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Тарихий шәхс

ӘХМӘТҖАН ҚАСИМИЙ
ТОҒРИЛИҚ

Зунун ҚАДИРИЙ
Биз хәлиққә һурийәт кәлтүрүш йолида бир нәччә рәһбәрлиримизниң бир йоли
хәтәрлик һадисигә учрап, қурван болған қайғулуқ хәвирини аңлидуқ. Бу әсирләр
бойи зулум вә хорлуқтин иңриған хәлиқниң, хусусән, бу өлкиниң шан-шәрәплик
йеңи тарихиға матәмниң қара йезиғиға оралған аччиқ хатирилик бәт болуп кириду.
Һәр бир хәлиқ, хәлиқ азатлиғи, бәхит-саадити үчүн җенини айимай күрәшкән
вә өз мәнпийитини хәлиқ мәнпийитигә қурван қилалиған батур пәрзәнтлирини
мәңгү көңлидин чиқармай, уларниң мәшһур намини иссиқ муһәббәт билән
сақлап келиду. Шуниңдәк бизниң хәлқимизму әркинлик, бәхит-саадәт йәткүзүш
йолида қурван болған батур рәһбәрлирини мәңгү есидин чиқармайду, хәлиқ
йеңидин-йеңи утуқларға, шан-шәрәпләргә еришкәнсири, өзи өстүргән күрәшчан
пәрзәнтлириниң әркинлик үчүн, инсанийәт үчүн, тәрәққият үчүн, адаләт үчүн
көрсәткән паалийәтлирини вә униң бәргән мевилирини тетиғансири уларниң
сөйүмлүк намини техиму күчлүгирәк муһәббәт билән көксигә таңиду.
Мән, рәһбәрлиримизниң бири – Әхмәтҗан Қасимий тоғрилиқ язмақчимән.
Бирақ бу қиммәтлик, данишмән адәм тоғрилиқ умумлашқан мәлуматни ялғузла
мениң берәлмәйдиғанлиғим наһайити ениқ. Мениң бу язғиним наһайити аз вә
наһайити қисқа. Шундақ болсиму, бу қисмән йетәрлик болар дегәндәкму әмәс,
«ундақ болса, немә қилип қолуңға қәләм елип, қәғәзни бояп жүрисән?» дәйдиған
соал келип қалса, дәймәнки, бу сөйүмлүк адәмниң қиммәтлик хатириси әсирләр
бойи иҗтимаий палакәтликләр дәстидин зарланған хәлқимиз ичидә қуруқ һөрмәт
билән әмәс, меһир-муһәббәт билән қараймән. Мана шу муһәббәт Әхмәтҗан
Қасимий тоғрисида аз болсиму, йезишқа қолумға қәләм тутқузди.
Мениң язғанлирим – униң билән көп жүрүп, сөһбәтләшкән кишилиримиз, кечәкүндүз биллә болуп ишлигән достлири тәрипидин қурулидиған хатирә бенасиға бир
кесәк болуп, бенаниң кам йәрлирини толтуруш материали болар дегән үмүттимән.
***
Әхмәтҗан Қасимий аләмдин өтти.
У биздин җуда болғандин кейин инсанпәрвәрлик, адаләтпәрвәрлик билән
суғурулған униң симаси техиму рошәнирәк болуп көрүнди.
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Һәқиқәтни өгәй көрмәйдиған һәммә кишиләр униңда данишмәнлик
хисләтләрниң барлиғини, болғандиму тутуқ әмәс, наһайити очуқ, худди қараңғуда
йенип турған чирақтәк йоруқ екәнлигини ейтишти. Һәқиқәтәнму, әсирләр бойи
җаһаләт қараңғулуғида гаңгирап кәткән хәлиқ ичидә униң жүриги қәһриман, мәрт
Данкониң жүригидәк йоруқ йенип туратти.
Әхмәтҗан Қасимийниң образини йезиш асан әмәс вә уни иккинчи шәхс билән
селиштуруп көрүш техиму тәс. Бу адәмниң бизниң тарихимизда өзигә хас улуқлиғи
бар. Униң образини ялтирақлиқ билән сизип қоюш купайә қилмайду. Бу образни
ечип бериш үчүн гәпни униң аддийлиғи билән, бу аддийлиқниң чоңқурлиғи билән,
бу чоңқурлуқтики қиммәтлик мәна билән башлаш керәк.
«Қәһриманлиқ адәмниң ташқи көрүнүши, сөлити, өзини тутуп елишидин
ибарәт болмастин, бәлки униң ички роһий байлиғидин ибарәттур» дегәндәк, униң
қәһриманлиғини сиртқа пақиритиш әмәс, наһайити қиммәткә тохтайдиған әң
күчлүк роһий байлиғидин издәш керәк.
Әхмәтҗан Қасимийниң қәһриманлиғи езилгән хәлиқниң бәхит-саадитигә
мәккәм бағланған. У хәлиқниң бәхти үчүн өзиниң шәхсий бәхтидин кечәләйдиған,
орни кәлсә, өзиниң һаятини у йолда қурван қилалайдиған пәзиләт егиси еди.
Биз буни 1947-жили 25-февральдики әксийәтчиләрниң қанлиқ вақиәсидә
наһайити рошән көрүп өтүмиз. Шу күни гоминдан әксийәтчилири һәддидин ашқан
уятсизлиқ билән бизниң хәлиқ вәкиллиримиз турған бенани оравелип, һуҗум
башлиған еди. Улар бизниң вәкиллиримизни тәһликә астида тутуп туруп, хәлиқни
дозаққа тирик иштириш мәхситидә тиз пүктүрүшни ойлиди. Лекин буни сәзгән
данишмән Әхмәтҗан Қасимий әксил һәрикәтни һазирлиғучилар башлиқлириниң
биригә:
– Сизгә һазир икки йол бар. Бирси – әскәрлириңизгә чиқип артқа бурул, қәдәмләп марш! – дәйсиз, улар чиқип кетиду, биз чиқип Нәнгвәндики
хәлиқни тарқитиветимиз, течлиқ болиду. Иккинчиси – мана шу ишикни ечип,
әскәрлириңизни қоюп берисиз, улар бизни өлтүриду. Бүгүн Үрүмчидә, әтидин
тартип пүткүл өлкидә қан төкүлиду. Мана шу икки йолниң қайсисини халисиңиз,
бирини таллавелиң! Биз өлүмдин һеч қорқмаймиз. Уни аллиқачан үстимизгә алған
адәмләрмиз. Һазир биз һаят қалсақ хәлиққә пайда... Чүнки битим бойичә хәлиқниң
әркинлигини тәмин қилимиз. Өлсәк, униңдин артуқ пайда. Чүнки шу мунасивәт
билән хәлиқ қозғилип, бу қетим битимдин көрә артуғирақ, йәни толуқ азатлиғини
алиду. Бизниң қенимиз хәлиққә азатлиқ кәлтүрүп бериду. Бу, әлвәттә, биз үчүн
шәрәплик өлүм болиду.
Данишмәнниң һәр қандақ дәһшәт алдида тәврәнмәс бу қәһриманлиқ симаси
униң достлириға ғәйрәт, җасарәт бәхш әткән болса, дүшмәнләрниң рәсвасини
чиқарди.
Әхмәтҗан Қасимий хәлиқниң улуқ күчигә наһайити ишәнгән, униңға гуман
билән қараштин хали адәм еди. У дүшмәнләрниң чоқум мәғлуп болушини алдин
көрәлигән, шуниң үчүн дайим ениқлиқ билән өлкимиздә хәлиқчил сәясәт җәзмән
әмәлгә ашиду. У дүшмәнни әҗайип маһарәт билән калтәкләйду, аддий, лекин терәң
сөзләр билән дүшмәнниң көзини пақиритип туруп, униң сүритини хәлиққә сизип
көрситиду. 1946-жили Ләнҗу шәһиридә шинҗаңлиқ кишиләрниң бәргән зияпитидә
гоминдан генераллири арисида олтирип «өйгә оғри кирип, өйдики пичақни қолиға
еливелип, көзини алайтип туруп хәлиқниң мүлкини өзигә егә қилмайватиду, лекин
хәлиқ оғрини җәзмән йоқитип, өз мүлкигә өзи егә болиду», – дегәнлирини зияпәт
иштракчилириниң бирси ейтип бәрди.
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Мән хәлиқ ичидә дүшмән билән үзму-үз туруп униң (дүшмәнниң) бәшәрисини
дадиллиқ билән рошән сүрәтләп көрситәлигән мундақ мутәпәккүр, қәһриман
шәхсни учратмиғанлиғимни һис қилимән.
«Рәһбәр» дәп нам чиқарған жуқури дәриҗидики нурғунлиған адәмләрни көргән
едим. Мән уларни йәрдә туруп, жуқури бир җайда яки там төписигә чиқип, жирақтин
қарап һашамәтлик бир груһ ичидә «әйнә у», «әву киши» дегән сөзләр қулиғимға
киргән һалда көрәр едим. 1937-жили Үрүмчигә оқуш үчүн берип, лекин һеч қандақ
оқуш җайиға илишәлмәй, егисиз қалған яшларниң ичидә мәнму бар едим. Биз қар
яққан күнлириму Үрүмчи хәлиқ истираһәт беғида дашқан сәяһәтчиләрдәк гүлхан
селип, униң чөрисидә һаят кәчүрәр едуқ. Бир күни қуралланған йүзлигән әскәр
муһапизити билән Шиң-Дубән баққа кирип, биздин 30 метрчә жирақлиқта – су
