫН РЫБАКА ХАКИМА
Жил когда-то в древние времена за кишлаком
Чаральзар рыбак по имени Хаким с женой и сыном.
Вблизи лачуги, в которой они ютились, протекала
большая река.
Каждый день утром старик уходил ловить рыбу.
Пойманной рыбы ему еле хватало, чтобы прокормить
себя и свою семью. Хаким был очень беден, и поэтому
ни он, ни его семья ни с кем не водились, нигде не
бывали, да и к ним тоже редко кто заглядывал.
Однажды утром старик Хаким приготовил свои
снасти и ушел рыбачить. Дорога к реке шла по буграм и
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оврагам, идти было трудно. Добравшись еле-еле до
реки, старик отдохнул немного на берегу и начал
ловить рыбу. Наловил он уже очень много, как вдруг в
сеть попала золотая рыбка. Хаким обрадовался, взял в
руки золотую рыбку и залюбовался ею. Придя домой,
он позвал сына и сказал: - Сынок, отнеси вот эту
золотую рыбку царскому визирю и сейчас же вернись
назад.
Сын рыбака взял золотую рыбку и пустился что есть
духу по большой дороге прямо в город. Войдя в царский
дворец, он подумал: «Ну что такое визирь? То ли дело
царь! Эх, да ну его, этого визиря, отдам лучше рыбку
самому царю!» Как подумал, так и сделал: отдал
золотую рыбку царю. Царь принял подарок, приказал
пустить золотую рыбку в хауз, но ничего не сказал
мальчику, а прогнал его. - Ты кому отдал рыбку, сынок?
- спросил его отец. - Отдал самому царю, - ответил
мальчик. Рыбак Хаким очень огорчился, но ничего не
сказал и занялся своим делом. На другой день утром
визирь, идя через двор, увидел в хаузе красивую
золотую рыбку. Полюбовавшись немного, он вошел к
царю. - Откуда появилась в хаузе рыбка? - спросил он.
Царь сказал, что ее принес сын старого рыбака,
живущего за кишлаком Чаральзар.
Визирь разгневался на мальчика, что он не принес
золотую рыбку ему, а отдал прямо царю, и решил во что
бы то ни стало загубить его. - О властелин мира! сказал он, обращаясь к царю. - Как хорошо эта рыбка
украшает хауз, но она одинока, у нее должна быть
подруга. Прикажите мальчику достать ей подругу, и
тогда хауз с двумя золотыми рыбками станет еще
краше. Совет этот очень понравился царю, и он
приказал немедленно послать за стариком, чтобы тот
не шел, а летел, не касаясь земли.
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Старика в один миг доставили во дворец, и он
предстал перед царем. - Где ты достал эту золотую
рыбку, там же достанешь и ее подругу, - сказал, царь
старику. - Даю тебе сорок дней сроку. Не достанешь повешу, будешь болтаться на виселице. Старик
вернулся домой опечаленный. Позвав сына, он сказал
ему: - Вот видишь, из-за того, что ты отдал рыбку не
визирю, а самому царю, беда свалилась на наши головы.
Там в реке гуляет подружка золотой рыбки, мы должны
ее поймать. Это очень большое и трудное дело. Если за
сорок дней мы ее не поймаем, царь повесит и меня и
тебя. Мы должны выполнить это во что бы то ни стало,
другого выхода у нас нет. Теперь мы оба пойдем на
берег реки и будем ловить рыбу.
И вот старик вместе с сыном пошли на берег реки.
Отдохнув немного, они приступили к ловле. До самого
вечера старались они изо всех сил, наловили очень
много, но все это были простые рыбы. Тридцать девять
дней отец и сын ловили рыбу, но золотая рыбка так и
не попалась в сеть. Вернулись старик и его сын домой с
печальными думами. - Ну, остался один сороковой день,
а золотой рыбки мы так и не поймали, теперь царь
повесит нас, будем оба болтаться на виселице!- со
страхом говорили они друг другу.
Настал сороковой день. «Теперь уж недолго нам
жить, всего-навсего один только день!» -думали отец и
сын. Уверенные в том, что завтра пробьет их смертный
час, они в последний раз пошли ловить рыбу. До самого
позднего вечера трудились они, и, о счастье, когда уже
совсем стемнело, в сеть попалась такая же, очень
похожая на прежнюю, золотая рыбка. Отец и сын очень
обрадовались. У старика задрожали руки, и слезы

349

градом полились из глаз. Он не верил, что спасся от
смерти.
Поздно вечером рыбак Хаким с сыном вернулись
домой. А старуха, как всегда, взобравшись на крышу,
стояла там в томительном ожидании, посматривая на
дорогу, думая-гадая, что же сегодня принесут отец и
сын. «Сегодня уже сороковой день. Срок кончился. Если
не поймают рыбку, значит расстанусь я со своим
стариком и сыном навеки!» - горестно вздыхая,
говорила бедняжка и, охваченная тревожными думами, беспокойно ходила по крыше взад и вперед. Но вот
вдали показались старик и сын. Старуха не вытерпела и
крикнула: - Поймали золотую рыбку? Подойдя
поближе, старик вынул из ведра золотую рыбку и
показал старухе. Лишь только настало утро, рыбак
Хаким дал рыбку сыну и велел отнести во дворец. Отдай рыбку визирю! - строго-настрого наказал он.
Мальчик отправился в царский дворец. Между тем царь
ждал-ждал и страшно разгневался. - Сегодня уже сорок
первый день. Пойдите разыщите рыбака и сейчас же
приведите сюда! - приказал он. В этот момент в дверь
вошел мальчик и, отвесив царю низкий поклон, подал
ему золотую рыбку. Царь обрадовался, сошел по
ступенькам вниз и пустил рыбку в хауз. А мальчик
вернулся домой.
Идя к царю, визирь опять посмотрел в хауз и увидел,
что там уже плавают две золотые рыбки. Он поспешно
вошел к царю и поздравил его. Царь и визирь прошлись
по саду и подошли к хаузу. В хаузе плавали две золотые
рыбки, одна другой красивее. Долго любовались они
рыбками. Наконец визирь заговорил: - О властелин
мира, как красив ваш замечательный сад! Ни у одного
царя нет такого. Теперь все есть в вашем саду, одного
только не хватает - нет у вас золотого хауза. Царь
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посмотрел на свой хауз и погрузился в думы. - О
властелин мира! - сказал визирь вкрадчивым голосом. В одной стране, где живут дивы, есть золотой хауз. Вода
в нем, как в роднике, кипит и бьет ключом. Вокруг него
золотая решетка, золотые кресла, весь он покрыт
золотом. Вот если бы принести этот хауз и устроить
здесь, ваш сад стал бы еще краше! - Кто же принесет его
сюда?- спросил царь. - Кто принес рыбку, тот принесет
и хауз, - ответил визирь.- Зачем вам об этом
беспокоиться? Вы только прикажите, вот и все!
Царь приказал своим людям быстро разыскать и
привести к нему сына старого рыбака Хакима. Визирь
подумал с тайным злорадством: «Ну, теперь не
миновать тебе смерти. Попадешь к дивам в лапы, они
тебя живым не выпустят!» - В стране дивов есть
золотой хауз, - ска-зал царь мальчику. - Пойдешь прямо
к ним и принесешь сюда этот золотой хауз. Если не
принесешь, повешу, будешь болтаться на виселице. - О
государь! - взмолился мальчик,- да разве можно
принести хауз?! - Как ты смеешь перечить царю?! прикрикнул на него визирь. - Разве можно говорить с
царем, как с равным. Поди прочь, несчастный!
Визирь выгнал мальчика из дворца. Вернулся он
домой опечаленный. Стоило только рыбаку Хакиму
увидеть его, как он сразу догадался, что опять
случилась беда. - Что случилось, сынок? - спросил он. Наверное, опять рыбку отдал царю?! Ну, говори, в чем
дело? Мальчик рассказал отцу все по порядку, как его
принял царь, как приказал достать золотой хауз и как
визирь выгнал его из дворца. Старик задумался, потом
сказал: - Слушай, сынок! Визирь задумал тебя погубить.
Ты сейчас поди к царю и попроси, чтобы дал он тебе
железный посох, железные башмаки, несколько
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баранов и несколько ослов. Царь тебе не откажет, по
его приказу все приготовят для тебя. Когда ты все это
получишь, отправляйся в путь. По дороге паси баранов.
Будешь ехать все время на ослах. Как только один осел
устанет, слезай с него и садись на другого. Мальчик
пошел во дворец и попросил у царя железный посох,
железные башмаки, баранов и ослов, словом, сделал все
так, как научил его отец. Царь, не говоря ни слова,
приказал дать мальчику все, что он попросил. Мальчик
сел верхом на осла, остальных ослов и баранов пустил
вперед и отправился в далекий путь.
Расставшись с отцом и матерью, он не знал, что ему
делать, куда ехать, и, подгоняя ослов и баранов, ехал по
степям и горам. Дорога была дальняя, степь
бескрайняя. Ехал сын рыбака, ехал. Увидит, что осел
устал, слезает с него, садится на другого и опять едет
дальше. В пути он питался мясом баранов. Долго ехал
мальчик по безлюдным степям и горам. Но всему
бывает конец, зарезал он последнего барана, мясо
кончилось, и есть стало больше нечего. Ослы
измучились в дальней дороге, они уже не шли, а еле-еле
волочили ноги. Что делать? Надел мальчик на ноги
железные башмаки, взял в руки железный посох и,
опираясь на него, пошел пешком.
Долго он шел и много прошел, нигде не отдыхая, и
очень устал. Взобрался на вершину холма, хотел идти
дальше, но не смог сделать ни шагу: ноги не двигались,
все тело словно свинцом налилось. Лег он на землю и
сразу уснул как убитый. Уж и вечер настал, и темная
ночь спустилась на землю, а мальчик все спал и спал. И
приснился ему чудесный сон: будто подходит к нему
благообразный старец среднего роста, с белой как лунь
бородой, в светлом полосатом халате и спрашивает, как
и зачем он сюда попал? Мальчик стал рассказывать,
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куда и зачем послал его царь, сколько дней и ночей
промучился он в степи. Вспомнил он про свои ноги,
избитые в кровь, про мозоли и мучительную боль в
спине и расплакался, жалуясь на свою горькую судьбу.
«Не плачь, сынок,- сказал старец, - я тебе помогу,
сделаю для тебя доброе дело. Но золотой хауз, о
котором ты говоришь, день и ночь охраняют дивы. Ты
его не сумеешь достать, тебе это не под силу. Я дам тебе
вот этот орех, ты вернешься домой, пойдешь с ним к
царю и спросишь, где нужно устроить хауз, пусть
укажет это место. Царь будет тебя ругать: «Где твой
хауз? Ты его принес?» - спросит он, а потом укажет
место. Ты подойди к этому месту и изо всей силы ударь
орехом об землю, и тут золотой хауз будет готов. Так
ты спасешь себя от лютой смерти». С этими словами
старец сунул мальчику за пазуху волшебный орех и
вмиг исчез, как будто его и не было. Проснулся сын
рыбака Хакима и первым долгом торопливо сунул руку
за пазуху, смотрит - и в самом деле там лежит орех.
Обрадовался мальчик и, не чувствуя боли ни в ногах, ни
в спине, пустился в обратный путь. Знакомым путем
было легче идти. Скоро он добрался до своего дома.
Смотрит - из хижины два царских палача вывели отца и
мать и погнали по дороге. Оказывается, царь и визирь,
не дождавшись мальчика с золотым хаузом, приказали
казнить рыбака Хакима и его жену. Мальчик сказал,
чтобы отпустили стариков, а сам пошел к царю. - Ну, где
твой хауз? - закричал в гневе царь. - А где вы хотите
устроить хауз? - спросил мальчик. Царь рассвирепел
еще больше, затопал, заорал: - Да у тебя же нет ничего в
руках, а ты еще спрашиваешь, где строить хауз?!
Палачей сюда! Этот крик услышал визирь, бросил все
свои дела и поспешил к царю. - О властелин мира! 353

сказал хитрый визирь. - Покажите этому мальчишке,
где должен быть хауз, посмотрим, что он сделает. - Вот
здесь устраивай! - сказал царь и указал на самое
красивое место среди сада. Мальчик подошел, вынул
из-за пазухи орех и ударил изо всех сил об землю. В тот
же миг на глазах у всех появился золотой хауз. Вокруг
хауза стояла золотая решетка и тут же были
расставлены золотые кресла. В самой середине хауза
кипела и била фонтаном вода, рассыпая кругом
бриллиантовые брызги. Царь очень обрадовался и
приказал мальчику вынуть из старого хауза обеих
рыбок и пустить их в золотой. Мальчик поймал рыбок и
только поднес к берегу, как обе рыбки, сверкнув
золотой чешуей, нырнули в прозрачную воду и
поплыли вокруг фонтана. Царь и все придворные
любовались золотым хаузом, рыбками и радовались.
Один только визирь не был рад. Злоба душила его, что
мальчик не погиб, а вернулся жив и невредим. Опять он
начал строить козни против мальчика. А мальчик
пошел домой и рассказал отцу и матери обо всем, что с
ним произошло.
Время шло. Сын рыбака Хакима подрос и стал
красивым юношей. Однажды визирь пришел к царю и
сказал: - О властелин мира! Благодаря моим советам вы
стали обладателем золотых рыбок и золотого хауза. Но
в вашем саду все еще не хватает самого главного, и вот
об этом-то я и хочу вам сказать. В одной стране есть
красавица пэри. Если вы прикажете разыскать и
доставить сюда эту красавицу, то в вашем саду уже
никаких недостатков не будет. - Кто же выполнит такое
дело? - спросил царь. - Выполнит тот же самый сын
старого рыбака, который принес хауз с золотыми
рыбками, - ответил визирь. Царь приказал немедленно
разыскать и привести юношу. - Ты выполнил для меня
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два дела, но есть еще одно. Ты пойдешь в царство пэри
и привезешь мне оттуда - красавицу пэри - приказал
царь. Юноша ничего не ответил и молча пошел домой.
Он не знал, где и как достать красавицу-пэри, и сказал
отцу про новый приказ царя. Крепко задумался рыбак
Хаким, думал-думал и наконец сказал: - Ты ничего не
принес визирю, а все отдал царю. За это визирь
добивается, чтобы царь казнил тебя. Но делать нечего,
иди к царю и проси опять несколько баранов,
несколько ослов, железные башмаки и железный посох.
Как получишь все это, отправляйся в дорогу. Ты уже
взрослый юноша, силы у тебя стало побольше, какнибудь справишься.
Юноша сделал так, как научил его отец: пошел к
царю и попросил баранов, ослов, железные башмаки и
железный посох. Царь приказал все выдать юноше без
промедления. Юноша сел верхом на осла, пустил
остальных ослов и баранов вперед и выехал за город на
большую дорогу. Долго он ехал и много проехал,
добрался до одного кишлака, смотрит - из него люди
бегут сломя голову, и старые, и малые, и мужчины, и
женщины, ну, словом, все - от семилетнего ребенка до
семидесятилетнего старика. Каждый из них схватил,
что под руку попало-кто вилы, кто топор, кто кетмень,
кто веревку,а мальчишки вооружились камнями, женщины - палками, скалками, кочергами, поварешками.
Спросил с удивлением юноша: - Что случилось? Куда
это вы? Никто ему не ответил. Начал расспрашивать
другого, третьего, его и слушать не стали: так все
спешили.
Позади всех отстал семилетний мальчуган. Подъехал
к нему юноша на своем осле, пристал: - Говори, куда
бегут? Мальчуган рассказал: - В нашу деревню
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повадился вор-великан, всех наших баев обворовал, все
имущество забрал. До сих пор никто его не мог
поймать, а теперь поймали. Вот люди и бегут убивать
этого вора.
Юноша, недолго думая, тоже повернул осла и поехал
вслед за толпой, подгоняя своих ослов и баранов.
