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Бүйүк әдип Билал Назимниң портрети
яки
намәлум бир сүрәт һәққидә
Әдәбий-бәдиий «Уйғур PEN» журналиниң новәттики – иккинчи
санини тәйярлаш җәриянида Хәлиқара Уйғур PEN мәркизиниң
президенти Хәмит Һәмраев мениңдин:
– Күрәш ака, классик уйғур шаири Билал Назимниң портретини
ким сизған? – дәп сорап қалди.
Хәмит мошу әсәрни мәзкүр журналниң сиртиға бәрмәкчикән.
Мән бу портрет һәққидә Хәмиткә тәпсилий ейтип бәрдим.
Һәммимизгә мәлумки, Билал Назимниң иҗадий-паалийити
һәққидә нурғун вә ениқ тәтқиқат жүргүзгән хәлқимизниң
көрнәклик пәрзәнди, Хәмитниң акиси Мурат Һәмраев болидиған.
Алим Билал Назимниң шеирлирини нәширгә тәйярлиған
пәйттә бир түркүм зиялиларни жиғип, Аблизхан Абдуманапов
тәрипидин тәхминән сизилған портретини муһакимидин
өткүзгән еди. Шуниңдин кейинла бу портрет көпчилик арисида
кәң аммибаплиққа айланди.
Ахирқи жиллири дадам – язғучи Мәсумҗан Зулпиқаров билән
архивимизни рәтләш давамида тәсадипи төвәндә берилгән сүрәт
учришип қалди. Униңда XIX әсирниң ахири XX әсирниң бешида
яшап иҗат қилған намайәндиләр әкис етилгән.
Дадамниң гепичә, уларниң арисида Билал Назимму бар.
Бүгүн биз, журналимизда мәзкүр сүрәтни диққитиңларға һавалә
қиливатимиз.
Әгәр кимки, бу әсәр һәққидә өз ой-пикирлири болуватса,
мәрһәмәт бизгә мураҗиәт қилишиңларни илтимас қилимиз.

Күрәш ЗУЛПИҚАРОВ, рәссам,
Хәлиқара Уйғур PEN мәркизиниң әзаси.
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Н.Н. Пантусов уйғур классик шаирлири билән: (солдин оңға) Сейит
Муһәммәт Қаший, Билал Назим, өрә турғанлар: Молла Шакир,
Шәмсидин Хәлпәм, Низамдун Ахунум талиплар арисида.

ЯХШИДИН НАМ ҚАЛИДУ
Хәлқимизниң пәхри – есил ибариләр жиғиндиси, бәкму сөләтлик
безәлгән «Алтун китап» аталмиш «Уйғур еғиз әдәбияти қамусиниң»
12-томини һәвәстә варақлап, төһпикарлар тоғрисидики бурун аңлап
көрмигән әҗайип-ғарайип йеңилиқлар билән тонушуп, һөзүрлинип
олтираттим. «Аблизхан Мәсүм (Абдуманапов – ред.)» дегән мавзуға
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көзүм чүшүп қалди. Униңда «Аблизхан Мәхсүм Қәшқәр Кона шәһәр
наһийәсидә туғулған. Даңлиқ һәзилчи-чақчақчиларни устаз тутуп,
улардин берилип үгәнгәчкә өзиму уста чақчақчи болуп йетишкән.
Қазақстанға көчүп чиққандин кейин, өзиниң чақчақчилиқ маһаритини
техиму җарий қилип, кишиләрниң йүксәк һөрмитигә еришкән. Униң
бир қисим чақчақлири «Муһәббәт әһли» намлиқ китапқа киргүзүлгән»
дегән мисралар билән тонуштурулған еди.
Йерим әсирдин бери юртидин айрилған бу инсанниң ана юртида
техичә унтулмай, яхши хатирилириниң сақлинип қалғанлиғи,
вәтәндашларниң униң мубарәк исим-шәрипини қәдирләп, әслигәнлиги
мениңда чоңқур һиссият қозғиди вә қамус тәһриратиға чин көңлүмдин
еһтирам билдүрүп, тәсәддуқ әйлидим.
Узақ жиллар җәриянида ака-укидәк өтүп, шаду-хорамлиқ, қайғуһәсрәтләр дәқәмдә болуп, юрт ичидә абройлуқ чирайидин күлкә
кәтмәйдиған хуш пеил, хуш чақчақ, достлири билән инақ-иҗил,
сөзмән-һазирҗавап, җамаәткә йеқимлиқ, сөзлири тетимлиқ, оттуз
оғулниң гүли, өз хәлқиниң қули, сәккиз қирлиқ, бир сирлиқ, тәбиитидин
хушхойлуқ тәпчип туридиған Аблизхан акиниң маңа беваситә тонуш
вә башқилардин аңлиған қизиқчилиқ алимидики чақчақ, һәзиллири,
йеқин дост-бурадәрлиригә беғишлап тоқуған һәҗвий шеирлири, һәр
хил ләтипилири еғиздин-еғизға көчүп, көпчилик қәлбидин чоңқур
орун алған ишлири ядимға чүшүп, тарихий жиллар бир-бирләп көз
алдимдин өтүшкә башлиди.
Һәқиқәтәнму Қазақстан, Қирғизстан вә Өзбәкстанда истиқамәт
қиливатқан уйғур җамаәтчилигиниң мөтивәрлири Аблизхан акини
өткүр пикирлик, һәзилкәш, хуш чақчақ, һаятниң һәр хил даван,
өткәллиридин қахшимай, вайсимай күлүп өткән, кәмтар, алийҗанап
сүпитидә тилға алидиғини ениқ. Бу пәқәт Аблиз акиниң сәккиз
қириниң биридур, халас.
– «Яхшидин ат, ямандин дат қалиду» дегәндәк, мундақ мөтивәр
шәхсләрниң тәвәррүккә айлиниватқан есил хисләтлирини, һаяттики
карамәт ишлирини әсләп, хатириләш, әвлатларға қалдуруш бизниң
инсаний борчумиз.
Аблизхан ака бала вақлиридила ата-аниси билән Илиға чиқип
орунлишип қалиду. Дадиси Мәсүм ака тонулған устаз, зәргар болғачқа,
Аблиз акиму кичигидинла ата изи билән меңип, қол һүнәр сәнъитигә
ишқ бағлайду. Хәнзучә вә уйғурчә мәктәп һәм билим юртини тамамлап,
санаий нәпәсниң театр сәһнисини безәш ишлириға паал қатнишип, өз
һәссисини қошқан болса, 1944-жили Шәрқий Түркстан җумһурийити
қурулған өрләш дәвридә малийә назаритиниң пул-чәкләрни безәш,
ясаш охшаш инчикә ишларға қизғин қатнишип, йеңи һөкүмәткә бир
кишилик үлүшини қошиду.
Әйнә шу чағларда һөкүмәт вә зиялилар қәвми өткән әсирдә
мустәмликичиләргә қарши күрәшкән, улуқ инқилавий вәтәнпәрвәр
шаир Билал Назимниң шәкли-қияпитини ясап чиқиштәк зор шәрәплик
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вә қийин вәзипини беҗириш
һәққидә
рәссамлар
топиға мураҗиәт қилиду.
Вәтән, хәлқи алдидики бу
шәрәплик вәзипини бәҗа
кәлтүрүш йолида санақлиқ
бир
нәччә
рәссамлар
қатарида Аблизхан акиму
бу ишқа бәл бағлайду. «Йүз
аңлиғандин бир көргән
әла» дегәндәк, униң дадиси
Мәсүм зәргар шаир билән
һәмсөһбәттә болған. Униң
бала-чақа, уруқ-туққанлири
билән қоюқ арилашқан
болғачқа,
бу
һәқтики
хатирә-сөһбәтләрни
көп
аңлап, униң қулиғи пишип
қалған еди, шуңа бу йолға
ишәшлик қәдәм ташлайду.
У дәсләп шу чағда һаят
сүрүватқан шаирниң қомқериндашлири вә тонуш-билишлири билән сөһбәтләр қуруп, уларниң
шаир тоғрисидики һиссиятлирини кәңирәк сүрүштә қилип, қәддиқамити, мүҗәз-хулқи вә чеһри қияпитини тәпсилий үгинип, бәстиниң
келишкән, орта бой, кәң пешанә, буғдай өңлүк, қара қаш, өткүр көзлүк,
кәкә сақаллиқ, юмшақ муамилилик, хуш чақчақ, әдәплик, билимдан
бир зат екәнлигини ениқлап көңлигә пүкиду.
Шаирниң чоң оғли Аюпниң балиси Абубәкри (у кичигидинла
атисиз қелип молла Билалниң қолида чоң болған. Шаир вапат
болғанда 14 – 15 яшларда еди), иккинчи оғли Қасимниң пәрзәнтлири
Ғоҗахмәт билән Мәһәмәтҗанниң, болупму, Ғоҗахмәтниң шаирға
қуюп қойғандәк охшайдиғанлиғини ениқлайду (Бу чағда Ғоҗахмәт
41 яшта еди). Униңдин башқа шаир билән һәмсөһбәттә болған, униң
әтрапида олтирип һекайәт, шеирлирини аңлиғанларниң тәстиқлишичә,
Ғоҗахмәтниң шу чағдики шәкли-қияпитини асас қилған һалда, қиясән
бир нәччә хил нусхиларни қайта-қайта ишләп, нәччилигән түзитишләр
киргүзүлгәндин кейин ахири һәммә шаһитларниң бирдәк қоллишидин
өткүзүп, һазирқи бизгә тонуш болған батуранә сиртқи қияпити билән
җасуранә ички дунияси һимләшкән ахирқи нусхини хәлиққә суниду.
Һәр қандақ рәссам үчүн бир нәрсиниң әйнини сизиш йүксәк
талантни тәләп қилса, болупму, Билал Назимдәк инқилавий шаирниң
сиртқи шәкил қияпитинила әмәс, униңға маслаштуруп илмий
тәкамул шаирниң ички дунияси, һис-туйғу, тәпәккүрлирини җуғлап,
муҗәссәмләштүргән һалда ясап чиқиш анчиким адәттикила ишлардин
болмай, җавапкәрчилиги жуқури, худди қум билән һәйкәл ясиғандәк
мүшкүл, мурәккәп иштур, әлвәттә!
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Шуңлашқа
бу
әмгәккә
разимәнлигини
билдүргән
дөләт
рәһбири
Әхмәтҗан
Қасимий униңға Ғени батурниң
ат үстидики рәсимини сизип
чиқишни тапшуриду. Рәссам
бу вәзипиниму көңүлдикидәк
орунлап чиқиду. Бу әсәрләр
вә униңдин башқиму бир
нәччә онлиған мәнзириләр
шу чағдики көргәзмиләрдә
намайиш қилиниду.
Шундақ қилип, 1949-жили
Ғулҗида чиқидиған «Иттипақ»
журналиниң 6-санида шаир
рәсиминиң қандақ вуҗутқа
кәлгәнлиги
тоғрилиқ
тәпсилий
чүшәндүрүшләр
билән биллә мәзкүр рәсимму
тунҗа қетим мәтбәәдә елан
қилиниду. 1957-жил Үрүмчидә
чиқидиған «Шинҗаң рәсимлик
журналиниң» муқависида бу рәсим йәнә бир қетим елан қилинип,
ана юртқа кәң тарқилиду. Мошу күнләрдә һәммимизгә йеқимлиқ,
тонуш, қәлбимиздин чоңқур орун алған улуқ мутәпәккүрниң нурлуқ
қияпити әшундақ басқучларни бесип өткәндин кейин, җамаәт ичидә
умумлишип, көңүл төримиздин орун алиду... Шуниму тәкитләп өтүш
керәкки, улуқ шаир һөрмитигә мой қәләм тәврәткән талай рәссамлар
һәр хил шәкилләрдә иҗадий ишларни әмәлгә ашурди вә ашурмақта,
диққәт билән қариғидәк болсиңиз, бу әмгәкләрниң һәммисидә
дегидәк дәсләпки, йәни Аблизхан Мәсүм ишлигән нусхиниң изналири
сақланған.
Мошу йеқинқи вақитларда бәзибир тарихий һөҗҗәтләр ичидин
шу дәвиргә мунасивәтлик дәлиллик фотосүрәтләр тепилмақта. Әгәр
испатлар ениқ тәстиқләнсә, шаирниң Әлахан Султан вә башқилар билән
биллә чүшкән сүрәтлиригә зәң селип қарисақ, Билал Назимниң бизгә
тонуш рәсиминиң бир-биридин анчә жирақлап кәтмәйдиғанлиғини
байқаймиз. Ишинимизки, йеқин келәчәктә талантлиқ рәссамлиримиз
қәлимидин шаирниң техиму мукәммәл шәклидики қияпитиниң йеңи
нусхиси пәйда болуши ениқ.
Сүрәтләрдә: Билал Назим,
рәссам Аблизхан Абдуманапов.

Аблиз Ғопури.
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Савутҗан МӘМӘТҚУЛОВ

ДУТАР БАЛЛАДИСИ
Уруш – биз үчүн пүтмәс “Миң бир түн”. Бу – шу түнләр
һекайилириниң бири...
Гәп дутардин чиқти.
Мениң достумниң яхши дутари бар. Бир йери – у дутар зади
челинмайду. Бәзилириниң ейтишичә, униң өй төридә есиқлиқ
турғиниға оттуз жилдин ешипту. Әву күни мән шу дутарни
сориғинимда, у үн қатмиди. Бу дөрән йәнә тәмшәлсәм, йәнә
болмиди, һәҗәп! Бу достум немә хиялда, бу немә дутар? – ойлинип
қалдим. Кейин мошу жутқа хиялән мураҗиәт қилдим. Қиливедим,
жут улуқ-кичик тиндидә, бизниң дәвримиз “Миң бир түниниң” бу
һекайисини мундақ башлиди:
“...Бурун, бурун әмәс, пәқәт буниңдин оттуз бәш жил бурун җуңғар
бағридики бу жут “җәннәт” еди. Арпа, буғдай бешини, алма, өрүк
шехини көтирәлмәтти. Қой үстидә – торғай үдгиси, дәрәқ учида
қушлар нәғмиси.
Ейтмаң әнди, тәбиәт яшнап кәткән еди!
Язда – ома нахшиси, күздә – той-төкүн шатлиғи еди. “Қатар чай”
бериш үчүн илпәтләр новәттә қатар туратти.
Қоюң әнди, адәмләр яйрап кәткән еди!
Бир күни мәлидә чоң той болди.
Әслидә, қиз балиниң әдәп, тартиниш билән өзини көрсәткини
– яхши хислитини көрсәткини. Әслидә, оғул балиниң сехи қәлб
болғини – мәрданә болғини. Келин – Назгүл, күйоғул – Маһмут
әйнә шундақ яшлардин еди.
Кона нахшиларда ашиқлар дәрди гуваки, “Икки яхши қошулған
җай йоқ” емиш... Яқ, ундақ җай бар екән. У мошу жут болди. Лекин...
Той болуп, үч айдин кейин он тоққуз яшлар чамисидики қариқумчақ
қиз Сарөзәк станциясидә топ ичидә жүгрәп жүрди. Көзлиридә яш
һәм тәшвиш. У йенип-йенип соратти.
– Яркәнтликләр барму араңларда?
– Йоқ яркәнтликләр аримизда, – дәтти поезд йенида опур-топур
жүргән адәмләр. Қиз йәнә соратти. Җавап бирла еди: йоқ, йоқ, йоқ!
У Назгүл еди: уни соритип жүргән – қолидики бир парчә хәт.
Хәтни үч күн авал Чимолғанда, трактор оқушида чеғида, Маһмуттин
еливеди. “Бүгүн-әтә маңимиз”, дәп йезиптекән. Хәт сири қизға
6
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мәлум: бир шум хәвәр буниңдин бир ай илгири иссиқ язда адәмләр
жүригиниң қат-қатлириға қиш соғини елип киргән еди. Назгүл
шуңлашқа тез йолға чиққан. Өйгә үлгирәлмисә, йолда болсиму
көрүп, хошлишай девиди. Бирақ...
Алтун әмән даванида пиядә келиватқан адәмләр учрашти.
– Араңларда Маһмут барму? Маһмут?
– Йоқ, – дейишти “йол авази
– гөр авази” тапанлирини
тәшкәнләр. Улар Или атлап,
Уйғур районидин йолға чиққан
чоңақсулуқ вә ғалҗатлиқлар
екән. Қиз йәнә илгириләп кәтти.
Көзи йолда...
Мана, бурун, бурунму әмәс,
тарих яхши билидиған 1941жил, шундақ башланди.
Жутдашқа тәккән оқ – жутқа
тәккән оқ. Қиз узақ йол меңип,
һерип-ечип кәлгәндә, жут уни
худди пүтүн пәрзәнтлиридин
җуда болуп пуғанда тумшуғи
йәргә тирилип қалған ғәмкин
аниға охшап қарши алди.
Япир,
бу
немә
вақиә?
Түнүгүнки һаятбәхш күнләрни
йәр жуттиму? Яшларни су еқитип
кәттиму? Бу һәсрәт, бу жиға-зерә көктин чүштиму? Түнүгүнла һәммә
нәрсә Маһмутниң дутариниң пәдилиридәк орни-орнида едиғу?!
Қиз қәлби шу чағда мундақ зарлиди: “Ва, дәриха! Сусиз түгмән,
чақсиз һарву бекар екән. Жут “җәннәт” болсун, жутдашлар болмиса
бекар екән. Назугумдәк есил бол, Бақидәк яриң болмиса бекар екән.
Ва, дәриха! Бекар екән, бекар...”
Қиз қәлби жут қойнини чарлиди. Чәттин бу жутқа мал дохтури
болуп кәлгән Маһмут мана мошу өйләрниң һәммисидә дегидәк
дутар чалған. Қәвәтла яхши чалатти... Әйнә, әву чәттики өйдә бир
мәшрәптә улар тонушқан еди. Маһмут – хушхой, чақчақчи жигит.
Дутар челип, бейит ейтип, пиялини Назгүлгә тутуведи:
Егиз-егиз дөңләрдин
Сирилдим түзгә...
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Бүгүн жут ичи җим-җит, әрләрдин һеч ким йоқ. Бешиға ақ селип
анилар еғир ойда. Қара латиға орилип, Маһмутниң дутариму тамға
есилип қапту...
***
Полат шәмшәр биси қайтидекән, җараңлиған соғ қайтидекән.
Һәтта күн қайтиду, дәйдекәнмиз. Амма вақит қайтмайдекән. Һаят
шу вақитқа илишип, оруқ өкүзләр қошулған кона һарву тағ таман
аран өрләп барғандәк, еғир илгирилиди...
Бир күни райондин вәкил кәлди.
– Дүшмән бесип келиватиду. Бирақ қорқмаңлар, у вақитчә. Бәри
бир биз йеңимиз! – деди у. Мәлидә қалғанлар қорқти вә қорқмиди.
Назгүл Маһмутни ойлап қорқти.
Әйса тағам җәңгә кетип, чекәткигә охшайдиған үч чақлиқ “ХТЗ”
трактори егисиз қалған еди. Униң әндики егиси Назгүл болди. У
өзи үчүн һәм Маһмут үчүн ишлиди. Раст, арида бир аз вақит өйдә
олтирип қалди...
Көп нәрсигә изаһ керәк, амма урушқа керәк әмәс.
Уруш дегән – уруш. Бу жутниму униң еғир булутлири қара
көләңгиси билән қапсавалди. Амма тириклик өз йолини йоқатмиди!
Давам қилди... Кечики ақ тоғач бүгүн қара җирис нанға, “жүрәктики
сериқ су қанға айланди”. Бирақ һаят күлгә айланмиди. Давам
қилди. Жирақлардин “қара қәғәзләр” келишкә башлиди. Сельсовет
Абдунәби дәсләп уларни аңлитишқа петиналмай, йошуруведи.
Кейин... кейин униң кона үстилиниң тартмиси гоя җәңгә кәткән
жутдашлири дәпин қилинған қәбирстанға охшап қалди... Ахири
униңға өзиму чидалмиди...
Бир күни Икрам бовай қаттиқ-қуруқ нәзир бәрди: Оғли Бәкрим
җәңдә қаза тепипту. У Маһмут билән биллә кәткән еди.
Назгүл қорқуп кәтти. Наһайити қорқти. У Маһмутниң бәшинчи
хетини техи йеқиндила алған. “Днестр дәриясиниң бойида биз...”
дәп йезиптекән. Әнди болса... Бәкримләр биллә едиғу... Үмүтни
көмүп болмайду! У өзигә тәсәлли бәрди: От кәткән җаңгалдиму
көймәй қалидиған пахта болидекәнғу! Мүмкин...
Назгүлгә шу күнлири аләм бир қисмила көрүнди. Ойда қалди.
Бир кечиси униң икки қоли дутарға йөгүмәчтәк ямашти. У шу кечә
һәммини әслиди. Бир-бирләп әслиди. Йезидики яшлар трактор
оқушиға әвәтилип, Назгүлму маңмақ болғанда, Маһмут үч-төрт
дости билән мошу өйдә олтирип, узақ-узақ дутар чалған еди.
Ахирида бир ривайәтни нахшиси билән ейтип бериведи. Көңли
туйғанмекин йә? Қәвәтла яхши ейтиведи. Шу нахша Назгүлниң
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ойидин нери кәтмәй турувалди. У қайси ривайәт – нахша еди? Һә, у
қедимий “Боз жигит” һекайиси әмәсмеди.
...Қайсиду бир әсир, қайсиду бир тәвәдә икки ашиқ – икки гүл
болди. Уларниң арисиға бир дүшмән – тикән үнди. Күнләрниң
биридә жигит сәпәргә кәтти. Қиз күтти, күтти – кәлмиди. Ахири
сөйгүсин издәп, өзи йолға чиқти. Дәрия кечип, тағ атлиди. Чөл
кәзди. Чәт бир жутқа келип қалди. Жут яшлири мәшрәптә олтарған
екән. Қиз босуғида туруп сориди:
Қойлар мәрәп кәлгәндә,
Қозаләри кәлдиму?
Бота көзлүк боз жигит
Бу оюнға кәлдиму?
Мәшрәп қизиқчилиғи су сәпкәндәк өчти. Йәктиз олтарған оттуз
оғул дәс туруштидә, бир көз болуп қизға бақти. Андин нахша билән
җавап қатти:
Қойлар мәрәп кәлгәндә,
Қозаләри кәлмиди.
Бота көзлүк боз жигит
Бу оюнға кәлмиди.
Аһ, кәлмәпту!.. Қиз йәнә издәп кәтти. Көзлири яш чачлири
чугулған. Кетип берип, у йәрдин – тағу-ташлардин, көктин – ай,
юлтузлардин йәнә сориди:
– Ай, сән ейт, нәдә мениң сөйгүнүм? Ай хиҗил болуп, булутни
яғлиқ қилдидә, үзини йепивалди.
Йәр уһ тартти...
– Булутлар, чечиңлар сүйүңларни. Көксүм көйүп бариду.
Чечиңлар!
– У бекар. Сөйгү отини су билән өчирип болмайдиғу, ашиқ қиз, –
деди булутлар.
Қиз жүгрәп кетип бариду, издәп кетип бариду. Қәлбидә дәртпәрият, истәк. Көзидә яш, левидә титрәк...
Бу пәйттә репих хәнҗири жүригигә санчилған боз жигит жирақ
бир чөлдә, қудуқ тегидә ятатти. Ро чивинлар ғиңшип, бешида
айлинип учуп жүрәтти. Қиз издәп кетип баратти. Көзлири яш. Түн.
Йерим түн.
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Һә, ривайәттики ашиқ қиз шу түни тағ тәрәпкә кәтти.
Әнди күнләрниң биридә бизниң заманимизниң ашиқ қизи тағ
тәрәпкә барғанда, қедимий җуңғар... Хәйир, бу һәққидә кейин.
Һаят еғир давам қилди. Шүмшәритип қишлар өтти. Сериқ
йопурмақлирини учартип, ғәмкин күзләр өтти. Тәшвиш билән үмүт
артип, хәтләр келивәрди, кетивәрди...
Октябрь ейи. Назгүл омидин кейин күзгә һайдап, етизда жүрәтти.
Ярдәмчиси, қиз балидәк тартинчақ Мәхсут мәлидин жүгрәп кәлди.
– Бир гәп ейтқили кәлдим, һәдә...
– Ейт, укам.
Әтиси кәчқурунлуғи Ризван чоңнамларниң өйигә һәммә аяллар
жиғилди. Һәр қайси бизәчә ун, май, сүт алғач кәпту. Той башланди.
Мәхсут үч күндин кейин җәңгә маңмақчи. Қизи – сөйгүси Мерванәм
иккиси некалашмақчи бопту...
Шу ахшими Маһмуттин кейин бу дутар биринчи вә ахирқи қетим
тойға кәлди. Уни Назгүл билмисиму, худди билидиғандәк чалди.
Әткән чайни шарап қилип, мәс болуп чалди. Нахша ейтти:

Аяллар қошулди:

Кәштә басқан яғлиғим,
Кәтти ярим қолида.
Көрәлмидим, зарлидим,
Сарөзәкниң йолида.
Издәп-издәп тапалмидим
Сарөзәкниң йолида...

Шу кечиси дәрди бир, муңи бир аҗизлар таң атқичә ойниди.
Қәһ-қәһ күлүшти. Барлиқ житимлиқ, тул қелишлар, барлиқ
көрүмләр билән өлүмләр зитиға раса тамашә қилди.
Мәлә оттурисида қери ақ терәк бар. Кәткәнләр шу йәрдә
хошлишиду. Кәлгәнләрму шу йәрдә учришиду. Шу жиллири униң
түвигә адәмләр йеши су болуп қуюлди. Аччиқ яштин шахлири
сарғийип кәтти бечарә дәрәқниң...
Үч күндин кейин ақ терәк түвигә һәммиси йәнә жиғилди.
Мәхсутни узатти.
– Дадаңни көрсәм, салам ейтимән, сақаш, – деди Мәхсут
Назгүлниң қолидики балини сөйүветип, – тракториңға яхши қара,
җуму...
Әву жили Назгүл бир аз вақит өйдә олтирип келиштин илгири,
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кәч күздә әтияздила ағрип қалған еди. Мәхсут жүгрәп берип, үч-төрт
аялни башлап кәлди. Бир аздин кейин тракторниң у тәрипидә туруп
аччиқ бир үнни аңлиди. Дунияға пәрзәнт кәлди. Оғул! Һаят тохтап
қалмайдекән... “Ети Ядикар болсун, Ядикар!” дейишти аяллар.
Әйнә шу Ядикар төрт яшқа келип қалди. Қәвәт тетик бала.
Ихлимәм момай – “тил тәгмисун” дәп бойниға тумар есип қойди.
Һәр ахшими Назгүл иштин қайтқанда, трактор үни чиқса болди,
Ядикар өзини кочиға атиду.
– Тлактил кеватиду, мениң тлактилим! – дәп анисиниң алдиға
вақириған пети жүгрәйду. Аңғичә кичик ағинилиригә махтинипму
үлгириду.
– Мениң апам! Бу бизниң тлактил!
Назгүл тохтайдудә, көктики күндәк, бир тал оғлини көтиривелип,
йениға олтарғузивалиду.
– Қач, қач! – дәп вақирайду Ядикар – қач дәссәветиду. Дөө-дөт,
дө-дө-өт! Андин өйгә йәткичә қәһ-қәһ күлиду.
– Җеним қозам, сән болсаңму күлүп жүргинә!..
***
Қәбир санчилған қуруқ яғачқа қонувелип сайрайдиған қуш
йоқму? Бар. Матәмдә җамаәт көз яшқа чөмсә, олтиривелип, “саз
қени” дәп сорайдиған мәсхуш йоқму? Бар ундақларниң бирси мошу
мәлидинла чиқти. Кичик чеғида путини илан чеқивелип, башқа
чарә йоқ, атиси өзи тизиниң төвинидин палта билән чепивәткән
Әспәр току дәп бири болидиған. Шу току бир күни хәқләрниң
бизәчә арпа-буғдайлирини жиғип, тартип келәй, дәп Яркәнт тәрәпкә
кәтти. Кәттидә, шу пети қечип кәтти. Кейин бирлири уни Алмутида
көрүптәк.
– Илан путуңни әмәс, қолуңни чақса болғанкән, һарсиз!
– Атаң путуңни әмәс, қолуңни чапса болғанкән, һарсиз! Әспәр шу
ач-зеринлиқни көрүп туруп шундақ қилди. У әл рисқини апқечип
кәтти. Бирақ йәр рисқини әкетәлмиди. Кейин йәнә түгмән һаҗити
чүшкәндә Әспәрни техичә чайнавәткидәк болуп жүргән Назгүл өзи
йолға чиқти.
Шундақ қилип, бизниң заманимизниң ашиқ қизи Җуңғар теғиға
қарап кәтти. У йәрдә “Қизил яр” дегән җайда түгмән бар еди.
Узун йолда ялғуз сүргән аччиқ хиялму бәзидә татлиқ. Назгүл өз
дәрдини өзигә ейтип, ойға чөмди:
Дәрия, деңиз сүйи тохтайдекән. Жүрәк соқуши тохтайдекән.
Амма вақит тохтимайдекән. Мана һәш-пәш дегичә төрт жил өтти.
Жирақта уруш техичә болуватиду. Маһмутниң хети, хелә болди,
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ериқ сүйидәк тохтап қалди. Ахирқи хетини дуниядики әң яхши
сөзләр билән толтирип йезиптекән... Ядикарни сорапту. Барғанда
оғлумни өзәм дутарға үгитимән, дәпту. Биз һазир Неман дәриясиниң
бойида, дәп хетини тамамлапту. Әнди болса... яки Маһмутум. Боз
жигиткә охшаш, жүригигә оқ санчилип, нәдиду бир йәрдә... Илайим,
гумандин сақла!
Назгүл шу күниму кәч қайтти. Қараңғуға пүркинип, Җуңғар
җимҗит ятиду. Көктә юлтузлар пилдирлап туриду. Ривайәттики
ашиқ қиз боз жигитни һелиқи түни шу юлтузлардин сориғанмекин?..
“ХТЗ” чекәткидәк сәкрәп-тохтап, яр бойлап келивататти. Бир чағда
һадуқ йәттиму, ғәпләт бастиму, немә болди – “ХТЗ” ниң алди чеқи
қаңқип, йол четигә чиқип кәтти. Чеқи йоған ташқа урулған еди. У
тәрәп – чоңқур сай. Бу тәрәп – тик қирғақ. Назгүл рульға ямашти,
күчиниң баричә тормозни басти. Болмиди. Педаль ишлимиди,
рычаглар бошап кәтти. Аҗиз тракторни қандақту бир күч кәйнидин
келип урди. У жүк – ун бесилған һарву еди... “ХТЗ” кесилгән дәрәқтәк
өрүлүшкә башлиди. Андин... дәһшәтлик бир үн чиқти... Назгүл шу
йеқини билмиди. Уни әтиси издәп чиққан адәмләр билди...
– Оқ тәгдиму, қизим, саңа?! Тил тәгдиму, я Алла?! – дәп қахшиди
аниси.
Назгүлниң көзи очуқ ятатти. Бовай бешида тизлинип олтирип
зарлиди:
– Йоруқ дунияға тоймай кәттиң, шуңлашқа көзүң очуқ, қизим!
Ечилған гүлни көрмидиң, көзүң шуңлашқа очуқ, қизим! Техичә
җораңни күтиватисән, көзүң шуңлашқа очуқ, қизим!
Шу күни мәлигә жирақтин әмәс, җуңғардин “қара хәт” кәлди.
Мәрәп қойлар қалди, арманда қозилар кәтти. Әтиси бовисиниң
пешини тутуп, белиға ақ бағлар қойған төрт яшлиқ бала қәбир
тәрәпкә тавут алдида жиғлап кетип баратти...
Һойлисиға униң трактори башқа кәлмиди. Өзиму алдиға чиқмас
болди...
Аз күн өтүп, чоң йол билән бирси мәлигә кирип кәлди. У нәзирини
берип болған Икрим бовайниң оғли Бәкрим екән. Мәлидикиләр
қорқуп кәтти. Өлгән адәмму қайтип келәмду? Ядикарниң бовилириға
үмүт отлири ямашти: “Мүмкин бизниң Маһмутҗанму...” Яқ, бу
пәйттә униң хәвириму сельсовет Абдунәбиниң тартмисида еди. У
аңлитип үлгәргичә, Назгүл...
... Мана, дутар сири мошу екән. Оттуз жилдин ошуқ өй төридә
турған дутар әмәс, икки яшниң жүрәк зари, бемәзгил ғазаң болған
баһари екән. Мениң достум Ядикар дутарға қарайдекәндә, икки яш,
бүйүк муһәббәтниң икки вәкили – атиси билән анисини көридекән.
У өзи үчүнла әмәс, шулар үчүнму яшайдекән. Арилап икки оғлини
12

№2/2/2013

башлап, “Қизил ярға” чиққидәк. Һәр қетим шу егизгә чиққанда,
түпсиз ой ғариға чүшүп кетидекән...
Бәзидә у йәнә пәрзәнтлирини башлап атиси – Маһмутлар җәңгә
кәткән чоң йолға чиққидәк. Кәткән изи бар, кәлгән изи йоқ сирлиқ
йол бойида узақ-узақ жирақларға баққидәк. Икки оғлиму атиси
охшашла шу пәйтләрдә җим болуп кетидиған охшайду. Һә, бу уруш
азави бир әвлат билән түгимәйду...
Өзәмчу, өзәм? Дутарни көрсәм арманда кәткән шу икки яшни
әсләймән. Мәлиниң жуқурсидики Хонихай дөңидә қош терәк бар.
Шуларни көрсәм – әсләймән. Гүл бәргидә қош ғунчә көрсәм –
әсләймән. Қош алма көрсәм – әсләймән.
Бәзи түнлири уйқам ечилип, һелиқи ашиқ қиз тағ тәрәпкә кәткән
түнләрни җүсүнләймән. Нахшисиму ениқ аңлиниду:
Қойлар мәрәп кәлгәндә,
Қозаләри кәлмиди...
Булбул – дутар сайрайду... Әйнә, ашиқ қиз һелиму жүгрәп кетип
бариду. Издәп кетип бариду. Қәлбидә көйүк-истәк. Көзлиридә яш.
Түн. Җим-җит түн...