бойиға чүшти. Муһапизәтчиләр уни кәң даиридә оравелип, икки-үч орунға пулемет қуруп қойди.
Гүлхан йенида кир жуюватқан, отун сундуруватқан, йопурмақ билән ястуқ
ясаватқан, дутар челиватқан, нахша ейтиватқанларниң һәрикити бирдинла тохтап қалди. Биз өзидин дайим әнсирәп жүридиған бу кишиниң сүридин ошуқ
қимирлаштин еһтият қилаттуқ. Шу вақитниң өзидә бизниң адәттики жүрүштурушимиз димиқ ичидә тунҗуққандәк сезиләтти. Һәқиқәтән биз униң олтарған
тәрипигә қарашни ховуплуқ дәп ойлаттуқ. Арқамда «бизгә қариди» дәп пичирлиди бирси. Униң гепи маңа соғағирақ аңланди. Шиң-Шисәй тәрәпкә қариған едим,
у өстәң қиридики ташларни қозғавелип, етип ойнаветипту. Униң гөшлүк, ялиңач
қолида – оң қолида бир нәччә ушшақ таш, ақ пәләйлик сол қолида болса, йәнә
бир пай ақ пәләй очумланған еди, Шинҗаң хәлқиниң «даһиси» дәп елан қилинған
бу мәғрур гәвдилик адәмниң зоңзийип олтирип таш ойнап олтириши көңлүмдә
сирлиқ бир туйғу һасил қилди. Мән униң таш ойнап олтиришини аддий һәрикәт,
йәни тәбиәтни сөйүш һәрикити дәп әмәс, шу күнләрдә миңлап-миңлап өлкә
хәлқини зинданларға, қушханиларға һайдап үлгәргән бу мәхлуқ өлкә хәлқиниң
тәғдирини қолидики ушшақ ташларни шарақлитип суға чөктүрүп ойнаватқандәк
билинди. Мана шундақ хәлиққә ишәнмәйдиған, униңдин қорқидиған «даһини»
өмрүмдә бир қетим оттуз метр жирақлиқтин көргән едим.
Мән шуниңдин он жил өткәндин кейин өлкә хәлқигә рәһбәр болуп көтирилгән
бу адәмни – йәни Әхмәтҗан Қасимий билән Тәлкә теғи үстидә учраттим. Мән
бу чағда Кәңсайда оқутқучи болуп ишләвататтим. Әхмәтҗан Қасимийниң
Қейинбулаққа дәм елиш үчүн чиққанлиғини аңлап, бир күни әтигәнлиги униң
билән көрүшүп қелиш үчүн мәктәп мудири билән биллә кәлдуқ, униң егиз бир
тағ үстидә екәнлигини уқуп, шу таққа өрләп маңдуқ. Он бәш минутчә өрлигәндин
кейин йоған таш йенида бир челәктә қариқат вә бир ромалда сап үзүм билән
турған бир тоғачни көрүп, бу Әхмәтҗан Қасимийниң нәрсилири екәнлигини, әнди
униң бар йеригә кәлгәнлигимизни һис қилдуқ. Кейин уни бу аридин учриталмай,
йәнә бир қанчә егизликтики ярташ йениға келип, йол тапалмай қалдуқ. Бир аз
арқиға йенип, йәнә өрлигән едуқ, тағниң әң жуқури қисмида турған Әхмәтҗан
Қасимийни көрдуқ. У қолини булғитип, бизни чақирди. Униң йениға йетишкә
жигирмә минутчә арилиқ қалған чағда демимиз кесилип, пут-қоллиримизни узун
созуп, чөпкә еғнимақта едуқ. Униң биз тәрәпкә чүшүп келиватқинини көрүп, орнимиздин турдуқ, лекин биздә һасираш бесилмиған еди.
– Һә, һә, мана тамакини көп чәккәнниң «пайдиси» бу, – дәп күлүмсиригән пети
йенимизға кәлди.
Униң йәлкисидә бәш атар милтиқ, қолида болса фотоаппарат есиқлиқ туриду.
Аддий кийими вә елип жүргән җабдуқлири билән бу адәм тағниң мәшәқәтлиригә
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көнүкүп, тәбиәт билән күрәш қиливатқан кәшпиятчидәк болуп көрүнди. Униң
чиниққан мускуллуқ оттура бойи, кәң пешанилик, қисқа қирқилған тум қара
бурутлуқ күлүмсирәп турған үзи тағниң гөзәл вә таза җәзибилик болуп туратти.
Әхмәтҗан Қасимий бизни сүрәткә чүшәрди. Кейин келип биз билән янму-ян
олтирип:
– Қандақ, бизниң тағлар чирайлиқму? – деди. У бешини сәл сиңаян қилип,
әтраптики қариғай вә дәрәқләргә зоқ билән қариди. Мән униң шундақ бешини
сәл сол тәрәпкә сиңаян қиливалидиған адити бардәк сезәттим. У маңа наһайити
йеқин олтарған еди. Униң путидики рабочий өтүги мениң өтүгүмгә тегип туратти. Йеқимлиқ күлүп туридиған, мулайим қияпәтлик чин инсаний муамилидики бу адәм маңа йәрдә туруп минбәрдә көрүп жүргән әмәлдардәк туюлмиди. Бу
хәлиқниң һәқиқий рәһбири, мана шу тапта болса, бизниң ағинимиз. Шуниң үчүн
мән униңдин тартинип олтармидим. Өзәмниң һиссиятим бойичә бизниң тағларниң
гөзәллигини, хусусән, жуқарқи тәрәптә Сайрам көли бар, һәр җәһәттин келишкән
Тәлкә теғиниң дәм елишқа әплик орун екәнлиги тоғрисида гәп қилдим. У пүтүн
вуҗуди билән берилип аңлап:
– Буни тоғра дәйсиз, – дәп тәстиқлиди. Кейин оқуғучиларниң әһвалини
сүрүштүрүп қелип:
– Оқуғучиларға қанчә граммдин шекәр бериватисиләр? – дәп сориди. Қанчә
грамм дегәнлиги есимда йоқ, мудир җавап бәрди.
– Бу йәрдә һәсәл көп. Шекәр орниға шуни бәрсәңлар әрзән чүшиду. Һәсәл
қандақ яхши, һә, – деди Әхмәтҗан Қасимий, андин шу тәрәптә Чарбағ дегән
йәрдә нурғун алма көрдүм. Алмилар пишип, йәргә тазиму төкүлүп кетипту. У бир
кишиниң хусусий беғи әмәс, көпчиликниң беғи, оқуғучиларға ейтиң, мәрһәмәт,
алма йәп кетишсун. Бир күни һәммиңлар келип шу алмини елип кетиңлар, өзиғу
ява тағ алмиси шундақ болсиму, әтигәнлик чайда балиларға бәрсәңлар пайдилиқ.
Нурғунирақ апирип қақ селивелишсун.
Шу күни Әхмәтҗан Қасимий билән тағму-тағ жүрүп о олидуқ. Тилға алғидәкқу
һеч немә олимисақму, бирақ шу күни сөйүмлүк рәһбиримизниң бир нәччә хислити
мәндә өчмәс хатирә болуп қалған еди. У болсиму, мәктәп мудири атларни елип
келиш үчүн пәскә чүшүп кәткән вақтида мән Әхмәтҗан Қасимий билән һәсәл һәрә
баққучиниң өйиниң йенида олтарған едим.
– Милтиқ аталамсиз? – дәп сориди Әхмәтҗан Қасимий мәндин.
– Анчә яхши аталмаймән, – дедим мән.
– Қени, етип беқиң, ичидә төрт тал оқ бар, – деди у бәш атарни маңа сунуп, тағ
бағридики қапақ терәктә аран көрүнүп турған бир сеғизғанни көрситип. Милтиқни
қолумға елип, бир тизим билән тизлинип, қорулға алдим. Лекин әплишәлмигәндәк
болуп орнумдин турдум.
– Етиң, һә, әпләшмидиму, қолуңизни мениң мүрәмгә қоюң, – дедидә, алдимға
келип турди.
– Яқ, әпәндим, өрә туруп атимән, – дәп икки-үч қәдәм нери чекинип кәттим,
уялғинимдин қизирип кәтсәм керәк.
– Һә, һә, мана қизиқ, – у «һ» һәрипини ғәлити қисқа, йенигирәк қилип ейтатти.
Униң бу аһаңида бир қанчә мәниләр ипадиләнгәндәк уқулатти кишигә.
Мән милтиқни қорулға ала-алмастинла етивәттим.
Әпәндим сай тәрәпкә маңди. Мән милтиқни доламға селип, арқисидин маңдим.
Икки йүз метрчә жүргән едуқ, сайниң ичкирисидин җул-җул кийимлик бир қазақ
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кәмпири өзидин йоған бир отунни дүмбисигә артип, мүкчәйгән һалда бәкму аста
келивататти. Бизгә йеқин кәлгәндә тизлинип, отуниға сүйәнгән һалда һасирап, олтирип қалди.
– Есәнсизму, кәмпир. Һә, дәм елиң, дәм елиң, олтирип туруң, – деди әпәндим.
Аппаратини руслап, уни сүрәткә чүширивалди. Наһайити меһриванлиқ билән
униң тирикчилиги, аилиси тоғрисида сүрүштүрди. Кейин униң отунини елип
бир аз җайғичә апирип қойди. Кәмпирниң шунчә яшқа кәлгәндиму, шундақ еғир