Подъехал, смотрит - стоит высокая виселица, вокруг
виселицы толпа народу, а под виселицей человек, и на
шее у него веревка. Старые и малые стоят с топорами и
тешами, и кетменями, а женщины с палками, скалками,
кочергами, поварешками - все уставились на вора и не
спускают с него глаз. Юноша отогнал баранов и ослов в
сторонку, пробрался сквозь толпу и подошел к вору.
Тут люди рассказали ему, что это такой ловкий ворвеликан - всем ворам вор. Если побежит, то ни на каком
скакуне его не догонишь. Сорок баранов на завтрак ему
не хватает.
Но сейчас вор стоял и не мог шевельнуться, потому
что на шее у него была крепко затянута петля. Юноша
крикнул людям, которые стояли под виселицей и
собирались вешать вора: - Не убивайте его! За сколько
вы продадите вора? Толпа зашумела. Сначала никто не
соглашался продать вора-великана. - Не надо!- кричали
баи. - За сколько бы мы его ни продали, за двадцать ли
баранов, за сорок ли, все равно он их у нас украдет и
опять каждую ночь будет воровать. Убить надо его! Но
те, кто были победнее, сказали: - Какая будет польза от
его смерти, лучше продадим его этому юноше. Как баикрикуны ни старались, не удалось им убить воравеликана, В конце-концов юноша отдал всех своих
ослов и баранов, и вора освободили.
Но как только сняли с его шеи петлю, вор-великан
захохотал: «Ха- ха-ха-ха!» Вышел из толпы и снова
захохотал: «Хо-хо хо-хо!» Потом вдруг прыгнул в
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сторону и, захохотав в третий раз, кинулся бежать только его и видели. Лишившись всех баранов и ослов,
юноша вышел из толпы, постоял - постоял, надел себе
на ноги железные башмаки, взял в руки железный
посох и, опираясь на него, пошел куда глаза глядят.
Теперь послушайте про вора. Шел он и думал: «Зачем
этот юноша спас меня от смерти? Что за причина?»
Думал он думал - и наконец, вернувшись назад,
разыскал юношу и начал его расспрашивать, откуда он,
куда и зачем идет. Юноша рассказал все. Тогда вор
предложил: - Садись мне на плечи! Юноша кое-как
вскарабкался на плечи великана, и он помчался во весь
дух. Вскоре они очутились около высокого железного
дома. Вор открыл железные ворота и вошел во двор.
Зарезал он сорок баранов, сварил и начал есть. Юноша
не успел оглянуться, как от баранов остались одни
только косточки.
Отдохнув немного, вор сказал юноше: - Я достану
тебе девушку-пэри. Жди меня здесь. С этими словами
он выскочил за ворота и побежал. Долго бежал вор
напрямик без дороги и наконец добежал до большого,
окруженного высокой стеной замка. Здесь жила
красавица-пэри. Подойдя к воротам, вор постучал
потихоньку и отошел в сторону. Вдруг открылась
калитка, и из нее вышел див. Вор ударил дива и убил.
его с одного маху. Войдя во двор, он наткнулся на сорок
дивов и схватился с ними врукопашную. Убив всех
дивов, он открыл дверь и вошел в комнату. Там сидела
красивая пэри. Она давно уже не видела людей, и
спросила вора-великана, как он попал сюда? Вор
рассказал ей все по порядку, вывел пэри из комнаты,
сел с ней на коня и привез к юноше.

357

Теперь надо было отправляться в обратный путь.
Вор дал юноше и девушке волшебного коня-скакуна. Только не прикасайтесь к поводьям! - предупредил он и
убежал. Сел юноша на коня и подал руку пэри, чтобы
помочь ей, но нечаянно задел за поводья. Вдуг
поднялся сильный ветер, пыль завертелась вихрем. Тут
в небе появились три голубя, подхватили девушку,
полетели с ней к высоким горам и скрылись в пещере.
Юноша растерялся и не знал, что делать и как
теперь найти пэри. Между тем вор-великан отбежал не
так далеко. Он заметил, что случилась беда, в один миг
примчался к юноше и спросил, в какую сторону улетели
голуби с девушкой. Юноша рассказал, как было дело, и
указал ему пещеру. Вор подбежал к пещере и громко
крикнул: - Выходи, добрая пэри, я здесь! Но пэри в
темноте не могла найти дорогу к выходу. Тогда
великан научил ее, как выйти из пещеры. Пэри вышла и
сказала: - Я не могу ехать с юношей, за мной гонятся
дивы. - Ну хорошо, - посоветовал великан, - тогда жди.
Как только явятся дивы, спроси их, почему у людей
душа в самом человеке, а у дива одно только тело, а
душа в другом месте. Они будут молчать, а ты спроси
еще раз, где спрятана их душа. Если они не скажут, то
ты плачь и добивайся, чтобы сказали. Тогда они
откроют тебе свою тайну. Как только узнаешь, выйди и
скажи мне. - Научив пэри, что и как нужно сделать, вор
вернулся к юноше. Когда явились дивы, пэри спросила
их, где находятся души у дивов. Дивы заподозрили чтото недоброе и сначала не хотели ей говорить, но
посоветовались и пришли к такому мнению: «Ну что
может сделать эта слабая девушка? Бояться нам
нечего». Старший див подозвал девушку к выходу из
пещеры и показал: - Вон там, видишь, сейчас же за
оврагом растет высокая чинара, а под той чинарой
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родник, а в роднике сундучок. В этом-то сундучке и
хранятся наши души. Если подойти и раскачать чинару,
тотчас же золотая рыбка махнет своим хвостом и
выбросит из воды сундучок. Девушка обрадовалась,
угостила дивов вином. Они напились допьяна и
заснули. Тогда пэри вышла из пещеры и рассказала
вору-великану, где хранятся души дивов. Великан
подбежал к чинаре и ударил по стволу ногой с такой
яростью, что дерево свалилось на землю. В тот же миг
золотая рыбка махнула хвостом и выбросила сундучок
на берег. Вор сломал сундучок, вынул души дивов и
помчался во всю прыть к юноше. Забегали, закричали
дивы. «Ой, спина разламывается!» - стонали одни дивы.
«Ох, болит голова!» - охали другие. Прибежали они к
вору, повалились ему в ноги, ударились об землю
лбами и завыли: - Не убивай нас! Приказывай, сделаем
все, что захочешь! - Сейчас же разыщите пэри и
принесите сюда. Если не принесете, пропали ваши
души!-грозно крикнул вор.
Вмиг дивы исчезли, словно их и не было. Но не успел
вор чихнуть, как они уже примчались назад вместе с
пэри. Вор-великан отдал красавице пэри души дивов,
распрощался с юношей и проводил их в обратный путь.
Наконец юноша прибыл в свою родную страну в
хижину своего отца Хакима. Услыхал об этом царь и
приказал немедленно доставить пэри во дворец. Но
юноша не захотел отдавать девушку царю, и тогда царь
приказал своим воинам поймать юношу, связать его по
рукам и ногам, привести во дворец живым или
мертвым вместе с прекрасной пэри. Пришлось юноше с
пэри прятаться в речных зарослях.
Между тем вор-великан, узнав, что юношу
разыскивают царские воины и вот-вот поймают, во
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весь дух помчался на выручку. А пэри схватила души
дивов и давай их жать руками. Вмиг прилетели
перепуганные дивы, набросились по приказу пэри на
царских воинов, и началась страшная битва. Много
было воинов у царя, и победа уже склонилась на их
сторону, ослабели дивы. Но тут примчался вор-великан,
разметал царское войско. Царь и визирь погибли в
битве, а сын старого рыбака стал править страной и
женился на красавице пэри. Вор бросил свое воровское
дело и поступил на службу к молодому царю. Таким
образом, все достигли своих целей и желаний.
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ҲАСАН ва ҲУСАН
АСАН мен ҮСЕН
ХАСАН и ХУСАН
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ҲАСАН ва ҲУСАН
Бир бор экан, бир йўқ экан, бурунги замонда хоқони
Чин деган томонда Ю-Сан-Чин деган подшоҳ ўтган
экан. Унинг яхши кўрган Ю-Чин-Сан деган доно вазири
бор экан. Ҳар икковининг ҳам ёшлари анчага бориб
қолган бўлишига қарамай, фарзандлари йўқ экан.
Кунларнинг бирида подшоҳ ўз уламолари билан узоқ
томонларга овга кетибди. Подшоҳ билан вазир
икковлари
фарзандлари
туғилганидан
хабар
келмагунча, овдан қайтмасликка қарор қилишибди.
Агар икковларининг ҳам фарзандлари ўғил бўлса
бирига Ҳасан, иккинчисига Ҳусан деб от қўйиб, ака-ука
қилмоқчи бўлишибди. Иккови ҳам қиз бўлса, Фотима ва
Зуҳра деб от қўйиб, опа-сингил, агар бири ўғил, бири
қиз бўлса, бирини Тоҳир, бирини Зуҳра деб от
қўймоқчи бўлишиб, аҳдномага имзо чекиб, муҳр
босишибди.
Кунлар, ойлар ўтибди. Бир куни чопар келиб подшоҳ
билан вазирга маликалари ўғил туғганлиги ҳақида
севинчли хабар келтириб, уларни хурсанд қилибди.
Аҳдларига биноан подшоҳнинг ўғлига Ҳасан, вазирнинг
ўғлига Ҳусан деб ном қўйишибди. Подшоҳ билан вазир
уйларига келиб етти кеча-ю етти кундуз элга тўй
беришибди.
Болаларининг тарбиясига алоҳида эътибор бериб,
уларнинг ҳар қайсисига яхши тарбиячи энагалар,
табиблар қўйибди. Болаларни бир-биридан ажратмасдан тарбия беришибди. Ҳатто қайси бири кимнинг
фарзанди эканини ҳам билдирмас эканлар. Болалар
катта бўлгандан кейин ўқишга беришибди. Уларга
ўқиш, ёзиш, ҳарбий ҳунар, давлатни бошқариш,
денгизда сузиш, дурадгорлик, чинний наққошлик,
темирчилик, қисқаси, ўша даврда мавжуд бўлган ҳамма
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ҳунарнинг ҳар биридан ўқитувчи ажратиб, ҳунар
ўргатила бошлабди. Бу болалар ҳунарларни шунчалик
қизиқиб ўрганар эканларки, ҳатто ўқитувчилари
уларнинг қайси бир ҳунарни яхши ўрганаётганликлари
тўғрисида суҳбатлашганларида, ҳар бири ўз ҳунарини
яхши ўрганаётганини айтар эканлар.
Болалар ўн етти ёшга кирганда ҳамма ҳунарларни
ўрганиб бўлиб, саёҳат қилишга қарор қилишибди.
Сафарга катта тайёргарлик кўришибди. Яхши тулпор
отларни миниб, хуржунларини қимматбаҳо тошларга
тўлдириб, жангчи қуроллари ва кийимларини кийиб,
ёнларига йўлдош ҳам олмай, иккови жануб томонга
қараб жўнашибди. Кун юриб, ой юриб, жарлардан,
қорли баланд тоғлардан, чўл-у биёбонлардан ошиб,
Бухоро деган шаҳарга келиб етибдилар. Отларига дам
бериб, ўзлари ҳам бироз дам олмоқчи бўлиб, шаҳарнинг
кунчиқар томонидаги бир кулбанинг эшигини
қоқибдилар. Чол-у кампир уларга эшик очибди. Ҳасан
билан Ҳусан одоб билан саломлашганларидан кейин,
ўзларининг узоқ сафардан келаётганликларини ва шу
ерда
дам
олиб
кетмоқчи
эканликларини
билдирибдилар. Чол-кампирнинг фарзандлари йўқ
экан. Буларнинг ўзларига фарзанд бўлишини илтимос
қилишибди. Ака-ука ҳам уларнинг илтимосини қабул
қилиб, ота ва она дейдиган бўлишибди. Ўзларининг
жангчи кийимларини ечиб қўйиб, маҳаллий кийимлар
сотиб олиб кийишибди. Бир қанча вақт шу ерда
яшашибди.
Кунларнинг
бирида
Ҳусан
кўчага
чиқса,
одамларнинг «Ана келди», «Қоч, ўласан», «Отади,
яширин», деган ваҳимали ҳайқириқларини эшитибди.
Ҳусаннинг қўлида қуроли, устида жангчи кийими
йўқлиги сабабли у ҳам ўзини пана жойга олишга
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мажбур бўлибди. Кейин кампирнинг олдига кириб,
кўчада бўлган воқеани гапириб бериб:
- Она, кўчада одамлар нимага шунча ваҳимага тушиб
қочадилар? - деб сўрабди.
Кампир бу воқеанинг уларга ҳеч тааллуқли
бўлмаганидан аниқ жавоб бермабди. Лекин ака-ука шу
бўлган
воқеани
тушунтириб
беришни
талаб
қилибдилар.
Шунда кампир: - Бухоро хони - Усмонхоннинг якка-ю
ягона Моҳинбону исмли чиройли қизи бор. У ҳафтада
бир мартаба безатилган туяда соқчилар билан
ҳаммомга боради. Юзига етти қават парда тутилганига
қарамай, кимки унга қараса, хон: «Сен нима учун
номаҳрам кўзинг билан менинг қизимга қарайсан?» деб
шу кишини ўлимга буюради. Шу сабабли одамлар
қочадилар, - дебди. Ҳасан бу сўзни эшитиши билан
Моҳинбонуни кўрмай ошиқ-у беқарор бўлиб қолибди.
Овқат ҳам емай, бир неча кун ичида бир неча ой касал
ётган бемордек озиб қолибди. Акасининг бундай ҳолга
тушиши Ҳусанни ҳам қаттиқ ташвишга солибди.
Хоннинг саройига совчи юборишнинг иложи
бўлмаганлигидан Ҳусан Моҳинбону билан қандай бўлса
ҳам
гаплашиш
йўлини
қидира
бошлабди.
Моҳинбонунинг
Зулҳижжа
деган
ўқитувчиси
борлигини суриштириб билиб, унинг турар жойини
аниқлабди. Бозордан бир газ шойи сотиб олиб онасига
бериб, учта халта тиктирибди. Ҳар бир халтани
қимматбаҳо тошлар билан тўлдирибди. Бир куни
кечаси халталардан бирини олиб, шу ўқитувчисининг
уйига борибди, у деразани очиб қўйиб ухлаб қолган
экан. Ҳусан халтани секин деразанинг устига қўйиб
кетибди. Ўқитувчи эрта билан дераза устида бир халта
қимматбаҳо тошларни кўриб ҳайрон қолибди. Аммо
ким, нима учун бу халтани қўйиб кетганлигини
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билмабди. Эртаси куни синаш учун деразани яна очиқ
қолдириб ухламай пойлаб ётибди. Лекин уйқу зўрлик
қилиб ухлаб қолибди. Эрта билан қараса, яна бир халта
пайдо бўлибди. Учинчи куни деразани очиқ қўйиб
пойлаб ётибди. Уйқуси кела бошлагандан кейин
жимжилоғини пичоқ билан кесиб, ярасига туз сепиб
уйқусини қочирибди. Ярим кечадан ўтгандан кейин,
деразадан бир қўл халтани ичкарига узатибди.
Ўқитувчи тезлик билан қўлни тутиб олиб: - Кимсан,
менда нима арзинг бор? - дебди.
Ҳусан ичкарига кириб воқеани гапириб берибди.
Ўқитувчи:
- Эртага туш пайтида шаҳзода кийимларини кийиб
келиб, эшикни секин очиб қаранглар. Агар қиз айланиб
қараб мулойимгина «Булар кимлар, нима қилиб
юришибди?» деса, ичкарига кириб ўтиринглар. Мен
унга воқеани гапириб бераман. Агар «Булар кимлар,
бевақт келибди?» деса, яхшиси тезроқ қочиб кетинглар.