Савутҗан Мәмәтқулов (оттурида) Вәтәндики шаир-язғучилар билән.
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Ним ШЕҺИТ

Ним Шеһит
һазирқи заман уйғур әдәбиятиниң
шәкиллинишигә зор төһпә қошқан вәтәнпәрвәр шаир. У 1906жили Ақсу вилайитигә қарашлиқ Сайрам йезисида туғулған.
Өз йезисида саватини чиқарғандин кейин 1922 – 1930-жилларда
Бай вә Кучадики мәдрисиләрдә билим алған. Кейин Қәшқәрдики
атақлиқ “Ханлиқ мәдрисидә” тәһсил көргән. Шаир 1935 –
1945-жиллири Ақсу гезитида тәһрир болуп ишлигән. Ғулҗиға
кәлгәндин кейин бир түркүм шеирларни йезип, елан қилди.
У 1947-жили “Пәрһат-Шерин” дастанини язди. “ЛәйлиМәҗнун” оперисини яратти. 1950-жилдин кейин шаирниң бир
қанчә шеирий топламлири йоруқ көрди. “Жүрәк сөзи” намлиқ
шеирлар топлими шаирниң вапатидин кейин нәшир қилинди.

Алдида
Вәслидин өзгә керәкмәс маңа җанан алдида,
Арзуюм сән ерурсән тән билән җан алдида,
Бир гүли рәна ерурсән бағу-бостан алдида,
Та зиярәт қилмисам мән сени имкан алдида.
Йүзлирим шәрмәндә болсун таңла сүбһан алдида.
14
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Дунияға тәң әйлимәймән тағлириңниң тешини,
Сени дәп ташқа қошармән дүшминиңниң бешини,
Сән үчүн дәрия еқитсам шум рәқипләр йешини,
Мүмкин олғайму көрүшкә айға охшаш қешини,
Қара бәхтим ақ боларди шунда рәхман алдида.
Сән едиң дунияда бир һөсни гөзәл, назук бәдән,
Иккимиздә бағлиниш гояки әрди җану-тән,
Аһ, гөзәл яр ойниған Қәшқәр, Кучар, Йәркән, Хотән,
Немиләр болди екән иплас аяқта пак Вәтән?..
Мән үчүн көзгә көрүнмәс қанчә қурбан алдида.
Сулириң аби һаяттур, әй гөзәл ярим, сениң,
Тотиядур топриғиң көзүмгә, дилдармән, сениң,
Җанға җандур унда өскән барчә ғәмхарим сениң,
Айрилиш тилди жүрәкни, көзи хумарим, сениң,
Өртинәр коюңда қәлбим чәрхи кәйван алдида.
Әзәлдә сән едиң җәннәткә охшаш бир макан,
Әркә ойнап өскән әрдим, қисмиған бу кәң җаһан,
Хуш пурақлиқ гүл-чечәк таллап упәрди бағибан,
Аброюң сақлар әрдим мән болубан пасибан,
Дүшмининиң көз тикмәс әрди шири ғәрран алдида.
Бағда гүл, шахида булбул, немитиң шүкрин оқур,
Таң сәһәр торғайлириң тәсбиһ оқуп қанат қақур,
Бәлки қушлар барчиси мәдһиң билән йәрни чоқур,
Чүнки ховупсиз йәр, һава, тағ, чөл вә су, дөң һәм чуқур,
Әркиләп өскән едим шаһзадидәк хан алдида.
Мән у чағда сәндин айрилмақни әсла күтмигән,
Еһтият қилған рәқиптин десә һәргиз пүтмигән.
Чүнки иссиқ-соғ у күнләрдә бешимдин өтмигән,
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Арғимақимни әпәнди қәвридә үркитмигән,
Башқа қамча тәгмигәнди йолда карван алдида.
Бал-шекәрдин бәлки шириндур күмүч рәң сулириң,
Тағлириңда яйришип әркин өсәр аһулириң.
Чиниқип әрди рәқипкә қарши қол-базулириң,
Саңа тәсир йәткүзәлмәс әрди һеч җадулириң,
Сәлтәнәтлик шәвкитиң болғачқа инсан алдида.
Махтинардим сән кәби бир назининиң яри дәп,
Яриниң көкриги тәккән сазиниң бир тари дәп,
Саңа бағланған муһәббәт һәммидин жуқури дәп,
Хаһ гүлүм, хаһ булбулумға қиш вә яз баһари дәп,
Кокулуң бойин үпәрдим лалә-рәйһан алдида.
Дилбирим, аһу көзүм, хуршд йүзүм, ширин сөзүм,
Һөсни әплакиңда туққан әрди тәләй юлтузум,
Ләвлириңдин қизғинурди бағда пишқан тал үзүм.
Қашлириң меһрап қилип сәҗдә қилай тәнһа өзүм,
Чоң гунаһкар болсиму дин бирлә иман алдида.
Ва дәриха, қайси күндур, шум рәқип басти аяқ,
Сән кәби һур назининләр үстигә салди таяқ.
Мән қучағиңда туруп тарттим әҗәп дәрду-пирақ,
Немтиң ләззәтлиридин айрилип қалдим бирақ,
Бир тиләмчидәк қисилдим күздә хаман алдида.
Жиғлидим шундин буян түн-кечиләр бидар болуп,
Рәһимсиз өгәйгә қалған қиз житимдәк хар болуп,
Һәвзи кәвсәрни кечибан, тамчә суға зар болуп,
Тарлишип кәткән җаһанға сиғмайин бимар болуп
Бойни бағланған мөшүктәк саңда сачқан алдида.
Шундақ өмрүм өткән әрди өртинип һәм гүл болуп,
Ат-ешәкләр орнида дүшмәнлириңгә қул болуп.
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“Алла әмри шумекин” дәп, сатса бәлки пул болуп,
Өткән өмрүм әслисәм яшим төкүлүр көл болуп,
Моллиниң имани болдум худди шәйтан алдида.
Ақивәт қоғланди болдум, бир йоли тарттим пирақ,
Шум рәқипниң тәлийи оң кәлди, мән болдум жирақ,
Җанға тойған худди бир пәрванимән, сән бир чирақ,
Күнму-күн артти көңлүмдә саңа болған иштияқ,
Тамчә суға зарә болдум бәһри Умман алдида.
Мәйли, мән барғунчә жиртқучлуқ билән хәлқимни ат,
Мәйли, мәһбуб бешида қанлиқ қиличиң парқират,
Мәйли, вәһшилик билән адәмчилик аңни йоқат,
Интимақ алғум сениңдин таки җан тәндә һаят,
Һеч қачан адәм йеңилмәс вәһши һайван алдида.
Өлгиним яхши нигаримдин тирик айрилғичә,
Учимән саңа беқип таки қанат қайрилғичә.
Күришим қайтсам рәқипләр җенидин айрилғичә,
Болди әмди сәври йоқ, яттим мана бир жилғичә,
Орма ормақ анчә тәс болмайду дехан алдида.
Тарт қолуңни, вәһши дүшмән, техи җаним тәндә бар,
Иншаалла, пат-йеқинда сени қилғум тару-мар,
Әй пәлид чапсан йоқал, гөзәл йеримни қилма тар,
Сән қара зулмәтни йоқатсам, саадәт таң ақар,
Күн нурин көрсәтмигән сән пәрдә асман алдида.
Күришим һеч тохтимас та қәтрә қаним қалғичә,
Тәсриңни йоқ қилурмән қәлбим арам алғичә,
Әзраил пүтти ишиң таки җаним алғичә,
Тән совуп, жүрәк-томур, қан һәрикәт тохталғичә,
Шунда әвладим турар дәваға султан алдида.
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ҚОШ ТИЛ МААРИПИ ҺӘҚҚИДӘ ХОТӘНДИКИ
ИЗДИНИШЛӘР
Дилдар ӘЗИЗ
(Язғучи, мустәқил тәтқиқатчи, докторант)

Муқәддимә
Бир милләтниң тили, шу милләтниң узун тарихий дәвирләрдин бери
шәкилләнгән тил байлиқ жиғиндисиниң намайәндиси болуп, бу йәнә шу
милләтниң мукәммәл болған тәпәккүр усулиниму өз ичигә алиду, әйнә
шу тәпәккүр усулиға шу тилниң грамматика, логика вә пәлсәпәвийлик
қаидилири сиңдүрүлгәндин башқа, йәнә шу тилни истимал қилғучи
милләтниң миллий, диний урпи-адити вә миллий мәдәнийитиниң
җәвһәрлириму тәбиий һалда шу тилға жуғурулған болиду. Милләтниң
тил байлиғиниң йүксәклишиши вә мунтизимлишиши үчүн шу милләтниң
еғиз әдәбияти вә шундақла йезиқ әдәбиятиниң роли алаһидә зор. Еғиз
әдәбияти милләт тилиниң хәлиқ арисидики байлиғиниң йүксәкликкә
көтүрүлгән мевиси болса, йезиқ әдәбияти мунтизимлашқан милләт
тилиниң асман бошлуғида чақниған җавһарәтлирини пәйда қилғучидур.
Чүнки милләт тили хәлиқ турмушидин келиду, әдәбият арқилиқ
йүксәклишиду вә бейийду. Уйғур ана тилиму буниңдин мустәсна әмәс.
Әҗдатлар изидин
Пешқәдәм маарипчилардин Ваһитҗан Ғопур, Әсқәр Һүсәйин әпәндиләр
нәширгә тәйярлиған “Уйғур классик әдәбият тезислири”намлиқ китапта
баян қилинғандәк, “Уйғур тили милади VIII-әсирдин башлап һәммә
түрки қәбилиләр чүшинидиған ортақ әдәбий тилға айланғанлиғи вә XIVәсиргичә Оттура Азия районидики барлиқ түркий тилда сөзләшкүчи
хәлиқләрниң умумий әдәбий тили болуп хизмәт қилғанлиғи, XIV-әсирдин
башлап “Чағатай тили” дегән нам билән таки XX-әсирниң башлириға
қәдәр шәрқий түрки хәлиқләрниң әдәбий тили сүпитидә қоллинилғанлиғи
һәммигә аян факттур” (1). Уйғур ана тили билән йезилған уйғур әдәбият
тарихиға нәзәр салидиған болсақ, униң әшу қиммәтлик җавһарәтлири өз
хәлқи ичидә һелиһәм өзиниң җулалирини йоқатқини йоқ.
Қедимий уйғур тили вә йезиғи кейинки дәвирләрдики уйғур әдәбий
тилиниң шәкиллиниши үчүн алаһидә зор тәсир көрсәткәнлигидин
биз дайим пәхирләнмәй туралмаймиз. “(уйғур тили) әң алди билән
қараханийлар дәвриниң умумий тилиға (милади X – XII-әсирләр), андин
оғуз қипчақ әдәбий тилиға (XII – XIII-әсирләр), чағатай тилиға (XIII –
XIV-әсирләр), Алтун орда әдәбий тилиға (XIII – XIV-әсирләр), кейинки
вақитларда кона өзбәк тилиға ( XV – XVI-әсирләр), кона түркмән тилиға
(XVII – XIX-әсирләр) вә башқа тилларға тәсир көрсәткән”(2). Уйғур
йезиғиниң сехир күчиму буниңдин қелишмайду, чүнки моңғуллар
һазирғичә қоллиниватқан қедимий уйғур йезиғи вә шу йезиқтин
өзләштүривелинған манҗур йезиғи мана буниң күчлүк дәлили болалайду.
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Уйғур ана тилимиз әйнә шу узақ дәвирләрдин бири өзиниң бүйүк
әдиплири вә мутәпәккүрлири билән дуния мәдәнийәт ғәзинисини
бейитиш үчүн зор төһпиләрни қошқан. Мәсилән мәшһур эпос “Оғузнамә
дастани”, “Мәңгү таш қедимий ядикарлиқлири”, “Алтун яруқ”, “Қутадғу
билик”, “Түркий тиллар дивани”, “Һибәт-ул һәқайиқ”, “Йүсүп - Зүләйха”
қатарлиқ нурғунлиған әдәбий вә илмий әсәрләр уйғур миллитиниң узун
тарихтин бери бесип өткән җапалиқ мусапилирини нурландуруп турса,
униңдики худди аниниң сүтидәк сап вә қувәтлик ана тили миллитимизгә
илим вә әқил парасәт әта қилған, әшу ана тили билән бизниң бүйүк
әдиплиримиз аләмшумул илмий нәтиҗиләрни яратқан. Әйнә шу өлмәс
иҗадийәтләрниң егилири болған Әбу Нәсир Муһәммәт Фарабий, Маһмут
Қәшқәрий, Йүсүп Хас Һаҗип, Рәбғузий, Сәккакий, Әлишир Наваий,
Муһәммәт Сидиқ Зәлилий, Абдухалиқ Уйғур қатарлиқ әдиплиримиз вә
мутәпәккүрлиримиз әйнә шу ана тили билән тәрбийилинип, әшу ана
тилида өлмәс әсәрләрни йезип уни бизгичә йәткүзүп бәрди, бизму һәм
әйнә шу өлмәс әсәрләрниң тәсиридә өзимизниң миллий кимлигимизни
билип яшаватимиз. Демәк, уйғур ана тили өзиниң бүйүк пасаһити билән
инсанийәткә бүйүк байлиқларни қалдуруп келиватқан бүгүнки күндә
бизниң әйнә шу пасаһәтлик ана тилимиз худди уйғур миллитиниң миллий
кимлигигә охшашла җиддий һерискә учрап, “қош тили маарипиниң”
суһи истималлиғида тарих сәһнисидин һайдап чиқирилиш ховупиға дуч
кәлмәктә.
Қош тил маарипи һәққидики издиниш
Қош тил дегән немә? Хәлиқарада қош тил дегән сөз ана тилини яхши
үгинип болғандин кейинки иккинчи яки үчинчи бир тилни егиләш, дегән
мәнадә болуп, буниң түп асаси алди билән өзиниң ана тилини, ана тили
йезиғини вә ана тил әдәбиятини яхши егиләш асасида иккинчи бир
тилни үгиниш арқилиқ өз һаят мусаписидики арзу-нишаниға йетишни
мәхсәт қилиду. Бу аталғу XXI-әсирниң башлирида Хитайдики уйғур,
тибәт қатарлиқ милләтләргә вә шу милләтләр олтурақлашқан районларға
сиңип киришкә башлиғандин бери, униң әсли мәниси пүтүнләй өзгирип,
Вәтәндә униң әкси бойичә иш көрүлгәнлиги үчүн, бүгүнки күндә “қош
тил маарипи” дегән аталғу жуқарқи милләтләр ичидә қилчә илмийлиги
болмиған, адәмни безар қилидиған вә һәтта сәскәндүридиған аталғуға
айлинип қалди. Чүнки әйнә шу “қош тил маарипи” байриғи астида
бизниң нурғунлиған оқутқучилиримиз хәнзу тилини худди ана тилидәк
сөзләлмигәнлиги үчүн хизмәттин бошитилди, униң орниға бир еғизму
уйғур тили билмәйдиған наһайити төвән сападики көчмәнләр бизниң
пешқәдәм маарипчилиримизниң хизмәт орнини егилиди вә йәватқан
әшу азғинә нениға чаңгал салди, йәнә шу байрақ астида бизниң уйғур
пәрзәнтлиримиз мәктәптә ана тилида дәрис үгиниш һәтта ана тилида
сөзлишиш һоқуқидинму мәһрум қалди. Нәтиҗидә толуқсиз оттура
мәктәпни түгәткәндин кейинму уйғур ана тилида яки хәнзу тилида бир
парчә салам хәтму язалмайдиған мәктәп ичидики саватсизлардин болуп
“ярилип” чиқти.
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Мошундақ сәвәпләр түпәйлидин бүгүнки күндә һәр қетим ана
тили һәққидә сөз ечилғанда жүригим чоңқур азап ичидә толғиниду.
Уйғурниң бир зиялиси болуш сүпитим билән, худди әҗдатлар алдида
өз мәҗбурийитимни ада қилалмиғандәк бир хил мәсъулийәт туйғусиға
келип қалимән. Мана мошу хил туйғуниң түрткисидә мән 2010-жилниң
бешида өз бехәтәрлигимниң ховуп ичидә туруватқанлиғини билип туруп,
ана жутум болған Хотән вилайитигә ана тили һәққидә бир қетимлиқ
мәхпий тәкшүрүш үчүн бардим, мени қарши елиш үчүн уюштурулған
бир аиләвий сөһбәттә бир пешқәдәм маарипчиниң мону сөзлири мениң
бу хил туйғумға худди көйүватқан отқа яғ қуйғандәк тәсир көрсәтти.
“Ханим, биз силиниң жиллардин бери ана тилида язған әсәрлирини
сөйүп оқуп келиватимиз. Пүтүн жут хәлқи силидин пәхирлиниду, амма шу
тапта көңлимиз бәкму йерим, чүнки әгәр бизниң маарипимиз мошундақ
кетиверидиған болса, әнди бизниң жуттин силидәк язғучи, мәрһум Рози
Сайиттәк шаир вә мутәпәккүрләр чиқмайду, чүнки мәктәплиримиздә биз
һазир саватсизларни, қуруқ сәясий шиарчиларнила тәрбийиләватимиз”.
Мән бу кишиниң чирайиға қаридим. Бу бир мәктәпниң илмий мудири
болған чоп-чоң әркәк туруқлуқ, шу тапта униң көз чанақлирида яшлар
әгивататти. У башқа иш үчүн әмәс, дәпсәндә қилиниватқан ана тили үчүн
азаплинивататти. Шу күнниң әтисидин башлап елип берилған мәктәпләр
ара тәкшүрүшләрдә мәнму нурғун қетим әйнә шу пешқәдәм оқутқучиға
охшаш өзәмни жиғидин вә ғәзәптин аранла тутуп жүрүшкә мәҗбур
болдум.
Мән пешқәдәм маарипчиларниң хупиянә қоллиши билән, Хотән
вилайитиниң 5 наһийәсидә 20 дин көпирәк башланғуч вә оттура мәктәпни
зиярәт қилиш җәриянида, нурғунлиған әмәлий әһвалларни көрдүм вә
уларни синалғуға елип хатириләвалдим.
Мән оқурмән әһлиниң диққитигә бир мәркизий мәктәптә елип барған
тәкшүрүшүмни сунимән. Вәтәндикиләрниң бехәтәрлигини көздә тутуп,
уларниң исмини ашкарилашни мувапиқ көрмидим. Бу мәктәптә башқа
мәктәпләрдикигә охшаш ана тилида сөзлишиш мәнъий қилинғачқа
мәнму улар билән хәнзу тилида сөзлишишкә мәҗбур болдум.
(Сөһбәт синалғу материаллиридин өз әйничә көчирилди).
Тунҗа зиярәт
Орни: Хотән Лоп наһийәси мәркизий башланғуч мәктәп оқутуш
бенасиниң алди.
Зиярәт қилинғучи: Қош тил үчинчи жиллиқниң оқуғучиси Алмирә.
Соал: Алмирә, сиз яслидин башлап хәнзучидә оқуғанму?
Алмирә: Һә-ә.
Соал: Ата-аниңизму хәнзучә мәктәптә оқуғанму?
Алмирә: Һә, яқ, Буя йезисида (оқуғучи хәнзу тилида сориған соалимни
чүшәнмәйватиду).
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Соал: Сиз ата-аниңизни Буя йезисида оқутқучилиқ қиливатиду,
демәкчиму? Бая маңа шундақ дегәндәк қилғантиңиз.
Алмирә: Һә-ә.
Соал: Ата-аниңизниң хәнзучиси бәк яхши охшимамду?
Алмирә: Һә-ә
Соал: Силәр аиләңләрдә хәнзу тилида сөзлишәмсиләр яки уйғур
тилида сөзлишәмсиләр?
Алмирә: Уйғур тилида сөзлишимиз.
Соал: Сиз чоң аниңиз билән хәнзу тилида сөзлишәмсиз яки уйғур
тилида сөзлишәмсиз?
Алмирә: Чоң анам билән уйғур тилида сөзлишимән, акам билән хәнзу
тилида сөзлишимән.
Соал: Адәттә сиз хәнзучини көп сөзләмсиз яки уйғурчини көп
сөзләмсиз?
Алмирә: Өйдә уйғурчини көп сөзләймән. Мәктәптә хәнзучә сөзләймән.
Бу Алмирә исимлиқ уйғур қизи гәрчә һәқиқий уйғур екәнлиги
чирайидин чиқип турсиму, униң кийинишлири ва чирай ипадилири
кишигә худди икки милләтниң оттурида тохтап қалғандәк тәсир берәтти.
Мән йәнә икки нәпәр хәнзу аял оқутқучини зиярәт қилдим. Бу икки
оқутқучи бир еғизму уйғур тили билмигәндин сирт, уларниң оқудум
дегәнлири қандақту оқутқучилиқ билән қилчә мунасивити болмиған
нәдикиду бир бирләшмә алий мәктәпниң компьютерлиқ вә бухгалтерлиқ
кәспиниң дипломлири болуп, уларниң һәтта өзлириниң хәнзу тилиниму
ортақ тилда сөзләлмигини вә уларниң әр яки аяллиғини билгили
болмайдиған қисқа чачлиридин, кийивалған рәтсиз кийимлиридин
уларниң мунтәзим мәктәп тәрбийәси алғанлиғидинму кишиниң
гуманланғуси келәтти. Мән уйғур пәрзәнтлириниң тәғдири мошундақ
сүпәтсиз кишиләрниң қолиға қалғанлиғидин жүригим азаплинип
турсиму, кәспий әхлақ түпәйлидин уларни һөрмәтлигән асаста зияритимни
давамлаштурдум.
Иккинчи зиярәт
Зиярәт орни: Хотән вилайәттики мәлум мәркизий мәктәпниң оқутуш
бенасиниң алди.
Зиярәт қилинғучи: ичкиридин Хотән тәвәсигә кәлгили узун болмиған
икки нәпәр хәнзу көчмән оқутқучи.
Соал: Сиз бу йәрдә оқутқучилиқ қилғили нәччә жил болди?
Оқутқучи а: Икки жил болди.
Соал: Сизчу?
Оқутқучи б: Бәш жил болди.
Соал: Силәр бу йәрдә ишлигили хелә жиллар болупту, яки чоқум уйғур
тилида уйғур тилида таза сөзләләйсиләрғу дәймән?!
Оқутқучи а, б: Аддий сөзләрни билимиз.
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Соал: Әмсә мән силәрдин уйғур тилида сорап бақай, (уйғурчә) сиз
уйғур тилини биләмсиз, муәллим?
Оқутқучи а: Һә… биләлмидим, биз пәқәт аддий сөзләрнила билимиз.
Соал: Сизчу, (уйғурчә) сиз уйғур тилини биләмсиз?
Оқутқучи б: Мәнму биләлмидим.
Соал: Мениң бая сориғинимму наһайити аддий сөзләр (уйғурчә)
дәришанида балиларға диққәт қилиңлар дейишни биләмсиз?
Оқутқучи а, б: Биз пәқәт аддий сөзләрнила билидекәнмиз.
Соал: Әмсә силәр билимиз дегән әшу аддий сөзләрни, йәни адәттә
дәришанида оқуғучиларға дәйдиған гәплириңларни дәп бақамсиләр?
Оқутқучи а: Гәп қилмаңлар.
Соал: Бу уйғур тилидики наһайити қопал ейтилған бир җүмлә сөз,
оқуғучиларға мундақ тәләппузда сөзләш мувапиқ әмәс. Силәр қош тил
оқутушиға қандақ қарайсиләр?
Оқутқучи б: Қош тил оқутуш әлвәттә яхши, бирақ гәпниң растини
дегәндә, уйғур оқуғучилар билән хәнзу оқуғучиларға қоллинидиған
дәрисликләр охшаш,
сүръәтму охшаш, уйғур оқуғучиларниң
өзләштүрүши хәнзу оқуғучиларға қариғанда тәбиий һалда астирақ
болидекән, уйғур оқуғучилар һәм хәнзу тили, йәнә өзиниң ана тилини,
3-синиптин башлап инглиз тили үгиниши керәк екән. Нәтиҗидә
балиларниң нәтиҗиси төвәнләп кәтсә, бизниң маашимизғиму тәсир
йетидекән, шуниң үчүн балиларниң оқуш сүръитини астилитип бәргән
болса, у чағда балиларниң өзләштүрүшини жуқури көтәргили болатти.
Бизниң киримимизгиму тәсир йәтмәтти.
Соал: Сиз һазир қош тил синипи балилириниң оқуш бесими хәнзу
балиларниң оқуш бесимидинму еғир демәкчиму?
Оқутқучи б: Шундақ, балиларниң бесими һәқиқәтән еғир, нәтиҗидә
өзләштүрүшиму қийин.
Мән бу оқутқучиниң сөзлирини ойлинип қалдим. Гәрчә униң көзлигини
йәнила өзиниң шәхсий кирими болсиму, бу мәнпәәткә мәлум нуқтидин
йәнила оқуғучиларниң билим өзләштүрүшидин ибарәт нутуқлуқ мәсилә
бағланған еди. Бүгүн йолда келиветип маарип идарисидә ишләйдиған
бир достимиздин аңлишимчә, хәнзу оқутқучилар өзлириниң оқутуш
нәтиҗилирини жуқури қилип көрситиш вә мукапатни қолдин бәрмәслик
үчүн башқа мунасивәтлик кишиләр билән бирлишип, емтиһан соалини
алдин оқуғучилириға ашкарилап қойидиған ишларму бу вилайәттә көп
қетим көрүлгән болсиму, бундақ ишлар бир тәрәп қилинмастин йәң
ичидә өткүзүветилгән. Нәтиҗидә әйнә шундақ наәһлий оқутқучиларниң
нәйрәңлири түпәйлидин пәрзәнтлиримиз өзләштүрмигән билим үчүн
жуқури номерға еришип, тоймасларниң қачисиға нан ташлап беришкә
мәҗбур болған. Ахирида наданлиқниң патқиғиға техиму чоңқур патқан.
Мән зияритимни давамлаштурдум.
Зиярәт объекти: Дәришанидики оқуғучилар.
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Зиярәт орни: Мәлум мәктәпниң қош тил 4 жиллиқ 1-синипиниң
дәришаниси.
Бизниң киргинимизгиму пәрва қилмастин дәришанида һалиһан
нәрсилирини етишип ойнаватқан оқуғучилардин хәнзу тилида соал
соридим: Савақдашлар, яхшимусиләр! Қайсиңлар уйғурлардин чиққан
даңлиқ язғучиларниң яки шаирларниң исмини билисиләр? Мән бу
соалимни уда үч қетим тәкрарлидим.
Дәришанидики бир дәмлик җим-җитлиқтин кейин бир оқуғучиниң
аста пичирлиған авази аңланди. Мән аваз аңланған тәрәпкә қаридим.
Оқуғучи: Уйғурчә десәм боламду?
Мән: Әлвәттә болиду.
Оқуғучи: Маһмут Қәшқәрий, – деди бала пәхирләнгән һалда.
Мән: Бәрикалла, бирақ Маһмут Қәшқәрий шаирму? У миллитимиздин
чиққан атақлиқ тилшунас алим. Йәнә қайсиңлар уйғурлардин чиққан
шаир, алим мутәпәккүрләрни билисиләр?
Оқуғучи а: Нурбәкри.
Оқуғучи б: Нәсирдин әпәнди.
Мән : Нурбәкри уйғур шаириму?
Оқуғучи: у дегән автоном районниң башлиғи, – дәп җавап бәрди ойнап
олтарған бир оқуғучи.
Мән тахтиниң қарши удулиға қаридим, у йәрдә нурғунлиған сәясий
шиарлар йезилған болуп, буларни бу яштики балиларниң чүшинип
кетиши мүмкин әмәс еди, бирақ мениң балилардин буниму сориғим
кәлди:
Үчтә айрилалмаслиқ дегән немә? Қайси савақдаш буни дәп берәләйду?
Удулумдики уйғур шаирлирини атап берәлмигән оқуғучи дәрһал
қолини көтәрди.
“Үчтә айрилалмаслиқ дегән, уйғурлар хәнзулардин айрилалмайду,
хәнзулар уйғурлардин айрилалмайду, аз санлиқ милләтләр бир-биридин
айрилалмайду?”
Мән башланғучниң 4-синипиға чиқипму өзиниң әҗдатлирини, өз
миллитидин чиққан шаир яки бирәр язғучини тонумиған бу яш өсмүрниң
сәясий шиарни шунчилик яхши есидә сақлиғанлиғидин көңлүм қаттиқ
йерим болди, һазирқи маарип тәрбийисиниң уйғур өсмүрләрниң билим
асасини чиңитиш әмәс, әксичә уларниң мейисини сәясәт арқилиқ
маңқурутлаштуруш тәрбийисиниң нәтиҗисини бу йәрдә өз көзүм билән
көрүватқан едим.
Ахшамқи сөһбәттә пешқәдәм маарипчилардин бири маңа, һазир пүтүн
мәктәпләрдә хәнзу тили үгиниш асас қилинип, башқа дәрисләр етиварға
елинмайду, һәттә бирәр тәкшүрүш групписини күтүвелиш үчүн айлап
оқуғучиларға хәнзу тилидин башқа һечқандақ дәрис өтүлмәйдиған
ишларму дайим йүз берип туриду, нәтиҗидә балиларниң тәбиий пән ва
иҗтимаий пән билим қурулмисиниң жилдин жилға төвәнләп кетиватиду,
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дегән еди. Мана шу тапта дәришанида мән буниң әмәлийитини өз көзүм
билән көрүватқан едим.
Мән ахирида мошу мәктәпниң илмий мудириниң ишханисида униң
қош тили маарипи тоғрисидики баянлирини аңлидим.
“1998-жилдин башлап Хотән вилайитидики мәктәпләрниң оқутуш
шараитида бурунқиға қариғанда наһайити зор өзгиришләр болди, чүнки
мәктәпләргә йеза, наһийә вә автоном райондин көпләп мәбләғ селинди.
Бирақ 2003-жилдин башлап Хотән вилайитидики оттура башланғуч
мәктәпләрдә қош тили маарипи рәсмий йолға қоюлди. Шуниң билән
һәр бир оқутқучиниң оқутуш сәвийәсини униң хәнзу тилини қанчилик
билидиғанлиғи билән өлчәйдиған бәлгүлимә йолға қоюлди. Чүнки
дәрисликлиримизниң һәммиси дегидәк ичкиридин кәлтүрүлгән хәнзу
тилидики дәрислик, уни чүшиниш вә униңдики билимни балиларға
йәткүзүш үчүн хәнзучә сәвийә болмиса болматти. Әксичә ичкиридин
түркүмләп әкелип мәктәпләрдики уйғур оқутқучиларниң орниға сәпләп
берилгән хәнзу оқутқучиларниң уйғур тили сәвийиси болмиғанлиқтин,
һәптисигә икки саат ана тили дәриси өтидиған уйғур оқутқучилар хәнзу
оқутқучилар билән дәришаниға биргә кирип хәнзу оқутқучиларға
тәрҗиман болуп бәргәндин сирт, йәнә уларниң дәришана интизамини
башқуруп бериш ва аилә сөһбити қилиш, оқуғучиларниң тапшуруқни
чүшәнмигән җайлирини чүшәндүрүп қоюш қатарлиқ хизмәтләрни
ишләватиду. Нәтиҗидә уйғур ана тили оқутқучилириниң хизмәт
бесими һәссиләп ешип кәткән болсиму, уларниң бу қилғанлири үчүн
һәқ берилмәйду. Ана тили дәриси һәптисигә пәқәт иккила саатқа
чүшүрүлгәндин кейин, уйғур оқутқучиларниң киримиму бурунқиға
қариғанда вә йәнә хәнзу оқутқучиларниңкигә қариғанда зор дәриҗидә
төвәнлиди, улар әйнә шундақ әһвал астидиму бир кишилик хизмәт
орнини сақлап қелиш үчүн әң төвән мааш елип, икки кишилик хизмәт
ишләшкә мәҗбур болуватиду.
Соал: Бу һалда балиларниң дәрисләрни өзләштүрүши қандақ?
Җавап: Әлвәттә көңүлдикидәк әмәс. Бурун бизниң маарипимизда
балилар иккинчи синиптила салам хәтләрни язалатти, 4-синипқа
чиққанда қисқа муһакимә характердики мақалиләрни язалатти. Һазир
60 пайиз оқуғучи толуқсиз оттурини пүтәргәндин кейинму хәнзучида
яки уйғурчида ата-анисиға бирәр парчә салам хәтму язалмайду. Биз
имканийитимизниң баричә тәтил вақтидин пайдилинип мошундақ
балиларни жиғип уларниң саватини чиқиридиған курсларни өз алдимизға
ечип балиларниң ана тил йезиқ саватини чиқиришқа тиришиватимиз.
Соал: Бу қилғанлирини жуқуридин қолламду яки чәкләмду?
Җавап: Әлвәттә чәкләйду, һәтта мени җазалиши мүмкин, әң ахири шу
мениң мудирлиғимни еливетиду-шу! Берип оқутқучилиғимни қилсам
болидиғу! Бирақ шу балилар мәктивимиздә 8 жил оқупму бир парчә
салам хәт язалмай мәктәп пүтирип кәтсә, бу мәсъулийәт туйғусидин мән
азаплинип қалидекәнмән.
Мән бу өзиниң милләт алдидики мәсъулийитини унтимиған, һәр хил