отунни көтирип кәлгән ғәйритини махтиди вә йеқин келәчәктә бәхитлик турмуш болушини униңға саддә сөзләр билән уқтурди. – «Биз күрәш қиливатимиз,
бәхитни мана мошундақ ғәйрәт билән тапимиз» дегән сөзлири хатирәмдә. Кәмпир
долқунлинип, – «Япирай, тақсир, қарағым!» – дегән сөзләрни наһайити рошән
ейтқанлиғи есимда. Лекин у рәхмәт ейтип, көзлиридин яш тамчилирини аққузуп,
бир мунчә сөзлигән еди, уларни толуқ хатириләлмәймән.
Бу инсанпәрвәр адәмниң йоқсулларға болған мундақ меһир-шәпқити
тоғрисида бәкму нурғун хатириләрниң барлиғи мәлум. Униң билән көп йолдаш
болған адәмләр бу тоғрисида сөзләп жүришиду. Мән бу орунда кишиләрдин
аңлиғанлиримдин бир қанчә сөз қистуруп кетимән. Йәни кишиләр бу майдачүйдә сөзләргә чүшүп кәтти дәп қелиши мүмкин. Лекин мән бу сөзләрни толуқ
қувәтләймән. Чүнки хәлиқчил – хәлиқ рәһбири болған адәмләрниң хәлиқ ичидә
немә қилип жүргәнлири, униң хәлиққә қанчилик йеқин болғанлиғи, шуниңдәк
турмушниң ушшақ-чүшәк нәрсилиригә қизиққучи болғанлиғим үчүн мени мундақ
сөзләшкә рухсәт қилғайсиз.
Әхмәтҗан Қасимий далада кетип барған екән, бир кигиз өйдин кичик балиниң
жиғлиған үни аңлиниду. У кирип: «Балиңиз немишкә жиғлайду?» – дәп сориғанда,
балиниң аниси: «Су ичимән дәйду, су йоқ еди», – дәп ейтқан һаман, Әхмәтҗан
әпәндим челәкни қолиға елип, бир мунчә жирақлиқтики чоңқур сайдин су әкелип
бериду.
Әхмәтҗан Қасимий гәмиләрдә, житиқ кигизлик өйләрдә һаят кәчүриватқан
аилиләргә берип, улар билән әһваллишиду. Уларниң топида еғинап, кирлишип
кәткән кичик балилирини қолиға елип, бағриға бесип сөйиду. Балиниң аниси
«сизниң кийимлириңизни булғаветиду» дәп хиҗаләт болуватқинида, «кериги йоқ,
топа дегән чиқип кетиду» – дәп қоюп, гөдәкләр билән сөзлишиду. Янчуқлиридин
конфетларни елип берип, уларниң көңлини асманға көтириду.
1946-жили ички Хитайға Әхмәтҗан Қасимий билән биллә барғанларниң бири
Х.С.дин мән мону сөзләрни аңлидим.
– Биз Ләнҗуда рикша (адәм сөрәйдиған кичик һарвуни) көрдуқ. Биз қәйәргила
берип чүшсәк яки ишиктин шундақла чиқсақ, атқа охшаш һарвуға қошулған
адәмләр икки чақлиқ һарвуни сөрәп жүгришип келидудә, һарвуға олтиришимизни
тәклип қилишиду. Шундақ һарву сөригән бир адәм Әхмәтҗан әпәндини һарвуға
чүшүшкә тәклип қилди, әпәндим долқунлинип деди:
– Биз, сиздәк йоқсулларни ат орниға қетип қойған һарвуға олтиришқа җүръәт
қилалмидуқ, амма бизни қәдирлигиниңизгә рәхмәт. Бизни һарвуға селип сөрәшни
үмүт қилип кәлгиниңиз үчүн мана бу пулни елишиңизни сораймән, – дедидә бир
қанчә пул бәрди. Рикшичи һәйран болуп долқунланди.
– Бир күни, – дәйду Х.С. – әпәндим билән биз Шаңхәйдә деңиз қирғиғини
көрүшкә чиқтуқ. О. Свуэн дегән еғизға барғинимизда деңиз қирғиғидики
қейиқчиларни көрдуқ. Әпәндим буниңға наһайити қизиқип, берип қейиқчиларниң
турмуш әһвалини сораштурди. Қейиқчиларниң бирси ейтти: «Мана көрүп туруп-
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сиз, бизниң һаятимиз мана мошу қейиқ билән, буниңда жүрүп белиқ тутимиз һәм
сизгә охшаш меһманлар келип қалса деңиз ичини айландуруп, тамашә қилдуримиз.
Улар бирәр нәрсә бәрсә елип расход қилимиз, мана өйүмизму мошу, қазан-қомуч,
мана орун-көрпимиз, һаятимиз шу, меһман», – деди. Әпәндим қейиқчилар билән
наһайити хушчақчақлиқ билән көрүшүп, бир дәмдила улар билән ағинә болуп
қалди вә шу қейиқтики өтидиған һаятни көрситип берәрлик қилип рәсимгә алди,
өзи қейиқчилар билән биргә қейиқта олтирип рәсимгә чүшти.
Йәнә бир күни биз Әхмәт әпәндим билән Шаңхәй Яфилу (кочиниң нами)
европичә рестораниға тамақлинишқа кирдуқ. У йәрдә бир пианино ойнап турған
бир адәмни вә балет репитицияси қиливатқан бир ханум билән бир жигитни
көрдуқ. Артистлар репитициядин чүшкәндин кейин улар билән пианиночи оттурисида чатақ чиқип қалди. Әпәндим буниң маһийитини сүрүштүрүп, ениқлиди.
Пианино чалғучи артистларниң репитициясигә пианино ойнап бәргини үчүн һәқ
тәләп қилған екән. Артистларниң йенида пули йоқ болғанлиқтин униң һәққини
кейин беришини ейтқанда, у ишәнчә билдүрәлмәй, уларни қаттиқ қисқан екән.
Кейин әпәндим уларни тамаққа тәклип қилип, әһваллашти. Артистлардин бирси:
– Биз театрларниң биридә балет ойнап, шуниңдин киргән дарамәт билән
күн кәчүримиз. Бизниң ишимиз музыкантниң иши билән белиқниң суға болған
мунасивитидәк. Лекин биз оюн ойнап, пул тапқичә бу музыкантниң һәққини
нәқ берәлмигән едуқ. Бизниң әһвалимизни билип туруп силиниң алдида
хиҗаләтчиликкә салғиниға әпсуслинимиз, – деди.
Әпәндим буларни бирликкә далаләт қилип, келишип ишләшлирини тәклип
қилди вә бир нәччә күнлүк репетиция һәққини музыкантқа төләп қойди. Артистлар ғайәт хуш болуп, өмридә мундақ адәмләрни кам көргәнлигини ейтишип тазим
қилишти вә рәхмәтләр ейтишип қайтишти.
Шундақ қилип, хәлиқниң бу җасур пәрзәнди вә дости һәм хәлиқниң һәқиқий
рәһбири, мән 1937-жили 30 метрчә жирақлиқтин бир қетим көргән Шинҗаң
хәлқиниң ялған даһиси, сахтипәз Шиң-Шисәйгә охшимайдиған сөйүмлүк бир адәм
болуп чиқти. Хәлиққә ишәнмәйдиған, униңдин қечип жүридиған Шиң-Шисәй
йүзләп қуралланған әскәрләр ярдими билән аран ериқниң бойиға келәлигән болса, Әхмәтҗан Қасимий халиған йеригә хәлиқ билән яки өзи ялғуз баралатти. У
йезиларға чиқип, деханлар арисида хаң вә карханиларға берип, ишчилар арисида, дәрияда кемичи вә салчилар арисида болуп, уларниң немә тәләп, әризилири
барлиғини билди. Уларға азатлиқ үчүн күрәш қилишниң лазимлиғини үгәтти.
***
Мән бир күни уни навайхана алдида көрдүм.
– Устам, мениң меһминим бар еди, нан яққузмақчедим, бир хо унда қанчә нан
болиду?
– Сениң унуңни оғрилаваттуқму, әкелип бәрмәмсән, йеқип бәрмәймизму? –
деди навай.
– Унниң хорини қанчидин еливатисиз? – деди Әхмәтҗан Қасимий. Навай
қопалирақ адәм екән, аччиқлинип:
– Гиргә берип, ючәнчидин сора, – деди.
– Һә, һә, болиду, – дедидә Әхмәтҗан Қасимий нерирақ берип, алма вә
самсақларниң нәрқини сораштуруп кәтти. Униң егилири һөрмәт билән салам бе-
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рип, тоғра муамилә қилишип қалған еди, навайларниң бирси әпәндимни тонуп
қелип:
– Һимм, Әхмәт әпәндим екән әмәсму, сән шундақ қопаллиқ қилдиң, адәм әмәс
екәнсән! – дегән еди, һелиқи навай «уқмаптимән» дедидә, аң-таң болуп қетип
қалди. Бир нәччә йолдашлири уни җемилиди.
Мән өмрүмдә мундақ көңли кәң, меһриван адәмни көрмигән едим. У өзигә
шәхсий яманлиқ қилған, қопаллиқ қилған адәмләрдин зади өч алмиғанлиғи