Бўлмаса, сизни ҳам, мени ҳам ўлдиради, — дебди. Ҳусан
калаванинг учи топилганлигидан хур-санд бўлиб, уйига
бориб воқеани акасига гапирибди. Ака-ука эртаси куни
ўқитувчининг уйига келишибди. Секин эшикни очиб
қарашибди. Қиз уларга қайрилиб қараб, бир сесканиб
кетибди, мулойимгина: - Булар кимлар, нима қилиб
юрибдилар, - деб сўрабди. Эшик олдида қимирламай
турган ака-ука қўғирчоққа жон киргандай бирдан
қўзғалиб ичкарига кириб ўтирибди. Ўқитувчи бўлган
воқеани қизга гапириб берибди. Шунда қиз бир чуқур
оҳ тортиб: - Мени отам эртага араб халифасининг ўғли
Абдулмаликка тўй қилиб бериб юборади. Мен қандай
қилиб сизга ваъда қиламан, агар Ҳусан мени акасига
олиб беришни истаса, бир шартимни бажарсин. Мени
эртага
карвон
билан
Арабистонга
олиб
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кетаётганларида мозор ёнидан ўтамиз, ўша вақтда мен
онамнинг қабрини кўриб кетишни сўрайман. Сизлар шу
мозорга бориб ўтирасиз. Мен мозорга киришим билан
Ҳусан менинг уст-бошимни кийиб чиқиб менинг
ўрнимга карвон билан ўтириб кетади. Кейин Ҳусан
ўзини қайси йўл билан бўлса ҳам қутқариб олади. Биз
эса Ҳасан билан мозорда қоламиз, - дебди.
Эртаси ака-ука мўлжалланган вақтда мозорга бориб,
қизнинг келишини кутиб ўтиришибди. Моҳинбону эса
мозорга яқинлашиш билан «дод» деб йиғлаб
юборибди-да, онасининг яқинда ўлганини, унинг
қабрини зиёрат қилиб кетиши кераклигини айтибди.
Карвонлар туяларини чўктириб келинни туядан
туширибдилар. Моҳинбонунинг мозорга кириб зиёрат
қилишига жавоб берибдилар. Моҳинбону мозорга
кириши билан Ҳусан унинг кийимларини кийиб,
паранжисини ёпиниб йиғлаб-йиғлаб туяга миниб,
Арабистонга кетибди. Боргандан кейин келинни яхши
кутиб олишибди. Етти кеча-ю етти кундуз тўй бериб,
куёвни келтиришибди, шунда «келин» онасининг
яқинда ўлганлиги учун қирқ кеча-ю қирқ кундуз аза
тутишини, аза вақтида эркак киши қараса гуноҳ
ҳисобланишини айтиб, қирқ кунга муҳлат сўрабди.
Куёв ҳам рози бўлибди. «Келин» зерикиб қолмасин деб,
синглиси Зулайҳони ёнига қўйибди. Бир неча кун
ўтгандан кейин Ҳусан Зулайҳога ўз сирини очиб, ундан
ёрдам сўрабди. Зулайҳо ўзининг ундан ажралишини
истамай, у билан бирга кетмоқчи бўлганлигини
айтибди. Иккови қочмоқчи бўлишибди. Зулайҳо отаси
ва акаси олдига бориб, келин ойиси билан бир ҳафта
саёҳат қилиб келишга рухсат олибди. Отаси уларни
тулпор отларга миндириб, бир неча канизак, бир неча
соқчилар билан саёҳатга жўнатибди. Бир қанча йўл
юриб,
саёҳат
тайинланган
жойга
етибдилар.
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Хушманзара бир жойни танлаб, чодир қурибдилар.
Кечаси овқатдан кейин ётиб ухлашибди. Фақат «келин»
билан Зулайҳо ҳамда сезгир соқчилар ухлашмабди.
Соқчиларнинг ухлашини кутиб кўп вақт пойлаб
ўтиришибди. Лекин соқчилар ҳеч ухламагандан кейин
Ҳусан чиқиб усталик билан уларни уҳлатибди. Иккови
ҳам эркак-лар кийимини кийиб, қуролларини олиб,
отларига миниб «Ё Бухоро, қайдасан» деб йўлга
тушибди. Дарё-ю кўллар, дашт-у чўллар, адир-у тоғлар,
гулзор-у боғларни ўтиб, эсон-омон манзилларига
етибдилар.
Араб халифаси келин билан қиз саёҳатдан қайтиб
келмагандан кейин уларни қидириб топишга чопарлар
юборибди. Чопарлар келиб кўриб, халифага воқеани
бориб айтибди. Халифанинг жаҳли чиқиб, жаҳонни
бузгудек бўлиб, Бухоро хонига қарши урушга
тайёрланибди. Лашкар тўплаб йўлга чиқибди. Тез кун
ичида Бухорога етиб, қалъани қамал қилиб, хонга нома
юборибди. Номада: «Бир кеча-ю кундуз ичида Бухоро
сўзсиз таслим бўлмаса, бешикдаги боладан тортиб, энг
қари чолларигача қиличдан ўтказаман, шаҳарнинг
кулини кўкка совураман», деб ёзибди.
Бу воқеадан бехабар Бухоро хони ўзича мулоҳаза
қилиб: «Бу баднафс халифага хирож тўласам, қизимни
берсам, яна менинг тахт-у бахтимга чанг солмоқчи.
Номардларча дорда қузғунга ем бўлгунча, жанг
майдонида мардларча жанг қилиб ўлмоқ аъло», деб
тезлик билан лашкарларини тўплаб қарши чиқибди.
Араб лашкарлари узоқ йўл юриб чарчаганликларига
қарамай, кўп жанг қилиб чиниққан, интизомли, бераҳм
кишилар бўлгани учун Бухорога бостириб кириб
хоннинг саройига яқинлашибдилар. Моҳинбону бу
воқеани эшитиб Ҳасан билан Ҳусанга қараб: - Сизнинг
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мардлигингиздан
шу
ерга
келган
эдик,
номардлигингиз
туфайли
мамлакатимиз
қонга
беланиб, душманга оёқ ости бўлмоқда! - дебди.
Моҳинбонунинг бу сўзидан таъсирланган Ҳасан билан
Ҳусан уруш кийимларини кийиб, найза ва қиличларини
олиб, отларини миниб, жанг майдонига чиқибдилар.
Кўп вақтдан бери тўпланиб қолган кучларини ишга
солиб, усталик билан жанг қила бошлабдилар.
Бухороликлар нотаниш лашкарбошиларнинг жанг
майдонига кирганларини кўриб қатъий ҳужумга
ўтибдилар.
Арабларни
қалъадан
ташқарига
сурибдилар. Чопарлар келиб ўз хонларидан суюнчи
олибди. Кутилмаган ғалабадан хон жуда хурсанд
бўлибди. Шу билан Араб аскарлари зўрға қочиб
қутулибди.
Жанг тамом бўлгандан кейин Бухоро хони ясовуллар бошлиғини чақириб, хонликни оғир аҳволдан
қутқаришга ёрдам берган икки қаҳрамонни топиб
келишга буюрибди. Лекин қанча қидирсалар ҳам топа
олмабдилар. Жанг майдонида уларни кўрган жангчи ва
лашкарбошилар, улар жанг майдонида қандай пайдо
бўлган бўлсалар, шундай ғойиб бўлганликларини
айтибдилар.
Шаҳарнинг
ҳамма
карвонсарой,
меҳмонхона, мусофирхоналарини текширибдилар. Ҳеч
қаердан топа олмабдилар.
Шунда хон: «Улар ким бўлса ҳам юртимизнинг
кишилари эмас», деб тезлик билан топишни талаб
қилибди. Ўлимдан қўрққан ясовулбоши ҳамма
ясовулларини тўплаб қидиришга киришибди. Ҳамма
жойни
қидириб
топа
олмаганларидан
кейин
ясовулларнинг бир кексаси фақат шаҳарнинг нариги
чеккасидаги бир чол-у кампирнинг уйи қолганлиги,
лекин уларнинг ўғли йўқлигини айтибди. Ясовулбоши
шу чол-кампирнинг уйини ҳам бориб кўришни
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ясовулларга буюрибди. Бу ташландиқ кулбадан
қувончли натижа чиқишига умид қилмасалар ҳам,
буйруқни бажаришга мажбур бўлишиб, ясовуллардан
уч киши жўнабди. Бориб у ерда хоннинг қизи
Моҳинбону билан араб халифасининг қизи Зулайҳо ва
икки нотаниш паҳлавон йигит ўтирганини кўришибди.
Бу севинчли воқеа-ни хонга етказишибди. Хон уларни
олиб келишни буюрибди. Улар келгандан кейин хон:
«Менинг
хонлигимни
ҳалокатдан
қутқариб
қолганингиз учун сизлардан бирингиз хонлик
қилишингиз лозим», дебди. Ака-ука қаршилик
қилишига қарамай, тожини Ҳасанга кийдирибди.
Ҳусанни ўнг қўл вазир, хон ўзини чап қўл вазир, чолни
эса хазиначи қилиб тайинлабди. Қирқ кеча-ю қирқ
кундуз тўй қилиб, тинч ҳаёт кечира бошлабдилар.
Кунларнинг бирида ака-ука гаплашиб ўтириб:
«Ватанимиздан чиқиб кетганимизга кўп йиллар бўлиб
кетди. Ота-оналаримизнинг ҳолидан хабар ҳам
олганимиз йўқ», дейишибди-да, Ҳусан бориб отаоналаридан хабар олиб келмоқчи бўлибди. Бу хабарни
эшитган Зулайҳо ҳам: «Мен сиздан ажралиб қолмайман», дебди. Ҳусаннинг йўл узоқ ва оғир дейишига
қарамай, ўз сўзида маҳкам туриб, Зулайҳо ҳам, канизак
ва соқчиларини олиб йўлга чиқибди. Бир жойда тўхтаб
овқатланишибди. Бироз ухлагандан кейин Ҳусан
уйғониб қараса, Зулайҳонинг билагига боғлаб қўйилган
Ҳусаннинг оти ёзилган қимматбаҳо узукни бир
зағизғон келиб ечаётганини кўрибди. Ҳусан ўрнидан
туриб зағизғонни ҳайдаб юбормоқчи бўлганда,
зағизғон рўмолчани ечиб олиб кетибди. Ҳусан унинг
орқасидан қувлабди. Тонготар пайтида зағизғон бир
равотга келиб тушибди. Ҳусан равотни айланиб юриб
киришга на эшик, на дарича топа олмабди. Қараса, бир
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ариқ орқали равотга сув оқиб кираётибди. Ҳусан шу
ариқдан ичкарига кирибди. Равот ичида соч-соқоли
оқарган, кийимлари жулдур бўлиб кетган бир чол
турган эмиш, чолга салом берибди. Чол Ҳусанни кўриб
ҳайрон бўлиб: - Эй одамзод, бу ерга қайдин келдинг? дебди. Ҳусан: - Мен бу ерга Бухородан келдим, - дебди.
Чол: - Эй ўғлим, Бухоро бу ердан олти ойлик йўл. Бу жой
эса, девларнинг макони, - деб, Ҳусаннинг қандай
келганини сўрабди.
Ҳусан бўлган воқеани айтиб берибди. Чол: - Сен
зағизғонни эмас, девни қувлабсан, қувлаганинг ҳам
йўқ, елкасига миниб келгансан. Сенинг кўзингга
шундай кўринган, - дебди ва ўзининг Эрон
подшосининг ўғли Умар ал-Амал Фирузий эканини, у
ҳам худди шундай қилиб келиб қолганини ҳикоя
қилибди. Битта эдим, иккита бўлдик. Энди
зерикмаймиз, инсонларча гапириш ҳам эсимиздан
чиқмайди, - деб хурсанд бўлибди. Шундай қилиб улар
бирга яшай бошлабди. Энди гапни Зулайҳодан
эшитинг.
Зулайҳо қараса, ёнида Ҳусан йўқ. Бирор ерга
кетгандир, деб бироз кутибди. Лекин Ҳусан
келмаганидан кейин «Мени сафарга бирга олиб
кетишга рози бўлмаган эди. Шунинг учун мени ёлғиз
ташлаб кетган бўлса керак», деб ўйлабди. Қараса,
Ҳусаннинг жангчи кийимлари шу ерда қолибди, ҳайрон
бўлиб энди нима қилиш кераклигини ўйлабди. Вақт
жуда қисқа бўлганидан, тезда бир қарорга келибди.
Ҳусаннинг жангчи кийимларини кийиб, бир неча
кунлик овқат олиб, яхши тулпор отини миниб Ҳусанни
қидириб кетибди. Соқчилар уйғониб, нима ҳодиса
бўлганини тушуниб олгунларича Зулайҳо қоронғу
тунда узоқ жойларга кетиб қолибди. Соқчилар қанча
бош қотирсалар ҳам нима ҳодиса бўлганини била
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олмабдилар. Фақат Ҳусан билан Зулайҳо ва бир от йўқ,
Зулайҳонинг кийимлари шу ерда қолибди. Соқчилар:
«Бухорога қайтиб борсак, нима воқеа бўлганлигини
айтиб бера олмасак, айбдор бўлиб қузғунларга ем
бўлгандан кўра, ҳаммамиз ҳар томонга тарқалиб
кетганимиз яхшироқ», деб маслаҳатлашиб ҳар томонга
тарқалиб кетишибди. Канизаклар ҳам кетибди.
Зулайҳо кўп оғир йўллардан ўтиб, Ҳиндистон
мамлакатига борибди. Ўзини араб халифалигидан
норози бўлиб қочиб кетган лашкарбоши - Зоҳир Ботир
Зулули деб таништирибди. Бу хабарни ҳинд шоҳи Радж
Чандрага билдирибдилар. Ҳинд шоҳи уни ёнига
чақириб олиб, ўзининг қариб қолганлигини, ўғли
йўқлиги, фақат Радха исмли қизигина борлигини, шу
қизи Радхага уйланиб ўз тахтига ўтиришини таклиф
қилибди. Зоҳир Ботир ноилож рози бўлибди. Шоҳ етти
кеча-ю етти кундуз тўй қилиб, қизини берибди. Тож
кийдириш маросимини ҳам ўтказибди. Тўйдан кейин
Зоҳир Ботир Радхага ўз сирини очиб, бошидан ўтган
воқеани гапириб берибди. Агарда Ҳусан топилса унинг
билан бирга яшаб, Радхани эса ўзининг акаси
Абдулмаликка олиб беришга ваъда берибди. Ҳар
иккиси бу гапларни сир сақлашга аҳд қилишибди.
Кунларнинг бирида Ҳусан равотда гулларга қараб
юрганида икки зағизғоннинг қувлашиб келганини ва
бири бошқасини ўлдирганини, иккинчи жойда эса бир
тугунчани кўмиб кетганини кўриб қолибди. Ҳусан
бориб тугунчани олиб қараса, ўзининг Зулайҳога
берган узуги чиқибди. Бу воқеани чолга бориб айтибди.
Чол: - Бизнинг девнинг душманлари кўп эди. Улар уни
ўлдирибдилар, энди сен қутулибсан. Кетишинг мумкин.
Шу яқин жойда бир дарё бор. Ҳар уч ойда бир мартаба
кема келади, - дебди. Ҳусан девнинг хазинасидан бир
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халтачага қимматбаҳо тошларни тўлдириб, узукни ҳам
шу халтачага солиб, кема келар вақтида дарё томонга
кетибди. Дарё ёнига келса, кема келиб турган экан.
Халтачани кемага қўйиб, чол билан хайрлашиб келиш
учун қайтибди. Кема келганини айтиб, чолдан оқ йўл
тилашини сўрабди. Шу вақтда чол: «Яна бир ўзим
қоламан, энди қандай қилиб тураман?» деб юраги
ёрилиб ўлиб қолибди. Чолнинг ўлигини кўммай
қолдириб кетиш инсофдан эмас, деб чолни кўмишга
киришибди. Чолни кўмгандан кейин дарё ёнига борса,
кема кетиб қолибди. Кемачилар бир эмас, бир ярим
соатгача кутиб, охири келмаганидан кейин кетиб
қолган экан. Ҳусан энди қай ерга боришини, нима
қилишини бил-май, дарё ёнидаги бир тош устида
ўтирганича қолаверибди.