24

№2/2/2013
имканийәтләрниң һәммисидин пайдилинип әшу қош тил маарипиниң
қурбани болуватқан уйғур пәрзәнтлирини зулмәттин қутулдуруш үчүн
издиниватқан устазға болған һөрмитим һәссиләп ашти. Мән 20 күнлүк
зиярәт җәриянида әйнә шундақ вәтән, милләт алдидики мәсъулийәт
туйғусини унтумиған миллий маарип сепидики пидакар устазларни
наһайити көп учраттим. Уларниң һәммисиниң жүригидә бир парчә отниң
лавулдап көйүватқанлиғини, зулмәт күчәйгәнсири бу от ялқунлириниңму
шунчелик күчийидиғанлиғини өз көзүм билән көрдүм вә өз жүригим
билән һис қилдим. Жутимизниң миллий маарип сәпидики пешқәдәм
устазларниң милләтниң миллий кимлигини вә милләтниң кәләчигини
қоғдаш йолидики пидакарлиғи маңа көп илһам бәрди.
Дәпсәндә қилинғини ана тилила әмәс...
Мән издиниш ва тәкшүрүш җәриянида шуни һис қилдимки, һазир
дәпсәндә қилиниватқини бизниң ана тилимизла әмәс, бәлки милләтниң
миллий кимлиги вә милләтниң кәләчиги еди.
Әслидә маарипниң мәхсити инсанийәтниң узун жиллардин бери әвлатму
әвлат муҗәссәмлигән билим жиғиндисини, тәҗрибә савақлирини йеңи
әвлатларға йәткүзүп бериш, йеңи әвлатларниң сағлам ва қабилийәтлик
болуп йетишип чиқишини қолға кәлтүрүш арқилиқ, уларни җәмийәткә
ярамлиқ кишиләрдин қилип тәрбийиләп чиқиш, шуниң билән бир
чағда маарип арқилиқ җәмийәтниң сағлам тәрәққиятини илгири сүрүш
үчүн еди. Бирақ һазирқи уйғур маарипида жүргүзүлүватқан сабиқ “қош
тил маарипи” жуқурида көрүп өткинимиздәк, бизниң әвлатлиримизни
билимсиз, һәтта саватсиз қилип тәрбийиләп, ахирида башқиларға қул
қилип бериштин башқа нәрсә әмәслиги бизни һәр дайим ғәм әндишигә
селип қойиду. Мән Хитай һөкүмитиниң немигә асаслинип қош тил
маарипини йолға қоюш баһанисида миллий маарипимизни вә миллий
кимлигимизни шу дәриҗидә дәпсәндә қилиш мәхсити үстидә издәндим.
Ахири уйғур маарипиға балаю-апәт елип келиватқан “қош тил
маарипиниң” мәнбәсини издәп, Хитай коммунистик партийәси
маарип министирлигиниң тор бетигә кирдим. Бу йәрдә жуңго маарип
министирлиги миллий оқутуш назаритиниң сабиқ муавин башлиғи
Арбин далайниң “қош тил маарипи” һәққидә сөзлигән сөзи (5) мениң
диққитимни алаһидә тартти. Униң дейишичә, Хитай Җумһурийити
умумий нопусиниң 90 пайизидин көпирәги хитай миллити болсиму,
бирақ уйғур, тибәт қатарлиқ хелә көп бир қисим аз санлиқ милләтләр
яшаватқан зимин пүтүн Хитай зимининиң 64 пайизини егиләйдекән.
Униң үстигә бу 64 пайиз җай йәр асти вә йәр үсти байлиғи әң көп зимин
болуп, хитай хәлқиниң зимин еһтияҗи үчүн әшу Хитай зиминниң 64
пайизини егиләйдиған йәрлик милләтләр хитай хәлқи билән алақә
қилишлири үчүн Хитайниң тилини үгиниши керәк екән.
Хатимә
Әнди бизгә һәммә нәрсә худди әйнәктәкла ениқ болди. Әгәр мәсилә
хитай һөкүмәт әмәлдарлири шәрһийләп өткәндәк қандақту хәнзу тили
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үгиниш яки үгәнмәслик мәсилиси болған болса, бу мәсилә унчилик
мурәккәп һесапланматти, чүнки бир хил тилни көп үгиниш инсан қәлбидә
бир көзнәкниң ошуқ ечилиши дегәнлик еди. Әмәлийәттә тәкшүрүш вә
издиниш арқилиқ биз шуни чүшәндуқки, бу қандақту пәқәт тил үгинишла
болмастин, тил үгиниш баһаниси астидики миллий кимликни дәпсәндә
қилиш, милләтни надан ва саватсиз қалдуруш арқилиқ башқиларға
муһтаҗ һаләттики қул қилип бериш, ахирида милләтни түп уруғидин
йоқитиш арқилиқ зимин егиләш мәхситигә йетиш программиси
екәнлигини мәлум болди. Демәк һазир вәтәндә елип бериливатқан күрәш
қандақту хәнзу тили үгиниш яки бу хил тилни үгинишкә қарши туруш
күриши болмастин, уйғур миллитини қул қилиш вә қуллуқтин қутулуш
күриши болуп, бу күрәш һәр бир уйғур болуп туғулған инсан үчүн
өзиниң миллий кимлигини сақлаш, өзиниң анисини қул қилип бәрмәслик
үчүн елип бериватқан һәққаний күрәш, чүнки уйғурлар манҗурларға,
моңғулларға охшимайду, уйғурлар гәрчә моңғуллардәк дунияниң аз кам
йеримини соримиған болсиму, манҗурлардәк Хитайниң ғоҗиси болмиған
болсиму, уйғурлар узун тарихтин бери өзиниң мәдәнийитини вә миллий
кимлигини җан тикип қоғдап кәлгән милләт. Шуниң үчүн гәрчә бу уйғур
миллити һазир еғир ховуп ичидә туруватқан болсиму, һазирғичә йәнила
милләт болуп сақлинип кәлмәктә.
Бу һәқиқәтни тонуған һәр уйғур ана тилида сөзлишиш, ана тилида
йезилған китап-журналларни көпләп оқуш мәҗбурийити бар. Мана бу
ана тилини қоғдаш җүмлисидиндур.
Оқурмәнләр әһлигә сәмимий тәвсийә:
1. Дуния уйғур ана тили бирләшмә җәмийити тәсис қилинса;
2. Уйғур ана тилини қоғдаш нуқтисидин һәр бир уйғурға һәр вақит
мүмкин қәдәр ана тилида сөзләш тәвсийә қилинса;
3. Дунияниң һәр қайси җайлиридики ана тилида ва ортақлашқан
уйғур йезиғида гезит-журнал вә мәтбуатларни көпләп нәшир қилишни
қолға кәлтүрүш, бу паалийәтни һәммийлән активлиқ билән қоллаш вә
қизғинлиқ билән тарқитиш паалийити йолға қоюлса;
4. Һәр бир уйғурға жилиға әң аз дегәндә бирдин ана тилида йезилған
китап оқуш тәвсийә қилинса.
Изаһәтләр:
(1) Ваһитҗан Ғопур, Әсқәр Һүсәйин. Уйғур классик әдәбияти
тезислири. Хитай милләтләр нәшрияти, 1987-жили апрель, 1-нәшрияти,
п.10
(2) Шу китап, п 22.
(3) Шу китап, п 23.
(4) “Қедимқи уйғур йезиғида йезилған муһим ядикарлиқлар вә уларниң
тәтқиқ қилиниши”ға қаралсун.
(5) http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3081/
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Абдумеҗит ДӨЛӘТОВ

Хәлқимизниң көрнәклик шаири Абдумеҗит Шерипидин оғли
Дөләтов (Сирдаш) 1949-жилниң 31-март күни Алмута вилайити
Әмгәкчиқазақ наһийәси Байсейит йезисида дунияға кәлгән. Уйғур
тилида билим беридиған оттура мәктәпни әла баһаларға пүтирип,
Алмутидики әл-Фараби намидики Қазақ Миллий университетиниң
журналистика факультетиға оқушқа чүшиду.
Қазақстан Журналистлар иттипақиниң әзаси, онлиған яшларниң
устази болған шаир А. Дөләтов әдәбият мәйданиға мәктәптә
оқуватқан чағлирида кәлгән. Шаирниң 1973-жили нәшир қилинған
“Мән жигирмидә” намлиқ дәсләпки топлими кәң китапханлар
тәрипидин қизғин қарши елиниду. Шуниңдин кейин шаирниң
китаплири арқа-арқисидин йоруқ көрүшкә башлайду. “Баһар
қайтиду”, “Адәмләргә ашиқмән”, “Жут навалири”, “Қанатлиқ
ойлар”, “Ақ таңлирим”, “Ақ терәк, көк терәк”, “Тойнамә”,
“Һәй дуния, дуния”, “Шох булақлар”, “Атамдин аңлиған чөчәк вә
тәмсилләр”, “Бир арман бар”, “Явайи сөйгү”, “Мән сөйгән һаят”,
“Бәлдиңдики сөһбәт”, “Роһлар сөзләйду” шулар җүмлисидиндур.
Абдумеҗит Дөләтов Қазақстан Язғучилар иттипақиниң әзаси,
Қазақстан Язғучилар иттипақи мукапитиниң һәм Түрк шеирийити
фестивалиниң лауреати.
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Биз ким?

Биз ким?
Мәҗнунталму егилгән көлгә,
Йешин төккән күндүз вә түни,
Йә чақмақму, чақниған көктә,
Гүлдүрләп бир, тез өчкән үни?
Тиниқ көлму долқун атмиған,
Пақа, сазаң толған қойниға,
Таш әсирниң адәмлириму,
Терә яғлиқ асқан бойниға?
Йә сәлкинму күси қалмиған,
Үз сийпиған ямғурдин кейин,
Йә гүлханму отлири өчкән,
Қайта йениш боп жүргән қийин?..
Биз ким?
Чиғир йолму чиқмас ахири,
Өп-чөрини будушқақ басқан,
Һеч немини сәзмәй каллиси,
Содайму йә әстин адашқан.
Күндүз, түнни пәриқ қилалмас,
Жүргән әву қарғу чашқанму,
Бечариму турған шүккидә,
Көзгә илмас тошқан атқанму?
Яки пәйму ләйләп, домулап,
Из қалдурмас өткән җайида,
Яки гүлмү боранлиқ күздә,
Үзүлмәстин қалған далдида?
Яралғандин бери бу аләм,
Һәр нәрсиниң нами-ети бар,
Биз ким?
Яки нәпрәт-ғәзәптә
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Вулканму йә бир күн етилар!
Биз ким?
Ахир биз ким?

Уйғурниң кичик ели
Йезамниң оти башқа, сүйи башқа,
Қойнида яңриған шох күйи башқа.
Мән уни сеғинғанда балидәкмән,
Кәлсәмму бу күнләрдә бир аз яшқа.
Йезамниң теңи башқа, түни башқа,
Тағ алқип чиқар униң күни башқа.
Зерикмәттим қойниға қараштин
һеч,
Чиқивелип әву турған қия ташқа.
Йезамниң жүрәктики меһри башқа,
Мени алған қойниға сеһри башқа.
Та һазирму есимда шу гөзәл бағ,
Кечидә мән сөз ейтқан қәләм қашқа.
Йезам мениң – гөдәклигим,
балилиғим,
Чаң тозутқан йолида –
бәңвашлиғим.
Бу күндә нәдә жүрәй, қандақ болай,
Униң билән синилар бәрдашлиғим.
Йезам мениң – тарихим, келәчигим,
Шуңа аңа бағлиқтур көп кәчмишим.
Йезам баркән – бар мениң қутлуқ
җайим,
Йезам баркән, төримәс һеч чағ
бешим.
Йезам бар, у – уйғурниң кичик ели!
Әзиздур сувадини, мәҗнунтели.

№2/2/2013
Йезам баркән, үмүтләр көмүлмәйду, Сән болғачқа беғим – солмас
Изгү-арман из-тизсиз үштмәс һели.
гүлбаһар.
Өзәң мениң аққан қеним,
Йезамниң қиши башқа, язи башқа, Жүригим,
Яңриған кәң қойнида сази башқа. Өзәң мениң бойнумдики тил тумар.
Қедим уйғур жутлириниң биридур
у, Сән болғачқа үнүм яңрақ, қәлбим
Ачқан сехи қучиғини қери-яшқа.
яз,
Тохтимайду асминимда җошқун
Йезамда өлмәс әҗдат наваси бар,
саз.
Бүйүк шаир Абдулһәй авази бар.
Сән болғачқа билиниду мән үчүн,
Җандин сөйгән хәлқини, әл
Йәткән утуқ техи йоқтәк, бәкму аз.
пәрзәнди,
Сейит Қаший илһами, пәрвази бар. Ана тилим!
Қәдирданим, амитим,
Йезамда дәрия сүйи шавқуни бар, Йүксәкләргә елип учар қанитим.
Әҗәп мәйин Тәңритағ сәлкини бар. Пәйғәмбирдәк ана тилим турғанда,
Әзәлдин жут бағрини совутмастин, Рази дәймән тәғдиримгә миң қетим.
Исситқан күчлүк чоғи-ялқуни бар.
Ахир сәндә жирақ өтмүш көзи бар,
Билгин, мениң йезамға көйгүм
Келәчәкниң рошән, нурлуқ үзи бар.
башқа, Әвлатларниң техи басар қәдими,
Униңда қанатланған туйғум башқа. Әҗдатларниң өчмәйдиған изи бар.
Шуңа туттум мәйдәмни әс
билгәндиин, Сени мениң жүтәргиним – өлгиним,
Яман дәп жут-йезамға атқан ташқа. Вижданимни етип йәргә –
көмгиним.
Керәк болсам, жутумдин издә мени, Налә қилған һәр қәдәмдә, һәр
Иҗат қип, һаятлиқта бармән һели.
дәмдә,
Жүрәкни чоң Вәтәнгә бағлап
Ата-бова қарғишиға чөмгиним.
турған,
Йезам бар.
Уйғур тилим!
У – уйғурниң кичик ели!
Сән бар – изим үштмәйду
Сән бар үчүн үмүтлирим өчмәйду.
Ана тилим
Сән бар үчүн мән ишәнгән
тағлирим,
Ана тилим!
Миң балалар кәлсиму, һеч
Сән бар – маңа бәхит яр,
көчмәйду!
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Муһәммәт Имин Розибаев

Хәлиқара Уйғур PEN мәркизиниң әзаси.

Хәт
(новелла)