мәлум. Көңлини у шунчә кәң тутидуки, ундақ адәмләргә яхшилиқ қилиду. Астааста чүшәндүрүп, уни қайил қилиду. Ойлап беқиңларчу, әслидә шәхсий өч елиш
кишиләрниң йерим вәһшилик һаятидин қалған бир адәт болуш керәк. Әхмәтҗан
Қасимийда бундақ адәтләрниң болмаслиғи униң камил инсанлиғиға гувалиқ берип туратти. У кишиләргә алдирап баһа бериштин сақлинатти. Һәр нәрсини
өз лайиғида һәл қилишқа тиришатти. Болупму у кадрларни қәдирләп, уларда
камчилиқ йолуқса, меһриванлиқ билән достларчә иш көрситип камчилиғини
түзитишкә ярдәм берәтти.
У пүткүл вуҗуди билән хәлиқ ишиға көйүмчан адәм еди. У алийҗанаплиқ үстки
ялтирақлиқта, өзини башқилардин үстүн тутушта әмәс, бәлки өзини хәлиққә әң йеқин
тутушта, хәлиқ ишиға садиқ болушта, аддийлиқта екәнлигини бизниң ичимиздә
һәммидин яхши биләлигән, уни әмәлдә көрсәткән еди. У бизгә: «Бизниң бир мунчә
йолдашлиримизда хәлиқ аммисини мәнситмәслик, хәлиқ аммисиға жуқуридин туруп қараш вә хәлиқ аммиси зиялиға қәдәр өсәлмәйду, улар һеч нәрсини билмәйду,
– дегән қарашлар бар. Бу мутләқ хата вә натоғра нәзәрийәләрдин келип чиққан
көз қарашлардур.
Хәлиқ – данишмән.
Биз данишмән болимиз
дәйдиған
болсақ,
хәлиқ
а м м и с и д и н
үгинишимиз лазим болиду», – дәп
үгәтти.
У
дайим
азатлиқ
йолида
милләтчиликниң
һеч
немигә
яримайдиған
осал
һәрикәт
екәнлигини
с ө з л и д и ,
шуниң
үчүн
«милләтчилик
билән хәлиқчилик
бар җайда болалмайду», – дәп
кәскин ейтқан еди. У йәнә миллий зулумниң пәқәт йоқилиш йоли, һәммә баравәр
қериндаш болуп яшаш йоли – пәқәт хәлиқчилиқ йоли екәнлигини, хәлқимизниң
һеч қандақ иккиләнмәстин шу йолға – һәммә милләтниң достанә йолиға чоқум
меңиши лазим екәнлигини ейтип кәлди. «Милләтләрниң әмәлияттики һәқиқий
баравәрлигини тәмин қилидиған бир йол бар, у хәлиқчилиқ йоли, униңдин башқа
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һеч қандақ йол йоқ. Ундақ болғандин кейин һәр ким өз миллитиниң азатлиғини
чиң көңлидин халайдиған болса, хәлиқчилиқ сәяситиниң әмәлгә ашурулуши үчүн
күрәш елип бериш лазим болиду...», – деди.
Шундақ қилип, Әхмәтҗан Қасимийниң әмәлиятиму, нәзәрийәсиму хәлиқчилиқ
билән суғурулған еди. Шуниң үчүн барлиқ милләт хәлқи уни һәқиқий данишмән
достумиз дәп билди. Униңға рәсмийәтчилик һөрмити билән әмәс, достлуқ,
қериндашлиқ чоңқур орнашқан муһәббити билән қариди. Бу нәрсә униң
паҗиәлик қурван болған хәвирини аңланғандин кейин һәйран қаларлиқ дәриҗидә
ипадиләнди. Уни көргән-билгән вә һәқиқий хәлиқ дости, көпчиликниң мәнпийити
үчүн җанпида адәм екәнлигини билгән барчә милләт хәлқи униң вапатиға ғайәт
чоңқур ечинди. Бир нәччә күнләргичә өйләрдә, кочиларда, йеза-сәра, қир-далаларда
өзини басалмай жиғлап жүргән адәмләр һесапсиз нурғун еди.
Әхмәтҗан Қасимий билән бир қетимла сөһбәттә болған киши униң билән әң
йеқин муһәббәтлик дост болуп қалатти. Чүнки у адәм һоқуқини һөрмәт қилғучи,
һәммини өзи билән тәң көргүчи пәзиләт егиси еди. Бирәр киши көңлидики барини сөзләп бериватқанда, у сөзиниң ахириғичә пүтүн вуҗуди билән берилип
аңлайдиған. Униңға дәрт-әһвал ейтип кәлгән киши қанаәтлинип, раһәтлинип,
хошал қайтатти. Көп адәмләр, хусусән, бизниң қенимизға сиңип қалған адәт
бойичә, тоғрирағини ейтқанда, жүриги моҗулуп қалған адәмлиримиз рәһбирий
орундики кишигә өзиниң көңлидики сөзини ейталматти. Униң сәвәви, рәһбәр бурундинла сүрлүк болуп көрүнүп кәлгән. Егиз дегәнниң пашниси йоқ, әгәр бирәр
қамлашмиған сөз ағзимдин чиқип кәтсә яки униңға яқмайдиған сөзләрни ейтип
қойсам, балаға қалмаймәнму, дәп әндишә қилишатти. Бу әһвал нәччә йүз жиллар давам қилип, Әхмәтҗан Қасимийниң күлүп турған мулайим қияпити алдида
йешилишкә башлиған еди.
У милләтчиликтин, мәнмәнликтин, көрәлмәсликтин, махтанчақлиқтин,
алдамчилиқтин, алдирақсанлиқтин хали болған сағлам тәбиәтлик, мутәпәккүр
адәм еди.
Мән өткән вақитларда өлкимиздә Әхмәтҗан Қасимийдәк пухта билимлик,
һәртәрәплимә йетишкән, иҗтимаий җәһәттин мукәммәл бир адәмниң рәһбәр
болуп көтирилгәнлигини хатириләлмәймән. Әхмәтҗан Қасимий бизниң һоқуқ,
адаләт үчүн болған миллий азатлиқ инқилавий тарихимизни яритип бәргән адәм.
Бизгә мәлум болған өлкә тарихида жуқури рәһбирий адәмләр көпирәк аристократлар яки бирәр мунасивәт билән һакимийәт үстигә чиқивалған, лекин хәлиқтин
жирақ яшап, униңға (хәлиққә) нәйзә-қиличниң ярдими билән «рәһбәрлик»
қилидиған адәмләр еди. Әхмәтҗан Қасимий болса, хәлиқ ичидин, йәни төвәндики
қатлам ичидин чиққан, хәлиқниң қиммәтлик дости вә һәқиқий рәһбири болған. У
хәлқимиз ичидин қараңғуда палилдап көрүнгән чақмақтәк нурлинип өчти. Униң
техи хәлиқ үчүн қилидиған хизмити, сөзләйдиған сөзлири наһайити җиқ еди. Униң
әндики күнләрдә баравәрлик һаятниң моҗут болуватқан етиварида турмуштин бай
тәҗрибиләр алған, уни (турмушни) тоғра илмий тәһлил қилалайдиған дана адәм
екәнлигини бизниң алдимизда техиму рошән гәвдилиниши ениқ еди.
***
Бир күни Әхмәтҗан Қасимийни «Алға» гезити идарисидә учраттим.
– Һә, сиз бу йәрдә екәнсиздә, – дәп кирип кәлдидә, қолумни қисип көрүшти.
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– Журналниң әдәбий қисми тоғрисида әпәндим билән мәслиһәт қилиш үчүн
кәлгән едим, йоқ екән, – дедим.
– Силәр йезиливатқан шеирларға қандақ қарайсиләр, мениңчә бир қанчә шеирлар толарақ жиғлайдиғу, үмүтсизликкә журналдин орун бәрмәслик керәк. Ғәйрәт
беридиған шеир қанчә көп болсиму орун беримиз.
– Шеирларниң көпи җәнупқа қаритиливатиду, әпәндим. У йәрдә турмуш өзи
жиғлаңғу болғанлиқтин, шу яққа атап йезилған шеирлар шундақ болуватамдекин,
йәни ғәзәп, ләнәт көпирәк ейтиливатиду, – дедим мән.
– Яш талантларға ярдәм бериш керәк, биздиму талантлиқ язғучи-шаирлар йетишиду, ярдәм қилиш керәк, сиз кимләрни әдәбиятчилиқта талантлиқ дәп ойлайсиз?
Бир нәрсә дәләлмәй, хелә туруп қалдим, кейин:
– Мән уни аҗритип алалиғидәк әмәсмән. Сезишимчә, биздә йеңи заман әдәбияти
кадр вә әсәрләргә қалақ болса керәк, – дедим.
– Қисмән тоғра, лекин биздә көзгә көрүнүшкә башлиғанлар бар. Мән
хатириләватимән. Биз әдәбият, сәнъәт ишлиримизни тәрәққий қилдуруш үчүн кәң
шараит туғдуруп беримиз. Алдимизда иш нурғун һә, мениңчә шеир хелә йезиливатиду, нәсрий әсәрләр кам. Улар бу йеқиға көңүл бөлүш керәк. Андин кейин
фольклор топлаш, уни үгинишкә күч чиқириш керәк. Биз фольклоримизни импорт қилип елишқа қарап турмай, уни экспорт қилиш керәк. Силәр фольклорниң