Зоҳир Ботир давлат ишининг ҳамма соҳалари билан
бирма-бир танишибди. Кунларнинг бирида ўткинчи
кемалардан тушган хирожларни текширмоқчи бўлиб,
кемалар тўхтайдиган жойга борибди. Келган савдо
кемаларини текшира бошлабди. Ҳамма молларни
текширибди. Бир халтанинг эгаси топилмабди.
Кемачилардан
халтачанинг
эгасини
сўрабди.
Кемачилар бир одам халтани кемага қўйиб кетганини,
бир соатдан кейин келаман деб, қайтиб келмаганини
айтишибди. Зоҳир Ботир халтани очиб қараб, ўзининг
узугини кўрибди. Нима қилишини билмай кема
бошлиғини чақирибди. Тезлик билан кемани бўшатиш
ва уч кун муҳлат ичида халтанинг эгасини топиб
келишни буюрибди. Кемачи ноилож буйруқни
бажаришга мажбур бўлибди. Кемачилар қайтиб бориб
қарасалар, Ҳусан ҳали ҳам шу тош устида ўтирган экан.
Кемачилар йигитга: «Сен бизни шунча овора қилдинг,
аҳмоқ», - деб уриб-сўкиб кемага солиб олиб кетишибди,
кемани мўлжалланган вақтда етказишибди. Зоҳир
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Ботир кемачига жавоб бериб юбориб, Ҳусанни
ювинтириб,
кийинтиришни
хизматкорларига
буюрибди. Ҳусаннинг топилганлиги тўғрисида Радхага
хабар юборибди. Кейин бу воқеани оталарига ҳам
билдириб, ўзларининг мақсадларини айтишибди. Радж
Чандра аввал уларнинг гапларига ишонмабди, сўнгра
«Ақлларингга балли, қизларим, сизга офарин» деб
улардан жуда хурсанд бўлибди. Ҳусанни подшоҳнинг
олдига олиб келишибди. Зоҳир Ботир Ҳусанни
синамоқчи бўлиб: «Яхши йигит, қаерликсиз, қайси
томонга кетаётибсиз?» дебди. Ҳусан ўзининг бошидан
ўтган воқеани айтиб берибди. Зулайҳо: «Агар
хотинингиз топилса, нима қилар эдингиз?» дебди.
Ҳусан: «Агар мени кутган бўлса, албатта, яна унинг
билан ўз ҳаётимни боғлар эдим», дебди. Шунда Зулайҳо
бошидаги тожини олиб, тож остидаги яшириб қўйган
сочларини тушириб юборибди. Иккови топишиб бирбири билан кўришиб, бошларидан ўтганларни бирбирига гапириб беришибди. Эртаси куни Ҳусанга тож
кийдириш маросими ўтказилибди. Ҳусан бўлиб ўтган
воқеаларни баён қилиб Хитойга, Бухорога, Арабистонга
чопарлар юборибди.
Араб халифаси номани олган замоно ўғлига Радхани
сўраб совчи юборибди. Бир қанча кундан кейин катта
тўй-томошалар бўлибди. Тўйга Хитойдан, Бухородан
меҳмонлар келибди. Тўйдан кейин тўрт мамлакат
вакиллари бир жойга тўпланиб, бундан кейин бирбирлари билан урушмаслик ҳамда савдо алоқаларини
яхшилаш ҳақида аҳднома тузиб, муҳр босибдилар. Шу
билан ҳаммалари мурод-у мақсад-ларига етишибди.
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АСАН мен ҮСЕН
Болды ма, болмады ма белгісіз, өте ерте замандарда
Шын империясының бір патшасы болыпты. Оның өте
ақылды да дана Учансан деген сүйікті уәзірі бар екен.
Патша пен оның уәзірінде бала болмапты, соған олар
қатты қайғырады екен. Бірде патша пен уәзірі
жұбайларының ана болуға дайындалып жүргендерін
біліпті. Ючансан мен Учансан өздерінің әке болғаны
туралы хабар келгенше астанаға оралмауға серт беріп,
алыс жерлерге аңға шығып кетеді. Сол уақыттарда
Ючансан мен Учансан егер екеуінде де ұл бала туылса,
оларды Асан мен Үсен деп атап, оларды ағалы-інілі деп,
ал егер екеуінде де қыз тулса, оларды Фатима мен
Зухра деп атап, апалы-сіңлілі деп, ал біреуінде қыз,
екіншісінде ұл туылса, Тахир мен Зухра деп ат қойып
оларды бесігінде атастырып қоюға серт береді. Осы
уәделерін патша пен уәзір шарт түрінде рәсімдеп,
мөрмен растайды да, аң аулаудың қызығына батып
жата береді.
Күн артынан күн, ай артынан ай өте береді,
күндердің бір күнінде шабарман келіп, Ючансан мен
Учансанға екеуінің де жұбайлары ұл туғанын
хабарлайды. Патша пен уәзірі қуаныштары қойнына
сыймай,
бір-бірін
шын
жүректен
құттықтап,
құшақтасады. Уәделескендей, патша ұлына Асан деген,
ал уәзірі - Үсен деген ат қояды. Ючансан мен Учансан аң
аулаудан тез арада елдеріне қайтып, жеті күн, жеті түн
ұлан-асыр той жасайды.
Ючансан мен Учансан өз балаларына тәжірибелі
талибтардан күтушілер тағайындайды. Балалар бірге
өсіп, бірге тәрбиеленеді. Ешкім олардың қайсы
патшатың, қайсы уәзірдің баласы екенін ажырата
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алмайтын еді. Оның үстіне, әкелері де оларды бірбірінен ажыратуға ешкімге ырық бермейтін.
Олар өскен кезде, мектепке берді. Елдегі ең танымал,
ең ақылды ұстаздар олардың сауатын ашып, сол
кезеңде бар барлық ғылымды, қолөнерін, өнерді
меңгертеді. Асан мен Үсен он екі жасқа келгенде, ең
үздік әскербасылар оларға соғыс өнерін меңгертеді.
Ай артынан ай, жыл артынан жыл өтеі. Балалар он
жеті жасқа толады, Шын елінде ежелден қалыптасқан
дәстүр бойынша, әкелері оларды саяхатқа жібереді.
Жиналуға көп күн кетеді. Хан сарайынан ең жақсы
жылқылар таңдалып алынады, қоржындар алтын мен
қымбат тастарға толтырылады, ең таңдаулы ұсталар
сауыттар мен қылыштар жасайды. Мінеки, ең оңында
Асан мен Үсен қастарына ешкімді ерітпей, өздері
күнбатысты бетке алып, жолға шығады.Олар күн, апта,
ай жүріп, қарлы таулардан, терең сайлардан, шексіз
далалар мен құмды шөлейттерден өтіп, бір қалаға
келеді. Жас жігіттер керуен сарайға тоқтап, аттарын
демалуға қойып, өздері жүрек жалғап алып, қаланы
аралауға шығады. Олар қаланың көшелерін аралап,
сарайлар мен медреселердің сұлулығына таңырқап,
кешке қарай шаршап, қаланың шығыс жағында
орналасқан шеткі кепе үйдің есігін қағады.
Есікті кемпір мен шал ашады. Асан мен Үсен сыпайы
амандасып, өздерінің алыс елден келгендерін айтып,
түнеп шығуға рұқсат сұрайды. Қарттарға жігіттер
қатты
ұнайды,
қариялар
Бұхара
қаласында
қалыптасқан дәстүр бойынша Асан мен Үсенді балаларымыз деп атай бастайды. Бұл өтініш жігіттердің
жанына жайлы тиіп, оларда кемпір-шалды ата-анамыз
деп атай бастайды. Сауыттарын шешіп, сол кезде
Бұхара қаласында киетін киім сатып алып, киінеді.
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Бірде сыртқа шыққан Үсен - Сақтан! - Тығыл! Өлесің!
деген айқайды есітеді. Бұл айқай ешқандай жақсылық
алып келмейтінін түсінген және өзімен бірге қаруы
болмаған Үсен үйге тез кетіп қалады.
- Анашым, - деп сұрады ол кемпірден, - неге көшедегі
адамдар айқайлап қашып, тығылады?
Осы кезде үйде болған Асан да мұның мәнісін
сұрайды.
Сол кезде кемпір былай дейді: - Мұны сендерге
білудің қажеті жоқ еді, мейлі, солай-ақ болсын, баяндап
берейін. Бұхара ханының Махинбану атты сұлу жалғыз
қызы бар. Апта сайын ол алтынмен апталған түйеге
мініп, атақты қыздардың қолпаштауымен, әскерлердің
күзетімен қала көшелерін аралап моншаға барады. Осы
кезде қала тұрғындарының бірі Махинбанудың жүзіне
көз салса, күзетшілер: «Сен ханның қызына ұятсыз
көздеріңді неге қадайсың?» деп ол адамда ұстап алып,
ханның бұйрығымен оны дарға асады. Міне, сондықтан
да қала тұрғындары ханның қызы Махинбанумен
кездесуден қорқып, ол туралы есіте салысмен: - Сақтан!
- Тығыл! Өлесің! - деп айқайлап, қашады. Кемпірдің
әңгімесінен кейін Асан Махинбануды көрмей-ақ оған
ғашық болады. Сол күннен бастап тамақ, су ішуден
қалып, қатты жүдеп, ауру адамға ұқсап қалады.
Асанның осындай халге түскені Үсенді қатты
қамықтырады, сөйтіп ол ханның қызымен қалайда
жолығуға бел байлайды. Ол Махинбанудың Зулхиджи
деген ұстазы бар екенін естиді. Соны білген Үсен
базардан бір кез жібек мата сатып алады да, кемпірден
үш дорба тігіп беруін өтінеді және олардың әрқайсысын асыл тастармен толтырады. Бірде ол Зулхиджи
ұстаздың үйіне білдіртпейкіріп, терезесінің алдына
дорбаның бірін білдіртпей қойып кетеді. Таңертең
дорбаны тауып алған ұстаз қатты таңырқайды. Ол енді
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бұл дорбалардың қайдан пайда болатынын және оны
кім қойып кететінін білгісі келеді. Ол енді түнде
ұйықтамай, дорбаның иесін күтуге бел байлайды,
дегенмен, тағы да ұйықтап қалады. Таңертең тұрса,
терезенің алдында асыл тастарға толы жаңа дорба
жатқанын көреді. Үшінші түні Зулхиджи түнде ұйықтап
қалмау үшін, шынашағын пышақпен кесіп, оған тұз
сеуіп қояды. Түн ортасында ол терезеден біреудің қолы
асыл астар толтырылған дорбаны қояйын деп
жатқанын көреді де, тез арада қолды ұстап алады да: Ей, сен кімсің, менен саған не керек? - деп сұрайды.
Үсен бөлмеге кіріп, Асан жайлы барлық жағдайды
айтып береді. Сол кезде Зулхиджи ұстаз былай дейді: Ертең түс ауа екеуің де барлық сауыт-саймандарыңды
киіп, менің бөлмемнің есігін сәл ашып, бөлмеге
бастарыңды тығып көрініңдер. Егер қыз сендерге
қарап, сыпайы түрде: «Ей, сендер кімсіңдер, не істеп
жүрсіңдер?» десе, бөлмеге батыл кіріп, отыра беріңдер.
Егер де ол «Бұлар кімдер, неге беймезгіл кезде келеді»
десе, сендер де, мен де қатты жазаға ұшыраймыз, тез
кетіп қалыңдар, - дейді. Үсен қолына осындай түйіннің
шешуі тигеннен кейін, риза болып, Асанға барып бар
жайды баяндап береді.
Келесі күні Асан мен Үсен Зулхиджи ұстаздың үйіне
барады. Олар есікті сәл ашып, бөлмеге бастарын
сұғады. Қыз оларға бұрылып, дір ете қалады да,
сыпайы түрде: - Ей, сендер кімсіңдер, не істеп жүрсіңдер? - деп сұрайды. Асан мен Үсен, Зулхиджи үшеуі
Махинбануға олардың кім екендерін және олармен
болған жағдайларды баяндап береді. Қыз қатты
күрсініп, - Әттең, әкем мені араб халифының баласына
ұзатқалы жатыр және ертең Арабияға жөнелтеді. - Егер
Үсен мені Асанға атастырғысы келсе, онда менің бір
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шартымды орындасын дейді. - Ертең мені Бұхарадан
шығарар кеде, мен шешемнің моласына баруға
сұранамын, оңаша болғым келеді деген сылтаумен
қасымдағы қызметшілерімді жіберіп, көйлегімді Үсенге
шешіп беремін. Ол менің көйлегімді киіп, керуенмен
бірге кетеді. Сосын ол қалай құтылудың жолын өзі
табады, ал керуен кеткен кезде біз Асан екеуіміз
үйленеміз дейді. Бұл ақыл барлығына ұнайды. Ертеңіне
ағайынды бауырлар уәделескен уақытта зиратқа
келіп, Махинбануды күтіп, тығылып жатады. Керуен
зиратқа жақындаған кезде, Махинбану жылап,
анасының моласына барып, онымен қоштасқысы
келетінін айтады. керуен басы Махинбануға ешнәрсе
айта алмайды, сөйтіп қыз анасының бейітіне кіріп
кетеді. Үсен оның киімін тез киіп алып, басына шалма
орап алып, жылап-сықтап, түйеге отырып, кете барады.
Керуен ары қарай жолын жалғастырады. Оны
Арабияда үлкен құрметпен қарсы алады. Жеті күн, жеті
түн ойын-сауық болады. Ақырында күйеу баланы алып
келеді. Сол кезде елдің барлығы қалыңдық деп ойлап
отырған Үсен жақында ғана өмірден озған анасын аза
тұтатындығын айтып, қырық күн, қырық түн мұрсат
алады. Күйеу жігіт келісімін береді және қалыңдық
жалғызсырамасын деп, оның қасына Зылиха деген
қарындасын қосады. Бірнеше күн өткеннен кейін Үсен
Зылихаға ішкі сырын ашады және көмек сұрайды. Ал
Зылиха Үсенді ұнатып қалады және оған көмектесіп
қана қоймай, онымен бірге қашып кетуді ойлайды. Ол
әкесіне бір аптаға қонаққа баратынын, өзімен бірге
болашақ жеңгесін ала кететінін айтады. Әкесі оларға
қызметші беруді және жеті күзетші бөлуге бұйырық
береді. Жолда олар бір әдемі жерге демалуға тоқтайды.
Осы жерде, лалагүлдер гүлдеп тұрған алаңқайға шатыр
құрып, кешкі астарын ішіп, ұйықтауға жатады. Олар
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күзетте тұрған жасақтардың ұйықтауын ұзақ күтеді,
бірақ шыдам-дары жетпейді. Сонда Үсен білдірмей
орнынан тұрып, күзеттегілерді түгел өлтіреді. Үсен мен
Зылиха ерлерше киініп, «Әй, Бұхара, қайдасың!» деп,
жолға шығады.
Олар шөл далалар, таулар мен тастардан аман-есен
өтіп, Бұхараға жетеді. Арабтың халифі қызы мен
келінінің ұзақ уақыт жоқ болғанына алаңдап, оларды
іздеуге адамдарды жібереді. Олар Зылиха мен келіннің
қашып кеткені туралы хабар алып келеді. Ашу қысқан
халиф әлемді төңкеріп жіберуге дайын еді, сөйтіп
Бұхараға соғыс ашады.