Апам Патәмханниң әстә сақлаш қабилийити күчлүк еди. Һазир у
тохсән яшқа тақап қалған болсиму, балилиқ, яшлиқ дәвридә өз бешидин
кәчүргән, көргән яки аңлиған вақиәләрни худди түнүгүн болғандәкла
қилип өз әйни билән сөзләп берәтти. Бир күни мән апамниң қешида
гуңур-муңур гәплишип, униң париңини тиңшап олтираттим. Бир кәмдә
у деризигә қарап олтарған йеридин кәскин бурулуп, бир немә есигә
чүшкәндәк сәл ойлинивалдидә, мундақ деди:
– Буниңдин көп жиллар илгири болған мундақ бир вақиә ядимға чүшүп
қалди. Шуни мән саңа сөзләп берәй. Һемишәм көңлүңдә тоқуп, ойлап
чиқирип язивәрмәй, мошундақ өмүрдә болған ишларға җан киргүзүп,
тәсвирләп язсаң, әсәриң оқуғучиниң есидә узақ вақит сақлинип қалғидәк
болуп, техиму тәсирлик чиқмамду?!
– Һә-ә, сөзләп бериң. Қулиғим сиздә, – қизиқиш һиссиятиға чөмгән
һалда апамниң ағзиға қарап қаптимән.
– Бизниң балилиқ вә яшлиқ дәвримиз қийин бир заманда өттиғу, –
деди апам, – у жиллири биз Уйғурстанниң Чөчәк шәһиридә тураттуқ.
Мәлимиздә Айтилла исимлиқ бир тул хотун болидиған. Айтилланиң Әсәт
дегән ялғуз оғли бар еди. Улар буниңдин хелә жиллар илгири шәһәрниң
сиртидики бир мәлидин көчүп кәлгән еди. Айтилланиң оғли Әсәт егиз
бойлуқ, гәвдилик, қавул жигит еди. Лачинникидәк көзлиридин от чақнап
туридиған...
ххх
Бөлмигә Әсәтниң ағиниси Мәдәт кирип кәлди.
– Әссаламу әләйкум, Айтиллахан ача! – дәп саламлашти у, – қандақ
әһвалиңлар? Яхши турдуңларму?
– Кәл, кәл, Мәдәт балам! Жуқури чиқ. “Яхши адәм аш үстигә” дәп
бекар ейтмиғандә. Мана йеңила тәйяр тамақни таваққа усунғили.
Ақ көңүл анисиниң меһмандостлуғиға қайил болған Әсәт мәғруранә
қияпәттә разимәнлик билән қарап, ағинисини дәстиханға тәклип қилди.
Тамақ үстидә улар адәттикидәк параңға киришти.
– Хош, гәп қилғач олтарғин, – деди Айтилла Мәдәткә қарап, – аләмдә
немә гәп? Қандақ йеңилиқлар бар?
– Қандақ йеңилиқлар болатти дәйсиз? – деди Әмәт һазирҗаваплиқ
билән, – йәнә десәң йәнә шу гәп: базарда, коча-койларда, ашпузул,
сатрашханиларда әшу бирла инқилап тоғрилиқ гәп-сөз, параң...
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Бу сөзни аңлиған Айтилланиң қулиғи диң болуп, көзлириниң еңи
кәңәйди:
– Инқилап!? – Айтилла ағзиға йеқин әкелип қалған қошуқни қайтидин
тәхсигә қоюп, Мәдәткә тикилип қариди. Бу бир мән аңлимиғанла гәп
екәнғу. Инқилап дедиңма?
– Һә-ә.
– Һә, нәдики инқилап? Қандақ инқилап екән у?
– Қандақ болатти, хәлиқ инқилап болмамдиған, Айтиллахан ача!
Зулуми чәктин ашқан гомидаңчи хитайларға қарши инқилап башланди
әмәсму?!
– Шундақ дегин?
– һәйран болған
Айтилланиң
ағзи
ечилип, көзлириниң
асти мидирлиди, –
қанчә вақит болди
һеч тавим болмай,
өйдин талаға чиқмай
жүрәттим.
Әнди
ана соал нәзәридә
оғлиға қариди: Әсәт,
сән бу тоғрилиқ
биләттиңму?
Әсәт әски иш
қилип тутулуп қалған
кичик
балидәк
әйиплик
қияпәттә
хиҗаләт болуп бешини төвән әгди. Бармақлири билән бешини татилиди.
Әпу сориған кишидәк көз қуйруғи билән аписиға қариди.
Аписиниң үни йәнә аңланди:
– Мән сениңдин бу тоғрилиқ биләттиңму дәп сораватимән, балам?
– Биләттим, апа, – Әсәтниң үни сәл қаттиғирақ чиқти, – биз, һәтта
иккимиз әшу инқилапқа қатнишиш үчүн пидаий әскәр болуп йезилмақчи
едуқ.
Бу гәпләрни аңлиған Айтилланиң ағзиға әнди башқа сөз чүшмәй
қалди. Немә дейишни, қайси гәпни қандақ башлашни билмәй, көзлирини
бир чекиткә қадап, немиләрниду ойлап, деми ичигә чүшүп, җимип кәтти.
Аста-аста униң чирайи нурлинип кәткәндәк болди. Андин ана үмүт вә
һаяҗандин чақниған көзини оғлиға қадап туруп мундақ деди:
– Инқилап, инқилап!.. Рәмити дадаң мошу күнләрниң йетип келишини
қанчә жиллардин бери тәқәзалиқ билән арзулап күткән әмәсмеди?! Һәтта
униң өзи мошу Тарбағатай вилайити бойичә кәлгүндә залимларға қарши
күрәшмәкчи болғанларниң бешини қошуп, уларға өзи рәһбәрлик қилмақчи
болған... Бирақ у арзусиға йетәлмәй, хитайларниң қолида қаза тапти
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әмәсму?! Шуниңдин кейинла мән ғәм-қайғуға петип, саламәтлигимдин
айрилдимғу...
Айтилла сөздин тохтап қалди. Кирпик қақмай туруп немилириниду
ойлавалди. Андин Мәдәткә қарап йәнә сөзләп кәтти:
– Өзәң билисән, укам. Бизниң бу шәһәргә көчүп кәлгинимизгә көп
болмиди. Бурун биз Чөчәкниң шимал тәрипидики әву Ачил йезисида
тураттуқ. У йәрдә мәктәп йоқ. Мәктәптә оқуш, саватлиқ болуш мәлидики
балиларниң үч ухлап чүшигиму кирмәтти. Чәттин келип, бизгә ғоҗайин
болувалған бу ләнити хитайлар йәрлик аһалини мәрипәттин жирақ
тутуп, саватсиз, қарғу һаләттә башқурушни әзәлдин өзлириниң алдиға
мәхсәт қилип қойған әмәсму. Мана әнди әшу қанхорларға қарши хәлиқ
көтирилгән болса, қәвәтла убдан иш бопту. Силәр иккиңлар пидаий
әскәр болуп, әшу инқилапчиларниң сепигә берип қошулмақчимусиләр?
Буни наһайити яхши, тоғра ойлапсиләр. Бериңлар, балилирим, бериңлар.
Худайим йолуңларни бәрсун. Алдиңлар очуқ болсун. Бу ләнити
басқунчиларни елимиз тәвәсидин қоғлап чиқирип, мустәқиллигимизни
өз қолумизға алидиған вақтимиз аллиқачан йәткән...
– Апа, – деди Әсәт анисиға тәлмүрүп қарап.
– Немә демәкчисән, балам?
– Мән алдинқи сәпкә кәтсәм, сиз ялғуз қалисизғу? Униң үстигә өзиңиз
ағриқчан...
Айтилла оғлиниң сөзини бөлди:
– Мәндин ғәм йемә, балам! Мән ялғуз әмәсмән. Мошу мәлидикиләр,
әтрапимиздики холум-хошниларниң һәммиси өзимизниң қандаш,
қериндашлиримиз. Уларниң һәммиси бизгә тиләкдаш. Улар бар йәрдә,
уларни арисида мән һечқачан ялғуз әмәсмән. Әл ичидә амәт бар, балам.
Немә болсиму, көпчилик билән тәң тартимән, тәң көримән. “Көп билән
көргән – улуқ той!” дегән әмәсму. Һә-ә, сән әнди йолуңдин қалма. Өмүр
бойи ана жутниң азатлиғини, әркинликни арман қилип өткән атаңниң
әрвайи қоллисун сени. Аллаға аманәт!
Айтилла оғли Әсәт билән униң ағиниси Мәдәткә ақ йол тиләп дуа
қилди.
ххх
Аридин икки ай өткәндә Айтилла дәсләпки қетим хәт тапшурувалди.
У конвертни қолиға елип, у ян өрүп, бу ян өрүп қариди. Конвертниң
сиртиға йезилған адресқа қадилип туруп, униңдин узаққичә көз алмиди.
“Саватсизлиқ қурсун” деди ичидә, “әгәр хәт тонуған болсам...”. һазир
кәлгән мошу хәт билән биллә униң қәлбигә шатлиқ нури төкүлгәндәк
болди. У мошу кәмгичә һеч қачан һеч кимдин бир парчә хәт елип
көрмигән еди. Бу хәт оғли Әсәттин кәлгән. Униңға камил ишиниду. Хәтни
елишиғу алди. Әнди униң кимгә көрситиду, кимгә оқутиду? Ян хошниси
Қадир ака есиға чүшти. Қадир ака һазир йәтмиштин ашқан киши. Амма
униң қерилиққа бой беридиған, бозәк болидиған түри йоқ. Техи тетик
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һәм тимән. Әтигәндин кәчкичә таладин өйгә кирмәйду. Бағда яки қорада
икки қолиға бир иш тепип, тохтимай мидирлап, һардим-чарчидим демәй
үзлүксиз ишләп жүргини... У киши өмүр бойи муәллим болған екән.
Нурғунлиған балиларниң саватини ечип, қәлбигә илим-пән нурини
чачқан. Туна шәһиридики кишиләр уни “Қадир устаз”, “Қадир муәллим”
дәп атайду, һөрмәт қилиду.
Айтилла қолидики хәтни көтирип, әшу хошнисиниң қорасиға кирди.
Бу чағда Қадир ака әтигәндин бери өзи кәскән яғач отунларни бир чәткә
чирайлиқ қилип жиғиватқан екән.
– Әссаламу әләйкүм, Қадир ака! Теч-аман турдилиму?
– Ва әләйкүм әссалам! Келиң сиңлим Айтилла! – Қадир ака иштин қол
үзүп Айтилланиң алдидин чиқти. Келиң-келиң. Қени өйгә кирили. Бүгүн
бир хошаллиқ бар охшимамду – қолуңиздики хәтни...
– Һә-ә, Қадир ака, – Айтилла өйгә кирип олтарғандин кейин қолидики
конвертни муәллимгә сунди, – алдинқи сәптики оғлумдин хәт кәпту.
Малал көрмисиңиз, оқуп берәмдекин дәп алдиңизға киришим. Әгәр
вақтиңиз болса...
– Вақтиңиз болса? Немишкә болмайдекән! Қени-қени оқуп көрәйли,
Әсәт немиләрни яздекин...
Айтилла муәллимниң сөзигә түзитиш киргүзүшкә алдириди:
– Қадир ака, Әсәт өзи хәт йезишни билмәйдиғу. Уму маңа охшашла
йезида туғулуп өскәнликтин мәктәптә оқалмиған – саватсиз.
Аңғичә Қадир муәллим конвертни ечип, униң ичидики бир парчә
қәғәзгә йезилған хәтни қолиға елип қаравататти.
– Әсәт өзи хәт язалмиғини билән униң сәпдашлириниң арисида саватлиқ
жигитләр азму? Мәсилән, жирақтин издимәяқ, өзимизниң мәлидин Әсәт
билән биллә атланған Мәдәтнила алайли. У бала вақтида мениң қолумда
оқуған. Қадир муәллим сөздин тохтап қалди. У хәттики қурларға, өзигә
тонуш һәрипләргә қадилип қарап қалғанди. – Мана, – деди у қолудики
хәтни Айтиллаға йәнә бир қетим көрситип туруп, – һазирла демидимму,
Әсәтниң хетини Мәдәт йезип бериши мүмкин дәп. Һәқиқәтәнму шундақ
болуп чиқти: маңа тонуш бу хәт көзүмгә оттәк бесилди. Бу – Мәдәтниң
қоли.
Қадир ака йәнә бир немиләрни деди, амма униң кейинки ейтқанлирини
Айтилланиң қулиғиға кирмиди. Аниниң пүтүн диққити, әс-һоши мошу
хәттә болуп қалғанди. Қадир ака хәтни оқушқа башлиди: “Қәдирлик
апа! Қандақ әһвалиңиз? Теч-аман жүриватамсиз? Мәнму яхши – өзәмгә
жүкләнгән бир кишилик һәрбий вәзипәмни өтәп жүриватимән...”. Шундақ
башланған хәтни тиңшап олтарған Айтилланиң көзлири хошаллиқтин
нурлинип, чақнап кәтти. Рәңги-ройи өзгирип, үзидин нур йеғип, хәтниң
ахириға йәнә немә сөзләр йезилғанлиғини билишкә – аңлашқа алдириди.
Хәткә Әсәт өзлириниң һәрбий мәшиққә қатнишип, чиниқиватқанлиғини,
алдики вақитта дүшмәнгә қарши җәңгә кириши мүмкинлигини язған еди.
Хәтни ахириғичә тиңшиған Айтилла бәк хурсән болди. У оғлиниң
хетидә йезилған гәпләрни ядлавалғуси кәлгәндәк йәрдин көз алмай,
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ләвлирини билинәр-билинмәс мидирлитип, хелиғичә үнсиз олтарди.
Андин Қадир акиға рәхмәт ейтип, орнидин турушқа тәмшәлди. Бу чағда
Қадир ака алдиға ақ қәғәз қоюп, қолиға қәләм елип тәйярлинип олтиратти.
– Қени, җавап хәт язимизму? – деди у неминиду ейтишқа петиналмай,
сәл қисилип олтарған Айтиллаға.
Бу сөз Айтиллаға майдәк яқти.
– Мәнму шу гәпни қилишқа петиналмай олтираттим, – деди у.
У шундақ дегини билән хәтни қандақ йезиш керәк, немидин башлап,
қандақ давамлаштуруп, қандақ ахирлаштуруш керәк, дегәнгә охшаш
соалларға җавап тапалмай, беши қатти. Бу қетимму Қадир муәллим
уни туюқтин чиқирип, йол ечип бәрди. У һә дегәндә аписиниң намидин
Әсәтниң әһвалини сориди. Андин өзиниңму теч-аман жүриватқанлиғини
язди. Әйнә шуниңдин кейинла көптин бери көңлидә жүргән һәр хил гәпсөзләр. Айтилланиң есиға чүшүп, шуларни бир чәттин хәткә яздурғуси
кәлди: “Җан-җигәр балам, өйдин чиққанда мәндин бәк әнсирәп кәткән
едиң. Буниңдин кейин һәргиз әнсиримә. Холум-хошнилар һәр күни
қешимға кирип, һалимдин хәвәр елип туриду. Миллий армияниң
җәңчилири минсун дәп алдинқи сәпкә нурғун ат соға қилип әвәткән әсли
турпанлиқ Халиқахун бай барғу шу киши һәр дайим өзлири қой сойғанда
мениму унтимай, тамаққа гөш киргүзүп бериду. У киши маңа: “қишлиқ
соқумиңиз мәндин. Һеч нәрсидин ғәм қилмаң”, деди.
Айтилла көңлидә бар гәпләрни дәп болуп, көп сөз яздуруп, сизни
чарчитип қоймиғандимән, дегәндәк хиҗаләт болған қияпәттә Қадир
муәллимгә қарап қойди.
Биринчи хәт әйнә шундақ йезилди.
ххх
Миллий армия җәңчилири тағ бағриға келип тохтиди. Тағ ичидин
шилдирлап еқип чиққан сүп-сүзүк, өстәң сүйи мәрвайиттәк пақиратти.
Өстәң бойида бир нәччә йәрдә қазан есилип, ашпәзләр җәңчиләр үчүн
тамақ етишкә киришти. Әсәт билән Мәдәт қураллирини қешида қоюп,
иңишип олтирип, өстәңниң муздәк салқин сүйидә үз-көзлирини жуюп,
раһәтлинип қалди. Уларниң һәр иккилисигә миллий армияниң кийимлири
зәп ярашқан еди.
– Қолуң яхши болуп қалдиму? – деди Әсәт Мәдәтниң ақ марли билән
теңип-бағлап қойған оң қолиға қарап олтирип.
– Яхши, – деди Мәдәт, – сақийип қалди. Әнди 2–3 күндин кейин
теңиқни елип ташлисамму болиду.
– Әшу күни сени бир худа сақлидидә, – деди Әсәт йеқиндила өткән
җәңдә болған вақиәни йәнә бир қетим көз алдиға кәлтүрүп.
– У дегиниң раст, – Мәдәт ағинисигә қарап мәналиқ күлүмсириди, –
амма шу чағда сән чаққанлиқ билән жүгрәп келип, хитай черигини
уҗуқтурмиған болсаң, мән һазир қешиңда тирик олтармиған болаттим.
Һәр иккилиси җимип қалди. Шәриқтики егиз тағ чоққилириға
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қарашти. Әшу тағ үстигә – Тәлкиниң даваниға елип чиқидиған әгир
йол җәңчиләрниң өз үстидин меңип өтүшини тақәтсизлик билән күтүп
ятқанға охшатти. Тағ бағрини бойлап өскән салқин сәлкин су бойида дәм
елип олтарған җәңчиләрниң үзини силап, сийпап өтәтти.
Мәдәт яридар болған қолини иккинчи қоли билән силап олтирип,
қешидики Әсәткә йәнә бир қетим разимәнлик билән қариди вә әшу
вақиәни көз алдиға кәлтүрди.
...Ғулҗа шәһиридики Һәрәмбағ мәһәллисини гоминдаңчилардин азат
қилиш үчүн қаттиқ җәң болувататти. Зәмбирәкләр гүмбүрләп, гранатлар
йерилип, милтиқ вә пулеметлардин та-татлап етилған оқлар виңилдап,
үшқетип учатти. Рота командири Җәвдәт Рози егиз көтәргән тапанчисидин
оқ үзүп, җәңчиләрни һуҗумға башлап, өзи биринчи болуп алға интилди.
“Урра!” садасини яңритип алға жүгәргән әскәрләрниң бәзилири оқ тегип
йолда жиқилғини билән асасий қисми дүшмән истеһкамиға бастуруп
кәлди. Бу чағда хитай чериклири арқисиға чекинип, қачмақта еди.
Уларниң қечип үлгирәлмигәнлири бизниң җәңчиләр билән челишишқа
башлиди.
Бу чағда Мәдәт алдида, Әсәт башқа сәпдашлири билән униңдин
бир аз арқида жүгрәп келивататти. Мәдәт дүшмән истеһкамиға йетип
кәлгәндә хәндәктә мөкүп ятқан бир черик орнидин сәкрәп туруп
милтиғиниң нәйзисини уттурла жүгрәп келиватқан җәңчиниң көксини
көзләп урди. Мәдәт чаққан һәрикәт билән өзини чәткә алған еди, лекин
үлгирәлмиди. Милтиқниң учидики нәйзә униң оң қолиға келип санчилди.
Мәдәтниң қолидики милтиқ йәрдә чүшүп кәтти. Черик нәйзисини дәрру
суғурувелип, әнди уни Мәдәтниң көксигә санчимақчи болған әшу бир
арилиқта бу йәргә йетип кәлгән Әсәт қош қоллап тутқан милтиғиниң
пәйниги билән черикниң бешиға келиштуруп салған еди, рәқиби икки
пүклинип, хәндәкниң ичидә миҗилип ятти. Аңғичә һәмширә қиз келип,
Мәдәтниң яридар болған қолини теңип бағлашқа башлиди...
Мәдәт хиялдин баш көтирип, шәриқтики егиз чоққиларға қарап
олтирип:
– Алдимизда техи талай шиддәтлик җәңләр болиду, – деди Әсәткә
аңлитип, – техи талай қан төкүшләр...
– Урушта ундақ болуши тәбиий, – деди Әсәт, – сән билән биз бирла
мәхсәтни көзләп, пидаий болуп йезилип, мошу алдинқи сәпкә кәлдуқ
әмәсму?! Мән һәр қандақ җәңгә кириштин қайтмаймән: алдимиздики
алий мәхсәт – ана жутниң азатлиғиға қол йәткүзүп, әркинликкә еришсәк,
хошаллиқ, бәхит, шатлиқ дегән шу әмәсму?!
Қараңғулуқ аста-аста сүзүлүп, йеңи бир күн башлиниватқан мәзгилдә
җәңчиләр йолға чүшүп, тәлкиниң даваниға қарап, егизгә өрләп сәп түзәп
меңип кетишти.
ххх
– Бүгүн түн бәкму қараңғу болуп кәтта?! – дәп пичирлиди Мәдәт
қараңғуда аяқ астидики немиләргиду путлишип, жиқилип чүшмәслиги
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үчүн иңишкән һалда авайлап алға бесип келиветип, – бирси көзүңгә
ноқуп қалсиму көргүсиз зади!
– Түнниң мундақ қараңғу болғини бизгә яхши әмәсму? – деди Мәдәтниң
қешида келиватқан йәнә бир җәңчи немигиду қайил болғандәк ишәшлик
сөзләп.
– Тис-с-с! Астарақ! Гәпни қоюңлар. Дүшмән истеһкамиға йеқинлишип
қалдуқ, – дәп әскәртти Әсәт буйруқ аһаңида, пәс авазда пичирлап. Әйнә
дүшмән яққан фонарниң йоруғила қаравулниң қариси көрүнди. Қени,
йетиңлар, фонар йоруғи биз тәрәпкиму келип қалди.
Төртилиси бирдәк өзлирини йәргә ташлап, җим йетивелишти. Йоруқ
өтүп кәткәндин кейин улар өмүләп, алға илгирилиди. Бу төрт җәңчини
баярақта батальон командири өзиниң алдиға чақиривелип, алаһидә
тапшуруқ бәргән еди: “Алдиңларда турған вәзипә төвәндикичә, – дегән
еди у қисқила сөзләп, – силәр дүшмән қурған истеһкамниң чегарисиға
тақап берип, у йәрдин “тил” әкелишиңлар лазим. Алдимизда турған
бу Шихо шәһириниң стратегиялик әһмийити наһайити зор. У миллий
армияниң өлкә мәркизи Үрүмчи шәһиригә баридиған йол үстигә
орунлашқан. Биз пат йеқинда әйнә шу Шихо шәһирини азат қилиш үчүн
кәң көләмлик һуҗум башлаймиз. Шуни яхши билип қоюңларки, бу
қетим силәр әкилидиған “тилдин” елинидиған җавапниң әһмийити биз
үчүн наһайити чоң...”. Командирниң бу сөзлири һәр бир разведчикниң
қулиғида җириңлап турғандәк еди.
Төрт җәңчи дүшмән истеһкаминиң чегарисиға йеқинлап кәлди.
Чегарини айрип турған тор симниң у тәрипидә бир қураллиқ черик у яқтин
бу яққа аста меңип жүрәтти. Униң у яқида, қараңғуда ениқ көрүнмигини
билән, йәнә башқа қаравул черикләрниң барлиғи бизниң җәңчиләргә
яхши аян. Мәдәт тор симларниң астиға аста кирип, оңдисиға йетивелип,
қолидики йоған симларни кесидиған узун саплиқ полат “қайча” билән
баш үстидики симларни бир-бирләп чирт-чирт қилип авайлап кәскили
башлиди. Униң йенида ятқан Әсәт кесилгән симларни бир чәткә қайрип
турди. Бу ишлар һеч қандақ тивишсиз, үнсиз әмәлгә ашурулди.
Сәлдин кейин җәңчиләр өмүләп өткили болидиған йоған төшүк
ечилди. Бу йәргә кәлгәндин кейин қилидиған ишларни җәңчиләр алдинала келишивалған еди. Шу бойичә Әсәт мөшүктәк өмүләп, алға илгириләп
кәтти. У қараңғуда тивиш чиқармастин өмүләшни давамлаштуруп,
қаравул черикниң арқа тәрипигә келип йәтти. Орнидин дәс турдидә,
черикниң канийиға есилип, астиға басти вә бирла зәрбә билән уни
һошидин кәткүзди. Ғиң қилишқиму үлгирәлмигән черикниң тизлири
пүкүлүп, жиқилишқа башлиғанда тәйяр турған Әсәт уни мүрисигә елип,
көтирип маңди. У өзини төрт көз билән күтүп турған Әсәт уни мүрисигә
елип, көтирип маңди. У өзини төрт көз билән күтүп турған сәпдашлириға
йеқинлишип қалғанда дүшмән истеһками тәрәптин йеқилған фонар
йоруғи бу тәрәпни йәнә йорутуп өтти. Шу арилиқта нери тәрәптики
бир қаравул бу яққа қаритип оқ яғдурди. Дәсләп оқниң бирси Әсәткә
тәккән еди. У сәпдашлириға икки-үч қәдәм йеқинлишип қалғанда йәргә
жиқилди. Мүрисидә көтирип келиватқан черик уни үстидин бесип қалди.
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Қараңғуда уларға төрт көз билән тәлмүрүп күтүп ятқан җәңчиләр дәрру
өмүләп берип, һелиқи черикни Әсәтниң үстидин ағдуруп чүшәрди. Бир
җәңчи черикниң көксигә қулиғини йеқип, униң жүрәк соқушини тиңшап
бақти.
– Тирик! – деди у сәпдашлириға аңланғидәк пәс авазда, – бу чериккә
оқ тәгмәпту. Тирик екән!
Бу чағда Мәдәт йәрдә ятқан Әсәтниң бешини йөләвататти.
– Немә болдуң, адаш?! – Мәдәтниң авази титирәп чиқти, – яридар
болуп қалдиңму? Һечқиси йоқ...
Бир нәччә черик автоматлиридин үзлүксиз оқ яғдуруп, бу тәрәпкә
қарап жүгрәп келивататти.
– Мәдәт, адаш, мән болалмидим, – деди Әсәт достиниң қулиғиға
ағзини йеқин әкелип, – мән әнди маңалмаймән. Силәр “тилни” елип
чапсан кетиңлар. Мән бу ләнити хитайларни торап турай. Қорқма, адаш,
мән буларниң қолиға тирик чүшмәймән, – Әсәт милтиғиниң затворини
қариди, – Мәдәт, – деди у андин алдирап сөзләп. – Апамға бурунқидәкла
мениң намимдин хәт йезип турғин, мақулму? Апам мени һаят дәп
ойлисун...
– Чүшәндим, – Мәдәт қисқила җавап берип үлгәрди.
Үч җәңчи “тилни” елип қараңғулуқ қойниға кирип кәтти. Бу чағда
Әсәт бу йәргә йеқинлишип қалған черикләргә қаритип, үзлүксиз оқ
яғдурмақта еди... “Тилни” елип кетип барған җәңчиләр бир дәмдин кейин
арқа тәрәптин гранатиниң партлиған авазини аңлиди.
– Бу Әсәт, – деди Мәдәт қешидики сәпдашлириға, – уни тутимиз дәп
черикләр әтрапиға келип қоршавалғанда граната партлитип, өзиниму,
хитайларниму һалак қилди. Әлвида, ағинәм...
Үч җәңчи “тилни” әкелип, командирға тапшурди.
Тапшуруқни орунлап қайтқан җәңчиләр ашханиға кирип, ғизалинип
чиққандин кейин һадуқ чиқирип, дәм елишти. Дәм елип олтарғандиму,
кейинирәк ухлаш үчүн ятқандиму Мәдәт пәқәтла Әсәт тоғрилиқ
ойлаш билән болди. Жутдаш, сәпдаш достиниң ахирқи ейтқан сөзлири
қулиғидин кәтмиди: “...Апамға бурунқидәкла мениң намимдин хәт
йезип турғин, мақулму?”. Мәдәтниң бәдинигә титирәп олашти. Ләвлири
билинәр-билинмәс мидирлап: “Хәт йезип турғин, мақулму?”, дәп йәнә
бир қетим тәкрарлиди. Демәк, бу Әсәтниң ахирқи сөзи болди. Әсәт
аләмдики әң қиммәтлик, қәдирлик анисини бәк яхши көрәтти. Ялғуз
пәрзәндидин айрилғинини билсә, бечарә аниниң әһвали қандақ, көргән
күни нә болмақчи? Йегини шилим, ичкини жириң болмамду... Әсәт:
“Апам аз болсиму ғәмсиз, қайғу-һәсрәтсиз, үмүт билән теч-аман өмүр
сүрсүн, яшисун...” дәп ойлиғанду.
Шу хил ойлардин кейин Мәдәт қолиға қәләм елип, һазирқи бош
вақтидин пайдилинип, Әсәтниң анисиға хәт йезишқа киришти.
Шу күни разведчиклар елип кәлгән “тилдин” дүшмән истеһкаминиң
ички әһвали, уларниң мудапиәгә тәйярлиғи тоғрилиқ нурғун мәлуматлар
елинған еди. Команданлиқ тәрипидин җасур җәңчиләргә тәшәккүр елан
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қилинди. Өзигә тапшурулған вәзипини орунлашта пидакарлиқ көрсәткән,
сәпдашлириниң “тилни” елип кетишигә шараит яритип, өзи дүшмән
билән челишип қурван болған Әсәт медалға тәвсийә қилинди.
ххх
Қадир муәллим һазирла тапшурувалған хәтни техи ачмастин
конвертниң тешидики өзигә тонуш хәтләргә узаққичә қадилип қарап
туруп қалди. Буниңдин бурунму, пат-пат болмисиму, мундақ хәтләрни
бир нәччә қетим тапшурувалған. Анда-санда болсиму, мошундақ бир
мәзгилдә келип туридиған хәтләрниң бири еди бу. Башқа вақитта бу хәт
Қадир муәллимниң хошниси, тәнһа өзи туридиған тул хотун Айтилланиң
қолиға тәккән болар еди. Андин Айтилла ағзи қулиғиға йетип, хошал
болуп, бу хәтни Қадир муәллимниң алдиға көтирип кирәтти.
– Оғлумдин хәт кәлди. Баламдин хәт кәлди, – дәтти у ишиктин кирип
өй егиси билән саламлишип болуп, – хәт, хәт кәлди!
Өзи болса шатлиқ вә үмүт учқунлири чақниған қой көзлири билән
Қадир муәллимгә тәлмүрүп қарап, униң хәтни чапсанирақ оқуп беришини
тақәтсизлинип күтүп туратти. Муәллим хәтни оқушқа башлиғанда у
қимир қилмай, кирпик қақмай, қозғалмай олтирип тиңшатти. Хәтниң
ахири оқулуватқанда бечарә аниниң көзлиридин тарам-тарам яш еқишқа
башлатти. Хәтни берилип тиңшап өзини йеник һис қилатти, раһәтлинәтти.
Андин муәллимниң қешида олтирип җавап хәт яздуратти.
Мана һазир новәттики бу хәтни оқутуп тиңшайдиған Айтилла йоқ.
Алдинқи сәптә жүргән оғлиниң йолиға чоң үмүт вә ишәнч билән қарап
олтиридиған ана аләмдин өткән. Басқунчиларниң заманида инсан
төзгүсиз шараитта, қулдәк ишләп, ағриққа муптилла болған ана шу
ағриқтин сақиялмай, аләмдин өтти. Айтилла сәкратқа ятқан чағда башқа
холум-хошнилар билән бирликтә Қадир муәллимму униң беши-қешида
болған.
– Мениң рисқим түгигән охшайду, – деди у Қадир муәллим қошуқ
билән ағзиға темитқан чайни аста жутуветип, – ахирқи илтимасим шуки,
мениң у дуниялиқ болуп кәткинимни оғлум Әсәткә билдүрмәңлар. Җәң
мәйданида жүргән баламниң көңли мискин болмисун. Қурал тутқан
қолидин күч қачмисун. Баламниң жүригидики азатлиққа, мустәқилликкә
болған тәшналиқ оти пәсәймисун. Балам бизниң жутумизға азатлиқ
туғин көтирип кәлсун!..
Ана қәлбиниң қетида сақлинип ятқан йәнә нурғун сөзләрни ейтмақчи
болғанду. Амма униң ахирқи деми мошу йәрдә үзүлди.
Қадир муәллим конвертни ечип, ичидики хәтни елип оқуди. Оқуп
болдидә, анисиниң намидин җәңчигә атап хәт язғили башлиди. Чүнки у
Әсәтниң улуқ җәң алдида қаза тапқанлиғини билмәтти!..

38

№2/2/2013

Малик Садиров,
Хәлиқара Уйғур PEN
мәркизиниң әзаси.

Мән уйғурмән
(Милләт қәсидиси)

Мән уйғурмән, мән Оғузханмән!
Полаттәк уюшқан әслим –
әҗдадим.
Хәлқимниң бәхти болсун дәп
парлақ,
Күрәшкән, күлсун дәп нәслим –
әвладим.

Авар, фин, скип, булғар, һазар,
сак...
Дунияда көп қовум мәндин
яралған.

Кроран гөзили – бүйүк момия,
Алтә миң жилдин бурун нур
чачқан.
Нур чачти қудрәтлик дөлитим
Дехан, бенакар, сәнъәткар
мениң,
хәлқим,
Бу қедим Азия кәңликлиридә.
Мөҗүзә “Миң өйләр”, “Каризни”
Хәлқим шат яшиди ғәмдин боп
ачқан.
жирақ,
Адаләт қанунниң тәңликлиридә. Мән уйғурмән, мән – батур Тура!
Турания елигә асас яратқан.
Мән уйғурмән, мән Кроранмән, Һинган теғидин та Каспийғичә,
Көпийип мәшриқ, мәрғип
Сәддичин бойлирин әлгә
таралған.
қаратқан.
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Шаһ Дәра ләшкирин чөлдә
Хәлқим гүллигән мениң
заманим,
гумран қип,
Әл бәхти еди пүткүл арманим.
Вәтәнни қутқазған батур
Арзулиримни қанат қаққузған,
Ширакмән!!!
Һунлар, түркләр болди давамим.
Җәңдә йеңилмәс ирадәм билән,
Мән уйғурмән, мән
Қара деңиз бойлири, Кавказға
Томирисханмән!
бардим.
Масағит елиниң җәңгивар шаһи. Днепр, Җәйхун, Һиратта күлүп,
Қанға тоймас қанхор Хосравниң, Әсирләр бу йәрдә шох сазим
Бешини қанға чилиған даһи!
чалдим.
Хәлқи үчүн, вәтини үчүн,
Қурбан қилар әзиз җенини.
Гумран болмас үчүн әвлатниң,
Әҗдатлардин кәтлән Вәтини.

Мән уйғурмән, мән – Баянчурмән!
Хәлқимгә чачқан парағәм вә нур.
Ән-Лушән исияни Таң ханин
вәйран,
Қилғанда Хитайға бәргән әрик,
һур.

Мән уйғурмән, мән – Атилла
мән!
Һунлар әвлади болған Күн
тәңрим. Маңа тазим қип Хитай хақани,
Тарим бойидин бардим Римғичә, Көп алтун, ипәк... қизини бәргән.
Азия, Европа бой сунди әмрим. Пайтәхтим Орхунда еди
Баласағун,
Ана сай бойлириға едим гүл
Барған йеримгә қандин гүл
тәргән...
терип,

Күлди Рейн вә Дунай бойлири.
Мән уйғурмән, мән –
Бирлик болғачқа таптим мән
Қараханмән!
қудрәт,
Қизиди күрәштә нәслим тойлири. Қараханийлар дөлитин қурған.
Хәлқимгә ислам нурини чечип,
Әлни гүлләткән Сутуқ Буғрахан!
Мән уйғурмән, мән батур
сакмән!
Дунияға мәшһур алтун
У чағ түркийләр еди иттипақ,
адәммән!!! Яшатти дост боп инақ вә иҗил.
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Әҗдат тарихи – “Луғәтит түрк”,
Өмлүк болғачқа яшап бәш йүз
жил, Унда һекмәтниң беқияс сири.
Яв көзин алайтмақ болғанди
хиҗил. Мән уйғурмән – Йүсүп Хас
Һаҗип!
Мән уйғурмән, мән – Идиқутмән! Бүйүк данишмән, пәйласуп,
Мән билән күлгән Тарим,
шаир.
Тәңритағ. “Қудатғу билик” – дөләт қануни,
Хәлқим әҗридин чөлләр,
Елин башқурар билгәнләр
далалар,
маһир.
Нурға чөмүлүп, болғанди гүлбағ.
Мән уйғурмән – даниш Наваий!
Болғач бунда күч, илим-мәрипәт, Иҗат көкидә парлиған юлтуз.
Һуҗумға җүръәт қилмай
Инсан қәлбиниң паклиғи
Чиңгизхан.
мәнчүн,
Қизини берип шаһ Арт Текинға, Болди қут, Қуяш, мисли гөзәл
Уйғурин империя ишиға салған...
тоз.
Мән уйғурмән – Әбу Фарабий!
Аристотели бүйүк Шәриқниң.
Музыка, мәнтиқ, һесап...
тәпсирдә,
Илим йорутқан қәлбин хәлиқниң.

Илимгә жүрүш қилғандим бир
чағ,
Ғәрип уйқидин ойғанмиғанда.
Тилсим тәбиәт сирини ечип,
Юлтузлар таман толғанмиғанда...

“Өзһал” вә “Омақ” һәм “Рак”
муқам,
Қалунни иҗат қип, яңраттим
тәмбир.
Көңүл ишигин кәң қип хәлқимгә,
Билимдә аләмгә ачтим мән көп
сир.

Мән уйғурмән – уйғур йезиғи!
Техи қол тәгмигән санақсиз
әшъар.
Миңлап тилсимим
Тәклимаканда,
Қумға көмүлүп сир болуп ятар...

Мән уйғурмән, мән – Әмир
Мән уйғурмән – Маһмут
Төмүр!
Қәшқәрий! Туранлардин келип чиқишим.
Тилшунас алим, илимниң пири.
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Шуңлашқа барлиқ түркийни өм – Қилип бәрди шу чағ җуңғарға,
қип, Зулмәт, асарәткә ечип кәңри йол.
Болди муқәддәс әл қуруш ишим!
Бөлди хәлиқни икки мәзһәпкә,
Ақтағлиқлар вә Қаратағлиқ.
У чағ гүллигән Бухара, Отрар,
Уйғурни уйғурға рәзил дүшмән
Қәшқәр вә Хотән, Турпан,
қип,
Сәмәрқәнт,
Юртни қаплиди зулмәт,
Түркстанда Яссавий үчүн,
наданлиқ.
Қурдум чоң қәсир бағлап
муһәббәт.
Динға дүшмән дәп бар илим һекмәт,
Мән уйғурмән, мән – қәйсәр
Көйдәрди миң жиллиқ есил
Бабур!
кәшпиятлар.
Әслим барластур, оғуз нәслидин. Һурийәт айланди мәшъһәр,
Һиндни истила қилип шаһ
дозаққа,
болдум, Күлди, яшниди шум тириктаплар.
Пухралар шатланди баһар
пәслидин. Таҗ кийди Ақ ғоҗа, шаһ болди
Ғалдан,
Олтарсамму мән алтун тәхиттә, Мәнсәпчүн дүшмәнниң тапинин
Дилим қанлиди қилчә бәхиткә.
ялап.
Көп өтмәй җуңғарни қирди
Туғулған юртум, хәлқимни
хитайлар,
кинәп,
Азап хәнҗирин урдум қәлибкә... Ақ ғоҗа тазим қип еп кәлгән
ялап.
Мән уйғурмән, мән –
Сәидханмән! Дәрия қан аққузуп кәлди ЗоЗуңтаң,
Йүз йәтмиш жил күлгән барчә
җан. Уйғур сүйигидин тағларни ясап.
Қәшқәр, Кучар, Ақсу... вәйранә,
Муқамлар таҗи боп
Җаллатлар боп адәм сойғучи
Аманнисахан,
қассап...
Шаһ Абдурешит, устаз
Қидирхан...
Уйғурстан аталди “Шиңҗаң –
йеңи йәр”,
Вәтән хаини пир Аппақ ғоҗа,
Хитайлар һәммигә болди
Шаһлиқ талишип Сәидияни қул
һөкүмран.
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Кеңәш елиниң наһәқ қурбани,
Ким қарши чиқса гәр кесип
тилини, “Ату” жилида болған қәтлиам...
Көзини ойди һәм төкүп турди
қан... Мән Төмүр хәлпә, мән –
Ғоҗанияз,
Мән уйғурмән, мән әриккә зар,
Әрик туғини егиз көтәргән.
Зулмәт илкидә нурға интизар.
Җаллат Шиң-Шисәй қил арқан
Алсам қолумға қилич вә қалқан,
билән,
Басқунчи һаман қуруп турар
Үрүмчидә алдап боғуп
дар...
өлтәргән...
Мән уйғурмән, өлүмдин қорқмас,
Әрикчүн җанни қалимән
тартуқ!!!
Мустәмликә демәк бу қул
демәкликтур,
Хорлуқ йоқ дунияда униңдин
артуқ!!!
Азатлиқ шуңа әрик байриғим,
Әҗдатлар тинмай күришип
кәлгән.
Яқупбәг билән Әлахан султан,
Бир чағ һүрлүкниң гүлини
тәргән...
Мән уйғурмән, мән – Садир
палван!
Басқунчи хәлқимгә салғанда
алваң.
Гумран қип, күл қилип Күрә
сепилин,
Зулмәткә вулкан боп партлап
янған!

Мән Лутпулла, мән Абдухалиқ,
Шеирин бомба қип явға
ташлиған.
Мән Ипархан, Майимхан,
Назук...
“Азатлиқ!” дәп әлни җәңгә
башлиған.
Мән уйғурмән – Илахун көккөз,
Тәлкә даванидин қәпәздә өткән.
Көрсәмму түрмидә миң хил
азапни,
“Қозғал, әй, хәлқим!” дәп
һүрлүкни күткән.
Мән уйғурмән – Әлихан төрә!
“Уйғурға әркинлик!” дегән ширбөрә.
Оғурлап кәткән алдап КГБ,
Қисас ишқида оқушуп сөрә...

Мән уйғурмән, мән – Ғени батур,
Көрсә яв қәһридин титришип
Мән уйғурмән, мән – Назим,
қачқан.
Қаший!
“Азатлиқ!” дәп у әвлатлириға,
Көчкәндә Йәттису болған
сәргәрдан. Һүрийәт ишигин тенимәй ачқан.
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Мән уйғурмән – Шәрқий
Түркстан!
Җумһур рәиси даһи Әхмәтҗан!!!
Истиқлал йолидин янмиған
үчүн,
Москвада қәтлиам болған йәттә
җан...

Мән уйғурмән, мән Зордун
Сабир!
Уйғурстаним – әсли “Ана юрт”.
Мән улуқ рәссам Ғази Әмәтмән,
Меһри Вәтәнгә мәңгү өчмәс от.

Мән уйғурмән – Тейипҗан Или!
Шатлиғи, муңи – “Түгимәс
нахша”.
Мән уйғурмән, тарихи һаман,
Арзу қушимән миң-миңлап
Һәқиқәт дуниясиға сир болуп
җанниң,
кәлгән. Һүрлүкчүн җәсиди қалған
Сталин бирлишип қанхор Мав
зинданда...
билән
Хәлқимгә қуллуқниң гүлини
Мән уйғурмән, патмай ана юрт,
тәргән... Алтә қитъәгә чечилип кәткән.
Сунсиму қанити, Вәтән меһрини,
Мән уйғурмән қедимдин тартип, Жүрәккә қачилап биллә еп
кәткән!!!
Дунияда мәшһур дөләтләр
қурған.
Мән уйғурмән – Розибақиев!
Ана йәр үчүн, истиқлал үчүн,
Ленинға ишәнгән “хәлиқ
Вәтәнчүн көкрәкни қалқан қип
дүшмини”.
турған!!!
Мән қәйсәр Махмут Ғоҗамияр,
Кесишкә барған Дутов бешини!..
Мән уйғурмән, мән – Буғра,
Алмас,

Мән уйғурмән – Қуддус
Һәқиқий тарихим йезип
Ғоҗамияр!
қалдурған.
Қәлбидә Ризвангүл оти чақниған.
Ятлар йезишқан сахта тарихқа, Өмридә хәлқигә издәп нур,
Адаләт оқини етип яндурған.
бәхит,
Мән уйғурмән, мән Зунун Қадир!
Йәлкисигә чаплишип алған
“Родупай”.
Мән Йүсүп Мухлисов, Һашир вә
Сабит,
Әл йолин йорутқан түндә толун
ай.
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Көп арзу қилған теңи атмиған...