этнографиялик қисмиға әһмийәт бәрмәйватисиләр, буниңға биз бай. Мана шуни
көпирәк топлап, йезип чиқиш керәк. Буниң тарихий әһмийити чоң. Һазирчә шуниң
билән шуғуллинидиған алаһидә адәм тәйярлаш керәк. Униңға кетидиған ихтисатни һәл қилип беримиз. Йеқин күнләрдә өлкиниң пүтүн шәһәрлиригә, булуңпушқақлириға берип, фольклор жиғип, шуниң билән мәшғул болидиған бир
һәйъәт қуруш мүмкин.
Дуния классик әдәбиятидин үгиниш керәк. Биз Горький, Пушкин, Л. Толстой,
Абай, Тоқай, Гете, Бальзак, Шиллер, Шекспир вә башқиларни үгинишимиз керәк.
Мана шу вақитта биздинму чоң-чоң язғучилар чиқиду.
– Ундақ чоң язғучиларниң әсәрлири бизниң тилда наһайити аз, әпәндим.
– Бүгүн болмиса, әтә болиду. Лекин, «үзүм пиш, ағзимға чүш» дәп олтириш
яримайду. Шундақ китаплири барларниң тилиниму үгиниш керәк болиду. Мана
бу йәрни мәдәний очаққа айландуримиз. – У коча тәрәптики деризә йениға келип,
иттипақ мәдәний ақартиш бөлүми йениға селиниватқан йеңи бенани көрсәтти,
Тоғрикөрүккичә болған арилиқта мәтбуат, қираәтхана вә башқа түрлүк үгиниш беналирини селиш нийитиниң барлиғини ейтти.
– Буларниң селишқа бизниң пулимиз барму, әпәндим? – дедим.
– Хәлиқ иттипақи мәккәм болса, хәлиқчил сәясәт пүтүн өлкидә мәккәм орнашса, һәммиси бар, биз бай болимиз. Буниңдин кейин нәччә һәссә көп нәрсиләр ясаймиз. Шәһәрлиримизниң кочилири бостан болиду.
У хәлиқләрниң иттипақини тәңдиши йоқ, һәммини һәл қилидиған улуқ күч дәп,
бу күч хәлиқчил сәясәт билән жуғурулғанда түгимәс-пүтмәс байлиқ моҗут болушини дайим ейтип кәлгән.
Бундақ сөзләр хәлиқчилмән дегән адәмләрниң һәммисиниң ағзидин чиқиши
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мүмкин. Бирақ униң һөддисидин чиқиш үчүн әң авал униңға ейтқучи өзи әмәл
қилиш керәк. Әхмәтҗан Қасимий өз сөзиниң һөддисидин чиқип, хәлиқниң күчини
бир җайға топлайдиған, һәммимиздин көрә камчилиқсизирақ (чиңирақ), хәлиқчил
йолни әмәлиятта үлгә сүпитидә көрситәләйдиған адәм еди.
***
Бир күни мән униң қушлар тоғрилиқ сөзлигинини аңлидим. У мундақ бир
сәвәптин келип чиққан еди. Бир күни «Иттипақ» журналиға бир бурадәр мәсәл
йезип кәпту. Журналниң тәһрир һәйъити уни көрүп чиқти. Буниң үстидә хелә
пикирләр болди.
Мән бу мәсәлдә қарғиға берилгән хусусийәт – язғучи демәкчи болған мүҗәзниң
вәкили болмай, әксичә һалда яхшилиқниң вәкили болуп қалғандәк туриду, – дегән
пикирни тәғдим қилған едим.
Әхмәтҗан Қасимий:
– Бу тоғра, қарға кишиләргә зиян йәткүзгүчи қуш. У деханларниң қоғунтавузлирини тешиветиду, ашлиғини оғрилайду. Шуниң үчүн униңға пайда
йәткүзгүчиниң қилиғини көчүрүш болмасмекин, – деди.
– Қарғиниң орниға қушқачни алсиму боптекән, – дедим мән.
–
Сиз
қушқачқа
қандақ қарайсиз? – деди
Әхмәтҗан Қасимий.
– Жугач қуш, әпәндим,
– дедим.
– Тоғра әмәс, қушқачниң
мевә оғрилайдиғанлиғини
билмәмсиз, уму зиян
йәткүзгүчи, жиртқучлуқ
қилиду...
Бир күни кәптәр билән
һөпүпүпни селиштуруп:
– Бизниң хәлқимиз
кәптәрни мулайим, яхши
қуш дәп һимайә қилиду.
Униңға тегип қойған кишини қарғап кетишиду. Бирақ кәптәр болса
хәлиқниң арисиға кирип,
хәлиқ һесавиға яшайдиған
һорун қуш. У хәлиқниң
әмгәк
қилип
тапқан
данлирини
оғрилайду.
Һөпүпүпни болса яман
көрүшиду, бу тоғра әмәс.
Һөпүпүпниң немә иш қилидиғанлиғини билиш керәк. У узун тумшуғи билән
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адәмгә зиян йәткүзидиған мозайбешиға охшаш һашарәтләрни угисидин тартип
чиқирип йәйду. У кәптәргә охшаш тәйяртап әмәс, әмгәкчан қуш.
Әхмәтҗан Қасимий һемишәм меһнәткә һөрмәт билән қаратти вә бизгә меһнәтниң
мевиси тәрәққият екәнлиги тоғрисида үгитәтти. У: «Меһнәт билән җәмийәтниң
ишләп чиқириш күчини көтәргили болиду. Җәмийәтниң ишләп чиқириш күчини
көтәрмәй тутуп җәмийәтни тәрәққиятқа йетиштүрүшкә болмайду...», – дегән еди.
У бекар йетип, яхши турмуш кәчүргүчи эксплуататорларниң пәқәт хәлиқ
меһнити бәдилигә раһәт күн кәчүридиғанлиғини ейтти:
«Мустәмликичиләр мустәмликә әллириниң тәйяр қилған меһнити һесавиға
яшайду. Мустәмликичиләр меһнәт қилмастин мустәмликә әлләрниң меһнәт
мәһсулатидин толуқ пайдилиниш үчүн мустәмликә хәлиқ ичидин чиққан сатқун
мунапиқларниң ярдимидин пайдилиниду. Буниң нәтиҗисидә мустәмликә әлниң
өз ичидин меһнәт қилмайдиған, йетип йәйдиған қатлам пәйда болиду. Улар меһнәт
қилмаслиқни өзи үчүн шәрәп дәп билиду. Меһнәт қилмастин яхши турмуш кәчүргән
адәмни көргәнләр уни мустәмликидин қуллуқ меһнәтниң еғирлиғи, униңда бир
қатламниң меһнәтсиз асан турмуш кәчүрүши, меһнәт ачлиқтин өлмәслик үчүнла
қилидиған бир пәс чарә дегән көз қарашлар пәйда қилиду», – дегән еди.
У мундақ сөзләрни қуруқ ейтипла қойғучилардин әмәс, меһнәткә һөрмәт
қилишни әмәлиятта ишләп көрсәткән еди. Мисал үчүн мән униң 1949-жили
әтиязлиғи Ғулҗа шәһириниң шималида хәлиқ истраһәт беғини бәрпа қилиш
үчүн Ғулҗа шәһәр иттипақ әзалириниң иштраки билән өткүзүлгән көчәт тикиш
күнлиридә һәр қандақ адәмни һәйран қалдурғидәк күчлүк салмақ билән тинимсиз кәтмән чепишлирини әсләп өткүм келиду. У шу күни һәммидин көп ишлиди,
һәммидин көп көчәт тикти. Униң билән йеқин жүргән кишиләр униң наһайити
көп китап оқуйдиғанлиғини, шуниң билән тәң һеч еринмәстин, меһнәт билән көп
шуғуллинидиғанлиғини, кечә-күндүзләп хәлиқ үчүн хизмәт қилиши, хәлиқниң
ғемини һәммидин көпирәк қилиши, дәм елиш вақитлирида хәлиқниң арисиға кирип, уларниң иҗтимаий һаятини үгинишкә берилиши вә шундақ қилип минутларни бекар қоюп бәрмәйдиғанлиғи тоғрисида әҗайип зоқ билән сөзләйду.
У өлкини бостанлиққа айландуруш үчүн әмәлиятта пүткүл вуҗуди билән
һәмминиң алдида өзи дадил әмгәк қайнимиға чүшти. Униңға охшаш адиллиқни әң
йеқин дост тутқан вәтәнпәрвәр, хәлиқпәрвәр адәм тарихимизда өзиниң муқәддәс
орнини алаһидә егиләп туриду. Һәқиқәтән мәңгү әстә сақлашқа лайиқ бу сөйүмлүк
адәмни һеч қачан унтуп қалалмаймиз.
Әхмәтҗан Қасимий биздин җисманий айрилди. Лекин униң арзу, әқил,
ирадисиниң нәсли вә униң башлап маңған хәлиқчил йоли тирик. Өстәңләрни
дәрияға, дәрияларни деңизға қошқандәк, у өлкидә моҗут болған хәлиқчил
еқимини пүтүн әлдики хәлиқчиллиқ үчүн долқунланған инқилапқа қошуш үчүн
күрәш қилди, униң күриши әмәлгә ашти.
Биз Әхмәтҗан Қасимий бәрпа қилмақчи болған гүлләнгән йеңи өлкә қуруш
үчүн күрәшни давам қилимиз.
Сүрәтләрдә:
1. Солдин оңға: Әхмәтҗан Қасимий, Рәхимҗан Сабирһаҗиев,
Абдукерим Аббасов.
2. Әхмәтҗан Қасимий аилиси билән.
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Классика