Қаланы қоршап алған халиф ханға мынандай хат
жібереді: «Егер бір тәуліктен кейін берілмесең,
жастарыңды да кәріңді де түгел қырып саламын, ал
Бұхараны өртеп, жермен-жексен етемін». Бұхараның
ханы халифтың ашулану себебін түсінбей, аң-таң
болады: - Мен ол ашкөз халифқа қанша салық төледім,
оның баласына қызымды бердім, ал ол бәрібір риза
емес, менің тағымды да тартып алмақшы. Дарға
асылып, қарғаларға жем болғанша, соғыста мерт
болған жақсы. Ол өзінің сарбаздарын жинап, қаланың
сыртына алып шығады. Бірақ араб халифатының
әскерлері тәжірибелі және аяушылық дегенді білмейтін
еді. Қым-қуат соғыстан кейін арабтар қалаға басып
кіріп, сарайдың қабырғаларына келіп қалады. Осындай
қайғылы жағдайды естіген Махинбану алдында үнтүнсіз тұрған Асан мен Үсенге: - Сендердің
ержүректіліктеріңнің арқасында барлығымыз өзіміздің
армандарымызға
жеттік,
енді
сендердің
қорқақтықтарыңның арқасында елім ата жауымыздың
аяғының астына тапталып жатыр, - дейді.
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Махинбанудың көзінен аққан ыстық жас Асан мен
Үсенді бей-жай қалдырмайды. Олар өздерінің
сауыттарын киіп, саймандарын алып, соғыс алаңына
шығады. Үлкен тапқырлықпен және ержүректілікпен
Асан мен Үсен жауға қырғидай тиеді. Олардың
ерліктерінен рух алған бұхаралық әскерлер қарсы
шабуылға шығып, арабтарды жеңіп, қаладан қуып
шығады. Халиф қорыққаннан қашып кетеді.
Соғыс біткеннен кейін Бұхараның ханы өзінің
әскербасын қаланы құтқарған екі батырды іздеп табуға
жұмсайды. Олар Асан мен Үсенді ұзақ іздейді. Оларды
соғыс алаңында көрген сарбаздар батырлардың
ғайыптан пайда болып, солай жоғалып кеткенін
айтады. Барлық керуен сарайларды, саяхатшыларға
арналған үйлерді тегіс тексереді, бірақ ешқандай
нәтиже болмайды. Батырлар жер жұтқандай ғайып
болады.
Сонда дін иелері ойланып, былай дейді: - Мүмкін
олар Әзірет пен Ілияс пайғамбарлар шығар. Бірақ хан
оларға былай дейді: - Егер олар Әзірет пен Ілияс болса,
бізге емес, арабтарға көмектесетін еді ғой. Бұл
солардың пайғамбарлары. Жоқ, бұл батырлар сөз жоқ,
шеттен келген батырлар. Солай деп тағы да оларды
іздеп табуға бұйрық береді. Ханның қаһарынан
қорыққан хан сарайының күзет басшысы өзінің қол
астындағыларды жинап алып, қаланы тағы да аралап
шығуға бұйрық береді. Барлық жерді іздеп шығады,
бірақ бұл жолы да таба алмайды. Бір адам сарай
күзетшісіне: - Есіме түсті, тақсыр. Қаланың оңтүстігінде
шеткі жақта кішкентай ескі лашықта бір кемпір мен
шал тұрады. Олардың кедейлігі соншалықты, олардың
үйіне, әдетте шеттен келгендер түспейді, бірақ сонда да
барып көру керек, - дейді.
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Күзет басшысы қарияларға өзі барады. Барса,
лашықта ханның қызы Махинбану, араб халифінің
қызы Зылиха және өздері іздеп жүрген екі батыр
отырғанын көреді. Оларды сол мезетте хан сарайына
алып барады. Хан қатты таң қалады, бірақ ойлана келіп,
былай дейді: - Сендер менің хандығымды күйреуден
құтқардыңдар, енді біреулерің хан болуларың керек.
Асанның қарсыласқанына қарамай, оның басына
өзінің тәжін кигізіп, Үсенді оң қол уәзір, өзін сол қол
уәзір, ал баяғы қарияны қазынашы етіп сайлайды. Олар
Асан мен Махинбану, Үсен мен Зылиханың үйленгенін
отыз күн ойынмен, қырық күн тойымен тойлап,
бейтітшілікте, бақытты ғұмыр кеше бастайды.
Бірде Асан Үсенге былай дейді: - Біздің Чиннан
кеткенімізге көп уақыт болды. Егер сен барып аяулы
ата-аналарымызды көріп қайтсаң дұрыс болар еді. Көп
уақыт өтпей Үсен жолға жинала бастайды. Мұны
естіген Зылиха: - мен мұнда сенсіз мүлде қалмаймын, дейді. Үсен оны қиын да алыс жолға шықпауға әбден
үгіттейді, бірақ Зылиха өз дегенінде тұрып, қасына
өзінің қызметші қыздарын ертіп алып, күйеуімен бірге
жолға шығады.
Олар күні бойы жүріп, біраз жерге барып қалады.
Кеш батқанда түнеуге тоқтайды. Олар кешкі тамақтарын ішіп алып, ұйықтауға жатады. Түн ортасында
Үсен ұйқысынан оянып кетеді де, Зылиханың жанында
сауысқанның отырып, өзінің тұмсығымен Үсеннің оған
сыйға тартқан қымбат сақинасын шешіп жатқанын
көреді. Үсен сауысқанды енді үркіте беремін дегенде,
ол сақинаны шешіп алып, ұшып кетеді. Тек қана ішкі
киімдерімен Үсен сауысқанды қуып кете барады.
Сауысқан шөл даланың ортасында тұрған зәулім
сарайға кіріп, жоқ болады. Үсен оны айналып шығады,
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бірақ есік те, терезе де таба алмайды, тек қабырғаның
астынан су ағып жатқанын байқайды. Үсен судың
ағысымен сарайдың ішіне кіреді, қараса, сақалы аппақ,
үстіндегі киімдері кір-кір қария отыр екен. Қария
таңырқап, былай деп сұрайды: Әй, адамзаттың баласы,
сен қайдан келдің? – Мен Бұхарадан келдім, - деп жауап
береді Үсен. Қария: - Әй, адамзаттың баласы Бұхараға
дейін бұл жерден алты айлық жол. Бұл жер дәулердің
мекені. Үсен өзімен болған жағдайлардың барлығын
айтып береді. Сол кезде қария былай деп түсіндіріп
береді: - Сен сауысқанның соңынан емес, дәудің
соңынан қудың және қуған жоқсың, оның иығына мініп
келдің, бірақ оны өзің байқаған жоқсың.
Содан кейін ол өзінің Иран патшаының баласы
Омар-аль-Амал Фирузи екенін, өзінің де осы жерге тура
Үсен секілді келгенін айтып береді. – Мен жалғыз едім, деп сөзін аяқтайды қария, енді екеу болдық. Саған
бәрібір бұл жерден құтылу жоқ. Біздің ішіміз пыспайды,
адамзаттың тілін де ұмытып қалмаймыз.
Үсен қариямен әңгімесін жалғастыра берсін, енді
сіздер Зылиха жайына қанық болыңыздыр. Түн
ортасында оянып кеткен Зылыиха қасында Үсеннің
жоқ екендігін көреді. Оның ұзақ уақыт оралмай
жатқанын байқаған ол: «Күйеуім менің ұзақ жолға
сапарға шығып, шаршап-шалдыққанымды қаламап еді,
бәлкім ол мені тастап кетіп қалған болар», - деп
ойлайды. Бірақ ол Үсеннің сауыт-саймандары мен қаружарақтарын тауып алып, одан бетер таңырқайды.
Оның ойланып тұруға уақыты жоқ еді, ол Үсеннің
киімдерін
киіп,
сауыт-саймандары
мен
қаружарақтарын, бірнеше күнге жететін азық алып, атқа
мінеді де, күйеуін іздеуге кетеді. Таңертең Қызметші
қыздар мен сарбаздар не Үсеннің, не Зылиханың жоқ
екендігін байқайды. – Егер біз Бұхараға барып, ханға не
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болғанын айта алмасақ, ол бізді жазалайды және
өлігімізді қарғаларға тастайды, - дейді олар. – Арам
құстардың жемтігіне айналғанша, жан-жаққа тарап
кетейік, - деген шешім қабылдайды. Олар солай
жасайды.
Зылиха
ұзақ
жүріп
отырып,
көптеген
қиыншылықтарды жеңіп, ғажайып Үнді еліне келіп
жетеді. Кездескендердің барлығына ол өзін араб
халифінің қаһарынан қашып кеткен әскербасы Захир
Батыр Зулули деп таныстырады. Жас батырдың
сұлулығы
мен
айбындылығы
туралы
Үнді
патшаинпатшаы Раджа Чандра естиді. Ол Зылиханы өз
сарайына шақырады да, былай дейді: - Мен қартайып
барамын, ал мұрагерім жоқ. Менің жалғыз көз
қуанышым – қызым Радха. Сен оған үйлен де, менің
тағыма отыр.
Зылиханың келіспеске амалы болмайды. Той жеті
күн, жеті түнге созылады. Захир Батыр Зулулиді үлкен
салтанатпен Үнді тағына отырғызады. Тойдан кейін
Зылиха өзінің басынан кешкендерінің барлығын
Радхаға айтып береді. Радха оның барлығын құпияда
ұстауға уәде береді.
Бірде Үсен сарайдың бағындағы гүлдерді суарып
жатып, екі сауысқанның төбелесіп жатқанын көреді.
Бір сауысқан екіншісін өлтіріп, бір жерге көмеді де, ал
кішкентай бір түйіншекті екінші жерге көміп қояды.
Үсен кішкентай түйіншекті қазып алып, қараса, өзінің
Зылыихаға тарту еткен, сауысқан қолынан шешіп алып
кеткен сақинасын көреді. Сасып қалған және таңданған
ол болған жайтты қариға айтып береді. Қария былай
жауап береді: - Біздің қатыгез дәуіміздің жауы болатын,
ол да дәу. Оны сол өлтірді. Енді сен азатсың, кете
беруіңе болады. Осыдан біраз жерде кең және суы мол
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өзен бар. Әрбір үш айда сол өзеннен кеме жүзіп өтеді.
Үсен
қарияның
ақылдарын
тыңдап,
дәудің
қазынасынан бір қап асыл тастарды алып, оған
сақинаны салып, өзеннің жағасына бет алады. Кеме
жүзіп келген кезде, Үсен кемеге асыл тастар салынған
қабын тастап, қариямен қоштасуға келеді. Үсен қарияға
кеменің жүзіп келгенін айтып, одан бата сұрайды.
Қария қимастық-пен: - Мен тағы да жалғыз қалдым,
мен енді қалай өмір сүремін, - деп құлайды да, жан
тәсілім етеді. «Қарияны көмбей кетуге болмайды ғой», деп ойлаған Үсен көр қаза бастайды. Қарияны жер
қойнауына беріп, өзенге келсе, кеме жоқ. Кеменің иесі
оны күте-күте, шаршап, кетіп қалыпты.
Қайда барарын, не істерін білмей, қайғыдан қан
жұтқан және жалғыз қалған Үсен өзен жағасындағы
жартасқа отырады да, қамығып жылай бастайды. Ал
Зылиха патша болғаннан кейін мемлекеттің барлық
істерімен таныса бастайды. Бірде басқа мемлекеттерден келетін алым-салықтың жағдайын білейін деп, ол
кемежайға келеді. Ол жаңа ғана жүзіп келген кемені
тексеруге бұйрық береді, кенет, бір қапты байқайды.
Зылиха оның иесі қайда екенін сұрайды. Кеменің иесі
мен матростар бір адамның кемеге осы қапты тастап
кеткенін, өзі бір сағаттан кейін келемін деп, келмегенін
айтып береді. Зылиха қапты ашуға бұйрық береді, оның
ішінен Үнді елінің бір жылдық табысына пара-пар асыл
тастар шашылады. Асыл тастармен бірге Зылиха өзінің
сақинасын да тауып алады. Ол кеменің иесіне тез арада
қаптың иесін тауып алып келуге бұйрық береді.
Кеменің иесі еріксізден патшатың бұйрығын
орындауға мәжбүр болады. Кеме қайтадан жүзіп келеді,
олар Үсеннің әлі де жартастың үстінде отырғанын
көреді. – Сен, ақымақтың, кесірінен біз әуреленіп
жатырмыз, - деп жекиді кеменің иесі. Теңізшілер Үсенді
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кемеге желкесінен түйіп қалып мінгізіп алады да Үнді
елінің патшаына айтылған уақытында жеткізеді.
Зылиха қатты қуанады, бірақ өзінің кім екенін
бірден ашпайды. Ол өз қызметшілеріне үсенді моншаға
түсіріп, қымбат киім кигізуге бүйрық береді. Зылиха
мен Радха патшаға болған жайды баяндап береді. Радж
Чандра алғашында сенбейді, бірақ кейіннен былай
дейді: - Сендердің парасаттылықтарыңа тәнтімін!
Үсенді патшаға алып келеді. Зылиха өз күйеуін
сынау үшін, бетін пердемен жауап тұрып былай деп
сұрайды: - Сен қайдан келдің, даңқты жігіт? Үсен өз
басынан өткен жағдайдың барлығын тәптіштеп айтып
береді. – Егер сіздің әйеліңіз табылса, не істер едіңіз? –
деп сұрайды Зылиха. – Егер ол мені күтіп жүрген болса,
мен онымен өзімнің өмірімді қуана байланыстырар
едім, - деп жауап береді. Сол кезде Зылиха бет пердесін
шешеді де, оның ұзын шаштары иығына төгіледі. Осы
жерде Үсен өз әйелін таниды. Олар құшақтасып, көрісіп,
бір-біріне өз бастарынан өткендерін айтып береді.
Ертеңіне Үсенге тәж кигізу рәсімін жасапты. Асан
бастарынан өткен оқиғаларды баян етіп Қытайға,
Бұхараға, Арабияға шапқыншылар жіберіпті.
Араб халифі өз ұлына Радханы сұратып елші
жіберіпті. Бірнеше күннен кейін ұлан-асыр той
болыпты. Тойға Қытайдан, Бұхарадан меймандар
келіпті. Тойдан кейін төрт мемлекет ешуақытта
соғыспауға, тату-тәтті өмір сүруге уәде етісіпті.
Үсен өз әйелімен Бұхараға қайтады. Көп ұзамай Үсен
мен Асан өздерінің сүйікті әйелдерімен Чин еліне
аттанады. Өздерінің ұлдарын көрген Ю-Сан-Чан мен УЧан-Санның қуаныштарында шек болмайды. Сөйтіп
барлықтары мұрат-мақсаттарына жетіпті.
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ХАСАН и ХУСАН
Было или не было, но давным-давно великим и
могущественным государством Чин правил шах. Был у
него любимый визирь мудрейший из мудрых У-ЧанСан.
Шах и визирь были бездетными, что их очень
огорчало и печалило.
Однажды шах и визирь узнали, что их жены
готовятся стать матерями. Ю-Сан-Чан и У-Чан-Сан
отправились в далекую страну на охоту, решив не
возвращаться в столицу до тех пор, пока не придет
весть, что они стали отцами. Тогда же Ю-Сан-Чан и УЧан-Сан дали друг другу клятву, что если родятся и у
них сыновья, назвать первого Ха-Сан, а второго - Ху-Сан
и объявить их братьями. Если же родятся девочки, то
назвать их Фо-ти-ма и Зух-ра и объявить сестрами, а
если мальчик и девочка, то назвать мальчика Та-хир, а
девочку Зух-ра и объявить помолвленными с
колыбели. Скрепили шах и визирь свой договор
подписями и печатями и предались охотничьим
развлечениям.
Проходили дни за днями, месяцы за месяцами, и вот
однажды прискакал гонец и объявил Ю-Сан-Чану и УЧан-Сану, что их жены родили мальчиков. Шах и визирь
на радостях обнялись и от всей души поздравляли друг
друга. Как и договорились, шах назвал сына Ха-Саном, а
визирь дал сыну имя Ху-Сан. Ю-Сан-Чан и У-Чан-Сан
прервали охоту и поспешили возвратиться в город, где
устраивали в течение семи дней и семи ночей
грандиозные пиры.