Мән уйғурмән – Мурат Һәмраев!
Әҗри тағ кәби, өмри бәк кота.
Мән Әнвәр Һаҗи, Долқун,
Коммунар,
Әрик юлтузиға қоюлған шота!!!
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Мән уйғурмән – Һезмәт
Абдуллин!
Явға қоюлған – “Отлуқ чәмбәр”
– от.
Мән Нәзәрғоҗа, Һезим
Искәндәр...
Хәлқигә өчмәс меһри дәрия қут.

Хитай түрмисидә йетип нурғун
жил,
Көп азап чәккән Вәтән балиси...

Рабийә Қадирмән – әрик байриғи,
Истиқлал юлтузин қайта
парлатқан.
“Әркинлик керәк!” дәп җаһан
Мән уйғурмән – алим Махмут,
әһлигә,
Әриккә зар боп, дегән:
Аһин уйғурниң қорқмай
“Сеғиндим”.
аңлатқан!
Икки үз, хаин ағмичиларға,
Нәпритин дадил билдүргән
дилдин. Мән уйғурмән, мән – Сидиқ
Рози!
Мән уйғурмән – Абдулла Самсақ! Мән – Зия, Қәһриман, Малик,
Қәлби Вәтәнгә әбәт садиқ, пак.
Зулпиқар...
Ечип Баянчур, Туюқ сирлирин, Қәләмдә дүшмәнниң гөрини
Дегән: “Басқунчи қәлбигә от
қезип,
яқ!!!”. Басқунчиларға қуруп турған
дар!!!
Мән уйғурмән – Ниғмәт Босақов,
“Вәтән!” дегәчкә қәст қип
Мән уйғурмән, Уйғур Қурултай!
етилған. Йоли қанунлуқ азат тәшкилат.
Мән әрик җәңчиси Дилбирим
Мәхситим инсан һоқуқин қоғдап,
Самсақ, Басқунчи зулмини қилиштур
Җәсиди Қапчиғайда қумдин
бәрбат!!!
тепилған...
Мән уйғурмән, мән қутмән,
Мән уйғурмән, мән түмән җәңчи!
нурмән,
Фашистни қоғлап барған
Әрик беғиға нурини чачар.
Берлинға. Тәбиәт қануни: Зимистан йоқап,
Европида қалсиму миңлап
Қуяш баһарға кәң ишик ачар.
җәсиди,
Әрзимәс болуп қалған бир
Мән уйғурмән, уйғурдур пәхрим!
тийинға... Уйғурстандур тәхтим һәм
бәхтим!
Мән уйғурмән – Рабийә Қадир! Тәңритағ, Тарим – қедим диярим,
Уйғур хәлқиниң һүрийәт
Гүл чечәк пүркимәк муқәддәс
аниси!!!
әһдим!!!
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Мәсумҗан Зулпиқар, язғучи,

Хәлиқара Уйғур PEN мәркизи асасчилириниң вәкили.

ТАПҚАҚ ТЕВИП
(һекайә)
“Тапқақ тевип” дегән гәп
мәһәллимиздин һалқип, шәһәргә
пур кәтти. Униң тәрип-тәвсипи
төрт киши жиғилған йәрдә,
сорунларда һәр қайсини таң
қалдурди.
Бәзиләр:
“Тапқақ
тевип” дәп бир әвлия чиқипту,
рәңги-ройиңға қарапла кесәлдин
учур ейтидекән” – десә, бәзиләр.
“Бир хасийәтлик китави бармиш,
кимду-ким
өй-бисати,
малдуниясини оғри-ялғанға алдурған
болса, китавини ечипла учур
ейтидекән...” – дейишәтти.
Бүгүнму униң ишик алди
гаж-гужла
адәм,
жирақйеқиндин кәлгәнләрниң ат, ешәк,
һарвулириға бола йолдин өтүш
мүмкин әмәс. Коча-койда, ериқ
бойи вә униң һойлисида олтуруп
кәткән адәмләр новәт билән “тапқақ тевипниң” алдиға кирип чиқмақта.
Кимләрду у буйруп бәргән қойниң қумлиғидәк дорисини қәғәзгә орап
белиға түгүп, кесәлни дәл ейтқиниға һәйран болуп чиқса, қайси бири:
“Болди, худа буйриса, халтир ат тепилди, һалалдин пүткән малдә,
җанивар” дәп йолиға раван болмақта.
Бу даңқи-дәвран Ғулҗа шәһәр Молла Тохтийүзидики Рашидин
тағамғиму йәткән екән, өзиниң узунға сөрүлүп кәткән ағриғини бир
көрситип беқишни нийәт қилди. Ғоҗуниға нан-тоғач, өрүк қеқи, җигдә
вә он бәштәк тухум пиширивелип, ешигигә миндидә, “Рәббим!” дәп
сәһәр йолға чиқти. Намаздегәр болмай мәнзилгә йетип, тевипқа киришкә
үлгәрди. “ Тапқақ тевипқа” зәң селип қарайдекән, униң есилип турған
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пәвәз қапақлири, чашқанниңкидәк көзлири, ногәйдәк бойнида қийсийип
турған қапақтәк беши бәәйни қоғунлуқтики қаранчуқтәк гәвдиләндию,
биригә охшатқандәк ойлинип қалди.
– Хош, немә дәрдиңиз бар, ейтиң?
– Өзиңизгә көрүнгили келиведим.
– Һм... Тиңшап көрәй, – деди худди қарилардәк һәҗипләп вә яқисиға зәр
тутқан ақ чүнчән пәшмитиниң йәңлирини түрүп, бәшлик ара қоллирини
создидә униң томурини тутуп тиңшиди. Нәтиҗә болмиди, еһтимал, кигиз
китавини ечип қарап сәлдин кейин:
– Кесәлниң түри ғуччидә, бовай. Мана булар һөл, қуруқ, бәлғәм,
сәпра болуп төрткә айрилиду. Силиниң кесәллири, валлаһул аләм, һөлгә
майил. Мана, паһ, паһ җими әзайи бәдәнлирини йәл чамавапту... Иримпиримлардин қилип бақтилиму? – деди.
– Йоғуси.
Тевипни пәришанлиқ әсир қилди болғай, немишкиду, ишик тәрәпкә
ғилам-ғилам қарап, кимниду күткәндәк тақәтсизләнди.
– Һм, иримлардин қилиш, униңға еқидә-ихлас қилиш тола убдан.
– У кирлишип қалған гүллүк мәхмәл бөкини кәйнигә сүрди. Әптидин
әнди немә ейтмақчи екәнлигини пәмләватқини сезилип туратти: –
Валлаһул аләм, өзлиридә әңгизниң аламити бар. Һаңға ешәкниң тезигини
иштниң азна күнидики зиңиға әбҗәш етип қазанда раса қоруп, өзлирини
алсила, сәллима қутулуп қалаттила.
– “Немә дәйдуй, мону!” – деди көңлидә Рашидин тағам”, “Жүрәк
ағриғини әңгизгә җориватмамда!..” – Чишини чишиға бесип җим
олтарди. Тевип көрүшни давам қилди. Бетапниң тилини чиқарғузуп,
боғузиға қариди:
– Һм... Силидә униңдин ташқири йәнә бир кесәл аян: ашқазанлири
төвән чүшүп, өпкилири дүмбә тәрәпкәрәк өтүп қапту. Мундақ ағриқ китап
һөкмидә “дүмбә өпкә” дейилиду. Валлаһул аләм, буниң билән парчә-пурат
дора күч елишалмайду... – Бу гәпләрни ейтидекән, көзлири йәнә лип етип
ишиккә тикилдию, андин көзләр булуңдики ғоҗунға чүшти. Тевипниң
бемәна җөлүшлиридин райи қайтқан Рашидин тағамниң җәһли чиқип,
ғәзәп әләңгилири учқунлиған көзләр униң көзлиригә қадалди. Тевип
дәрһал тағамдин өзини қачурғандәк нәзәрини төвән алди. Рашидин тағам
уни тонуп қалған екән: “Һой, мону мутәһәмни қара! Товва демисә, бу
Бахши хотун мәһәллисидики Солтәк мәзиңғу. Сақилини чүшириветип,
хәхни һамақәт қилип жүргинини-һә...”. Көңлидә шу гәпләр кәчтию, уни
шәмәндә қилиш йеқиға өтүп, йәнә сәвир қилди. Тағамниң әвзайидин
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бир қирсиқни туйған тевип бесәрәмҗан болуп, пикри чечилди, нечүнки
ташқиридин мәдәт күткәндәк қаш-қапиғи астидин ишиккә йәнә бир
қаравелип, давам қилди:
– Валлаһул аләм, чивин ашханини, боңбоң қоңғуз тезәкни әгип
кәтмигәндәк, йәтмиш миң кесәлниң һәнниваси йеши улғуюп қалған
адәмләрни бозәк қилиду. Һәр һалда вақтида кәлгәнлири убдан болған,
мән әндики келишлиригә үлгәртип һәббә шипа дорисидин тәйярлап
қояй. Кесәлни кесип давалимақ әмри мәһәл...
Рашидин тағамниң җудуни убданла қоруди:
– Тевип ахунум, буйриған дорилириға һашкалла.
Ағриғимни дәл таптила: өпкәм дүмбәмгә өтүп қалсиму қалғанду. Ундақ
дегиним Бахши хотун мәһәллисидә бир убдан мәзинлик қиливататтим,
бир күни шамал дариғандәк сақал-бурутумни чүшириветип йәп
қоюп, маштақ болуп қалдим. – У тевипқа йәнә тикилдидә, аста туруп,
ғуҗунини мүригә селип чиқти. Бешиға гүрзи йегән адәмдәк уҗуққан
“тапқақ тевипниң” жүриги еғип, еғир уһсинди. Шу арида ишик ечилип,
инҗиқлап товлиған бурутлуқ бири кирди. Кирдию, ишикни ичидин
иливелип, байиқи товлашларни жиғиштуруп қоюп, хеқирап күлүшкә
башлиди. Униңға пәрва қилмиған тевип Ла һәвла, Вәла қуввәтәни оқуп
өз һаләкчилигидә:
– Немә болдуң – һой?! – Йерим авазда мураҗиәт қилди бурутлуқ. – Әсһошини сәл жиққан тевип әләм-изтираплиқ кайиди: – Һәй, согу! Барму
сән? Һазир қешимдин чиққан қерини авал маңа учур бәрмәй, немишкә
киргүздиң?! Қени Давур оғри? Қени Керим шумпән?! Нәгә уҗуқуштиң,
һәммиң?!.. Сән согуларниң гепигә кирип, тевиплиқ қилип ахири
шәрмәндә болдум. Рәсва болдум! Мана әнди икки арида калтәк мениң
бешимда сунди...
У болған вақиәни бир-бирләп изһар қилди.
– Һоруңни бас, – деди бурутлуқ писәң қилмай, – мән у Рашидин
охшаш қери ғоразни һазирла қоғлап йетип, қичқиралмас қилип қойимән.
Сәнму уни биздин хәвәр болмиғандекин: чиқип тур, десәң боптекән.
Мәйли, һодуқма, әнди сиртта йәнә икки киши қалди. Шу тапта алдиңға
балилири көп ишт мүҗәз бир хотун кириду. Мәйдиси ағриғини үч төрт
жил боптәк. Униң кәйнидин киридиған часақал адәм топиғини алдурған,
уни алған оғри хошна жутлуқ Турап турхун. Һә, сөйүнчисини убданирақ
бәрсә, учур ейт. Бизғу сениң маштақ даңқиңни чиқирип һәләктә, сән техи
бизгә кайийсән...
У шу гәпләрни дәп байиқи товлишини тәкрарлап мүкчийип чиқти.
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Тевип болса Рашидин тағамдин техичила әнсирәп, хаватирланмақта.
Аридин бир ай өттимекин, жирақ-йеқиндин уқушмай келип қалған
адәмләрни “тапқақ тевипниң” ишик чөлдәрәп қалди. Чөллишип қалдила
әмәс, бәлки “тапқақ тевип” өзиму камдидар.
Бир күни сәһәр туруведим, неридин һазиниң авази қулиғимға йәтти.
“Ваһ, ким вапат болғанду? Ташқири чиқтим, һаза өйүмиздин төрт өй
нери әшу “тапқақ тевипниң” һойлисидин чиқиватқини мәлум. “Қаза
қилған кимду? Ядимға аллиқандақ ойлар кәлди. Униң ишигигә йетип
беришимға бир топ кишиләр: “Әлһәкмулулла, Алла иман бәрсун” дәп
чиқип келишти. Мән ичкирилидим. Нериқи ашханида тевипниң аялиниң:
“Вай әқиллиғимәй, вай тапқиғимәй!..” – дегән жиға-налиси қулиғимға
йәтти. “Һә, тевип дуниядин өтүптүдә” дәп, бәлдиңдә олтарған ақсақаллар
билән көрүшүп дугаға қол көтәрдим.
– Тевип ахунум йеқиндила сақ жүргәндәк қиливеди, қандақ
ағриқтикинә, қазайи қәдәр йетипту? – Сорап қалдим йенимдики бовайдин.
– Немә ағриқ болатти, – деди бовай һассиси билән ашхинини көрситип,
– әйнә аңлимамсән, “Әқиллиғим, тапқиғим” – дәватидиғу. Һелиму буниң
беши ишләп, кучулидин ясиған “Һәббә шипа” дорисини авал өзи йәп
көргини җаһан иш бопту. Болмиса, башқа бирәвниң тәһийини қурутуп,
пүтмәс-ада тапмасла бән-балаға қалатти. Һәй, оғлум, пухрани алдап,
мәсхирә қилған яхши әмәс...
Мән, әлһөкмулулла, дедиму, үндимәй қойдум.
1952-жил.

ИҖАДИЙӘТ МӘШЪИЛИ
(Уйғур әдәбиятиниң пәхри Әхмәт Зияийниң
туғулғиниға – 100 жил)
Өткән әсирдә яшап иҗат қилған, исим-шәрипи көпчилик хәлқимизгә
мәлум, йеңи заман уйғур әдәбиятиниң алдинқи қатардики көрнәклик
пешивалириниң бири, пасаһәтлик әдип, талантлиқ драматург, йетүк
тилшунас, тәтқиқатчи алим, әлламә Әхмәт Зияий буниңдин бир әсир
муқәддәм, йәни, 1913-жили апрель ейида әзизанә Қәшқәргә қарашлиқ
Ханериқ йезисида мәрипәтчи Моллахун Һаҗим аилисидә дунияға
кәлгән.
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Әхмәт Зияий балилиқ чағлиридин башлапла иптидаий билимләрни
үгинип, сәл кейинирәк дадиси мудәррислик қилған Чаһарсудики
мәдрисидә тәлим елиши түпәйли ана тилидин сирт әрәп, парс
тиллирини зор һәвәс билән пухта егиләйду.
Шаирниң тунҗа шеири 1935-жили Қәшқәрдә чиқидиған «Йеңи
һаятта» елан қилиниду. Иқтидарлиқ иҗаткар екәнлигини намайиш
қилған шаир шу жилниң ахириға қәдәр ушбу гезит тәһриратиға алаһидә
тәклиптә ишқа хизмәткә
туридудә, шундин башлап у
иҗадийәттә мәсъулийәтлик
әмгәк етишкә башлайду.
Атақлиқ
вәтәнпәрвәр
инқилавий шаир, мәрипәт
мәшъили,
иқтидарлиқ
нәшриятчи
Қутлуқһаҗи
Шәвқий шу чағларда гезитниң
мәсъул
муһәррирлик
вәзиписини
өтәвататти.
Мәхсәт-йөнилишлири
охшаш болған бу икки талант
егилири нәширниң техиму
сүпәтлик
вә
мәзмунлуқ
чиқишиға чоң үлүш қошиду
вә шу арқилиқ гезитхумар
хәлқиниң қәлбидин чоңқур
орун алиду. Шу дәвир
тәливи
билән
ейтқанда:
һәддидин ашқан зулумға,
феодаллиқ
хурапийлиққа
қарши күрәш қилишни асасий мәхсәт қилған улар гезитхан аммини
ойғитип, мәрипәткә җәлип қилиш, тәрәққият вә йеңилиққа йетәкләш
җәһәтләр бойичә җәмийәттә ғайәт зор роль ойнайду вә юрт әһлиниң
қәлбидә күчлүк инқилавий тәвриниш пәйда қилиду. Әқил-идриги
пүтүн вуҗудини хәлқи үчүн иҗадийәткә беғишлиған, мәрипәткә ишқ
бағлиған шаир бу пурсәт-имканийәтләрдин толуқ пайдилинип, өткүр
қәлими арқилиқ җасуранә илгириләвериду...
1937-жили инқилавий шаир Қутлуқ һаҗи Шәвқий башлиқ гезитниң
бир қанчә хадимлири тутқунға елинип, түрмидә шеһит болиду.
Шуниңдин кейин «Йеңи һаятниң» җавапкәрлик мәсъулийити Әхмәт
Зияийниң һөддисигә жүклиниду.
Шаир әшу әнсиз шараитлардиму қилчә бошашмай, җасуранә
қәләм тәвритип пүтүн күч-қувитини гезит паалийити үчүн сәрип
қилиду. Тиражи 38 миң нусхиға көпәйгән гезит сәһипилиридә тәшвиқ
қилиниватқан демократик вә һүрийәт үчүн болуватқан җараңлиқ
садалиридин әнсирәп, сәрасимға чүшкән Шең-Шисәй Әхмәт Зияийни
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көзгә қадалған миқтәк хәтәрлик шәхс һесаплап өзигә йеқинирақ
нәзәрбәнд қилип тутуш нийитидә 1943-жили апрельда Үрүмчигә
йөткәйду. У бу йәрдә инқилавий шаир Лутпулла Мутәллип билән
һәмкарлиқта иҗадийәткә техиму җүръәт билән җиддий киришиду.
Бу мәзгилләр һәр икки шаирниң иҗадий-паалийәтлири инқилавий
роһта раса жуқури пәллигә көтирилгән, ғәзәп-нәприти қайнап ташқан
пәйтлири болғачқа, һөкүмәт буларни бир-биридин жирақлитип,
Мутәллипни дәрһал Ақсуға йөткәветиду. Әнди әдәбият бетиниң
мәсъулийити Зияий зиммисигә жүклиниду...
Мәзкүр гезиттә ишлигән әшу әнсиз жилларда Зияийниң сәясий
көз қарашлири техиму өткүрлишип, әркинлик вә демократия йолида
күрәшкә атлиниш җасарити йәниму өрләп, иҗадий-паалийитидә зор
инқилавий бурулушлар пәйда болиду. Шу жиллири мәрданиларчә қәләм
тәвритип, вәтәнпәрвәрлик роһидики бирдин-бир есил «Юрт әл үчүн»,
«Шаир хияли», «Тәр билән», «Ичкиниң кимниң қени?», «Жүрәкни
үгәт хәлиқ ғемигә», «Ақтуруп жүрдүм мәһбубини», «Кишилик
күлсә хушлуқ билән күл», «Күрәшчан болмиғичә», «Һәйрәт ичидә»,
«Гүл тола гүллүктә әмма», «Кәлмиди яр», «Гөзәл Түркстан», «Қени
таңниң нәсими» вә «Илим сөйгүси дилда» қатарлиқ 380 парчидин
артуқ биридин бири есил нәпис, хилму-хил әшъарлири елан қилинип,
хәлиқниң көңлидин чиққачқа, бәзи шеирлирини нурғунлиған яшлар
ядлапму елишиду. У йәнә шуларға улапла иҗтимаий илләтләрни
паш қилидиған «Муһәббәт вә һаят», «Қара күнләр нурлуқ һаятқа»
охшаш жирик әсәрлири билән биллә «Рабийә – Сәъдин» дастани вә
оперисини, «Нурлуқ һаят» вә «Ваң Җиң-ви» қатарлиқ драмиларни
вуҗутқа кәлтүриду. Бу паалийәтлири җәмийәттә от үстигә яғ чачқандәк
җамаәтчиликни тәвритивәткәчкә, буниңға тақити тақ болған қанхор
Шең-Шисәй уни көздин йоқитиш үчүн 1944-жилдики аммивий чоң
тутқунға елип, түрмигә ташлайду...
Түрмидә дәһшәтлик қийнаш вә азаплар дәстидин саламәтлигидин
айрилған әдип 1946-жили «11 битим» бесими астида көпчилик
қатарида авахтидин қутулуп, «әркинлиги» әслигә кәлгәндәк болиду.
Қийнашлардин қәлби қисилған, роһий азапланған шаир дәрһал
Қәшқәргә қайтип келип пасиқ-тинҗиқ һаяттин бир мәзгил болсиму
жулқунуп чиқип, жирақ болушни мақул көрүдудә, сода карванлириға
қошулуп, җаһанкәзди болуп Пакстанға – Ладахқа атлиниду. У бу
сәпиридә әҗайип вақиәләргә дуч келиду. Турмушниң талай аччиқчүчүгини тетип көрүп һаят сирлирини йәниму чоңқурирақ үгинипчүшинип, дунияда инсан үчүн Вәтән вә әркинликтин улуқ һеч
немә йоқлиғиға йәнә бир қетим көз йәткүзиду вә кейинки һаятини
әшу шәрәплик йолға беғишлайду. 1947-жили шаир юртиға қайтип
кәлгәндин кейин шу чағдики Қәшқәр валиси – мәрипәтпәрвәр
Абдукеримхан Мәхсүмниң тәшәббуси билән «Қәшқәр гезитиниң»
мәсъул муһәррирлигини үстигә алиду. Бу йәрдә иш башлап узун
өтмәйла сәпәр хатириси – «Ладах йолида карван» повестини, «Виждан
вә муһакимә» вә «Тозимас чечәкләр» намлиқ китаплири мәтбуатта
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йоруқ көриду. Бу әҗайип шеири вә нәсрий әсәрләр хәлиқ ичидә қолдин
қолға өтүп кәң даиридә тарқилипла қалмай, «Ладах йолида карван»
рус, инглиз, хәнсу вә урду тиллириға тәрҗимә қилинип, хәлиқарадиму
зор тәсират қозғайду. Болупму, «Тозимас чечәкләр» (бу әсәр 1963-жили
Мисирдиму нәшир қилиниду) ана юртта аммибап әсәргә айлиниду.
Бу арилиқларда йәнә бир «Өмүр әстиликлири» повести вә бир нәччә
дастанлириму елан қилиниду.
Әллигинчи жилларға қәдәр әдипниң қәлими пишқан, вайиға йәткән
азаплиқтин қутулуп «Азатлиққа» йетишкән заманлар болғачқа,
у әндики һаятини пүтүнләй иҗадийәткә беғишлап узақтин бери
арзулап жүргән реҗилирини әмәлгә ашуруш йолидики арман туғини
егиз көтирип атиси Моллахунниң рәһбәрлигидә акиси Муһәммәт
Пәйзи иккиси бирлишип тәрҗимә қилған Махмут Қәшқәрийниң
«Түркий тиллар диваниниң» Мисир нусхиси асасидики тәрҗимисини
толуқ түгитип, мәтбәәгә тәйярлайду. У шундақла Мирза Һәйдәр
Қурағаниниң «Тарихий Рәшидий» намлиқ әсәриниму тәрҗимә қилиду.
Униңдин сирт Йүсүп Хас Һаҗипниң «Қутадғу билик» дастаниниму
қолға елип, әсәрниң тәңдин толисини һазирқи заман уйғур тилиға
тәрҗимә қилипму үлгириду. Зияий буниң биләнла чәклинип қалмай,
Абдуреһим Низарийниң «Рабийә – Сәъдин», «Мәһзун – Гүлниса»,
Молла Шакирниң «Зәпәрнамә» вә Билал Назимниң «Ғазат дәр мүлки
чин» қатарлиқ әсәрлириниму нәширгә тәйярлаш ишлириға паал
қатнишиду.
Әллигинчи жилларниң иккинчи йеримидин башлап гунасиз алим
түрмидин түрмигә, лагерьдин лагерьға тола йөткилип, ойман-чоңқур
дөңләрдә, қумлуқ дала-чөлләрдә роһий-җисманий азапқа учрайду,
хорлиниду. «Чиқмиған җан бәк йәрдә» дегәндәк, бегуна шаир шунчә
еғир мәшәқәтләрни чидам вә ғәйрәт билән йеңип, сәксининчи
жилларда қайта «ақлинип» азаплиқтин йәнә бир қетим «азатлиққа»
чиққандәк болиду. Илгири-кейин болуп 20 жилға йеқин өмрини еғир
азап ичидә – мәһбуслуқта өткәзгән алим 1985-жили Иҗтимаий Пәнләр
Академиясигә орунлишиду.
Өз өмүрбаяни билән кәчүрмишлири четилған тәпсилатлири
һәққидики әсәрини җаниҗан хәлқигә йәткүзүшкә үлгәргән Зияий
йәнила «адәм қерисиму үмүт қеримас» дегәндәк, қәлимини қолдин
чүшәрмигән һалда һарған-мағдирсиз гәвдисини катқа ташлайду...
«Яхши нийәт йерим мал» дегән әмәсмеди конилар. Яратқан егәм
пүтүн һаятини хәлқигә беғишлиған, өмрини җапа-мәшәқәтләр билән
өткүзгән бу қәләм саһибиға бир мәзгил арам елип тинивалғандин
кейин, арзу-арманлириға яриша йәнә азғинә сақлиқ әта қилиду. У
каттин чүшмәй йетип-олтирип жүрүп зеһни вә қувитини жиғип
дәһшәт ичидә өткән азаплиқ өмүр тарихини йезип қалдуруш арқилиқ
әвлатларға ахирқи вәсийәт вә нәсиһәтлирини асасий мавзу қилған
техиму зор вә мурәккәп «Төрт қетим өлүп, бәшинчи қетим тирилгән
адәм» намлиқ чоң һәҗимлик тарихий романға йәңни түрүп киришиду.
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Буни өмриниң ахирқи тиниғиғичә давамлаштуруп «тамам» дегән
сөзни йезип чекит қоюшқа несип болмайду...
Әхмәт Зияий қачанду-бир чағларда достлири ара сөһбәттә
өзиниң иҗадий-паалийити үстидә сөз болғанда: «Мениң өмүрлүк
вәзипәм – Уйғур вә җаһан классиклиридин тиришип үгинишни
ахирқи нәпәсимгичә тохтатмаслиқ, муқәддәс борчум – Вәтәнниң
мустәқиллиги вә бирлигини күйләш, хәлиқниң жүрәк садасини әкис
әттүрүп, хәлиқниң вәкили болуп сөзләш!» дегән екән. У өз хәлқиниң
алдида қилған вәдә үмүт-арзулирини нәтиҗилик орунлап, бир келип
бир кетидиған төрт күнлүк өмрини қайғу-һәсрәт, җапа-мәшәқәтләр
билән өткүзсиму, бу хорлуқ-азапларға қилчә писәң қилмай, таллиған
изгү нийәт йүксәк ирадилиридин һәргиз таймай, келәчәктин қилчә
үмүтсизләнмәй, ахирқи тиниғиғичә пүтүн һаятини җаниҗан хәлқигә
атап аброй-шәрәптә Алланиң һөкүми билән 1989-жили октябрьниң
27-күни бу дуния билән видалашти.
Талантлиқ қәләм саһиби, йетүк алим, атақлиқ тилшунас, әлламә,
Әхмәт Зияий симаси хәлқимизниң қәлб төридин чоңқур орун алди.
Аблиз ҒОПУРИЙ.

Әхмәт ЗИЯИЙ ИҖАДИЙИТИДИН
Жут-әл үчүн...
Жут-әл үчүн тартқан әләмни,
Шаһлиқ тәхтигә қияс әткүлүк.

Әлниң һаяти әгәр тиләркин
Җанни, шатлинип уни бәргүлүк.

Хәлиқ йолидики бир минут қайғу,
Миң жиллиқ раһәт үчүн йәткүлүк.

Тиришип алға чәксә һәм меһнәт,
Тарих чәрихини алға сүргүлүк.

Җаһан, шу җаһан, кәлгәнләр кетәр,
Өзидин яхши из қоюп кәткүлүк.
Яхши из немә? Әл үчүн хизмәт,
Әмәс яхши из мал билән мүлүк.

Заман гәрчә у намәрт замандур,
Мәрт жигит болуп дәвран сүргүлүк.
Һаят күрәштин ибарәт ерур,
Тосалғуларни күришип йәңгүлүк.
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Ғайилик шәхсигә дүшмән көп болур, Гәр тәрәққий издисәң раһәтни
Ундақ дүшмәнни тозаңға көмгүлүк.
сән әғяр тут.
Шәхсий дүшмәнлик жигитлик әмәс,
Жут-әл дүшминини дүшмән билгүлүк.

Утуқ алмаққа чидамлиқ шәрттур,
Қийинчилиққа чидап көргүлүк.
Тамагәр болуп тирик турғунчә,
Қанаәт қилип ачтин өлгүлүк.

Болма ашиқ һәр гүлистан гүлигә
булбул кәби,
Бол өзүң булбул, Вәтәнни бир
гөзәл гүлзар тут.
Таң сәһәр гүл шехиға булбул
қонуп сайрап деди:
Гүлгә ким әй гүл өзүңни ойлаби
азар тут.

Буму һәм йәнә жигитлик әмәс,
Ишләп лоқма йәп азадә йүргүлүк.

Тут дилиңда, әй, Зияий ушбу
сөзни һәр заман,
Сәии ғәйрәткә тайинип туруп,
Издисә һәр ким һәқиқәтни уни
Мурад ғунчәсин замандин үзгүлүк.
сән яр тут.
Түлкилик қилип һаят сүргүнчә
Ширанә сөвләт билән өлгүлүк.
Әлниң бәхтини көзләп, әй, Зия,
Жиғлиса – жиғлап, күлсә – күлгүлүк.

Яхшилиқни яр тут

Кәлмиди яр
Һиҗран ичидә өтти күнүм,
кәлмиди ол яр,
Вәслини күтүп пүтти қарарим,
билмиди дилдар.

Кирпиклири оқ, қаши камандур,
көзлири нәркәс,
Яр керәк болса саңа бар
яхшилиқни яр тут, Алма йүзидур, чачлири сумбул,
әл аңа гириптар.
Әл үчүн хизмәт қилишни
дилбиру дилдар тут.
Назинин қиз һөснигә сән болма
мәғрур, әй, жигит,
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Сәһәр гүллүктә сайрап ғунчигә
Һәр чәнд униң ишқида мән зар
ерурмән,
көп дәйдекән булбул,
Билмәймән уни, немә үчүн көп
Болуп һөснүңгә мәғрур
ишқида ағяр.
башқиларға иптиһар қилма.
Зулфиғу әсир әйлиди, қойди,
Әдәп, шәпқәт, садақәт,
соримиди һалим,
меһрибанлиқни қилип адәт,
Билдимки йетәр әрләрни әсир
Бу мәйданда қийинға учрисаңму
әйлисә бир тар.
етибар қилма.
Гоя дилни тәңри яратмиш бир
Қилип чак түн яқисин һәр саһәр
қара таштин,
атқанда таң дәрмиш,
Пәрва йоқ аңа болса җаһан
Ки һәр бир түн ахири сүбиһ түн
сөйгүсидә зар.
дәп аһ-зар қилма.
Яр койида бир шаир шәйда бу Зияий,

Яр вәслини бир көрсәм еди дәп
унда үмүт бар.