Муһәммәт Имин
ХИРҚИТИЙ
(1634 – 1724)

Хирқитий тәхминән 1634-жили Қәшқәрниң һазирқи Йеңишәригә
қарашлиқ Тазғун йезисида бир ялланма бағвән аилисидә дунияға кәлди.
Балилиқ вә оқуғучилиқ дәврини шу чағдики «Сач» мәдрисисидә өткүзүп,
кейин Аппақ ғоҗиниң беғида бағвән болуп ишлиди. 1670-жиллири лироэпик дастан – «Муһәббәтнамә вә меһнәткамни» йезип чиқти.
Бу дастанниң йеганә нусхиси һазир Үрүмчи әдәбий ядикарлиқлар музейида сақланмақта.
Бинагәһ гүлшән ичрә Гүл ечилди,
Йешил бәрг өзрә гоя қан сечилди.

Чимәндур роһ фәзайи-дилкушайи,
Киши көрсә дегәй җәннәт биҗайи.

Сәба әрди җәһан ичрә сәбүк сәйр,
Қилур әрди җәһан гүлзарида тәйр.

Йүз алван гүл ерур сариғ, йешил, ал,
Һәзаран мурғ ағзидин төкәр бал.

Сәба кәлди бинагәһ бир чимәнгә,
Муниң һәр гүли әрди миң түмәнгә.

Үнүпдур лалиләр чүн касә-касә,
Алур көз нурини һәр ким қараса.

Көрәр ким асман астин, йәр үстүн,
Бари юлдуз қәмәр дур, юқури күн.

Тәъәҗҗуп болсу сөзләр болса күндүз,
Җәһанда йәр йүзидә туғса юлдуз.

Әмәс мәлъум, бу йәрму я фәләкму,
Фәләк дәп болмиди йәр һәм демәкму.

Түмән түрлүк сүчүк фәсл-и бәһари,
Җәһан бағида пәйда қилди бари.

Билә алмас фәләк җисми сөкүлди,
Фәләкдин йәр өзә юлдуз төкүлди.

Қара, зәрд-у сурх, көк гүл ерүр көп,
Вә ләйкин, бил, Қизилгүлчә әмәс хоп.
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Тәқи түрлүк сүчүк һәм әрғивани,
Йешил-у ал-у ақ-у зәъфирани.

Қизилгүлдин мушам-и җан муъәттәр,
Қачан болғай бу гүлдәк мүшк-и әнбәр.

Әдәдсиз гүл рәъна-ву зиба,
Қизилгүлдур бу гүлләр ичрә йәкта.

Сәба айди: “Гүл олмас мунчә яхши”,
Әҗәп тәһсин бу Гүлниң түрфә нәқши.

Йәнә гүлләрдә болса рәң илә рой,
Нәзакәтдә Қизилгүл түрфә хушбуй.

Бирав болғай муңа нәззарә қилса,
Бу Гүл ғәмкин көңүлгә чарә қилса.

Сәба гүлшәндә һәр рәң гүлгә тәгди,
Бирин сундурди, бирниң шахин әгди.

Муңа болса екин бир ашиқ-и зар,
Дил-у җани билә зәвқ әтсә һәр бар.

Кирип искәп йүрүп һәр қайсисини,
Ибәрди һәр тәрәф гүлләр исини.

Бу Гүл һөснигә бир ашиқ керәкдур,
Муһәббәт йолида садиқ керәкдур.

Қизилгүлдин бөләк гүлләр сесиғдур,
Сесиғ болса ениңдин на исиғдур.

Муниңда болса мундағ яхши дидар,
Әҗәбдур болмиса һечким хәридар.

МУХАММАТ ИМИН ХИРКАТИ
Мухаммат Имин Хиркати родился в 1634 году в селе Тазгун, Йенишарского района Кашгарской области. Его отец был садовником.
Детские и юношеские годы Хиркати прошли в медресе «Сач». Долгие годы он работал садовником в знаменитом саду Аппака-ходжи.
В 1670 году Хиркати завершил работу над крупным лиро-эпическим дастаном «Любовь и труд».
Поэт поставил перед собой цель – объяснить значение любви и труда в жизни человека, показать их взаимосвязь. Он считает, что труд должен всегда сопутствовать человеку, что только через труд человек может
найти свое счастье в любви.
Воспевая кристально чистую любовь, гуманизм и высокие моральные качества, поэт считает, что всем этим человек обязан труду.
Единственная рукописная копия этого произведения хранится сегодня в Музее литературных памятников в Урумчи.
	Хиркати оставил также значительное количество газелей, две из
которых в переводе Хамита Хамраева, предлагаем вашему вниманию.
Твой стан изящнее, чем розы стебелек,
Твои уста прекраснее, чем розы лепесток.
Нет цветника достойного небесной красоты,
Все меркнет пред тобою, ведь всех прекрасней ты!
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А сердце мое стонет, защиты нет от стрел
Ресниц твоих, а значит – печален мой удел.
Гибка ты, словно ива, что у реки склонилась,
И голос твой так сладок, что соловью не снилось.
Войдешь ты, и в округе все светом озарится,
И счастьем вдруг наполнятся присутствующих лица!
Тебе подобной нет на свете – твердо знаю,
Лишь косы увидав твои – я горестно страдаю.
Ответных чувств так жажду я, но мне их не найти,
А потому, стихи слагая, рыдает Хиркати.
***
Моя любовь надежду каждый миг в меня вселяет,
Ресниц прекрасных стрелы в мое сердце выпускает.
Тоску, что тело бренное, охватывает, обжигает,
Одним лишь своим взглядом безмолвно заглушает.
Играючи, с улыбкою, разлукою грозит,
А сердце мое бедное, все стонет и болит.
Когда-нибудь разлуки горькой настанет ведь конец,
Свиданье розы с ветерком наступит наконец.
А ныне я весь пожелтел, зачах, поник, иссох,
Виновна в том любовь моя, та, что прекрасней всех!
Хотел я объясниться с ней, к ее ногам припав,
Она же отвернулась вдруг, ни слова не сказав.
– Так что с тобой, ты не молчи, скажи, не уходи?!Хотел бы знать, покуда жив, несчастный Хиркати.
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Нәзим

Тейипҗан ИЛИЕВ

Тейипҗан Илиев 1930-жили Қорғас наһийәсидә туғулған. Униң иҗадий
паалийити 1945-жилдин башлиниду. Шаирниң шеирлири ШУАР бойичә
мунәввәр әсәрләрни баһалашта бир нәччә қетим І дәриҗилик мукапатқа,
1982-жили мәмликәт бойичә өткүзүлгән аз санлиқ милләт язғучилириниң
мунәввәр исимлирини баһалашта І дәриҗилик мукапатқа еришти.