Ю-Сан-Чан и У-Чан-Сан назначили своим сыновьям
прислужниц, опытных табибов. Мальчики росли и
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воспитывались вместе. Никто не мог даже различить,
кто сын шаха, а кто сын визиря. Да и отцы их не
позволяли никому делать между ними различия.
Когда они подросли, их отдали в школу. Самые
известные, самые мудрые в стране учителя учили их
грамоте, письму, всевозможным наукам, всем ремеслам,
искусствам, какие в то время только ни существовали.
Когда Ха-Сан и Ху-Сан достигли двенадцати лет,
лучшие военачальники обучили их воинскому делу.
Месяцы шли за месяцами, годы за годами. Исполнилось юношам по семнадцати лет и, по существующему в
Чине издревне обычаю, отцы послали их путешествовать. Много дней шли сборы. Отобрали из царской
конюшни лучших коней, наполнили хурджуны золотом
и драгоценными камнями, изготовили у лучших
оружейников воинские доспехи и прекрасные мечи.
Наконец Ха-Сан и Ху-Сан выехали вдвоем без
спутников по направлению на запад.
Ехали они дни, недели, месяцы, перевалили через
снежные вершины, прошли глубокие ущелья, бесконечные степи и пески и достигли города Бухары.
Остановились юноши в караван-сарае, поставили коней
на отдых, а сами с дороги перекусили и пошли погулять
по городу.
Долго они ходили по улицам, любовались дворцами
и медресе, к вечеру устали и на восточной окраине
города постучались в двери какой-то хижины.
Дверь открыли старик со старухой. Ха-Сан и Ху-Сан
вежливо поздоровались, рассказали о том, что они
приезжие из далекой страны, и попросились
переночевать. Юноши очень понравились старикам, и
они предложили, как водится в Бухаре, называть ХаСана и Ху-Сана сыновьями. Юношам пришлась эта
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просьба по душе, и стали они называть старика и
старуху отцом и матерью. Купили себе одежду, какую
носили в то время в Бухаре, сняли воинские доспехи и
переоделись. Однажды, выйдя на улицу, Ху-Сан
услышал многоголосый крик - Берегись! Прячься!
Убьют! Не предвещал этот страшный крик ничего
хорошего, и Ху-Сан, не имевший при себе оружия,
поспешил домой. - Матушка, - спросил он у старушки, почему на улице люди с таким криком бегут и
прячутся?
Ха-Сан, бывший в это время дома, тоже попросил
объяснить странное происшествие.
Старуха тогда рассказала: - Не надо бы вам знать, да
так и быть, расскажу. У хана Бухары есть единственная
дочь, красавица Махинбану. Каждую неделю она на
разукрашенном драгоценностями верблюде, сопровождаемая знатными девушками, под охраной воинов
проезжает по улицам города в баню. Если кто из
жителей Бухары осмелится только глянуть в это время
на Махинбану, тотчас же воины кричат: «Как смеешь ты
пялить на ханскую дочь свои бесстыжие глаза?»
Человека хватают и по приказу хана безжалостно
казнят.
Вот почему люди как огня боятся встретить ханскую
дочь Махинбану и, только заслышав о ней, бегут и
кричат: «Берегись! Прячься! Убьют!» По рассказам
старушки Ха-Сан, даже не видя Махинбану, влюбился в
нее. И с этого дня ни ел, ни пил, похудел и стал похож
на тяжело больного.
Такое состояние Ха-Сана ужасно опечалило Ху-Сана,
и он задумал, как бы увидеться с ханской дочерью. Он
услышал, что у Махинбану есть учитель Зулхиджи.
Купил тогда Ху-Сан на базаре аршин шелка, попросил
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старушку сшить три мешочка и каждый из них
наполнил драгоценными камнями.
Однажды ночью он пробрался тайно к учителю
Зулхиджи в дом и, положив ему на окошко один такой
мешочек, незаметно удалился. Утром учитель очень
удивился, обнаружив у себя драгоценности. Им
овладело страстное желание узнать, откуда они
взялись и кто это мог положить мешсчек ему на окно.
Он решил ночь не спать, но все же сон сморил его.
Утром видит он: на окне лежит новый мешочек с
драгоценными камнями. Третью ночь Зулхиджи, чтобы
не заснуть, разрезал себе ножом мизинец и посыпал
солью ранку. Таким способом переборов сон, он стал
ждать. В полночь он видит - появляется за окном чья-то
рука и кладет на подоконник мешочек. Зулхиджи
мгновенно схватил руку и спросил: - Эй, кто ты и что ты
хочешь от меня? Ху-Сан вошел в комнату и рассказал
все о Ха-Сане. Тогда учитель Зулхиджи сказал: - Завтра
в полдень оба, надев свои чинские одежды и доспехи,
придите сюда ко мне, слегка приоткройте дверь и
загляните в комнату. Если девушка повернется к вам и
вежливо спросит: «Эй, кто вы и что здесь делаете?» смело входите и садитесь. Если же она скажет: «Кто
они, почему не вовремя приходят?» - лучше тогда
скорее удалитесь, иначе и вас и меня постигнет жалкая
гибель.
- Ху-Сан, довольный, что у него в руке нить к
развязке, пришел домой и все по порядку рассказал ХаСану.
На следующий день Ха-Сан и Ху-Сан пришли к дому
Зулхиджп. Приоткрыли они дверь и заглянули.
Девушка повернулась к ним, вздрогнула, но вежливо
спросила: - Эй, кто вы и что здесь делаете? Ха-Сан и Ху389

Сан поклонились, как заводные китайские куклы,
вошли в комнату и сели. Тогда Зулхиджи рассказал
Махинбану, кто такие Xa-Caн и Ху-Сан и все, что с ними
случилось. Девушка глубоко вздохнула и проговорила. Увы! Отец выдает меня замуж за сына арабского
халифа и завтра отправляет к нему в Аравию. Что же я
могу обещать вам? Если Ху-Сан хочет сосватать меня за
Ха-Сана, то пусть выполнит одно условие. Завтра, когда
повезут меня из Бухары, караван пойдет мимо
кладбища, и я отпрошусь посетить гробницу матери.
Вы заранее спрячьтесь там. Как только я зайду в
гробницу, я отошлю прислужниц и отдам свое платье
Ху-Сану. Он переоденется в него и уедет с караваном.
Потом он найдет выход, как спасти себя, а когда
караван уйдет, мы с Ха-Саном поженимся. Совет этот
всем понравился.
Назавтра братья в условленное время пришли на
кладбище, спрятались в гробнице и стали ждать
Махинбану. Когда караван поровнялся с воротами
кладбища, Махинбану заплакала и сказала, что она
должна сходить к гробнице, попрощаться с ней. Глава
каравана не мог отказать Махинбану, и она вошла в
гробницу. Ху-Сан быстро надел ее платье, накинул на
голову чадру и, плача и рыдая, сел на верблюда.
Караван двинулся дальше. С большим почетом
встретили его в Аравии. Семь дней и семь ночей
праздновали свадьбу. Наконец привели жениха. Тогда
Ху-Сан - а все думали, что это невеста - объявил о своем
трауре по умершей недавно матери и попросил на
сорок дней и ночей оставить его одного. Жених дал
согласие и удалился, а чтобы невеста не скучала, послал
к ней свою сестру Зулайхо. Спустя несколько дней ХуСан открылся Зулай-хо и попросил ее помощи. А
Зулайхо полюбила Ху-Сана и решила не только ему
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помочь, но и уехать вместе с ним. Она сказала отцу, что
уезжает на неделю в гости и берет с собой невесту
брата. Отец приказал дать им прислужниц, стражу из
смелых воинов, лучших лошадей.
В пути они остановились на отдых в красивой
местности. Здесь, среди цветущих тюльпанов, разбили
шатер, поужинали и легли спать. Не спали только
влюбленные. Долго они ждали момента, когда заснут
стоявшие на страже воины, но не смогли дождаться.
Тогда Ху-Сан незаметно поднялся и убил часовых. ХуСан и Зулайхо переоделись в мужское платье,
вооружились, сели на коней и, воскликнув: «Эй, Бухара,
где ты!» -тронулись в путь.
Ехали они через пустыни, через степи, через горы и
долины и живыми-здоровыми достигли, наконец,
города Бухары. Арабский халиф, обеспокоенный
долгим отсутствием дочери и невестки, выслал людей
на поиски. Люди принесли страшную весть о побеге
невесты и Зулайхо. Разгневанный халиф готов был в
ярости разрушить весь мир и пошел войной на Бухару.
Осадив город, халиф послал хану письмо: «Если через
сутки не покоришься, истреблю и молодых и старых, а
Бухару сожгу, сровняю с землей».
Хан Бухары, не зная причины гнева халифа,
удивился: - Сколько платил я дани этому ненасытному
халифу, дочь свою отдал за его сына, а он все недоволен
и еще хочет захватить мой трон. Чем висеть на
виселице и стать пищей для ворон, лучше погибнуть в
битве.
Собрал он своих воинов и вывел за стены города. Но
войско арабского халифа было опытно и беспощадно.
После ожесточенной битвы арабы ворвались в город и
подступили к стенам дворца. Услышав столь печальную
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весть, Махинбану обратилась к безмолвно стоящим
перед нею Ха-Сану и Ху-Сану с упреком: - Благодаря
вашей храбрости мы все достигли своих желаний,
теперь же из-за вашей трусости страна наша лежит в
крови под пятой лютого врага.
Горькие слезы Махинбану задели Ха-Сана и Ху-Сана.
Они облачились в доспехи, взяли мечи, копья и вышли
на поле боя. С большим умением и безумной смелостью
принялись
Ха-Сан
и
Ху-Сан
разить
врагов.
Воодушевленные отвагой батыров, бухарцы перешли в
наступление и, наголову разбив арабов, выгнали их из
города. Халиф в ужасее бежал.
После сражения хан Бухары велел своему
военачальнику разыскать двух отважных батыров,
спасших город от гибели. Долго искали Ха-Сана и ХуСана. Видевшие их на поле боя воины рассказывали,
что батыры исчезли так же неожиданно, как и
появились. Проверили все караван-сараи, гостиницы,
дома для чужестранцев, но тщетно. Батыры как сквозь
землю провалились. Тогда духовные лица подумали и
сказали: - Наверно, это были пророки Хизр и Ильяс. Но
хан возразил: - Если это были Хизр и Ильяс, то они
помогли бы не нам, а арабам. Это их пророки. Нет, эти
батыры безусловно чужестранцы.
И вновь приказал разыскать их. Боясь гнева хана,
начальник царской стражи собрал всех стражников и
приказал вновь обыскать весь город. Искали всюду, но
и на этот раз не нашли.
Один человек сказал начальнику стражи: Вспомнил, господин. На южной окраине города живут в
старой хижине старик со старухой. Они так бедны, что у
них обычно приезжие не останавливаются, но на
всякий случай надо посмотреть.
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Начальник стражи сам поехал к старикам. Видит: в
хижине сидят дочь хана Махинбану, дочь арабского
халифа Зулайхо и два тех самых батыра. Немедленно
всех их привели во дворец. Хан очень удивился, но,
подумав, сказал: - Вы спасли мое ханство от разорения,
теперь кто-нибудь из вас должен быть ханом. Как ни
отказывался Ха-Сан, но хан надел на него свою корону,
а Ху-Сана назначил визирем правой руки, себя же
визирем левой руки, а старика казначеем.
Сорок дней и сорок ночей праздновали свадьбу ХаСана с Махинбану и Ху-Сана с Зулайхо. И стали они
жить в мире и счастье. Однажды Ха-Сан сказал Ху-Сану:
- Много лет прошло с тех пор, как мы уехали из Чина.
Хорошо бы тебе съездить проведать дорогих
родителей. Вскоре Ху-Сан собрался в путь. Услышав об
этом, Зулайхо воскликнула: - Я не останусь без тебя. ХуСан всячески отговаривал ее от далекого и трудного
путешествия, но тщетно. Зулайхо настояла на своем и в
сопровождении прислужниц отправилась с мужем в
путь. Целый день ехали они и отъехали далеко.
Вечером остановились на ночлег. Поужинали они и
легли спать. Вдруг просыпается Ху-Сан и видит: сидит
около Зулайхо сорока и клювом снимает у нее с пальца
драгоценное кольцо, которое он подарил ей. Ху-Сан
только хотел прогнать сороку, а она уже сняла кольцо и
улетела. В одном нижнем платье Ху-Сан погнался за
сорокой. Сорока скрылась в замке, стоявшем посреди
степи, Ху-Сан обошел вокруг него, но не нашел ни
дверей, ни окон, только обнаружил, что из-под стены
течет вода. Ху-Сан по водотоку пробрался внутрь замка,
видит: сидит в помещении седобородый старец,
одетый в грязные лохмотья.
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Ху-Сан поздоровался со старцем. Старик удивился и
спросил: - Эй, сын человека, откуда пришел? - Я приехал
из Бухары, - ответил он. Старик сказал: - Ну, сын
человека, до Бухары отсюда шесть месяцев пути. Здесь
пристанище дивов.
Ху-Сан рассказал все, что с ним произошло.
Старик тогда объяснил: - И не за сорокой ты гонялся,
а за дивом, и даже не гонялся, а прилетел на его плечах,
только не заметил, как это случилось.
Потом старец рассказал Ху-Сану, что он сын
Иранского шаха Умар-аль-Амал Фирузи и попал к
дивам точно так же, как и Ху-Сан. - Был я один, закончил старец, - теперь нас двое. Все равно теперь
тебе отсюда не выбраться. Не скучно будет нам, и мы не
забудем человеческую речь.
Пусть Ху-Сан побеседует со старцем, а вы
послушайте теперь про Зулайхо.
Зулайхо в полночь проснулась и не нашла рядом с
собой Ху-Сана. Видя, что он долго не возвращается, она
подумала: «Муж не хотел, чтобы я делила с ним
невзгоды трудного путешествия, видимо он уехал,
оставив меня». Но тут она нашла оружие и доспехи ХуСана и еще больше удивилась. Некогда было долго
думать, надела она одежду Ху-Сана, его доспехи и
оружие, взяла пищи на несколько дней, села на коня и
поехала искать мужа.
Утром прислужницы и воины обнаружили, что нет
ни Ху-Сана, ни Зулайхо. - Если мы вернемся в Бухару и
не сможем рассказать, что произошло, хан казнит нас и
бросит наши трупы воронам, - сказали прислужницы и
воины. - Чем быть пищей нечистым птицам, лучше
разойдемся во все стороны. Как сказали, так и
поступили.
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А Зулайхо долго ехала, испытала много трудностей в
пути и достигла прекрасной древней страны Индии.
Всем встречным она выдавала себя за молодого
военачальника Захир Батыра Зулули, бежавшего от
гнева арабского халифа. О красоте и величии богатыря
рассказали ин дийскому шахиншаху Раджу Чандра. Он
пригласил Зулайхо со дворец и печально сказал: - Я
старею, силы постепенно покидают меня, а наследника
у меня нет. Только и есть у меня единственная радость
- это дочь Родха. Женись на ней и садись на мой
престол.
Зулайхо вынуждена была согласиться. Семь дней и
семь ночей шел свадебный пир. С большим торжеством
возвели Захида Батыра Зулули на индийский престол.
После свадьбы Зулайхо открыла все невесте и
рассказала все пережитое. Радху поклялась держать все
это в тайне.
Однажды Ху-Сан в саду замка дивов поливал цветы и
заметил двух дерущихся сорок. Одна сорока убила
другую и закопала в одном месте, а какой-то маленький
узелок в другом. Ху-Сан раскопал узелок и обнаружил
свое кольцо, которое украла у Зулайхо сорока.
Растерянный и изумленный, он рассказал об этом
старику.