Кишлик күлсә хушлуқ
бирлә күл

Кишлик күлсә хушлуқ бирлә
күл, гәр йиғлиса йиғла,
Зияий сәнму бу йолдин бөләкни
ихтияр қилма.

Гөзәл диярим

Түзәт әхлақни йолдаш, пәс
хулуқни өзгә яр қилма. Отлири рәйһан, дайим гүл әпшан,
Муһәббәтлик киши бол,
бевапалиқни шиар қилма.
Бу көк гүмбәз тәги билким зираәт
орнидур саңа,
Уруқни талла яхшиға, яманни
ихтияр қилма.

Һаваси яхши, беһиштин нишан.
Жутум – маканим, раһәтлик бағим,
Туғулған җайим гөзәл диярим.
Туғулуп сәндә, өстүм көксүңдә,
Тәрбийиләндим татлиқ сүтүңдә,
Сени гүллитиш, сени өстүрүш
Вижданий қәрзим гөзәл диярим.

Шумур йәң, әйлә хизмәт
мәхситиң әл раһити болсун,
Тириш, ишлә вә лекин һеч
Киндигим қени сәндә төкүлгән,
қачанда дил азар қилма. Меһрибан анам сәндә көмүлгән.
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Мунбәт топриғиң, ширин сулириң
Билән һаятим гөзәл диярим.
Сән үчүн қанчә җапалар чәксәм,
Ишләп йолуңда дуниядин кәтсәм.
Тәрәққий қилсаң уни бир көрсәм,
Шудур мурадим гөзәл диярим.

Өмрүң өтәр судәкла
Өмрүң судәкла, кәтмәктә өтүп,
Әҗәл алдиңда турмақта күтүп.
Һаят тәһтисидә ойнидиң шәтрәнҗ,
Ейтиңчу немиләр топлидиң жутуп?

Иҗад қилинған заманда атом,
Хәлқиң билимсиз, нә қилай жутум. Әзиз елиңгә хизмәт қилдиңму?
Ойғинарму сән, я ухларму сән,
Ухлидиң яки қойдуң ухлитип.
Пикрим шу дайим гөзәл диярим.
Нифақтин болған шор әлниң дили,
Шуңа ечилмас үмүди гүли.
Билимсиз надан кәткән чағларға,
Ечин! Ечиндим гөзәл диярим.

Өтмүшүңгә сән сәп селип қара,
Ибрәт әйнигини йүзүңгә тутуп.
Қорққил шундин ким мубада тарих,

Сени қоймисун очуқ көрситип.

Дәр Зия төкмә көзниң йешини,
Билимдин түзәт хәлқниң көңлини, Зияий етур әл-жутқа қарши,
Ечилдур шундин бәхитниң гүлини, Ишлимә, уни болмас унтуп.
Теним һәм җаним гөзәл диярим.
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Хәлиқ еғиз ижадийәт
,
нәмунилири
ЧИРАЙЛИҚ ҺӘМ ӘҚИЛЛИҚ
Бурунқи заманда бир яғашчи жигит өткән екән. У бир күнләрдә
өйлинишниң койиға кирип, көңлигә яқидиған бир чирайлиқ қиз
издәп жүрүп, уни тепип апту. Яғашчи бу хотунни алғандин кейин,
кәчкичә хотуни билән болуп, ишқа бармайдиғанла болувапту.
Тапқан-тәгини, жиққан-түккинини йетип йәп, түгитипту. Хотуни
бир күни:
– Һәй адәм, оқәт қилмамсилә әнди, йәйдиған, ичидиған түгидиғу,
– дәпту.
Яғашчи:
– Яқ, мән сениңдин айрилип, сени ташлап һеч нәгә чиқалмаймән,
– дәпту.
Аяли:
– Андақ болса, мән саңа бир аманәт гүл берәй, сән есиңгә кәлгәндә
ал, әгәр гүл ечилғандәк турса, ғәм қилма, әгәр полишип қалғандәк
болса, дәрру йенип кәл, – дәйду. Шундақ қилип, яғашчи гүлни елип,
оқәт издәп башқа бир шәһәргә кетипту. Шәһәрниң четигә барса, бир
өйдә жиға-зерә болуватқидәк. Яғашчи берип өй егисидин:
– Немә болуп қалди? – десә:
– Сән сорима, биз ейтмайли, – дәпту өй егиси.
– Ейтиңлар маңа, – дәп тәләп қилиду.
– Мошу шәһәрниң падишаси бизгә чоң имарәт селишқа җака
қилди. «Ясаймән дегиниң ейт, әгәр җавап бәрмисәң, һәммиңниң
беши өлүмдә» дәйду, мана үч күн муддитиму тошти, аримизда “мән
ясаймән” дегән бирму киши чиқмиди, – дәпту.
– Мән ясаймән, қорқмаңлар, – дәйду яғашчи.
У падишаниң алдиға баридудә, падишаға шундақ дәйду:
– Мән ясаймән, лекин ясап болғичә, җанаплири, хәлиқниң түрлүк
сөзлиригә кирмәйдила, мән өзәм пүтиримән.
Падиша мақул болиду. Яғашчи ишқа киришиду. Икки-үч жил
пәқәт яғач кесиш биләнла өткәнлигини көргән вәзирләр:
– Бу қандақ гәп, икки-үч жил болди яғачла кесиватиду, имарәтни
қачан ясайду, – дәп ғуңшишиду. Амма падиша бу гәпләрни қулаққа
алмайду. Яғашчиниң күндә қойнидики гүлни елип қарап қойғинини
көрүп, қалған вәзирләр падишаға берип:
– Вай, падишаһимиз, бу устам бутқа чоқинидекән, қизил баш
екән, – дәйду.
Падиша:
– Қандақ бут? – дәп сориса:
– Қойнидин бир бутни елип күндә чоқуниду, – дәйду. Падиша
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яғашчини чақиривелип сорайду. Яғашчи қойнидики гүлни елип
көрситип, растини ейтип қойиду. Падиша бу сирни вәзирләргә
ейтиду. Лекин вәзирләр:
– Гүл дегән полишип кетиду, бу җаду охшайду, әгәр у шундақ
болмиса, немишкә қуруп кәтмәйду, – дәп падишаниң бешини
ағритивериду. Падиша: «Андақ болса, яғашчиниң хотуниға берип
көрүш керәк», – дәп биринчи вәзирни әвәтиду. Вәзир берип сарайға
чүшидудә, авал бир момайни тапиду. Һәқиқәттә шундақ чирайлиқ
хотун. Вәзир чирайлиқ аялни көрүп, униң билән сөзлишишни тәләп
қилиду. Чирайлиқ хотун:
«Болиду, мән сиз билән
сөзлишәй», – дәп өзиниң
кенизәклиридин биригә
вәзирни
тапшуриду.
Кенизәк
вәзирни
жип
егирийдиған
астиңқи өйгә башлап
әкирип
қойиду.
У
өйдә
үсти-үстигә
келип
чүшкәнләрниң
һәммисила
чирайлиқ
аялға
көйүп
қелип
чүшүп қалғанлар еди.
Уларниң һәр бирси бир
пом пахта егирсә, бир
нан бериду, болмиса
йоқ.
Шуниң
үчүн
жигитләрниң барлиқ әсхияли пәқәт қосақ беқиш
биләнла болуп, чирайлиқ
аялни унтуп қалиду.
Һәтта улар бир-бири
билән
тонушушқиму
үлгәрмәйду
вә
сөзлишишкиму
чола
йоқ.
Падиша болса: «Вәзир
немишкә
кәлмәйду»,
– дәп әндишә қилиду.
Аңғичә яғашчи өйни ясап бир йәргә апирип қойиду. Падиша бу
әһвалға чидап туралмастин иккинчи вәзирини әвәтиду. Чирайлиқ
хотун буниму бурунқисиға охшаш җайлайду, шуниң билән буму
йоқиди. Падиша һәйран болуп, үчинчисиниму әвитиду. Буниму
шундақ җайлиди. Падиша үч вәзиридин айрилди. Амма имарәт
пүтти. Падиша хошал болди. Падиша: «Әнди өзәм берип бақай»,
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– дегән қарарға келиду. Содигәр шәклидә болуп бариду. Чирайлиқ
аял падишани тонуп, яхши меһман қилип, кенизигигә: «Тегишлик
җайға әкирип көрситип чиқ», – дәйду. Падиша кирсә, һәммиси жип
егириватқан, бир-бири билән чатиғи йоқ, қаримайду. Вәзирләр
падишаға қарапму қоймайду. Кенизәк көрситип болуп, падишани
қайтуруп чиқиду. Тамақ үстидә падишадин соал сорайду. Падиша
соалға яриша һәммини ейтип бериду. Чирайлиқ аялму һәммини
ейтип бериду: «Мана сиз көрүп чиққан ишханидики ишләватқан
жигитләрниң һәммиси маңа ашиқ болуп яки сизгә охшаш көрүшни
халап кәлгәнләрдур», – дәйду. Падиша буни аңлап һәйран болидудә:
«Бу һәқиқәттә чирайлиқ һәм әқиллиқ хотун екән», – дәп чирайлиқ
хотунниң ериға садиқ болуп өтүп кетишни тиләйду.

ПАЛТА СЕПИ
Күнләрниң биридә тағдики қариғайлар өз падишасиға әризә
ейтип кәпту:
– Дәрт, падишаһи аләм!
– Дәрдиң болса ейт! – дәпту орман падишаси.
– Ишимиз чатақ болди! Бизни қери-яш демәй, қилчә рәһимшәпқәт қилмай халиғанчә кесип вәйран қилишиватиду!
– Ким екән у, бизни халиғанчә кесип вәйран қиливатқан? – дәп
сорапту падиша һәйран болуп.
– Йеқиндин буян палта дәйдиған бир немә пәйда болуп қалди,
бизни шу кесиватиду, – дейишипту қариғайлар.
– Палта дедиңларму? – Падиша бир аз хиялиға чөкүп сорапту, –
палта дегән қандақ немә екән у?
– Төмүрдин ясалған, наһайити өткүр бир қурал екән.
– Палтиниң тәп тартмай бизни кесидиған җени онмекән? Уни
убданирақ күзитип бақтиңларму?
– Йоқсу...
– Ундақ болса убданирақ тәкшүрүп келиңлар! – дәпту падиша
көпчиликкә қарап, – мениңчә төмүр өзи ялғуз бизни мундақ
халиғанчә кесип вәйран қилалмайду. Бәлки өз ичимиздин униңға
ярдәм бериватқанлар болуши еһтималға йеқин...
Қариғайлар қайтип кетип палтини убдан күзитишкә башлапту.
Қариса униң сепи яғач екән. Улар бу әһвалдин чөчүп кетип, алдирап
падишаға йәнә хәвәр қилип кәпту:
– Һәй падиша алийлири! Палта дегән бу неминиң сепи яғач екән!
– Демидимму! – дәпту падиша – өзимиз униңға сап болуп
бәрмисәк у һеч немә қилалматти, әйип өзимиздә. Билип қоюңлар:
“Йеғи яндин қопа, бала қериндаштин...” дегән мошу.
Орманлар башлирини төвән селип ойлишип қапту.
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ӘҚИЛЛИҚ ПАҚА
Бурунниң бурунида, яз билән күз арисида, мундақ бир иш йүз
берипту: Бир көлдә узун заманларғичә нурғун пақилар яшап, шу
көлдә көпийип, шу көлдә ахшамлири нәғмә-нава қилип, мәшрәп
ойнап өткән екән. Күнләрниң биридә пақилардин бир нәччиси
көрәңләп:
– Мошундақму сесиқ көлдә яшамдуқ, ағиниләр?
Пакиз, сүзүк сүйи бар көлгә көчүп кетәйли! – дәп чуқан көтирипту.
Бәзи пақилар уларға қошулуп “көчимиз” дәпту, бәзилири қарши
чиқип “көчмәймиз” дәпту, талаш-тартиш йүз берип икки груһқа
бөлүнүп қапту.
Бу көлдә бир қери пақа бар екән, у пақиларниң талаштартишлирини аңлап, ишниң ахирини күзитип хелиғичә лам-җим
демәйду. Пақилар бир йәргә келәлмәй ахири бу қери пақиниң алдиға
мәслиһәт сорап кәпту.
– Силәр хуш пурақлиқ, сүйи сүзүк йеңи көлгә көчмәкчиму? – дәп
сорапту қери пақа көчимиз дегүчиләрдин.
– Һә-ә...
– Силәргә һазир бу көлимиз сесип, турғили болмайдиған болуп
қаптиму?
– Шундақ болуп қалди!
– Силәр көчимиз дегән көл буниңдин яхшимикә?
Әлвәттә яхши-дә!
– Йеңи көлгә көчкәндин кейин озуқлинамсиләр – қандақ?
– Қизиқ гәп болди! Озуқланмай һаят кәчүргили боламду? Бова,
сән алҗип қалдиңму қандақ? – дейишипту көчмәкчи болған пақилар
кокиришип.
– Сәвир қилиңлар! – дәп чүшәндүрүшкә башлапту қери пақа, –
ейтқиниңлардәк озуқланмай һаят кәчүргили болмиса, йеңи көлгә
барғандин кейин униму икки күндила сеситисиләр, униңдин кейин
у йәрдинму көчимиз, дәп чуқан салисиләр?! Гәп өзимиздә, өзимиз
сесиқ болсақ, һорун болсақ, у йәрниму оңайла сеситимиз. Атабовилиримиз бу йәрни макан қилғанда бу көлму пакиз, хушпурақлиқ,
сүйи сүп-сүзүк еди. Лекин биз һорунлуқ қилип йейишнила билдуқ,
әмгәк қилмидуқ, көлимизни вақти-вақтида тазилап турмидуқ.
Әйип көлдә әмәс, өзимиздә! “Пакизлиқтин һәсәл, паскинлиқтин
кесәл” дегән гәп бар. Бу йәрдин көчимиз дегичә, бәлни чиң бағлап,
сесиқлиқни тазилисақ, бу көлму һечқандақ көлдин қелишмайдиғу?
Көчимиз дегәнләр қери пақиниң бу орунлуқ сөзини аңлиғандин
кейин хиҗил болуп, җим болушуп қапту. Ахири һәммә пақилар
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бирлишип көлни тазилашқа башлапту. Шуниң билән бу көл шундақ
чирайлиқ, хушпурақлиқ, сүйи сүзүк көлгә айлинипту. Шундин
башлап һәммиси қери пақидин мәмнун болуп, уни: “әқиллиқ пақа”
дейишипту.

НУЖНОЕ ИЗДАНИЕ
Жанр сказки занимает особое место в уйгурском фольклоре.
Многочисленные публикации уйгурских сказок на языке
оригинала имели место как на исторической родине уйгурского
народа, так и за рубежом.
Достаточно упомянуть, что многотомное собрание уйгурских
сказок большими тиражами публиковались в Урумчи.
Отдельные сборники уйгурских сказок печатались и на
иностранных языках.
Русскоязычному читателю знакомы некоторые публикации,
издававшиеся в Алматы.
Когда речь заходит об уйгурском фольклоре, и в особенности,
сказке, на перый план выдвигается имя Махинур Алиевой. Вся
научная деятельность ученой связана с фольклором. Ее книга
“Жанры уйгурского фольклора”, оставили заметный след в
уйгуроведении.
Недавно, Махинур Мустафьевна Алиева совместно с Маликом
Ниязовичем Кабировым, вновь способствовали тому, чтобы мы
соприкоснулись с чарующим миром сказки.
В содружестве с Издательским домом “МИР”, они выпустили
сборник “Уйгурские сказки”.
Составители: Махинур Алиева и Малик Кабиров, безусловно,
проделали огромную работу. Они собрали, классифицировали,
перевели уйгурские сказки. Помимо разделов “Волшебные сказки”,
“Сказки о животных”, “Бытовые сказки”, составители включили
в книгу и уйгурские юморески. На наш взгляд, это еще больше
обогатило сборник.
Отдавая должное изданию, которое, безусловно, является
результатом кропотливого труда составителей, и, совершенно
ясно, вызовет интерес читателей, хотелось бы высказать несколько
замечаний.
Прежде всего, обижает мизерный тираж книги. Думается, что
интерес к уйгурскому фольклору требует дополнительного тиража.
Второе замечание касается явно недостаточного количества
иллюстраций.
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Нам кажется, что издание такого фольклорного жанра, как сказка,
должно быть более красочно оформленным.
Тем не менее, Махинур Алиева, Малик Кабиров и коллектив
Издательского Дома “МИР” осуществили исключительно важное и
своевременное издание.
Турсун АРКЕНОВ