Бәхит арзусида
Тунҗуқуп ғәм-қайғу туманида өтти көп
һаят,
Аһу-пәрядлар көтәрди, тапмиди тәләймурат.
Қанчә адәмләр есилди шум әҗәлниң

Рәһим қилмай өтти жиллар, өтти қуюн
қутришип,
Бәхит дегән дәртмәнгә һәр дәм турди
пешкәл путлишип.
Қану-тәр төккән кишиниң қоли бәхиткә
йәтмиди,
Амма раһәт мутәһәмләрниң қолидин
кәтмиди.

дариға,
Қанчә мәхсәтләр көмүлди қара зулмәт
ғариға.
Қанчиләр шу бәхит үчүн җан риштисини
бағлиса,
Ач-ялаңач зиндан ичидә көкригини
дағлиса.
Йәтмиди бәхит мәнзилигә қанчә Шерин
армини,
Қазди тағлар, кәтти ахир қанчә Пәрһат
дәрмини.
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Мутәһәмләр мутәһәмлик тәхтигә султан
болуп,
Әмгәк әҗри – бәхит ишигигә селип кәлди
қулуп.
Ахири заманимиз әл арзусиға җан берип,
Ятмиғин, деди, қара тәғдиргә әнди тән
берип.
Сир ечилди, әнди йәттуқ қара тәғдир
тәктигә,
Өмлишип мәйданда муш аттуқ зулумниң
тәхтигә.

Уйғур PEN

Тәңритағниң бағрида улғайди тәврәш
долқуни,
Әйнә, таңни ойғитип, янмақта иқбал
чолпини.
Арзумиз мәһбуби – бәхит кәлмәктә ечип
кәң қучақ,
Чиқимиз иқбалға әнди яңритип батур
қошақ.

Сениң билән
Аләмшумул сөз қилалиди
Уйғур балиси.
Сәндә җәмләнгән җәвһәрләр билән
Илим дуниясини һәйрәткә салди
«Қәшқәрийниң» улуқ қамуси.
Сениң җилвидар нәқишиң билән
Яралди нәзмлик инсаний дәстүр –
Бовам Йүсүпниң бәхитнамиси.

Ана тилим

Сениң «фусәһа», «буләғалириң»
Сени мисраларға тизип яратти

Ана тилим,

Уйғурчә ғәзәлниң нәмунисини.

Муһәббәт бабида чәксиз йеқимлиқ,

Сениң биләнму

Җилвидар тилим.

Наваий қезип бәхш әтти әлгә.

Нәпрәт бабида шунчә шиддәтлик,

Есил мәниләрниң ғәзнисини,

Зулпиқар тилим.

Намайиш қилди йүксәк чоққида

Миллитимизни,

Дастанчилиқ тәнтәнисини.

Хислитимизни,
Иззитимизни

Сән болғачқа

Сақлап кәлгән төһпикар тилим.

Туғди Зәлилийни Йәкән дияри.
(Униң ғәзилигә талай шаирниң

Ана тилим,

Мухәммәс бағлашқа тутти хумари).

Сән ачқан әқил көзимизниму.

Сән болғачқа,

Сән билән чүшәндуқ мошу дунияни

Нәвбәтий шундақ гүлдәстә тизди,

Һәм чүшәндуқ,

Хушбойи Хотән ипари.

Чүшәндүрдуқ өзимизниму.
Сән болғачқа,
Сән болғачқа,

Хирқитийниң солмиди гүли,

Узақ тарихму шунчилик йеқин.

Қалмиди сайраштин тохтап булбули,

Сән болғачқа,

Гум болмиди Гумнам мунари.

Нәччә миң жиллиқ абидиләрдин

Сән болғачқа,

Яңрайду сада

Маңди улап дастан йолини

Чақниғандәк гояки чеқин.

Назим Билал һәмдә Низарий.

Сән болғачқа,
Алдимда һазир һаят адәмдәк

Сән болғачқа,

Шеир оқуйду Апринчур Текин

Милләт намини яңратқан «уйғур»,

№1/3/2014

17

Сайрамийниң пушти армийә

Йепишса саңа маймун иллити.

Мәрипәткә үндәп жутини,

Техиму һар келиду маңа,

Йеқип җаһаләткә исиян отини,

Тапса инавәт орилип саңа

Ачти шеирийәтниң йеңи бетини.

Каззапларниң иғва-төһмити,

Сән болғачқа,

Бишәмләрниң һазазуллиғи,

Хантәңриниң булбули Лөтүн

Алдамчиларниң сахта һиммити,

Күйлиди баһар әлчиси болуп

Оғриларниң һарам оқити.

Бу өмүрниң һәқиқитини...

Лекин биз йәнә имин шуниңға:
Инсанийәт тапар камаләт.

Әй, бебаһа ана тилимиз,

Дәйдиғинини һаман дәп болуп

Сәндин аңлидуқ

Уҗуқиду ахир ләт болуп,

Даналарниң несиһитини,

Әқил алдида хүнүк җаһаләт,

Әҗдатларниң вәсийитини.

Паклиқ алдида мәшъум қабаһәт.

Сән арқилиқ чүшәндуқ ениқ

Әйнә шу чағда

Тарихниң қануний бешаритини

Қилар тәнтәнә

Вә инқилапқа далалитини.

Инсан тилида раван латапәт.

Шуңа қоғлидуқ зулмәтни сөкүп

Ана тилим,

Вә сән билән алқишлар төкүп,

Чиллайду сени

Қучтуқ азатлиқ парағитини.
Ана тилим,
Өмүр көрдүң шунчә көп жил сән,
Бәрдиң бизгә нурғун әқил сән.
Әзәлдин бери
Қәлбимизниң әзиз вәкили едиң,
Биз моҗут екәнмиз
Йәнила шундақ әзиз вәкилсән,
Моҗутлуғимизға әң чоң дәлил сән.
Биз бүгүн йеңи мәнзилгә маңдуқ,
Сәнму җәвһәр елип җими зувандин,
Бейип, техиму болғин есил сән!
Ана тилим,
Сөйүмән сени,
Сән өмрүмниң җени-зеннити.
Яйрайду җеним,
Аңлисам сени бай, уз, пак пети.

Тил дуниясиниң бәс-бәс минбири.
Йилтизиң чиң сениң,
Зиминиң мунбәт
Мевәңгә техиму толиду шәрбәт
Қанчә пәрвиш әйлигәнсири,
Өскәнсири әқил-зоқимиз.
Өчүп наданлиқниң ғәлдә-ғәшлири,
Җилвилиниду сәндә мукәммәл
Сәмимийәтниң сүзүк садаси,
Пән ипадиси,
Сәнъәт тәсвири...
Аһ, ундақ болмиса,
Немә дегүлүк,
Яратмиса тарих муһәррири?
Бу биз үчүн өлүм әмәсму
Вә «нәс настиму сени» демәсму
Қәбридә толғинип Маһмут Қәшқәрий...

Қахшайду җеним
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Матәм

(Әхмәтҗан Қасимий вапати
мунасивити билән)

Әгәр жиға билән уҗуқса матәм,
Биз бүгүн яш билән ясаймиз деңиз.
Өлди демәңлар,
Өлди демәңлар,

Аһ!..

Есил оғланларни өлди демәңлар!

Көзи болса өлүмниң әгәр,

Қизил чоғдәк йенип-йелинҗап,

Бағри езилгән,

Қалди уларниң басқан излири.

Әндиликтә һаятниң теңи сүзүлгән,

Әйнә,

Нурға қанмиған әл ғуруриға

Қулиғимиз түвидә яңраватиду

Саламду чаңгал?!