Старик ответил: - У нашего злого дива был
могущественный враг, тоже див. Он его и убил. Теперь
ты свободен, можешь уехать. Недалеко отсюда есть
широкая полноводная река. Каждые три месяца по ней
проплывает корабль. Ху-Сан выслушал наставления
старика, взял мешок драгоценных камней из казны
дива, положил в него кольцо и отправился на берег
реки. Когда приплыл корабль, Ху-Сан отнес на него
свой мешок и вернулся проститься со стариком. Ху-Сан
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сообщил о приходе судна и попросил у старика
благословить на дальний путь. Старик с горечью
воскликнул: - Опять я остался одиноким, как теперь
буду жить? - упал и умер. «Не похоронить старика нельзя», - подумал Ху-Сан и начал рыть могилу.
Похоронил он старика и пошел к реке, смотрит, а
корабля уже нет. Владелец судна ждал его, не дождался
и приказал отплыть! Не зная, куда идти и что делать,
убитый горем и одиночеством, Ху-Сан сел на
прибрежную скалу и горько заплакал.
А Зулайхо, став шахом, знакомилась со всеми делами
государства. Однажды, чтобы проверить, как поступает
дань с чужестранных кораблей, пришла она на
пристань. Приказала она проверить на только что
приплывшем по реке корабле все товары, и вдруг
обнаружили мешок. Зулайхо спросила, где хозяин его.
Владелец судна и матросы рассказали, что какой-то
человек оставил на корабле мешок, пообещал через час
вернуться, но не явился. Зулайхо велела вскрыть
мешок, и вдруг из него посыпались драгоценные камни,
составляющие своей ценностью подати индийского
государства за целый год. Вместе с благородными
камнями Зулайхо нашла в мешке и своё кольцо. Она
приказала владельцу судна немедленно разыскать и
привезти хозяина мешка. Волей-неволей владелец
корабля вынужден был выполнить приказ шаха.
Приплыл корабль обратно, и все увидели, что Ху-Сан
все еще сидит на скале. - Из-за тебя, дурак, мы терпим
столько беспокойства, - воскликнул владелец корабля.
Матросы с руганью втолкнули Ху-Сана на судно и
доставили индийскому шаху в назначенный срок.
Зулайхо обрадовалась, но не стала сразу открываться.
Велела она слугам вымыть Ху-Сана в бане и одеть в
богатые одежды. Вместе с Зулайхо и Радха рассказали
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шаху, что произошло. Радж Чандра сперва не поверил
словам их, но в конце концов радостно воскликнул: Благодарю вас за светлый ум!
Ху-Сана привели к шаху. Зулайхо, чтобы испытать
мужа, спросила, прикрыв лицо покрывалом: - Откуда
вы, славный джигит? Ху-Сан подробно рассказал все,
что с ним было. - Если бы нашлась ваша жена, что бы
вы сделали? - спросила Зулайхо. - Если она ждет меня, я
с радостью соединю с ней свою жизнь.
Тогда Зулайхо сняла покрывало - и косы рассыпались у нее по плечам. Здесь Ху-Сан узнал жену. Они
обнялись и рассказали друг другу все, что пережили.
Ху-Сан с женой вернулись в Бухару. Вскоре Ху-Сан и
Ха-Сан вместе со своими любимыми женами поехали в
страну Чин. Не было пределов радости Ю-Сан-Чана и УЧан-Сана, когда они увидели своих сыновей.
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ЭГРИ ва ТЎҒРИ
Қадим замонда бир қишлоқда бир йигит бор экан.
Унга Тўғрибой деб ном берган эканлар. Унинг
биттагина озғин отидан бўлак нарсаси йўқ экан. Борабора қишлоқда иш топилмайдиган бўлиб, унинг аҳволи
оғирлашибди. Оти билан мардикор ишлашга иккинчи
бир томонга жўнаб кетиб-ди. Йўл юрибди, йўл юрса ҳам
мўл юрибди. Йўлда унга битта пиёда йигит ҳамроҳ
бўлибди. Иккиси суҳбатлашиб кетаверибди. - Хўш, йўл
бўлсин? - дебди Тўғрибой. - Мардикорлик қилиш учун
узоқ шаҳарга кетаётибман, - деб жавоб берибди пиёда
йигит. - Исминг нима? - Эгрибой. - Сеники-чи? Тўғрибой. Иккимизнинг номимиз бир-бирига мос экан,
кел, энди дўст бўлайлик, бирга ишлаб, бирга юрайлик,дебди Тўғрибой. Икковлари шундай деб аҳдлашибди.
Отлиқ йигит шеригининг пиёда юрганига раҳм
қилиб, унга отини берибди. Эгрибой эгарга ўтириши
билан отга бир қамчи бериб, тезда кўздан ғойиб
бўлибди. Тўғрибой ҳайрон бўлиб қолаверибди.
«Дўстман, деб душманнинг ишини қилиб кетди,» деб
ўйлабди у. Ранги ўчибди, қони қочибди. Охири пиёда
йўлга равона бўлибди. Кеч кирибди. Тик йўлдан
адашиб, бир сўқмоққа қайрилибди. Сўқмоқ ҳам қалин
бир ўрмонга кириб йўқолгач, Тўғрибой қаёққа
боришини билмай, саросимага тушибди.
Кеч куз палласи экан. Дарахтларнинг япроқлари
тўкилган, қир яланғоч, баргсиз қолган қалин ўрмон
экан. Тўғрибой ҳамон йўл ахтариб юраверибди. Кеч
кириб қоронғу тушибди. Осмонда юлдузлар ҳам кўрина
бошлабди. Тўғрибой йўлда бир эски тандирга дуч
келибди. У ўйлабди: «Қоронғу кечада ўрмонда юриш
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яхши эмас, кечани шу тандирда ётиб ўтказайин», деб
ухлаш учун тандир ичига кириб ётибди.
Шу вақтларда ўрмонда арслон - подшоҳ, йўлбарс вазир, бўри-карнайчи, қашқир - сурнайчи, тулки достончи экан. Ҳалиги тандир турган жой шуларнинг
базмгоҳи экан. Бироздан кейин бир қашқир келиб,
тандир атрофини айланиб, увлабди. Орадан сал ўтмай,
ўрмондаги бутун ҳайвон шу ерга йиғилибди. Арслон
подшоҳ ўрнига ўтириб, ўрмон аҳлларининг мажлисини
давом эттирибди. Тулки достон бошлабди:
- Ёронлар, шу ўрмон орқасидаги тоғда бир ғор бор,
мен ўн йилдан буён ўша ғорда яшайман. Одамларнинг
уйида нимаики бўлса, менинг уйимда ҳам бор. Ўн
йилдан бери мол йиғаман: гилам, палос, кўрпа, тўшак ҳаммаси бор менда. Яхши-яхши овқатлар ҳам бор.
Тандир ичида ўтирган Тўғрибой ўзича ўйлабди:
«Яхши, тулкибойникига меҳмонга борсам бўлар экан».
Навбати билан қашқир сўз бошлабди: - Сенинг жойинг
қизиқ эмас, тулкибой. Мана бу тепа остида менинг бир
сичқоним бор, ҳар кун туш вақтида шуни томоша
қиламан. Унинг қирқ битта тилласи бор. Шуларни
инидан чиқариб ўйнайди, кейин уларни ўртага уйиб,
ўзи томоша қилади, атрофида айланади, кейин яна
инига опкириб кетади.
Энди айиқ афсонасини эшитинг: - Бу ҳам қизиқ эмас,
- деб сўзга киришибди айиқ, - бизнинг шу ўрмонда бир
қайрағоч бор, унинг пастроғида икки шохчаси бор. Шу
шохчаларнинг япроқлари бутун касалларга даво. Мана
шу шаҳардаги подшоҳнинг қизи етти йилдан буён
касал. Подшоҳ жар солдиради: «Кимда-ким шу қизимни
соғайтирса,
уни
ўшанга
бераман»
дейди.
Соғайтиролмаган кишини ўлдиради. Кўп табиблар
қизни соғайтиролмасдан, дорга осилиб кетдилар. Агар
ўша қайрағоч япроғини эзиб, шу қизга ичирилса, у
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дарров соғаяр ва шу ишни қилган киши подшоҳ қизини
олар эди.
Сўнгра бўри афсона бошлабди: - Ёронлар, бизнинг
ҳам бир қизиқ ҳикоямиз бор. Шу ўрмоннинг нариги
чеккасида бир бойнинг қирқ мингта қўйи бор. Мен ҳар
куни икки қўйни ейман. Мени ушлаш учун ҳамма
ҳийлани ишлатдилар. Лекин ҳеч илож тополмадилар.
Мана шу яқин орадаги қир бошида турувчи чол
бобонинг бир ити бор. Агар шу итни сотиб олсалар, у
мени тилка-пора қилар эди.
Энг охирида йўлбарс гап бошлабди: - Бўри айтган
бойнинг ўн минг йилқиси шу ўрмоннинг бир чеккасида
ўтлаб юради. Мен шундан ҳар куни бир от ейман. Лекин
шу отларнинг ичида бир ола айғир бор. Бир киши ана
шу ола айғирга миниб, қўлига қирқ қилдан эшилган
каманд олса, бир қўлида узун хода ушлаб, бўйнимга
каманд солиб, мени ўлгунча урса, шу йилқига сира
яқинлашмас эдим. Менинг энг катта душманим шу ола
айғир эканлигини бой билмайди... Йўлбарс афсонасини
тугатиши билан тонг ҳам ёришибди. Ҳамма ҳайвонлар
жой-жойига тарқаб кетибдилар.
Тўғрибой тандирдан чиқиб тулкининг маконига
борибди. Қараса, ҳамма нарса жой-жойида, гўшт ҳам
бор, ёғ ҳам бор, гуруч ҳам бор. Дарҳол қозонга ёғ солиб,
оловни ёқа бошлаган экан, тоғ бошидан ошиб
келаётган тулкини кўриб қолибди ва ўзини панага
олибди. Тулки уйга келгач, қозонда ёғ доғ
бўлаётганини кўриб, ҳайрон бўлиб қолибди. Шунда
Тўғрибой тулкини таппа босиб, бўғиб ўлдирибди. Ош
қилиб еб, қорнини тўйдирибди ва ётиб ухлабди.
Эртасига Тўғрибой қашқир айтган тепаликни излаб
кетибди. Уни ҳам топиб сичқонни ўлдирибди ва
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тиллаларини белига тугиб олибди. Кейин айиқ айтган
қайрағочнинг япроғини ҳам олибди.
Сўнгра чўпон томонга йўл солибди. Чўпонни топиб,
ундан ҳол-аҳвол сўрабди. Шунда чўпон: - Аҳвол ёмон, дебди, - анча вақтдан бери бир бўри ҳар куни
иккитадан қўйимни еб кетади. Ҳеч иложини
қилолмайман. Хўжайин мени балога қўяди.
Тўғрибой сўрабди: - Мен шу бўридан сизни
қутқазсам, нима берасиз? Чўпон хўжайиндан қирқ қўй
олиб беришга ваъда қилибди.
Тўғрибой ҳалиги бобонинг итини сотиб олиб,
чўпонга берибди.
Чўпон бўри офатидан қутулибди ва Тўғрибойга
хўжайиндан қирқ қўй олиб берибди.
Шундан сўнг Тўғрибой йилқичининг олдига борибди. У билан ҳол-аҳвол сўрашгандан кейин: шу кечаси
ола айғирни эгарлаб, қирқ қилдан эшилган камандни,
уч газ ходани менга тўғрилаб беринг! - дебди. Тўғрибой
отни миниб, йўлбарс келадиган сўқмоқни пойлаб
турибди. Бирдан йўлбарс ўрмондан югуриб чиқиб,
ўзини отлар орасига урибди. Тўғрибой каманд-ни
ростлаб туриб, йўлбарснинг бўйнига солибди. Ўрмонда
йўлбарсни айлантириб юриб, ўлгудай урибди. Йўлбарс
ҳолдан кетиб йиқилибди. Йилқибон Тўғрибойнинг
хизмати учун ола айғирни берибди. Тўғрибой ола
айғирни миниб шаҳарга йўл солибди. Шаҳарга борса,
бозорда жарчи жар солаётган экан: - Подшоҳнинг қизи
етти йилдан буён касал, кимки уни соғайтирса, подшоҳ
ўшанга қизини беради!.. Соғайтиролмаса, ўлдиради!
Тўғрибой жарчининг орқасидан подшоҳ ҳузурига
борибди ва қизини боқиб тузатишга ваъда берибди.
Подшоҳ Тўғрибойни қизининг ҳузурига бошлаб
кирибди. Тўғрибой ёнидаги япроқни қизга эзиб
ичирибди. Шу билан қиз уч кун деганда соғайиб
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кетибди. Подшоҳ қизини Тўғрибойга берибди. Подшоҳ
Тўғрибойдан сўрабди: - Энди сизни қайси шаҳарга
ҳоким қилай? Тўғрибой айтибди: - Менга ҳокимлик
керак эмас. Ўрмон этагидаги тоғ устига бир уй солиб
берсангиз, бас. Мен ўз меҳнатим билан кун кечираман.
Подшоҳ унинг айтганини қилибди. Тўғрибой хотини
билан тоғда яшабди. Кунлардан бир кун туш вақтида
ўзининг қадимги отини миниб бораётган ҳамроҳи
Эгрибойга кўзи тушибди. Уни чақириб келтирибди ва
яхшилаб зиёфат қилибди. Эгрибой: - Дўстим, - дебди,
бундай баланд жойга қандай қилиб иморат солдинг?
Уйли-жойли бўлибсан, буларни қаердан топдинг?
Бировга хиёнат қилган кишининг қорни сира тўймас
экан. Сенинг отингни олиб қочиб, қаерга борсам, ишим
чаппасидан келди. Ўшандан бери бир марта ҳам қорним
нонга тўйганини билмайман. Тўғрибой: - Мана бу
ўрмон ичида бир тандир бор. Мен ўша тандир ичида
бир кеча ётиб, бу нарсаларга эришдим, - деган экан,
Эгрибой: - Садағанг бўлай, менга ҳам кўрсатиб қўй, мен
ҳам ўша тандирда бир кеча ётиб чиқай, - дебди.
Тўғрибой уни бошлаб бориб, тандирни кўрсатибди.
Эгрибой тандирга кириб ётибди. Ўрмон ҳайвонлари
яна йиғилишибди. Арслон подшоҳ: - Менинг афсоначи
дўстим тулки қаерда? - деб сўрабди. Қашқир ўрнидан
туриб шундай дебди: - Афсона қурсин: у кунги
афсонанинг касофати билан сиз тулки дўстингиздан,
мен тиллали сичқонимдан айрилдим. Унинг кетидан
айиқ ўрнидан туриб: - Қайрағочимизнинг япроқларини
ҳам олиб кетибдилар, - дебди. Навбат бўрига келганда,
подшоҳга қараб дебди: - Мен озиқ-овқатимдан
ажрадим, чўпон мен айтган итни сотиб олди, тилкапорамни чиқазди. Калтак зарбидан аъзойи-баданим
шишиб кетди. Арслон подшоҳ қовоғини солиб туриб,
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буюрибди: - Ким чақимчи бўлса, тутиб ўлдиринг!
Қашқир тустовуқдан кўрибди. Тустовуқ: «Чақимчи
тандирда» деб учиб кетибди. Ҳамма ҳайвонлар
бирданига тандирга югуришиб, унинг ичида беркиниб
ётган Эгрибойни тутиб олишибди ва «чақимчининг
жазоси - шу!», деб уни тилка-тилка қилиб ташлашибди.
Шундай қилиб, Тўғрибой тўғрилигидан мақсадига
етибди. Эгрибой эса эгрилигидан жазосини тортибди.
ЭГРЫ мен ТУГРЫ
Ерте заманда бір қыстақта жас жігіт өмір сүріпті.
Оның аты Тугры екен. Оның жалғыз атынан басқа
ештеңесі болмапты. Ол ауыл-ауылдан жұмыс іздеп,
таба алмапты. Сонда ол атқа мініп, бақытын іздеуге –
алыс сапарға аттаныпты. Тугры жүріп-жүріп – жаяу
жолаушыны кездестіреді. Екеуі әңгімелеседі. Тугры
жолаушыдан оның кім екенін, қайдан келе жатқанын
сұрайды. Жұмыс іздеуге бара жатырмын, -деп жауап
береді әлгі. Сенің атың кім?- деп сұрады Тугры. - Эгры. Ал менің атым Тугры. Достасайық, бірге жұмыс істеп,
бірге тұратын боламыз.