ЗОЛОТОЙ БАШМАЧОК
Когда-то очень давно в одном селении жила женщина. У нее
были две дочери: младшая – родная дочь, а старшая – падчерица.
Падчерицу звали Айгули, родную дочь – Патихан.
Айгули была красивая, трудолюбивая и скромная девочка.
Патихан – некрасивая, ленивая, к тому же привередливая. И все же
мачеха родную дочь любила и нежила, а падчерицу ненавидела. Она
часто говорила ей: «Не смотри – выколю глаза, не разговаривай –
отрежу язык». Мачеха не обращала внимания на падчерицу, никогда
не думала о том, сыта ли она, не расчесывала ее спутанных волос.
Бедная девочка росла, питаясь объедками, ходила в обносках.
В один из дней, когда Айгули исполнилось семь лет, мачеха
сказала ей:
- Эй ты, паршивая обжора, смотри как выросла! Теперь ты не
маленькая. Нечего есть дармовой хлеб – будешь пасти коров! Да
не растеряй их, не перепутай с чужими. Если пропадет хоть одна
скотина, знай, негодная, не сносить тебе головы! И еще собирай
тезяк и хворост.
И вот долгих девять лет каждое утро девочка выгоняла скот на
пастбище, ночью стерегла его в скотном дворе. По вечерам она
стряпала лапшу, стирала белье, рубила дрова, пекла хлеб и все-таки
не могла угодить мачехе, не могла избавиться от ее укоров и побоев.
Однажды, когда девочка, как обычно, пасла скот, мачеха,
крадучись, пришла на пастбище, чтобы подсмотреть за падчерицей.
А время было полуденное, и девочка, пригнав своих коров к оврагу,
прилегла под деревом немного отдохнуть и заснула.
Увидев спящую падцерицу, мачеха набросилась на нее с кулаками:
- Ах ты дармоедка! Так вот почему ты мало приносишь тезяка,
ты, оказывается, здесь спишь!!!
На следующий день Айгули встала раньше обычного, чтобы
не слышать ругани мачехи, и погнала свое стадо. Мачехе и это не
понравилось.
- Эй, негодная, что это сегодня на тебя нашло?! Вместо того,
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чтобы спать на пастбище, напряди-ка лучше вот пряжи, - и она
бросила падчерице охапку хлопка.
Не промолвив ни слова, девочка взяла и эту работу. Теперь Айгули
не только пасла коров, собирала тезяк, но еще и пряла. К вечеру
она так уставала, что еле живая тащилась домой. Но дома ее снова
ждала работа. А мачехе все казалось мало. По вечерам она стала
посылать падчерицу к соседу-ткачу учиться ткать полотно.
Бедной падчерице становилось все труднее и труднее жить.
Если она не успевала напрясть пряжу, дома ее ждали побои. Во
время ночной работы она валилась с ног от усталости, а отдохнуть
ей негде. Летом она спала во дворе и ей не давали покоя комары,
зимой она спала в зловонном хлеву. Так проходили дни за днями.
По ночам девочка безмолвно оплакивала свою горькую судьбу, а
днем в безлюдной степи пела печальные песни:
Ах, уж эти комары,
Нет мне жизни от вас.
Но с жестокой мачехой
Хуже в сотни раз.
Однажды девочка сидела в поле и пряла, присматривая за
коровами. Вдруг налетел сильный ветер, подхватил хлопок и унес
его. Айгули побежала за хлопком, приговаривая: «Миленький
братец ветер, отдай мой хлопок!». Но только захочет она схватить
хлопок, как ветер снова подхватывает его и гонит все дальше и
дальше. Бежала, бежала бедняжка, а ветер дул все сильней, унося
хлопок в сторону высоких холмов, и наконец загнал его в пещеру.
Айгули вбежала в нее и увидела просторный двор, посредине его
домик, а в домике седую старушку. Приложив руки в груди, Айгули
сказала:
- Здравствуйте, бабушка.
- Здравствуй, дитя, проходи в комнату. Какая беда свалилась на
твою голову? – участливо спросила старушка.
Айгули ей все рассказала.
- А ты не печалься, хлопок твой здесь. Мне очень хочется поесть
лапши, приготовь-ка ее, нарезав толще твоего локтя, - попросила
старушка.
- Хорошо, бабушка, - ответила девочка и, вымыв чисто руки,
принялась за тесто. Быстренько приготовила она вкусный суп,
нарезала лапшу не толще волоса. Старуха поела и сказала:
- А теперь, доченька, вымой посуду, помои вылей в печку, а сор из
комнаты выбрось в тунлюк.
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Айгули чистехонько вымыла посуду, помои вылила в помойное
ведро, подмела, а сор из комнаты вынесла во двор.
- Теперь, доченька, вырви на моей голове все волосы, а то мне
надоело ходить лохматой.
Айгули согрела воду в котле, помыла старушке голову и осторожно
расчесала ей волосы.
Старушка осталась очень и очень довольна девочкой.
- Спасибо, доченька, - сказала она, - вон в том большом сундуке
лежит твой хлопок, возьми его.
Девочка открыла сундук и зажмурилась от яркого блеска лежавших
там золота и драгоценностей. Но она ни к чему не притронулась,
а взяла только свой хлопок, который тут же вдруг превратился в
моток искусно спряденных тонких ниток. Айгули почувствовала,
что голова у нее стала тяжелой. Потрогав ее она обнаружила на ней
золотой гребень. Айгули низко поклонилась доброй старушке и
поблагодарила ее за все.
- Постой-ка, доченька. Если свалится на твою голову еще какоенибудь несчастье, сожги вот этот мой волос – вмиг я буду там, и
все трудное станет легким, - сказала старушка и дала девочке два
своих седых волоса. Девочка еще раз поблагодарила старушку и
отправилась домой.
Мачеха злобно напустилась на нее:
- Почему поздно пришла? Что это на твоей голове? Какой глупец
подарил тебе это?! – и стала вырывать у нее золотой гребень.
Бедняжка с перепугу и рассказала ей обо всем. Мачеха оставила
гребень падчерицы в покое и о чем-то задумалась.
На следующий день мачеха послала пасти коров свою родную
дочь. И ее она заставила напрясть пряжи из хлопка.
Айгули в этот день выполняла работу по дому. Она приласкала
щенка, накормила петуха и голубей. Мачехе в этот день было не
до падчерицы. Ей не сиделось спокойно: она с нетерпением ждала
возвращения дочери.
Теперь послушайте, что произошло с Патихан. Она пришла в
поле и, не зная, что делать с хлопком, начала проклинать свою мать
и громко плакать. Вдруг налетел сильный ветер и унес хлопок.
- Ах ты паршивец ветер, отдай мой хлопок, отдай! – закричала
она и побежала вдогонку. Ветер загнал хлопок в пещеру. Патихан
вбежала в пещеру и, увидев старушку, закричала:
- Эй, старая карга, твой паршивец ветер унес мой хлопок, верни
мне его!
Старушка покачала головой.
- Постой, не кричи, свари-ка лучше мне сначала суп, потом
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уж получишь свой хлопок, - сказала она и повторила все то, что
говорила накануне Айгули.
Патихан из боязни, что старушка не отдаст ей волокно,
приготовила суп, кое-как нарезав тесто: то очень тонко, то толщиной
с локоть. Старушка попробовала ложку супа и отодвинула тарелку.
Патихан с шумом и треском вымыла посуду, помои вылила в печку,
сор выбросила в тунлюк, как и сказала старушка. Затем принялась
клочьями выдирать у старушки её седые волосы.
- Вон в том сундуке лежит твое волокно, возьми его и иди домой,
- сказала старушка.
Патихан бросилась к сундуку, заглянула в него и увидела, что он
наполнен золотыми и серебряными украшениями, драгоценными
камнями. Эти украшения так прельстили ее, что она потихоньку
спрятала несколько из них в рукаве. Потом вынула из сундука
свое волокно и не оглядываясь побежала домой. По дороге у
нее вдруг зачесалась голова, и дочь мачехи подумала, что у нее
появился золотой гребень. Когда она дотронулась до своей головы,
то обнаружила на ней толстый слой перхоти и нащупала какой-то
нарост. Бросив коров и волокно, она еще быстрее побежала домой.
Навстречу ей кинулась мать: «Вай, доченька, ты запоздала, что
с тобой? Почему ты повязала голову?!». Женщина торопливо
развязала голову дочери и обомлела – голова ее сплошь была
покрыта паршой.
Мачеха заплакала, запричитала, проклиная старуху. И наконец
принялась лечить свою дочь, но ни один святой источник, ни одна
святая гробница не помогли ей. На лечение дочери она истратила все
деньги, какие имела, и даже те драгоценности, что украла Патихан
у старухи. Но ничто не помогало.
Дни сменялись месяцами, шли годы. Однажды мачеха нарядила
свою дочь, нарумянила ее и собралась с ней на праздничный пир
к одному баю. Перед тем как уйти, мачеха вынесла чашку проса,
высыпала его в песок, перемешала все и сказала Айгули:
- К нашему приходу перебери все пшено, да сотки два куска
атласа. Дала она девушке подзатыльник и отправилась в гости.
Айгули вытерла горькие слезы и приступила к работе. Но тут же
расстроилась, поняв, что не успеет выполнить ее к приходу мачехи.
Она вспомнила добрую старушку и ее волосы. «Попробую-ка я
их сжечь», - подумала Айгули. Как только поднесла она волосы к
огню, поднялся сильный ветер и унес ее. Очнулась она на коленях
доброй старушки. Вскочив на ноги, Айгули поздоровалась с ней и
рассказала о своей новой беде.
- Знаю, знаю, доченька! Но тот, кто роет яму для другого – сам
в нее попадает. Горе сирот – это мое горе. Я позабочусь о тебе.
Этим ключом открой вон ту среднюю дверь, там ты найдешь узел,
принеси его сюда.
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Айгули принесла узел и стала ждать, что будет дальше. Тем
временем старушка подогрела воду в котле, помогла Айгули
выкупаться, расчесала ей волосы. Затем развязала узел и стала
подавать ей красивые и дорогие одежды: тонкое платье, прозрачное
как стекло, и легкое, как пух, бархатный камзол, чапан, отделанный
дорогими мехами, тюбетейку, красивый платок, золотом шитые
мягкие башмаки, двойные золотые браслеты, кольца с драгоценными
камнями, невиданной отделки изящные серьги. Надев на себя все
это, Айгули засияла, как луна в полнолунии, и стала краше небесных
пери.
Старушка взяла в руки поднос с подарками, завернутый в
шелковую скатерть, и сказала:
- Пойдем, доченька.
- Куда, милая бабушка? Когда же я переберу просо и сотку
два куска атласа? – спросила Айгули, не зная, радоваться ей или
печалиться от всего происходящего.
- Не печалься, доченька. Я хочу, чтобы ты тоже попала на
праздничный пир. Тебе там окажут больше уважения и почестей,
чем мачехе и ее дочери, веселись на славу. А к твоему возвращению
вся работа будет выполнена.
Не успела Айгули переступить порог дома, как ее подхватили
под руки две молодые женщины и посадили в коляску. Тут снова
поднялся сильный ветер и понес коляску. Айгули слышала только
шелест листвы мелькавших мимо деревьев. Очнулась она от
громкого звука карнаев, сурнаев и веселых песен, доносившихся из
окон байского дома.
Хозяева дома подумали, что на их праздник прибыла царевна
из какой-то незнакомой страны, и приняли Айгули с уважением.
Подхватили ее под руки и усадили на самое почетное место, а
мачехе с ее дочерью достались места у порога.
Гости удивленно переговаривались между собой: «Дочь какого
падишаха она? Какого бая она дочь?». Затем началось угощение.
Блюда с самыми лучшими кушаньями подносили сначала Айгули,
но она отказывалась от них и отсылала слуг к гостям, что сидели у
порога.
К концу пиршества Айгули раньше других начала прощаться.
Хозяева и гости с большими почестями проводили ее, снабдив
гостинцами. Все были в восторге от незнакомки. «Какая красивая
и вежливая девушка. Засияет счастьем дом, в который она войдет
невесткой!» - слышалось со всех сторон.
В роскошной коляске ехала Айгули по пустынным, безлюдным
местам. Когда она подъехала к реке, ей вдруг захотелось отдохнуть.
Она уселась у самого берега и начала пригоршнями черпать воду
и подбрасывать ее вверх, любуясь брызгами. Но тут послышался
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конский топот, и кучер напомнил девушке, что пора ехать. Айгули
поспешила к коляске, и тут у нее с одной ноги выскользнул башмачок.
Неожиданно поднялся вихрь и унес Айгули вместе с ее коляской и
лошадьми…
Пусть она пока едет, а вы послушайте о доброй старушке.
Проводив девушку, она пришла в дом ее мачехи. К старушке тут же
подбежали щенок и петух, подлетели голуби и начали ластиться.
Старушка дала им по кусочку теста, и они заговорили:
Собака заявила: «Я буду оком и ухом этого дома и никому чужому
не позволю приблизиться к нему», и вскочила на дувал*.
Петушок взлетел на крышу и закричал:
- Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре!
Собирайтесь все…
Просо рассыпано в песке,
Поможем бедной сироте!
Откуда ни возьмись, со всех сторон набежали куры и принялись
выискивать в песке просо. В один миг они выбрали его из песка и
разбежались.
- Мы тоже поможем! – сказали голуби и взлетели в воздух. Через
некоторое время они вернулись вместе с другими голубями. Они
опустились на деревья и обернулись прекрасными девушками-пери.
Девушки подошли к старушке и та, отозвав старшую из них, что-то
шепнула ей на ухо. И все девушки принялись за работу: одни сучили
нити, другие красили, третьи натягивали канву, четвертые ткали,
пятые складывали готовую материю – и вмиг были изготовлены
два куска атласа. Старушка поблагодарила их ласково, и все они
исчезли.
А теперь послушайте о том, что случилось с падчерицей. Айгули
только помнила, что садилась в коляску, а потом очутилась в доме
доброй старушки.
- Хорошо ли ты провела время? – тепло приветствовала ее
добрая старушка. Айгули угостила ее праздничными гостинцами и
оживленно стала рассказывать:
- О милая бабушка, я сидела на самом почетном месте, а мачеха
с дочкой - у порога. Угощение начинали с меня. Но я так была рада
своим нарядам, так была довольна почетом и уважением, которое
мне оказывали, что не могла ничего есть. Все, что мне подносили, я
отсылала мачехе…
- Ты очень хорошо поступила, доченька. Если есть у мачехи хоть
капля ума, она призадумается над этим. А о потерянном башмачке
не печалься. Теперь тебе пора домой.
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С этими словами старушка тихо провела рукой по лицу Айгули,
и та сразу очутилась в своем доме. Смотрит – все поручения
мачехи уже выполнены. Прошло немного времени и вернулись с
праздничного пира мачеха и ее дочь.
- Эй, чего это ты сегодня такая чистая? Или тебе замуж захотелось?
Подумаешь, красавица! – сказала мачеха, презрительно скривив
губы.
- Если бы эта уродина не думала о замужестве, то не стала бы
прихорашиваться! – поддержала мачеху ее дочь.
- Я перебрала все просо, соткала два куска атласа, а потом
умылась и причесалась, - ответила падчерица и показала им просо
и материю.
Глянув на искусно вытканную ткань, мачеха криво усмехнулась и
подумала, что теперь-то она знает, что поручать падчерице.
- Как прошел пир, что вы там видели интересного? – спросила
Айгули у мачехи.
- Вай, несчастная, тебе хочется знать? Так слушай: в нашем краю
никогда не было таких пышных празднеств. Все, как рой пчел,
слетелись на свадебный пир. Была там одна царевна из заморской
страны с лицом, словно месяц. Такая красавица, подобной еще не
рождалось на свете. И вот эта красавица из всех гостей только нам
уделяла особое внимание: что ей ни преподносили, она отсылала
нам. И мы вдоволь наелись изысканных кушаний. Я тоже устрою
пышную свадьбу для твоей сестры.
- Мама, вы заговорили о свадьбе моей сестры, тогда как я старше
ее, - сказала Айгули и потупилась.
- Какая тебе еще свадьба? Найдешь себе кого-нибудь на пастбище,
будь и этим довольна. Вот тебе праздничные гостинцы, съешь их
скорее да приступай к работе! – сказала мачеха и поставила перед
падчерицей миску с объедками.
Мачеха с дочерью прошли во внутренние комнаты, а Айгули
пловом покормила петушка и голубей, а обглоданные кости отдала
собачке. На следующее утро Айгули, как всегда, погнала скот на
пастбище. Но мачеха окриком остановила ее и сказала, что отныне
она не будет пасти скот, а будет ткать атлас. И для Айгули наступили
еще более тяжелые дни. Теперь она целыми днями сидела в
полутемной комнате и не видела белого света… Пусть Айгули пока
посидит в этой комнате, а мы послушаем о том, что случилось с
потерянным башмачком.
У падишаха этого города был сын по имени Адыл (Справедливый).
Когда он достиг совершеннолетия, отец решил его женить, но Адыл
заявил, что женится только на той девушке, которую полюбит.
Как-то раз Адыл вместе с визирями отправился в степь, чтобы
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посмотреть, где там можно вырыть колодцы. По дороге, на берегу
реки, он заметил какой-то блестящий предмет. Адыл сначала
подумал, что это золотая рыбка, но наклонившись, он увидел, что
это был чудесный башмачок, украшенный драгоценными камнями.
Адыл поднял его, прижал к груди и замер, предавшись сладким
грезам. Затем, придя в себя, он сказал:
- Скачите к моему отцу и передайте, что я женюсь только на
девушке, которая носила этот башмачок. Будь она пери или человек,
я не успокоюсь, пока не увижу её.
Падишах приказал своим придворным:
- Обойдите всю страну, весь свет и найдите мне красавицу –
хозяйку этого башмачка.
Придворные, взяв с собой двух старушек из дворца, пошли по
домам, по дворам примерять башмачок всем девушкам.
Услыхав об этом, мачеха нарядила и нарумянила свою дочь,
а Айгули одела во все старое, рваное и, чтобы не было видно ее
золотых волос, облепила ей голову тестом и сверху посыпала
отрубями.
Тем временем старушки подошли к дому жестокосердной
женщины. Мачеха мигом затолкала падчерицу в старое тоно* и
закрыла сверху тряпьем. Затем, сгибаясь в поклонах, она открыла
придворным падишаха ворота. Те примерили башмак ее дочери, но
он оказался ей мал. Мачеха суетится, волнуется, велит дочке и так
его надеть и эдак, но башмачок не надевается. Старушки встали и
говорят:
- Ну, хватит. И чего вы так стараетесь: ваша дочь такая некрасивая!
– И они собрались было уже пойти в другой дом, как вдруг петух
взлетел на тоно, а собачка вцепилась в их одежды, и заговорили они
по-человечьи в один голос:
- Девушка, которую вы ищете, сидит в тоно! Девушка, которую
вы ищите, сидит в тоно!
Старушки очень удивились:
- Кажется, в тоно кто-то есть!
- Вай, да это моя падчерица, она паршивая, не подходите к ней
близко. Ей ни за что не подойдет такой башмак! – заголосила мачеха.
Старушки подошли к тоно и увидели девушку с золотым гребнем,
прекрасную как луна. Примерили они ей башмачок, и он пришелся
ей впору, будто для нее был сшит.
Один слуга побежал к падишаху, чтобы получить подарок за
радостную весть.
- Девушка, есть ли у тебя второй такой башмачок? – спросили
старушки.
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Айгули смутилась, не зная, что и ответить.
- Откуда может быть у этой нищенки такая обувь?! – возмутилась
сестра.
И тут, к удивлению всех, зашелестели листья на деревьях,
повеял легкий ветерок, и у ног падчерицы появился второй золотой
башмачок. Придворные тотчас же посадили Айгули в коляску
и повезли во дворец. Голуби уселись на плечи Айгули, петушок
примостился сзади, собачка побежала следом. В душе мачехи и ее
дочери бушевала такая злоба, что они стали рвать на себе волосы и
кататься по земле.
Адыл, увидев Айгули, полюбил ее всей душой. На радостях был
устроен пир, который длился сорок дней и сорок ночей.
Это все хорошо, но разве могла мачеха успокоиться? Через неделю
после свадьбы она отправилась во дворец к падчерице и пригласила
ее навестить дом, в котором когда-то жила ее родная мать. Айгули
вспомнила о матери, и ей захотелось посетить родные места. Она
спросила разрешения у мужа, и он проводил ее до самого дома.
Мачеха встретила падчерицу очень приветливо.
- О проходи, моя царевна, - говорила она. – Я ведь тоже относилась
к тебе как мать, дай-ка я вымою твою голову и расчешу твои косы,
- предложила она.
Айгули согласилась. И когда она наклонила голову, сзади подошла
дочь мачехи и вылила на нее ведро кипятка. Айгули вскрикнула и
упала замертво. Мачеха с дочерью отрезали ее чудесные косы с
гребнем, а тело тайком похоронили. Но когда они волокли Айгули,
капелька ее крови упала на землю, превратилась в птичку и улетела.
Мачеха нарядила свою дочь, прицепила ей золотой гребень и
отправила во дворец вместо Айгули.
Адыл, увидев жену, очень удивился ее перемене, до того она
стала безобразной… Но пусть Адыл пока теряется в догадках, а вы
послушайте о птичке, в которую превратилась Айгули.
Птичка стала прилетать в сад падишаха, садилась на плечо
садовника и спрашивала:
- В ладу ли живут молодые?
Если садовник отвечал, что в ладу, она произносила:
- Тайна еще не раскрылась! Чир-чир-чирик! – и улетала.
Если же садовник отвечал: «Не в ладу», птичка заливалась смехом
и чирикала: «Тайна скоро раскроется! Тайна скоро раскроется! Чирчирик!».
Садовник рассказал Адылу об этой странной птичке.
- Поймайте мне эту птичку! Я хочу узнать ее тайну, - приказал
Адыл.
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Садовник поймал птичку и отнес ее падишаху. А она без конца
чирикала: «В этом доме скрыта тайна! В этом доме скрыта тайна!».
«Жена» Адыла поняла, о какой тайне говорит птичка, и притворилась
больной. Она подкупила придворных знахарей, и те заявили Адылу:
- Ваша жена снова будет здорова, если съест эту птичку.
Падишах исполнил волю знахарей. Но жена садовника пожалела
бедную
птичку.
Она собрала перья,
косточки птички и
закопала их в саду. И
вот на том месте, где
были закопаны перья
птички, расцвели две
чудесные розы. Войдя в
сад, Адыл сразу увидел
их и сорвал. Он хотел
понюхать розы, но
сзади подкралась его
жена, вырвала их из рук
Адыла и растоптала.
Через
некоторое
время на том месте, где
были закопаны косточки
птички, вырос высокий
тополь. Адыл целыми
днями
любовался
им.
Это,
конечно,
не понравилось его
«жене». Она стала
требовать,
чтобы
немедленно
срубили
тополь. Твердила она об этом днем и ночью. Наконец Адылу надоело
ее слушать, и он приказал срубить дерево и сжечь его.
Садовник не посмел ослушаться. Он сжег дерево, но маленькая
щепка пристала к его бороде. Дома она упала на пол и превратилась
в прежнюю Айгули. Тут-то и поняли садовник и его жена тайну
птички. Они не могли больше молчать и рассказали обо всем Адылу.
Адыл, увидев в доме садовника свою прежнюю луноликую
жену, лишился чувств. Когда он пришел в себя, Айгули попросила
его собрать весь народ. И тогда она рассказала людям всю свою
историю. При этом слезы, катившиеся по ее щекам, превратились в
полноводную реку, в которой утонули злая мачеха и ее дочь.
Айгули и Адыл были беспредельно счастливы вдвоем. И, говорят,
живут где-то в Кашгарии до сих пор.
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Өлмәс әМГӘКләр бәрпакари
Хәлқи үчүн хизмәт қилиш вәзиписини һәр бир инсан зиммисидики
муқәддәс мәҗбурийәт сүпитидә қараштуридиған болсақ, униң
һөддисидин утуқлуқ чиқишниң өзи һәр кимниң вижданиға,
миллий ғуруриға мунасивәтлик екәнлиги ениқ. Хәлқигә һәқиқий
мәнада муһәббәт бағлиған, өз ғемидин әл мәнпийитини әла көргән
инсанларла бу хил чоң җавапкәрчиликни чоңқур сәзгән һалда та
өмриниң ахириғичә садиқ һәм садақәтлик болалайду. Талантлиқ уйғур
рәссами Марис Һетахунов мана шундақ инсанларниң бири еди. Униң
иҗадий паалийити 70 – 80-жилларға тоғра келиду. Шу жиллардиму
яш талантларниң чоңқур билим егилишидә һәм ижадийитини
һәртәрәплимә тәрәққий әттүрүшидә һөкүмәт тәрипидин маддий вә
мәнивий җәһәттин қоллап-қувәтлинип туридиған. Бу хил шараит
рәссам Марис Һетахунов паалийитиниң һәртәрәлимә йүксиллинишигә
кәң йол ачти дәп ейтсақ хаталашмаймиз. Йәни униң қутлуқ қәлимидин
пүтүлгән һәр бир әмгиги һаят чеғида мунасип баһалинип, хәлқимиз
арисида кәң тонулушиға зәмин яратти. М. Һетахуновқа СССР
Рәссамлар иттипақиниң әзаси, Қазақстанда хизмәт көрсәткән сәнъәт
әрбаби намлиқ унванларму беһөддә берилмисә керәк. Шундақла униң
1994-жили йоруқ көргән «Әлвида яз» намлиқ романи оқурмәнләрдә
зор қизиқиш туйғулирини ойғитиши түпәйли көп қирлиқ талант
егиси СССР Язғучилар Иттипақиниң әзалиғиға қобул қилиниду. М.
Һетахунов кәң аммиға тәҗрибилик педагог һәм тәшкилатчан рәһбәр
сүпитидиму йеқиндин тонуш.
Марис ака иҗадийәт мәйданиға басқан дәсләпки қәдәмлиридила
салмақлиқ әмгәклири билән сәнъәт мухлислири һәм мутәхәссислириниң
алаһидә диққәт-нәзәрини жәлип қилип, Қазақстанниң талантлиқ
рәссамлири қатаридин мунасип орун егилиди. Униң Ташкәнт шәһиридә
Островский намидики театр вә бәдиий рәссамчилиқ институтини
тамамлаш алдида «Узитиш – 1941 ж. Ана Вәтән чақириду» намлиқ
һәрбий мавзу асасида ишләнгән илмий иши 1973–1975-жиллирида
орунланған диплом полотнолири арисида жуқури дәриҗидә йезилған
әмгәк сүпитидә таллавелинип, СССР Бәдиий Академияси вә СССР
Рәссамлар иттипақи тәрипидин уюштурулған конкурс медалиға
сазавәр болди.
Марис Һетахунов ижадийитидә миллийлик, йәни хәлқимиз
мәдәнийитигә, тарихиға, тәғдиригә мунасивәтлик бояқларниң
ярқин байқилишини рәссам паалийитиниң алаһидилиги сүпитидә
қараштурушқа болиду. Шундақла, Марис Һетахунов уйғур рәссамлири
тәркивидә дәсләпкиләрдин болуп улуқ Вәтән уруши мавзусиға
мураҗиәт қилған.
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«Узитиш–1941 ж. Ана Вәтән чақириду» полотносиниң асасий
мәзмуни уруш жиллиридики уйғур аилисиниң қайғулуқ тәғдирини
тәсвирләштин ибарәт. Әсәр композицияси яш балиниң фронтқа
атлиниш алдида аилиси билән ахирқи минутлардики хошлишиш
көрүнүши асасида қурулған. Көрүнүш жиддий һәрикәтләрдин хали
болуп, пәқәт қәһриманларниң диалоги һәм психологиялик образлар
ипадисидин қурулған. Рәссам персонажларниң кәйпиятини наһайити
ениқ вә ярқин көрситәлигән. Ялғуз оғлини қанлиқ җәң мәйданиға
узитиш алдидики аниниң қайғу-һәсрәтлик қияпити, кәлгүсидә явдүшмәнни йеңип қайтишиға ишәнгән һалда ғәйрәтлик жигитниң
мәғруранә көрүнүшидин Вәтәнгә, хәлқигә болған чәксиз меһирмуһәббәтни, дүшмәнгә болған әшәддий нәпрәтни байқавелиш тәс
әмәс. Рәссам һәр бир детальға алаһидә көңүл бөлүш арқилиқ шу
дәвир трагедиясини һәққанийлиқ билән көрситишкә тиришқан. Бу
дипломлуқ әмгәк кәлгүси рәссамға сәнъәтниң дағдам йолини бәлгүләп
бәрди. Кейинирәк рәссам бу мавзуни изчил давамлаштурған һалда
«Дадамға хәт»,
«Балилиқ дәвримдики аләм», «Базған садаси»,
«Фронттин қайтиш», «Биз өй селиватимиз» қатарлиқ бир түркүм
әмгәкләрни барлиққа кәлтүриду. Немә үчүн рәссам ижадийитидә
Улуқ Вәтән уруши мавзуси алаһидә орунни егиләйду? – дегән соал
туғулуши тәбиий. Бу соалға Марис ака билән узақ жиллар қоюқ
арилишип, сөһбәтдаш сүпитидә сирдишиш җәриянида ениқ җавап
тапқандәк болдум. Дәрһәқиқәт, униң балилиқ дәври Улуқ Вәтән уруши
жиллириға тоғра кәлгәчкә, җапа-мәшәқәткә, дәрт-әләмгә чәмбәрчас
бағлиқ болиду. Рәссамниң атиси Қасим йеза кеңишиниң катиплиқ
лавазимини атқуруп жүргән чағлирида шәпқәтсиз уруш башлинидудә,
ата мәлиниң барлиқ әрлири билән бирликтә фронтқа атлиниду. Аниси
Марис акини Һетахун бовисиниң қолиға тапшурушқа мәҗбур болиду.
Мәлиниң четидики ғолда тәнһа туридиған бу бовай шу чағларда түгмән
тутаттекән. Марис акини миң бир җапа-мәшәқәтләр билән мәктәп
йешиға йәткүзүп, андин амалсиз балилар өйигә өткүзиду. Демәк,
рәссамниң балилиқ бал дәври шатлиқ-күлкидин хали болуп, азапоқубәтләр илкидә өтти. Жуқурида аталған әмгәклири уруш мавзусиға
мунасивәтлик болуп, Марис акиниң өмүр йолидин елинған мискин
хатирилирини тәшкил қилиду. Мәзкүр мақалилар тәркивини тәшкил
қилидиған «Балилиқ дәвримдики аләм» намлиқ әмгиги 1978-жили
пүткүл иттипақлиқ ВЛКСМниң 60 жиллиғиға беғишланған «Кеңәш
елиниң яш гвардияси» намлиқ конкурста иккинчи орунға егә болди.
Мәзкүр картинидики көрүнүш төвәндикичә: Улуқ Вәтән уруши
жиллири. Уйғур мәлиси. Тамдин соқулған пака өйниң деризисидин
оруқ, қатаңғу бир бала йеза һаятини, тирикчилик қайнимини байқап
туриду. Жутдашлар радиониң йениға жиғилишип, җәң мәйданидики
һәрбий һәрикәтләрниң кетип бериш җәрияниға аит хәвәрләргә қулақ
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салмақта. Балиниң әтрапида чечилған қәләм вә қәғәзләр. Ата-ана
меһрини сеғинған балиниң назук көңли ялғузчилиқтин қутулушни
халайду. Бу тәсвир рәссамниң балилиқ дәвирдә баштин кәчүргән
һаят көрүнишидин, йәни реал һаятидин елинған. Рәссам тәрипидин
сизилған бу рәсим һәр қандақ тамашә қилғучиниң көңлидә сәбигә
нисбәтән аяш, көйүнүш, ечиниш туйғулирини пәйда қилиду. Бу хил
тәсвир «Атамға хәт» намлиқ картинисидиму байқилиду.
Рәссамниң «Биз өй селиватимиз» дегән картиниси уруш дәвирдә арқа
сәптә әрләр орнини егиләп, бар күч-ғәйритини шанлиқ ғалибийәткә
қол йәткүзүш үчүн сәрип қиливатқан аялларниң қийинчилиққа толупташқан һаят нәпәсигә, тирикчилик турмушиға беғишланған. Уйғур
аяллири чәңзә, соқа таш кәби қурал-җабдуқлар билән там соқмақта.
Бу қудрәтлик күч-қувәтни тәләп қилидиған мәшәқәтлик иш аяллар
зиммисидә еди. Баш қәһриман қолида гүҗәк тутқан һаләттә уларға қол
қанат болуватиду. Картинида көк асман рәңлик бояқлар бесим. Буниң
һәммиси картинини тамашә қилғучиниң қәлбигә йол тапалайду.
«Базған садаси» – рәссамниң тәрҗимә һалидин дерәк беридиған
әсәрлириниң бири. Әсәр қәһриманлири ирадилик, кәлгүсигә
болған ишәнч-үмүти зор. Шундақла рәссамниң айрим сүрәтлиридә
ялғузчилиқ, туюқлуққа қарши философиялик ойларни қозғайду.
Әнди «Фронтқа нан» дегән картинисида хәлиқара достлуқ мавзуси
әкис етилгән. Әсәрниң асасий идеяси дөләттә истиқамәт қиливатқан
милләтләр ара бирлик, өмлүк мәсилилириниң муһим әһмийәткә егә
екәнлигини көрситиштин ибарәт. Дәрһәқиқәт, шу бирлигимиз түпәйли
дүшмән мәғлубийәткә учриди.
2009-жили Қастеев намидики сәнъәт мирасгаһида уюштурулған
Марис акиниң 70 яшлиқ тәвәллудиға беғишланған көргәзмидә Г. А.
Акишева рәссам һәққидә иллиқ пикир-ләвзини төвәндикичә билдүргән
еди: «Талантлиқ уйғур рәссами Марис Һетахуновниң Қазақстан
рәссамлириниң қатарида тутқан орни алаһидә. Униң әсәрлиридики
образлар инсанға болған меһир-муһәббәт билән суғурулуп һәр бир
шәхскә нисбәтән һөрмәтни ойғитиду. Бу Қазақстанда истиқамәт
қиливатқан хәлиқләрниң бир-биригә болған һисдашлиғиниң капалити
вә гормониялик моҗудатлиғи».
«Фронтин қайтиш» дегән полотноси уруштин нака қайтқан солдатниң
аилиси билән йезиға қайтиши тәсвирлиниду. Мәзкүр картинида Уйғур
нәһийәсиниң гөзәл тәбиити, ақ чоққилиқ тағлири чевәрлик билән
тәсвирлиниду. Дадисини сеғинип мәккәм қучақлавалған балиниң
көрүнүши картинидики драматизимни техиму күчәйтиду. Картининиң
муваппәқийити униң аддийлиғиғиму бағлиқ.
Марис Һетахуновниң Улуқ Вәтән мавзусиға беғишланған бир түркүм
әсәрлири Қазақстан рәссамлирниң аталмиш мавзуға беғишланған
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әсәрлири арисида мувапиқ орунни егиләйду. Қазақстанниң атақлиқ
рәссами У. Ажиев: «Марис Һетахуновниң «Мениң балилиқ дәвримдики
аләм» намлиқ әсәри Қазақстанда уруш мавзусиға беғишланған әң яхши
әсәр», – дәп алаһидә тәкитләп
өткәнлиги ядимда. Шундақла
Тахани Ахтанов М. Һетахунов
көргәзмисини зиярәт қилип:
«Мениң балилиқ дәвримдики
аләм» намлиқ әсәр, уруш
дәвридики балилар тоғрисидики
чоң повесть», – дәп жуқури баһа
бәргән еди.
Марис ака туғулуп өскән
жутини, ана топриғини алаһидә
қәдирләтти. Барлиқ шараитларни
яритип беришидин қәтъий нәзәр,
Ташкәнт шәһиридин ана жутиға
қайтип келишиму туғулған йеригә
болған
меһир-муһәббитидин
дерәк бәрсә керәк. Рәссамниң
Вәтәнгә
болған
сөйгүсини
«Вәтән нәғмилири» намлиқ
түркүмдин көрүшкә болиду. Тағ,
дөңләр, йеза көрүнүшлири наһайити йеқимлиқ рәңләрдә сизилған.
Пикримизгә Марис акиниң «Ақтам мәлисиниң чети», «Әвлия чоққа»,
«Баһар»,
«Җигдилик бағ» намлиқ әсәрлири дәлил болалайду. М.
Һетахунов әсәрлиридики қәһриманлар аддий йеза адәмлири, улар һәр
хил милләт вәкиллири вә түрлүк мутәхәссис егилири.
Шәриқ һәм ғәрип сәнъитиниң бир туташ жуғурулған шәклини
моҗут қилған Марс акиниң иҗадини икки басқучқа бөлүшкә болиду.
Йәни, у қәһәрлик (суровый стиль) вә декоративлиқ усуллур асасида
иш елип барған.
М. Һетахунов СССР хәлиқ артисти Қ. Ғоҗамияров, Қазақстан
хәлиқ артисти Р. Илахунова, шаир Х. Һәмраев, ҚазССР Пәнләр
Академиясиниң мухбир әзаси, көрнәклик тилшунас алим Ғ.
Сәдвақасов кәби уйғур хәлқиниң бир түркүм пәрзәнтлириниң
портретлирини барлиққа кәлтүрди. Бу портретлар кеңәш дәвридики
типик портретлардин кәскин пәриқлиниду. Һәр бир портретта миллий
өзгичиликни издигән рәссам та өмриниң ахириғичә иҗадий издиниш
асасида паалийәт елип барди. У ярқин образ, ениқ пластика арқилиқ
қәһриманларниң ички дуниясини толуқ ечип беришкә тиришиду.
Аял гөзәллигиниң сирлириға қизиқмиған, бу сирни ечишқа
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интилмиған рәссам йоқ болса керәк. Бу мөҗүзә бойичә һәр бир рәссам
өз алдиға издиниду. Аялниң тәғдири вә униң шәхсий мүҗәзиниң
қир-сирлири Марис Һетахунов әсәрлиридә өз әксини тапқан. Ханумқизларниң портретлири рәссам үчүн әң муқәддәс сезимлирини
тәсвирләшниң бир амили. Мәсилән, қәһриманлиқ, Вәтәнгә болған
муһәббәт, садиқлиқ, гөзәллик кәби муқәддәс чүшәнчиләр «Ипархан»
образида мүҗәссәмләнгән.
80-жилларниң иккинчи йеримида М. Һетахунов сүрәт селиш
усулини өзгәртиду, өзигә хас шәхсий услубини яритиш мәхсәттә
җанлиқ сизишқа киришиду. Көплигән тәҗрибә-синақлардин кейин
әркин йезиш асасида, очуқ рәңләр билән декоративлиқ стиль пәйда
қилиду. Рәссам рәңләр мунасивитини иссиқ-соғ контраст тонлар
арқилиқ, йоған дағларни қураштуриду. «Биз өй селиватимиз»,
«Көмүқонақчиниң аилиси», «Қойчиниң балилири», «Нәпшәрәңдики
автопортрет», «Шаир И. Җәлилов портрети» охшаш әсәрлири
мана шу усул асасида ишләнгән. Рәссам бу әмгәкләрдә шәриқ қол
һүнәр сәнъитигә мураҗиәт қилиду. Хотән гиләмлириниң, шундақла
Уйғурстан әтләслириниң тәсири очуқ көрүниду. Рәссамниң тәсвирий
тилида хәлиқ һүнәрвәнчилик сәнъитиниң элементлири орун алған. Бу
хусусийәт композиция конструкциясидә, айрим сүрәт элементлирида,
мәрәккәп вә алаһидә рәң мунасивәтлиридә очуқ байқилиду. Хуласиләп
ейтқанда, рәссам көпчиликниң диққитини җәлип қилалайдиған,
қайтланмас қизиқ техникини барлиққа кәлтүрүп, шәхсий услубини
яритиду.
Марис Һетахунов өзиниң қисқа һаятида көп әсәрләрни вуҗутқа
кәлтүрди. Униң әмгәклири һәр хил әлләрниң сәнъәт мирасгаһлирида
сақланмақта. Атап ейтқанда, Третьяков галереясигә «Уйғур аяли»
намлиқ әмгиги қобул қилинған болса, «Узитиш» полотносини Кеңәш
Армия мирасгаһи сетивалған еди, Х. Һәмраев портрети болса Донецск
мирасгаһлирида сақлинип кәлмәктә.
Марис Һетахунов уйғур рәссамчилиқ сәнъитини йүксәк пәллигә
көтиришкә бебаһа күч сәрип қилиши билән биллә көп милләтлик
Қазақстан җумһурийитидики сәнъәтниң тәрәққиятиғиму бир кишилик
үлүш қошалиди.

Һакимҗан Гүлиев,
Мәдәнийәтшунаслиқ пәнлириниң намзити,
Хәлиқара Уйғур PEN мәркизиниң әзаси.
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Әкрәм Әхмәтов, драматург

ТАЗ ТАРАНҒИЧӘ ТОЙ ТАРҚАПТУ
(Әр-аял иккиси меһманға бериш тәйярлиғини көрмәктә. Әр чирайлиқ
кийинип, тақәтсизлик билән аялини күтмәктә. Қолида гүл, анда-санда
бир саатиға қарап қойиду).
Әр: Сепихан! Болсила. «Таз таранғичә той тарқапту», болмисун йәнә
(күлиду).
Аял: У дегән ресторан, бир жилда бир баридиған җайға анда-мунда
үз-көзни пәдәз қиливалмиса боламду?!
Әр: Һә... һә... пәдизиңни оңлап қил (күлүп). Упа-әңликни байқап
сүркә, йәнә үз-көзүң әву зоопарктики һелиқиниңға охшап қалмисун йәнә
(техиму қаттиқ күлүп).
Аял: Һа- һа-һа, охшатти мана!
Әр: Зоопаркниң директори маймуниңни сетип бәр дәп кәйнимгә
киривалмисун йәнә (күлкә). Сепихан, болсила вақит бир йәргә берип
қалди, ресторан дегәнниң вақти чәкләклик җай, саат 11.00 дә вай, тохта
дегиниңгә қаримай сүрүп чиқиду.
Аял: Бүгүн дегән сәккизинчи март анчила қоғлап кәтмәс.
Әр: Әнди хотунларниң мәйрими дәп таң атқичә ишләмда. Уларниңму
бала-җақиси өйидә күтидиғанду. Болғинә, әнди оттуз оғул күтүп қалиду.
Аял: Кечикип қалсақ ресторанниң ишигини тақавалмас.
Әр: Бир мәшрәпкә жиқилимиз, ахмақ.
Аял: Мениң үчүн бир қетим жиқилсиңиз тумшуғиңиз қанап кәтмәйду.
Әр: Бүгүнки тапчиллиқта меһман чақирип көр, сүйүң чиқип кетәр.
Һәй, җедәллигинә, сүркәйлиғиниңни сүркә, маңайли. Бир саатму әйнәккә
қариған барму.
Аял: Терикмә, бәш күн авал кийинивалғичә олтирип турсиңизмамду,
аял хәқ дегән кийиниду, бойиниду.
Әр: Сениң охшаш икки саат кийинмәйду. Германиядә аяллар һәр
қандақ һаләттә болғиниға қаримай он бәш минутта җабдулинип тәрәддут
қилип йолға һазир болидекән.
Аял: Сизма немистин хотун алсиңизмамду, чапсан кийинип, чапсан
йешинидиған.
Әр: Даритмай сөзлә, саат мана топ-тоғра бәш болди. Биз йетип барғичә
алтә болиду, бир әмәс икки мәшрәпкә жиқатсиму ғиң қилалмайсән.
Аял: Мана болдум, мону мәйрәмниң һөрмитини қилип болсиму бир
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күн қапақ түрмәй сөз қилиң. Сәккизинчи март жилиға бирла қетим
келиду. Җүрүңа, кәттуқ.
Аял (чиппидә тохтап): Вай, өлдүм...
Әр: Йәнә немә болди?
Аял: Бүгүн сиз соға қилған ич көйнигимни унтуп қаптимән...
Әр: Һә, мәйли кониси билән кетивәргин.
Аял: Йеңисини кийимән дәп конисиниму киймәптимән...
Әр: Мәйли. У йәрдә сизни бири йешиндүрүп қараттиму.
Аял: Йешиндүрсила һесапма? Сизчә ич көйнәкни немә үчүн кийиду?
Әр: Мән нәдин биләй.
Аял: Билмисиңиз җим туруң, аял кишиниң ишиға арилашмай.
Әр: Бопту, җедәллә, он бәш минут кәтти (Аял дәрру йешинишкә
башлайду). Жигирмә минут кәтти!.. (Аяли қат-қат кийимини һаман
салмақта). Жигирмә бәш минут... Оттуз минут...
Аял: Сиз әшундақ қадилип турувалсиңиз... Хәп, мону қирсиқни!..
Әр: Қириқ минут!..
Аял: Хәп... Мону бояқларни айиғансири... (Жемпирини йәшкәндә
чапланма кирпиги союлуп чүшиду). Хәп, мону қирсиқни...
Әр: Қириқ бәш минут...
Аял: Хойма санидиңиза, мән солдат әмәсқу...
Әр: Солдат қириқ бәш секунтта кийиниду, саңа қириқ бәш минут
болдиғу.
Аял: Алдирисиңиз кетивериң, мән бармаймән.
Әр: Мәйрәм мениң әмәс, сениңғу.
Аял: Мошу бир мәйрәмниму түзәгәрәк ойнатмайсиз...
Әр: Һәй, силәрни дәп, ойнисун дәп әву ресторанға алдин-ала паланчә
сомни төләп қойдуққу...
Аял: Баятин бол десә бол дәп командирдәк қадилип турувелип, мону
жүригимни моҗуп-моҗуп әнди сениң үчүн пул төләп қойдуқ дәватқинини.
Миллион сом төләп қойсиңизму, әнди бармаймән. Мошундақ кәйпиятим
билән ресторанға барғидәкмәна (җедәл қилишқа башлайду).
Әр: Хәп, мону қирсиқни қара. Өткән жили чечимни бояймән дәп
кечикип ресторанға баралмидуқ. Униң алдиңқи жили сәккизинчи
мартта маңай дәп турғинимизда резинкаң үзүлүп кетип, җедәл чиқип
баралмидуқ. Бир миң тоққуз йүз сәксән...
Аял: Болди!...
Әр: Немә болди? (Уму җедәл қилиш тәрипигә өтиду. Иккиси
арпилишип, сөришип сәһнидин чиқишиду).
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Абдухалиқ УЙҒУР САНИЙ

Бир нахшам бар, ейталмай
жүргән
Язғинимға көп болуп кәтти,
Мәтинини ушбу нахшиниң.
Бир арминим – вақирап ейтип,
Көңлин елиш хәлқим барчиниң.
Һә, ейтаттим уни һәвәстә,
Болған болса, аһаңи әгәр.
Бәстикарни жүримән, әпсус,
Тапалмастин таки бир нәпәр.
Чалған болсам бәлки органни,
Алармидим аһаңни йезип?
Ейтармеди җаһан, гәр қойсам,
Моцарт кәби нотиға селип.
Болған болса Аманнисахан,
Илһам берип Абдурәшитхан,
Язармеди шундақ бир аһаң,
Таң қалғидәк күлли йәр-җаһан.

Өлүватиду белиқлар, әйнә,
Кетәлмәс улар көл-судин қечип.
Бечариләрдә нә қанат, пут йоқ,
Болғанда таққа аларди чиқип.
Әй, қадир Худа, нечүн Сайрамни,
Акулиси йоқ қойдуң яритип?
Әксичә болса, от яқарларни,
Чайнаветәтти миң бир дадлитип.
Көйүватиду Сайрамниң көли,
Өчүрәй десәм, тапалмидим су.
Ярдәм қилғидәк чиқмиди адәм,
Ялғуз урунуп һерип кәттим,
уһ!..

Зиминға йетип қапту
қерилиқ
Зиминға йетип қапту қерилиқ,
Күч-қувитидин бариду кетип.
Антарктиниң музлуқ чоққиси,
Чөкүватиду көз-яшлар қилип.
Силкинватиду бәсти сәскинип,
Риякарлиқ, қабаһәтләрдин.
Тоюп кәтти бәлки сақаймас,
Шәриқтики жараһәтләрдин.

Мәйли язсун аһаңни Садир,
Бу нахшини ейтсам, шу бәхтим.
Мәтини униң башлинар шундақ,
«Истиқлалиң мубарәк, хәлқим!». Зиминға йетип қапту қерилиқ,
Егә болалмай жүрәр өзигә.
Өтидиған болди ва, дәрих,
Көйүватиду Сайрамниң
Күчлүкләрниң қарап көзигә.
көли
Зиминға йетип қапту қерилиқ,
Көйүватиду Сайрамниң көли,
Айримас болди нә һәқ, нә наһәқ.
Өчүрәй десәм, тапалмидим су.
Ярдәм қилғидәк бирәр адәм йоқ, Шуңа кари йоқ нә күн
кәчмиштин,
Ялғуз урунуп һерип кәттим, уһ!
Паний дунияда уйғур дегән хәх...
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МӘНАВИЯТИМИЗҒА ҚОШУЛҒАН ҮЛҮШ
Узун әсирләрдин бери улуқ
әңгүштәримиз уйғур он икки
муқами
шанлиқ
мәдәний
тарихимизда алаһидә орунни
егиләйду.
Мошуни
нәзәрдә
тутқан һалда йеқинда миллий
мәдәнийитимизниң җанкөйәри
Садиқҗан Юнусовниң «Мир»
нәшриятидин
«Уйғур
он
икки муқами вә уйғур хәлиқ
нахшилири» намлиқ китави йоруқ
көрди. Әҗдатлиримиз яратқан
уйғур
миллий
сәнъитиниң
гүлтаҗиси болған Уйғур он
икки муқами вә кона уйғур
хәлиқ нахшилиридин тәркип
тапқан мәзкүр әмгәк сәнъәт
шәйдалириниң
тәшналиғини
қандуридиған роһий озуқ ретидә
ишәшлик тәкитләшкә әрзийду.
Ейтмақчи,
ушбу
китап
охшаш, Садиқҗан Юнусов 2009жили Йүсүп Хас Һаҗипниң
«Қутадғу билик» әсәриниму әрәп
графикисидин кирилл йезиғиға
көчирип,
машақәтлик
әҗир
сиңдүргән шәхс дәп һөрмәт билән
тилға алимиз.
Әлвәттә, һазир пулсиз һечбир
оқәт пүтмәйду. Бу тәрәптин
ейтсақ, бебаһа дурданилиримизни
өз ичигә алған «Уйғур он
икки муқами вә уйғур хәлиқ
нахшилири» китавини оқурмәнләр
билән үз көрүшигә Бурһандин
Таҗидинов
башчилиғидики
«Алмута мәшривиниң» әзалири маддий җәһәттин яр-йөләк болди.
Һөрмәтлик китапхан әһли! Ушбу китап һәрбир уйғур аилисиниң

80

№2/2/2013
өйидә туруш керәклигини қәйт қилғач, миллий мәдәнийитимизниң
җанкөйәри Садиқҗан Юнусовқа йәниму иҗадий утуқлар вә зор тәнсаламәтлик тиләймиз.
Абдулҗан АЗНИБАҚИЕВ.

Солдин оңға: Садиқҗан Юнусов, Муһәммәт Йүсүп вә Әлишер Хелилов

Җумһурийәтлик “Уйғур авази” гезитиниң 13-декабрь күни
чиққан санида язғучи Абдухалиқ ака Махмутниң “Шаир болуш
оңай әмәс” намлиқ мақалиси үчүн биз, яш иҗаткарлар сәмимий
миннәтдарлиғимизни изһар қилимиз. Әлвәттә, кейинки жиллири чоң
әвлат әдиплиримизниң «арқимиздин өсүп келиватқан яшлиримиз
әлликкә тақап қалғанлар» дегән әндишилиридин кейин аз-тола
қәләм тәвритип жүргән бир түркүм яшлар беши қошулуп, әдәбият
мәйданида өз күчимизни синап жүргәнлигимиз, вә шу арқилиқ яратқан
әмгәклиримизгә һөрмәтлик акимизниң тегишлик өз ой-пикирини
билдүргәнлигигә мәмнунмиз. Буниңдин бираз илгири жуқурида
аталған нәшир сәһиписидә йәнә бир есил әдипимиз Аблиз Һезимму яш
иҗаткарлар иҗадийитигә аит ениқ вә тоғра пикирлирини йәткүзүпту.
Буниңғиму көңлимиз су ичкәндәк болди...
Раст, кейинки жиллири яш иҗаткарлиримизниң бар болсиму, тиң
вә актуал мавзуларға беғишланған әсәрлири аз-камини ейтмиғанда,
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бәзилиримиз тамамән көрүнмәй жүримиз. Бу мәсилидә объектив
вә субъектив тәрәплириму моҗут. Башқисини қоюп, чоңлиримиз
мәслиһәттә, яшлар һәрикәттә болғинимиз әвзәл.
Мошундақ мәсилиләрниң орнини толтуруш мәхситидә, бу қетим биз,
диққитиңларға жуқуридики мақалида исми аталған яшлиримиздин
Вильям Молотов билән Зоһра Исидуллаеваниң бир түркүм шеирлирини
диққитиңларға һавалә қиливатимиз.
Абдулҗан АЗНИБАҚИЕВ.

Вильям Молотов

Көк бөрә әвладимән

Өзидин зорларғиму маңидиған,
Ғурурға тегишсә кәк алидиған,
Пуштум дәп көзидә от янидиған,
Бағлаққа, қолға һәргиз
төзәлмигән, Көк бөрә әвладимән, нәслим –
Уйғур.
Җалиқни-сахтилиқни
көзләлмигән,
Вижданни байрақ қилип
Әриктин үмүтини үзәлмигән,
өтидиған,
Көк бөрә әвладимән роһим
мәғрур. Бешини чүшәрмәй тик
тутидиған,
Олҗиға хуни әрзән маңмайдиған, Бәрибир ақивәттә утидиған,
Көк бөрә әвладимән, әслим –
Көзлигән нишанидин
Уйғур!
янмайдиған,
Бечарә баш
Йеридин-маканидин
танмайдиған,
Өрүлүп кәткән кона тамлардин,
Көк бөрә әвладимән бәләнт
ғурур. Уйқа чала қара таңлардин.
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Ят заңдарлар ойлап чиқарған,
Қизил йезиқ күчлүк заңлардин,
Я, пирим,
Көрүп тәғдирим...
Қаттиқ чөчидим.
Сизғучни елип,
Бовамдин қалған,
Уни өлчидим.
Ечиништин,
Жиғлап кәттим, көзүмдә җиқ яш,
Тәклимакан ямғури охшаш.
Янар тағдәк йерилай дәйду,
Чигич ойдин бу бечарә баш.

Әл-Вәтән бәхтини көзләп
сөзлисәң,
Тағниму яриду һәқниң авази.
Сени йоқ қилмақчи вәһши
дүшмәнләр,
Көзгиму илмастин чағлайду
асан.
Үзүлсун қолдики тилсим
кишәнләр,
Уйқиниң мәһбуси уйқидин
ойған.

Кәтмисун йоқ болуп әл вә ана
йәр,
Чүшләрдә қалмисун муқәддәс
Һәй әзиз, уйғурум, сән нечүн
арман.
бетап, Конилар уйқини өлүмгә тәң дәр,
Қәддиңни пүктиму бозәклик
Уйғурум, ойғанғин, ғәпләттин
тәғдир.
ойған!
Немишкә ойғанмай ятисән
ухлап,
Азатлиқ нахшиси
Йә дүшмән зулуми кәлдиму еғир.
Ядимда әшу бир ахшими,
Мән ейттим бир муңлуқ
Милләтниң тәғдирин ойлимай
нахшини.
һәҗәп, Сән болсаң тиңшимай бирдинла,
Бәхтиңдәк көрисән әрзән
Дедиңғу ейтқинә башқини.
бәзмини.
Бирақта, қәтъийла «яқ!» – дедим,
Буниңға немә иш болдекин
сәвәп, Шу чағда билгин дост һәқ едим.
Боюңда йоқму йә Атилла қени? Дедимғу, чүшәнсәң ағинә,
Бу нахша яхшидур һәммидин.

Ойған

Достум, бу нахшини ейтқанлар,
Мошундақ бепәрва, беғәм күн
көрсәң, Әл үчүн җан бәргән оғланлар.
Әҗдадиң роһиму болмайду рази. Ейтқандә, җадуда чепилған,
Лутпулла охшаш көп қиранлар.
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Достлиримға әл дәрдини ейтип
зади зериктим,
Улар билән шатлиғимни әнди
бөлгүм келиду.
Чидалмайду қайнақ қәлбим
Шуңа сән башқини сорима,
мундақ азап-зулумға,
Яхшини ейтқин дәп, зорлима.
Азатлиқ нахшиси яңриса,
Вәтән үчүн бәлни бағлап, йәңни
«Ейтма!» – дәп жүрәкни хорлима.
түргүм келиду.
Бу нахша Вәтәндә яңратти,
Уйғурум зоқ билән аңлатти.
Бу нахша үндигәч әриккә,
Әҗдадим күрәшкә маңатти.

Ва, достум, ейтмастин башқини,
Мән күрәшләр мәйданини һаман
Ейттимғу йәнә шу нахшини.
издәп жүримән,
Муңумға тәңкәштәк билинди,
Жутумниң қараңғу ахшими.
Шу мәйданда әл ишқида оттәк
көйгүм келиду.
Кәл, достум ейтайли һазирму,
Мәйли күрәш мәйданида җанни
У нахша бәхтимиз җениғу.
берай бирақта,
Ишәнгин, келәр чағ шу нахша,
Әзиз Вәтән һурлиғини көрүп
Һур-азат Вәтәндә яңрайду!
өлгүм келиду.

Көргүм келиду

Һаятимда арминим көп, лекин
Бу һаяттта яхшилиқни күндә
бири әң алий,
көргүм келиду,
Башқилардәк бәхит тепип өмүр Ана Вәтән истиқлалин тирик
көргүм келиду.
сүргүм келиду.
Қачанғичә ғәм тәшвишләр арам
бәрмәс көңлүмгә,
Сөйдүм Вәтәнни
Елим қачан азат болар, шуни
билгүм келиду.
Мән сөйдүм Вәтәнни чин дилим
билән,
Вәтинимниң азатлиғи бәхтим
билән биртуташ, Бу сөйгүм мәңгүдур өзгәрмәс
Мениңму һәм бәхтим пүтүн
әсла.
болуп жүргүм келиду. Сөйгүмни һейлиниң чаңгили
Чин дилимдин ечилип шат
билән,
задила бир күлмидим,
Әркинликтә қин-қинимға патмай Алдалмас пәриштә көзлири
шәһла.
күлгүм келиду.
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Сөйдүм мән Вәтәнни чин дилим
билән,
Беғишлап аңа бар ой, һаятимни.
Пул-дуния, байлиқ көз көйдүргән
билән,
Өзгәртип алалмас етиқатимни.

Уссулуң бәк йеник, әвришим,
Тағдики шох суға охшайду.
Қарисам унтилар тәшвишим,
Бир муддәт нәпәсим тохтайду.

Вә яки дүшмәнләр бешим
үстидин
Көтәргән, қизилға боялған
қилич.
Мени ваз кәчкүзмәс ана
Вәтәндин,
Өзгәртип алалмас бу сөйгүмни
һеч.

Әй гөзәл, сәһниниң юлтузи,
Йәнә бир көз қараш әт тәғдим.
Жүрәкниң даваси – ялғузи,
Сеһриңгә дәл бүгүн баш әгдим.

Шамалдәк әркиләп, яйрисаң,
Көлдики аққуштәк қилип наз.
Тәлпүнүп сирлиқ бир қарисаң,
Мән уни сөйдүм чин ихласим
билән, Көңлүмгә келиду баһар-яз.
Бу сөйгүм өзгәрмәй қалар
мәңгүлүк. Бөләкчә мән үчүн, қиммитиң,
Сөйгәнмән, йәниму уни сөйимән, Язсам аз бир топлам ғәзәллик.
Бешимға кәлсиму қанчә
Һәқлиқмән дейишкә миң қетим,
кәлгүлүк. Муҗәссәм сәндә бар гөзәллик.

Өзәңгә бағлиған жипларсиз,
Нә хисләт бар сипта боюңда.
Ейтқинә, немишкә гөзәл қиз,
Мән сөйдүм Вәтәнни чин дилим Сән кечә-күндүзи оюмда?!
билән,
Сөйгәчкә өмрүмдә бирәр мәна
Болғин
бар.
Вәтәнниң мәнму бир көк
Мән бүгүн йәнә ойларға әсир,
бөрисимән, Хиялим учти жирақ сән таман.
Буйриса һәммигә җанпида,
Сақлидим саңа жүрәктә бир сир,
тәйяр!
Арида әпсус, турар муз даван.

Уссулчи қизға
Көзлириң кейиктәк ойнитип,
Ойнайсән нур йеғип чеһриңдә.
Кәттиңғу жүрәкни ойғитип,
Қайилмән әй, гөзәл, сеһриңгә.

Есимда мениң әшу есил дәм,
Ядимда техи ойчан көзлириң.
Унтиди демә, рошән хатирәм,
Қулақтин кәтмәс сирлиқ
сөзлириң.
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Саатлар, күнләр, һәптиләр толуп, Хиҗил қилма, соримиғин нигар,
Өтти көп айлар шу күндин кейин.
хәп,
Җүръәтсиз ойлар қурвини болуп, Мәйли бопту, қойдум йәнә көп
Сени көрмәстин яшаш бәк
чекит...
қийин.

Өзәңсиз

Унтидим сени, демә ялғузум,
Назук дилимға бевақ дағ салма.
Амәтниң өзини бехиллитип,
Һаятта болғин йоруқ юлтузум,
Бәхтимниң амма дари боп қалма. Әкәттиң көңлүмни теқимлитип.
Висалниң дәмлири жирақлашти,
Һиҗранниң йүзини йеқинлитип.
Сөйгү имласи
Издимигин җававиңни
көзләрдин,
Сеғинмаймән, күтмәяқ қой, хош
нигар.
Өмүр – мәтин, қураштурған
сөзләрдин,
Һәр бир җүмлә ахирида чекит
бар.

Бүгүнму қисқа түн болди узақ,
Җүръәтлик ойларға қойди тузақ.
Әслидә бақида болар дегән,
Сениңсиз панида көрдүм дозақ.
Билимән вәслиңгә йетиш қийин,
Азаптур униңдин қелиш кейин.
Ишәнгин һаятниң базарида,
Өзәңсиз күнлирим сунуқ тийин.

Иккимизниң исими бар
җүмлиниң,
Қорқимән
Қоюлмақчи әнди майлиқ чекити.
Худди деңиз чарлап һарған
кеминиң, Хиялларға тутқун болуп бәзидә,
Өткән өтмүш кемисидә үзимән.
Тепилғандәк тохтар мәнзилбекити. Көңүл қурғур сени көрүш
қәстидә,
Кериги йоқ чәксиз соал бәлгүси, Елип кетәр өчмигән шу из билән.
Ялған алған тирнақчидин
зериктим. Мөлдүр булақ көзлириңгә йәнә
Имла йезиш сахта чиққан үлгиси,
бир,
Иккимизгә тап болғанға
Тоймай қарап турувалдим
териктим.
хиялән.
Учратседи дәймән бизни бу
Шуңа мәндин издимигин пәш
тәғдир,
бар дәп,
Лекин дилда ятқан сирдин
Барчә пәшни қоюп болди бу
қорқимән.
вақит.
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Мән сәвдайи болуп қалдим
ойдила,
Көрүшүшни арман қилип сән
билән.
Бирақ йенип көрүшмәйли,
болдила,
Жүрәктики отлардин бәк
қорқимән.

Барчә милләт тамыр болуп
әзәлдин,
Бәһир елип ән-күй билән
ғәзәлдин.
Төрт түлүккә яйлиғини толтуруп,
Етизлирим ашлиқ билән
безәлдиң.

Кәтмәйду

Қиз елишип, қиз беришип
тойлишип,
Жут тәғдирин, әл тәғдирин
Мүмкин жиллар өзгәрткәнду
ойлишип.
турқумни,
Һаят
билән
биллә
чамдап
келиду,
Асан әмәс туруш аңа тақабил.
Хошаллиғин тәң бөлүшүп,
Һәтта башқа қилди мүҗәзсийлишип.
хулқимни,
Көңлүм әсла өзгәрмиди – шуни
бил. Авитим бар, бардур мениң
амитим,
Пүкләнмәйду һәргиз қәддиЯшлиқ чағда жүригимгә
қамитим.
орниған,
Әсирләрдин мәдәт берип келиду,
Отуң келәр өзгәрмәстинөчмәстин. Таш кечиктин аққан сүйимнавитим.
Күндин күнгә техиму у лавлиған,
Кәтмәйду һеч җеним тәндин
көчмәстин. Сәһниләрдә булбулларни
сайраттиң,
Тетик кәби ғәзәлханни яраттиң.
Өтмүшиң дастан
Меһриң, намиң әвлатларниң
дилида,
Тәңритағдин гоя көкни
талашқан, Өзәң улуқ сәҗдигаһим, Авитим!
Яңрақ исми-җисимиға ярашқан.
Авитимни охшитимән җәннәткә,
Тәғдиргә сөз
Бағлирида булбул қушлар
сайрашқан. Раст, ирадәм егилди бүгүн,
Тәғдир, лекин сунмиди әсла.
Болсам әгәр тарихини қазғидәк, Уни қаттиқ егишиң мүмкин,
Өтмүши бар дастан қилип
Сундармиғиң бирақта тәсла.
язғидәк.
Мәғрурлинип кочилирин
Раст, ирадәм егилди бүгүн,
кезимән, Һаят йолум бесип қоюқ чаң.
Зоқум келип униңдәк жут азғу
Амма сән бил, әтә йә өгүн,
дәп. Бәхтим күлүп атиду бир таң.
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Һәй, тәғдирим, күлмигин әсла,
Әмәл болмай қалған мәхсәткә.
Мәнму қуруқ һарву әмәсла,
Тарақлапла тез чиқар чәткә.
Техи өмрүм алдимда мениң,
Көксүмдә бар яшлиқ ғәйритим.
Тик турармән алдиңда сениң,
Челиш билән мән нәччә қетим.

Мәнму
Саатлардин уйқисизлиқ
талишип,
Кечилири тамлар билән
муңдашқан.
Өтүп кәткән күнлиримгә пал
ечип,
Мәнму сәндәк бу һаятта адашқан.

Сәрапларни қоғлап жүрүп
Шуңа йеңиш кәйпини сүрмә,
чөлләрдә,
Тиз пүкүшкә һәргиз төзмәймән.
Сулар
кечип
өткинимни
Мени асан-сәл чағлап жүрмә,
туймиған.
Мән күрәштин бәхтим издәймән.
Қармақ ташлап белиғи йоқ
көлләрдә,
Ғалиплар гимни
Мәнму сәндәк бир белиқни
қоймиған.
Муһитта тенимәй үзгән кемидим,
Тосаттин жүтәрдим
Янда турған байлиғимни
қирғақлиримни.
соралмай,
Билмидим бу апәт кәлди
Тәрләр төкүп етизларда ишлигән.
немидин, Һосулумға өзәм егә болалмай,
Шум боран өчәрди маяклиримни. Мәнму сәндәк җәйнигимни
чишлигән.
Шундиму җапаға бәрдашлиқ
берип, Тиғ санчилмай жүрәктин қан
Бу һаят-деңизда үзүп келимән.
тамчилап,
Опқундәк давулған долқунни
“Шүкриләрдин “ дәрткә дава
йеңип,
издигән.
Әтәмгә реҗиләр түзүп келимән. Гаһи яяқ, бәзән тулпар қамчилап,
Мәнму сәндәк улуқ нишан
көзлигән.
Шум боран, чаң-туман, долқунда
егиз,
Мәйли һаят салсун қанчә
Сунмиған роһимни тавлап
койларға,
алимән.
Қирғиғим тапмастин қалмасмән Қараңғудин туюқ йоруқ көримән.
һәргиз, Жүрәк тәшна болғуси бир
тойларға,
Ғалиплар гимнини бир күн
чалимән. Мәнму сәндәк бу һаятни
сөйимән.
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Зоһра

Исидуллаева

Қушлар учуп жүриду
Қанат қеқип келисән учуп,
Күздә кәткән жирақ яқлардин.
Зоқ әйләйду тәбиәт саңа,
Қучақ ечип йешил бағлардин.
Қонсаң әгәр гүлләр шехиға,
Порәклири кетәр ечилип.
Шу гүлләрниң бар гөзәллиги,
Пурақлири турар чечилип.

Чимәнләрдә жүргүм
келиду
Баһар пәсли гүл чечәк ачқанда,
Чимәнләрдә жүргүм келиду.
Чәмбәр ясап бешимға қирлап,
Шу гүлләрдин кийгүм келиду.
Кичигимдин баһар пәслигә,
Немишкиду өзәм бәк амрақ.

Қонуп бәзән суниң бетигә,
Сән бемалал әркин үзисән.
Долқунларға бағриңни йеқип,
Көкригиңдә раһәт сезисән.

Тәбиәтниң бу гөзәллиги,

Булутларға тақашқан таққа,
Интилғанчә һаят сүрисән.
Әркин яшап азат өлкәмниң,
Гөзәллигин көктин көрисән.

Чимәнләрдә жүргүм келиду.

Көз алдимдин кәтмәйду жирақ.
Баһар пәсли гүл чечәк ачқанда,
Азат әлдә достлирим билән,
Хошал-яйрап күлгүм келиду.
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Сәһәр
Күн чиқишқа қарап туримән,
Таң сәһәрдә қуяшни күтүп.
Нурлирини чечип чиқсекән,
Ана йәрниң қойнин йорутуп.
Әшу нурлар жүрәк-бағримни
Исситиду анам меһридәк.
Әшу нурлар илһам бериду,
Тәбиәтниң төккән зеһнидәк.
Таң сәһәрдә таңниң етишип,
Тәшналиққа чөкүп күтимән.
Нурлар төкүп шәриқтин қуяш,
Чиқишини һәр күн күтимән.

Тағ-етәклири йешил майсигә,
Дала-етизлар чечәккә толди.
Уйқа бәрмәйсән, уйқа бәрмәйсән,
Булақ бойида гүлзарда сайрап.
Яш жүригмгә арам бәрмәйсән,
Он икки муқам дастандин
күйләп.
Тәмбиргә тәңкәш дутар мисали,
Буғулдап чаһ-чаһ етисән тинмай.
Хәлқимниң зари-муңидин
чиқсаң,
Тиңшашқа рази түнләр ухлимай.

Издимә мени

(Дехан қизниң сири)

Издимә мени қумлуқ дөңләрдин,
Булбул
Сүйи тартилған тузлуқ
көлләрдин.
Уйқа көрмәйсән, уйқа бәрмәйсән, Тикәнләр бесип қағҗирап ятқан,
Түн-қараңғуда бағлардин
Ярамсиз қалған сәһрасайрап.
чөлләрдин.
Өстәң бойида җала боп турған,ъ
Издимә мени қараңғу түндә,
Әҗдатлар тиккән таллардин
сайрап. Җудун-чапқунлуқ зимистан
күндә.
Нәччә бақсамму издәп тапмидим, Солуп-сарғийип унтулуп қалған,
Ечилмай турған пәришан гүлгә.
Бирақ зариңға чөкүп келимән.
Тәбиәт бәргән зил авазиңда,
Көңүлгә илһам пүтүп келимән.
Зил авазиңда ечилди гүлләр,
Бағу-бостанлар барақсан болди.
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Үзмигин гүлни
Үзмигин гүлни, сунма қолуңни,
Хуш пурақ берип турсун ечилип.
Икки ашиқниң, икки бәхитниң,
Дилида сөйгү оти йеқилип.
Үзмигин гүлни, һойлаңға
баққин,
Сиңип туриду берип гөзәллик.
Момаң тәридин үнүп чиққачқа,
Йейилип кәтти елип әркинлик.

Муһәббәтниң бәлгүси
Ялғуз сизни сөйдүм дәп.
Ғерип тизған гүлләргә
Сәнәм ашиқ болғанғу.
Мәһәббәтниң әлчиси
Шу гүл болуп қалғанғу.
Ечилмиса гүл бағда
Булбул көңли күлмәйду.
Гүл қәдрини чин ашиқ
Болмиғанлар билмәйду.

Үзмигин гүлни, күтүп пәрвиш
қил,
Қарима маңа...
Яндин тикәнләп үнүп чиқмисун.
Гүлниң өмригә завал болмиған, Яман көзүңдә қарима маңа,
Ғунчә көзидин йеши ақмисун.
Ечилип турсам ғунчә гүл охшаш.
Түнни йорутуп юлтузлар билән,
Йетилип порәк ачсунчу гүлләр,
Чиққан ай болса, һөснүмгә
Чирайлиқ қилип тизайли дәстә.
тәңдаш.
Қанчелик көркәм болмисун
аләм,
Яман көзүңдә қарима маңа,
Гүлсиз бәрибир гөзәл әмәстә!
Булақ сүйидәк таза жүригим.
Гүл
Қәләм тәврәткән вижданим
отлуқ,
Гүлгә әшна болмиған
Чүшмиди әлгә техи йоруғум.
Барму инсан аләмдә.
Шаирларму гүл тизип,
Қарима маңа муңланған көздә,
Шеир язған қәләмдә.
Салма дилимға дәрт-әләм пуған.
Яшлиқ дәвримни ғәмсиз өткүзәй,
Жигит қизға гүл сунди,
Ипар гүлидәк ечилип турған.
Чин жүрәктин көйдүм дәп.
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СӘЛӘЙ ЧАҚҚАН ЛӘТИПИЛИРИ
Яш вақтидиму чүшкән
Сәләй чаққан етизға кетип берип, бириниң беғиға тамдин чүшүп,
әнҗиргә раса тоюпту вә белигә бир аз түгүп, әнди маңай дәп турса,
бай келип тосавелип:
– Уялмай, сақилиң чиққандиму оғрилиққа чүштиңму? – дәпту.
Сәләй дәрру:
– Яқ ака, яш вақтимдиму чүшкән, – дәпту.

Төһмәтчиләрдин қутулуш амали
Зордун һаким бир күни мирза, миршаплири билән олтирип Сәләй
чаққандин сорапту:
– Төһмәтчиләрдин қутулуш үчүн немә қилиш керәк?
– Униң үчүн авал, төһмәтчиләрниң сөзини аңлиғанда қулақлирини
кесип ташлаш керәк, – җавап берипту Сәләй чаққан.
Неним бар
Сәләйниң Қәшқәрдә ишләмчилик қилип жүргән чағлири екән.
Бир күни байға күнлүк ишләп, чүш вақтида чай ичип олтарса, бай
таладин кирип келип, униң апқуриға қарап шундақ дәпту:
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– Нанни өз жутуң – Опал көрүнгидәк бесипсән, бу қандақ?
– Ишқа қарап болғини... Ғулҗа көрүнгидәк басмиғинимға шүкри
десилә, байика! – дәпту чаққан.
Әнди петимни чүшәрмәй дәп ойлиған бай гәпни башқа яққа
бурапту:
– Андақ болса, рававиңни бир челип бәргин. Ғулҗида немә барди?
Сәләй чаққан равап билән қошақ башлап, ахирини шундақ
чүширипту:
Ғулҗидиму елим бар,
Қериндишим, иним бар.
Қанчә бассам таваққа,
Йетидиған неним бар.

Йоқни берип
турған яхши
Бир
күни
һакимбәг
махтинип:
– Мән туққанлиримни бәш
қолдәк билип туримән, дәпту.
– Бәш қол баравәр әмәс, –
дәпту Сәләй чаққан.
– Яқ, – дәпту һаким
һодуқуп, – көпини билип
туримән.
– Көпини билип турғандин
көрә йоқини берип турған
яхши, – дәпту Сәләй.

Раст билән ялған
Бир күни моздузлар Сәләй чаққанниң әтрапиға олушивелип
сорапту:
– Сәлияхун устам, мошу пирлиқ дуканда бир растлирини ейтилса,
сили зади ялған гәп қилмамла?
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– Бәзидә қилимән, – дәпту у.
– Мәсилән, қандақ чағда? – дәп сорапту аридин бири.
– Ялған гәп раст пәдизигә керәк болуп қалған чағда, – җавап
берипту Сәләй.

Авторни

йөләш

– Немә үчүн әски әсәрләр махтилиду? – сорапту бир китапхан.
– Авторни йөләш үчүн.
– Әсли яхши әсәрләрниң авторини йөләш керәк әмәсму?
– Уларни йөләп жүрмисиму, өзи өрә маңалайду, – җавап берипту
Сәләй.
Ундақ болса
– Йешимиз болса хелиға
берип қалди. Мундин
кейин бир биримизни
чақирғанда, балиларниң
аниси,
балиларниң
дадиси, дәп чақирайличу,
– деди Сәләйниң аяли.
Р ә п и қ и с и н и ң
мәслиһитини хоп көргән
Сәләй, шундин кейин
балилирини «Анисиниң
балиси» дәп чақиридиған
болди.
– Сизгиғу бир нәрсә
ейтқусиз.
«Анисиниң
балиси» дәп чақирсиңиз,
оғлиңиз
чечидин
хиҗил болуп, рәнҗип
қаламдекин, – деди аяли.
–
Ундақ
болса,
чачлирини
дадисиниң
балисидәк яситип жүрсун,
– деди Сәләй чаққан.
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