Сөйтіп олар өмір-бақи бірге болуға серттеседі. Тугры
өзінің жаяу жолдасына жаны ашып, оған атқа мініп
жүруді ұсынды. Эгры атқа отырып алып, қамшымен
осып-осып жіберіп шаба жөнелді. Енді оны көрерсің.
Тугры ах ұрып қалды: адал дос болуға серттескен
адамы ең арамза жаудай әрекет етті. Бірақ қолдан
келер шара жоқ. Тугры әрі қарай жаяулатып кете
барды. Қараңғы түскенде Тугры жіңішке жаяусоқпақты
көріп, сонымен жүре берді. Жаяусоқпақ оны қалың
орманның қойнына алып келді. Бір кезде Тугры
көгалдағы нан пісіретін ескі тандырды көрді. «Түнде
қараңғы орман ішімен жүру бәрібір қауіпті. Таң
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атқанша осында мызғып алайын, - деп ойлады ол,
сөйтіп тандырдың ішіне кіріп алды.
Тандыр тұрған көгалда, түнде орман жыртқыштары:
орман патшасы – арыстан, орман уәзірлері – жолбарыс
пен аю, орман дауылпазшысы – қасқар, орман
сыбызғышысы – шиебөрі, орман әңгімешісі – түлкі
жиналды.
Ай туғанда, шиебөрі жүгіріп келіп, ұлыды. Оның
шақырған даусына аңдар жиналды, тойлай бастады. Аң
патшасы - арыстан келді, өз орнына маңғаздана
отырып, барлық болған жайттар туралы айтып беруін
өтінді.
Әңгімешіл-түлкі әңгімесін бастады: - Бұдан біраз
жерде жерде тау үңгірі бар. Он жыл болды, мен осы
жерде тұрып жүрмін. Он жыл мен онда сан түрлі жақсы
заттар жинап жүрмін: кілемдер, перделер, жамылғы,
киімдер. Адамдардың бәрінде бар нәрсені менің
үйімнен табуға болады. Менде қаншама дәмді тағамдар
бар десеңші! Тугры өзінің тығылғын жерінде ойланып
жатты: «Охо! Мен осы түлкіге қонаққа барсам, жаман
болмас еді».
Шиебөріден кейін уәзір-аю сөйледі: - Мен де
құралақан емеспін. Біздің орманымызда қара ағаш
деген ағаш бар, ал оның астында екі жас өскін бар. Бұл
өскіннің жапырақтары мың да бір ауруға ем екен.
Патшаның қызы жеті жыл ауырыпты. Бір күні патша:
«Кімде-кім қызымды емдесе, соған қызымды беремін!
Жазамын деп келіп, емдей алмаса, өлтіремін!» деп үкім
шығарыпты. Көптеген елшілерді өлтіріпті патша. Егер
де біреу қара ағаштың жапырағын қызға қайнатып
ішкізсе, ол жазылатын еді.
Аюдан кейін қасқыр әңгімесін бастады: - Орман
шетінде байдың қырық отар қойы жайылады. Мен бір
405

күнде екі қойын жеймін. Шопандар қанша қуса да, мені
ұстай алмайды. Себебі олар төбешікте иті бар шал
тұратынын білмейді. Егер де ол ит қойларға қарап
жүрсе, ол мені ұстап алар еді.
Уәзір-жолбарыс сөйледі: - Қасқыр айтып отырған
байдың он мың үйір жылқысы бар. Оны орманның
шетіне бағады. Мен апта сайын бір жылқысын алып
кетіп отырамын. Ол үйірде бір торы жылқы бар. Егер де
сол атқа біреу отырса, мені қуып жететін еді. Ешкім
білмегені қандай жақсы, - деп әңгімесін аяқтады.
Таң атты. Аңдар өз үйлеріне тарады. Тугры алдымен
түлкінің үйіне барып, барлық жайды көрді, ал түлкі
келген кезде оны буындырып өлтірді. Содан кейін аю
айтқан қара ағаштан бірнеше жапырақ жұлып алды.
Содан соң қойдың отарына барды. Шопанды тауып
амандасып, жөн сұрады. Малшы шағымданды: Жағдайым жақсы емес. Бір қасқыр келіп қойларды жеп
кетеді. Қожайыным білсе, не істерімді, бұл қасқырдан
қалай құтылатынымды білмеймін. - Қайғырмаңыз. Мен
сізді қасқырлардан қалай да құтқарамын, - деді Тугры.
Шалға барып, итін сұрап малшыға берді. Шопан
қиындықтан құтылды. Ит қасқырды қуып жетіп,
терісін сыпырып алды. Тугры жолға шығып, жылқы
үйірін тауып алды. Жылқышымен амандасып, жөн
сұрасты. Ол жолбарысқа шағымданды: - Торы
жылқыны босатып, маған қалың арқанды бер, - деді.
Тугры торы атқа мініп, жолбарысты күтіп отырды.
Түнде жолбарыс келіп, үйір жылқыға шабуыл жасайды.
Тугры арқанмен ұрып жібергенде жолбарыс сол
мезетте тіл тартпастан өліп кетеді. Жылқышы Тугрыға
торы атты сыйлады. Тугры жылқыға мініп қалаға
аттанды. Қала базарында жаршы: - Патшаның қызы
жеті жыл болды төсек тартып жатыр. Кімде-кім емдеп
жазса, соған қызын береді, емдей алмаса, басын алады,406
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деп жар салды. Мен патшаның қызын емдеп шығамын!
– деді Тугры. Тугры патша сарайына барды. Тугры қара
ағаштың жапырағын қайнатып, қызға берді. Үш күннен
кейін қыз ауруынан айығады. Патша той-думан жасап,
қызын Тугрыға күйеуге берді. Тойдан кейін: - Ал айта
ғой, қай қалаға басшы етіп сайлайын? – деп күйеу
баласынан сұрады. Мен басшы болғым келмейді, - деді
Тугры. - Тауға орманның қасына маған арнап үй салып
беріңізші. Мен өз еңбегіммен өмір сүретін боламын, деді. Патша таң қалды, бірақ күйеу баласы сұрағандай
жасады. Тугры әйелімен бірге тауда тұратын болды. Бір
күні Тугрыға Эгры келді. - Досым менің, сен осының
бәріне қалай қол жеткіздің? – деп сұрады ол. – Сенің
зәулім үйің де, аулаң да бар. Ал мен болсам, сенің
атыңды ұрлап алып кетіп, байып кетемін деп ойладым.
Қайда барсам да – менің жолым болмай қойды.
Тугры болса, Эгрыдың жасаған қылығын есіне
түсіргісі келмеді, оған тек мынаны айтты: - Мен
орманда бір түн ескі тандырдың ішінде ұйықтап қалып
осының бәріне қол жеткіздім, - деді. Эгры: - Маған да
сол тандырды көрсетші, мен де сол жерге ұйықтап
тұрайын, - деп өтінді.
Тугры оған аңдардың жиналған көгал жер туралы
айтып берді. Қараңғы түскенде Эгры тандырдың ішіне
кіріп жатты. Тағы да түнде орман аңдары кеді. Орман
патшасы - арыстан, орман уәзірі – аю, дауылпазшы –
қасқыр, сыбызғышы – шиебөрі, әңгімеші - түлкі бәрі
келді. -Ал қане, әңгімені бастайық! Неге менің уәзіржолбарысым жоқ?- деп сұрады патша арыстан. Шиебөрі
орнынан тұрып: - Жоқ, біз енді ештеңе де айтпаймыз.
Біздің әңгімелеріміздің кесірінен уәзір-жолбарыс мерт
болды. Осы кезде аю тұрды да: - Біздің қара
ағашымыздың жапырақтары да жұлынған, - деп
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шағымданды. - Ал мен тамақсыз қалдым, - деді қасқыр.
– Шопан сол мен айтқан итті алды. Енді мен отарыма
жақындауға қорқамын – ит мені мүгедек етті. - Біздің
құпияларымыз жайлы айтуға кімнің дәті барды екен, деп ақырды арыстан, - сол сатқынды тауып өлтіруді
бұйырамын! Бірақ аңдар олардың құпияларын кім
тыңдап жүргенін білмеді. Аю шиебөріден, шиебөрі түлкіден сұрады. Ал қырғауыл: «Тандырда!» - деп
айғайлап, ұшып кетті.
Аңдар тандырдан Эгрыды шығарып алып,
бөлшектеп тастады. Осылайша шыншыл Тугры өзінің
адалдығынан армандаған тілегіне қол жеткізді, ал
арамза Эгры өз ісіне орай сазайын тартты.
ЭГРЫ и ТУГРЫ
В старые времена жил в одном кишлаке юноша.
Звали его Тугры. Кроме лошади, у него ничего не было.
Поискал он работу в одном, в другом кишлаке, не
нашел. Тогда сел он на лошадь и поехал в дальнюю
сторону - искать счастья. Ехал Тугры, ехал - встретил
пешего путника. Разговорились. Тугры спросил
путника, кто он, откуда и куда идет. - Иду искать
работу,- ответил тот. - Как тебя зовут?- спросил Тугры. Эгры. - А меня Тугры. Давай подружимся, будем вместе
работать, вместе жить. И уговорились они быть
друзьям и на всю жизнь.
Тугры пожалел своего пешего товарища и предложил ему поехать немного верхом. Эгры сел на лошадь,
хлестнул ее нагайкой да и ускакал. Только его и видели.
Ахнул Тугры: человек, который клялся быть верным
другом, поступил с ним как самый подлый враг. Но
делать нечего, поплелся Тугры дальше пешком. Когда
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стало темнеть, увидел Тугры узкую тропинку, пошел по
ней. Тропинка привела его в глубь дремучего леса.
Вдруг Тугры увидал на лужайке старую печку для
лепешек. «Все-таки опасно идти по лесу темной ночью.
Посплю-ка я здесь до утра»,- подумал он и залез в
печку.
А на лужайке, где стояла печка, собирались по ночам
именитые звери: лесной шах - лев, лесные визири-тигр
и медведь, лесной горнист- волк, лесной флейтист шакал, лесной сказитель - лис.
Когда взошла луна, прибежал шакал и завыл. На его
призыв собрались звери, стали пировать. Пришел шахлев, важно сел на свое место и повелел рассказы-вать
ему обо всех диковинках. Лис-сказитель начал рассказ:
- Недалеко отсюда есть горная пещера. Уже десять лет я
живу а ней. Десять лет я собираю там всякое добро:
ковры, занавесы, одеяла, одежды... Все что ни есть у
людей, можно найти в моем доме. А сколько вкусных
вещей у меня, припасов! Тугры в своем убежище
подумал: «Ого! Не плохо было бы пойти мне в гости к
этому лису».
После шакала заговорил визирь-медведь: - Это тоже
не диво. А вот в нашем лесу есть высокое дерево карагач, а под ним два молодых ростка. Нет болезни,
которую не излечили бы листья этих ростков. Дочь
шаха нашего города семь лет болеет. Шах велел
кликнуть клич: «Кто вылечит мою дочь, за того я ее
отдам! Кто вызовется лечить и не вылечит, того
казню». Многих лекарей уже казнил шах. Вот если бы
кто-нибудь нарвал листьев с отростками карагача,
отварил их да напоил девушку, она сразу выздоровела
бы.
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После медведя начал рассказывать волк-горнист: На опушке леса пасется байское стадо в сорок тысяч
овец. Я каждый день съедаю двух овец. Как ни ловчатся
пастухи, не могут меня поймать. Ведь они не знают, что
недалеко на холме живет старик, у которого есть пес.
Если бы пес охранял стадо, он разорвал бы меня в
клочки.
Заговорил тигрь-визирь: - У бая, про которого
рассказывал волк, есть конский табун в десять тысяч
голов. Он пасется у опушки леса. Я каждую неделю
уношу по одной лошади. В табуне есть белый с черным
конь. Если бы кто-нибудь сел на этого коня, то мог бы
меня догнать... Хорошо, что никто об не знает. - Тигр
кончил свой рассказ.
Забрезжил рассвет. Звери стали расходиться по
своим логовам. Вот лужайка опустела, и Тугры вылез из
тандыра. Он пошел и разыскал карагач, о котором
говорил медведь, сорвал с ростков немного листьев.
Потом отправился к овечьему стаду. Нашел пастуха,
поздоровался, спросил его, как живется. Пастух
пожаловался: - Плохо мое дело. Повадился ходить в
отару волк, таскает баранов. Хозяин за это не знаю, что
со мной сделает. А как избавиться от волка? Увы мне
несчастному! - Не горюйте. Я вас избавлю от волка,сказал Тугры. Он пошел к старику, попросил у него пса
и отдал пастуху. Пастух избавился от беды. Пес
набросился на волка и порвал ему шкуру.
Тугры отправился в путь, разыскал табун лошадей.
Поздоровался с табунщиком. Тот пожаловался на тигра.
Тугры посоветовал: - Оседлай белого с черным жеребца
и дай мне длинную толстую жердь. Сел Тугры на
жеребца, взял жердь и стал подкарауливать тигра на
тропинке. Ночью пришел визирь-тигр и бросился к
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табуну. Тугры так ударил тигра жердью, что зверь упал
замертво.
Пастух подарил Тугры жеребца. Тугры сел на коня и
поехал в город. На городском базаре кричал глашатай: Дочь шаха семь лет болеет. Кто ее вылечит, того шах
сделает своим зятем. А кто вызовется, да вылечить не
сумеет - того шах казнит. - Я вылечу дочь шаха!- сказал
Тугры. Тугры пошел во дворец. Шах допустил к дочери
нового лекаря.
Тугры истолок карагачевые листья, отварил их и
напоил девушку. Через три дня девушка выздоровела.
Шах устроил пир-веселье, выдал дочь за Тугры. - Ну, в
какой город назначить тебя правителем? - спросил шах
у зятя: - Я не хочу быть правителем, - ответил Тугры.Постройте на горе около леса для меня дом. Я буду
жить своим трудом.
Шах удивился, но сделал, как просил его зять. Тугры
с женой стали жить на горе.
Однажды к Тугры пришел Эгры. - Друг мой, как ты
добыл все это?- спросил он.- И дом у тебя есть, и двор.
Вот я украл у тебя лошадь, думал, разбогатею. А куда ни
поеду - везде мне не везет. Не хотелось Тугры
вспоминать вероломство Эгры, и он сказал только: - Я
проспал одну ночь в лесу в старой печке и все это
добыл. - Покажи мне то место, я тоже посплю в печке.
Тугры рассказал ему про лужайку, где собирались
звери.
Когда стемнело, Эгры залез в печку. Опять ночью
пришли лесные звери. Пришел лесной шах - лев,
пришел визирь-медведь, пришел горнист - волк,
пришел флейтист - шакал, пришел сказитель - лис. - Нука, начнем рассказы! Почему же нет моего визирятигра?- спросил шах-лев. Поднялся с места шакал: - Нет,
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теперь мы ничего не будем рассказывать. Из-за наших
рассказов ваш визирь-тигр погиб. Тут поднялся
медведь: - Листья с нашего карагача тоже оборваны,пожаловался он. - А я остался без еды,- сказал волк.Постух взял того пса, про которого я говорил. Теперь я
и подойти боюсь к стаду - всего меня искалечил пес. Кто же это смеет рассказывать о наших тайнах,зарычал грозный лев, - приказываю поймать и убить
предателя! Но звери не знали, кто подслушал их тайны.
Стал медведь спрашивать у шакала, шакал - у лиса. А
фазан крикнул: «В печке!» - и улетел. Звери бросились к
печке, вытащили Эгры и разорвали на куски. Так
честный Тугры достиг всего, чего он желал, а
бесчестный Эгры был наказан по заслугам.
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