Уларниң әшу минбәрдә туруп,

Түфи!

Бизгә җекигән отлуқ сөзлири:

Шори қурсун қара өлүмниң!

Бозәк болмаймиз!

Арамини бузуп көңлүмниң,

Бозәк қилмаймиз!

Кәлгән еғир шум хәвәрни

Достлар, вақираңлар

Қайси қулақ билән аңлайдекәнмән,

Уларниң һаят шиарлирини.

Қайси тилим билән сөзләй бу дәртни?!

Хуш қилиш мүмкинму шеһит роһини

Аһ, еғир қайғу,

Көз яш аққузуп.

Аһ, еғир әһвал...

Өлүм һәр қанчә мудһиш болсиму,

Күрәш йоллириниң мүшкүллирини

Әзиз истәк гүлшинини

Күрәшчан хәлиқ билән биллә тәң тартқан

Кетәлмәс тозутуп,

Дана оғланларни жутти бу өлүм.

Чәйләп ятқузуп.

Бу өлкиниң дәртлик көксигә
Қайғу, матәм отлирини

Достлар,

Яқти бу өлүм.

Атлиниңлар шанлиқ зәпәргә,

Һәй,

Уларниң парлақ изидин меңип.

Аччиқ дәртләрни

Сақлаңлар күрәшчан вәсийитини

Езилгән бағриға сиңдүргән өлкәм,

Жүрәккә теңип,

Бирақ

Жүрәккә теңип,

Сиғдураламсән бүгүнки ғәмни?

Уларниң роһи күләр шан қучуп,

Тартип баққанмедиң мундақ әләмни?!

Кишилик дүшминини биз чиқсақ йеңип.

Сән йоқаттиң
Йеңи тарихиңниң сәрдарлирини.
Сән жүтәрдиң

Вәтиним

Әхмәтҗандәк есил адәмни!..

Вәтән, сәндин өзгә дилдарни

Силкинди вуҗут,

Тапалмидим аләмгә келип.

Тепчәклиди дил,

Тапалмидим, тапалмаймән һәм

Гоя тиққандәк жүрәккә бегиз.

Бәс, яшисам меһриңгә қенип.
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Мән төрәлгән сениң қойнуңда,

Номусиңға садиқ мән, Вәтән,

Сәндә алдим тунҗа нәпәсни.

Өчәрмәймән ишқ отуңни.

Сәндә сәздим йоруқ аләмни,

Рази едим шаирлиғимдин

Сәндә таптим арзу-һәвәсни.

Күйләлисәм муһәббитиңни.

Сәндә сәздим қиш билән язни,
Иссиқ-соғ, аччиқ-чүчүкни.
Сәндә байқидим раст вә ялғанни,

Милләт һәққидә

Яхши-яман, чоң һәм кичикни.
Сөйүмән дәйду һәрким миллитини,
Маңа тонуш чәксиз топриғиң,
Мевизарлиқ, хушбой бағлириң.
Маңа тонуш шәһәр, кәнтлириң,
Қери дәрия, ақбаш тағлириң.

Милләтни сатқучиму дәйду шуни.
Сөйүшниң раст-ялғини шундин аян:
Йәмду-йоқ миллитиниң қайғусини.

Маңа тонуш бовай, момайлар,

Тиллисаң һаман башқа милләтни сән,

Жигит, қизлар, тәңтуш достлирим.

Боламсән миллитиңниң қәһримани?

Маңа тонуш әшу қәбристан

Милләткә башлап келәр житимчилиқ

Вә әтики уруқ-пуштлирим.

Милләтниң мундақ надан меһривани.

Маңа тонуш ахшамқи күлпәт,
Кона тарих зулумнамиси.
Маңа тонуш әсирләр җеңи,
Вә йеңишниң шадияниси.

У милләт пүтүнләйла дашқал болуп,
Бу милләт кам-котисиз алтун әмәс.
У милләт пәгадики палаз болуп,
Бу милләт төргила хас дурдун әмәс.

Йеңи тарих пүтүлди бүгүн,
Бу – мәртликниң улуқ қамуси.

Меғизи, шакили бар һәр нәрсиниң,

Һәрбир һәрип, һәрбир чекити

Әй әқил, шундақ чүшән милләтниму.

Дәвримизниң виждан-номуси.

Бейийду милләтниңму пәзилити,

***
Заманимиз бәхитниң теңи,
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Чүшәнсә өзидики илләтниму.
Яратқан сесиқлиққа сәскинишни,

Қуяшқа һәқдар әвладимиз бар.

Чиқарған хуш пураққа иштияқни.

Унтуп қалма, әтики әвлат,

Жуймастин сесиғини, махтанса ким,

Бу тарихниң бешида биз бар.

Булғайду өзидики хуш пурақни.

Уйғур PEN

Адаққи сөзүм
Таң булиғидин ичсәм шарап дәп,

Чәкмәймиз надамәт, әйнә күлмәктә

Янғачқа көңүлдә үмүт ялқуни.

Бәхит дилбәрлири көксини керип.

Аттуқ өзимизни челиш қойниға,

Әйнә, сүзүк мәхсәт чаңни сүртмәктә,

Болмаймиз әнди дәп зулмәт тутқуни.

Қуяш хуш күлмәктә упуқни йерип.

Қип-қизил қанлар сәлдәк еқиттуқ,

Мәнму чиниқишниң чоң қайнимида,

Дәштләрниң бағрини гүл қилмақ болуп.

Җәңгивар бовайлар басқан изда мән.

Җудунлар ләшкирини уруп жиқиттуқ,

Қилчә қиңғирлиқ йоқ нийәт айиғида,

Баһар қуяшидин нур алмақ болуп.

Һелиму шу – башта қилған сөздә мән.

Арзумиз дунияда мәңгүлүк баһар,

Җан Вәтәнгә бәргән отлуқ қәсимим,

Елишимиз униң вәслини издәп.

Ялқунлуқ жүригимдә мәңгүгә янар.

Биз нечүн һәр нәпәс болмайли һошияр,

Өлүп кәтсәм мәйли, қалиду исмим,

Турса түн күндүзни қаплашни көзләп.

Қәбрәм үстидә гүлләр ечилар.

Қандақ орап алсун хиҗаләт бизни,

Адаққи сөзүм шу, аңла халайиқ,

Өсүватса дилда челиш туйғуси.

Бу жүригимниң чоңқур, чин сири.

Қандақ бозәк қилсун җаһаләт бизни,

Әркинлик, һүрлүк кимләргә лайиқ,

Болмиса көзүмиздә ғәпләт уйқиси.

Тәләп қилсун әҗрини маңлай тәри!

Бир топ уйғур шаир-язғучилири. Олтарғанлар солдин оңға: Һошур Рози, Малик
Садиров, Тейипҗан Илиев, Савут Искәндәров, Илахун Җелил. Өрә турғанлар
солдин оңға: Долқун Ясин, Рәһим Рози, Абдрим Мутәллип, Савутҗан Мәмәтқулов.
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Нәзим

Рози САЙИТ

Рози Сайит 1944-жили Хотән вилайитиниң Куча наһийәсидә туғулған.
1976-жили Қәшқәр педагога институтиниң тил-әдәбият факультетини пүтәргән. 1973-жили әдәбият мәйданиға кирип кәлгән шаирниң
«Қаштешиниң ривайити», «Ана тилим – зәр тилим», «Бу қиз кимни
таллисун?» кәби көплигән китаплири шеирийәт мухлислири билән йүз
көрүшти.

Миллитимгә бир сөз

Шеир вә шаир

Өзәңдики талай нуқсан, илләтни
Өзгәрткиниң – өстүргиниң қиммәтни.
Амма, ярән, тегишисән «шүкүргә»
Вуҗудуңда орғуватқан һиммәтни.
Тизиң йеғир, көзүң көктә – түңлүктә,
Тилинисән күндә рисқи-немәтни.
Һаят беғи қағҗирайду, муһтаҗсән,
Яр қилмисаң интилишни, меһнәтни.
Һәм ғаҗайду вуҗудуңни митә қурт,
«Пош» демисәң питнә, һәсәт, миннәтни.
Бәхит қуши әгмәктә бешиңда,
Тутқиниң хоп бу пайдилиқ пурсәтни.
«Әҗри әзим» – гүлләт өзәң өмүрни,
Ташла әнди илтиҗалиқ «гүлләтни…».
Тәңрисиму сақит қилар нәзәрдин
Йөлисиму қопмайдиған милләтни!..

У деди: әлламиләр алдида шаир нәқ
бовақ,
Язғин том-том китаплар тәртивидә бир
увақ.
Сән дедиң: шаир дегән ойғатқучи, шаир
– маяк,
Нәзмини сәл чағлиғанлар әқли чолта –
томтувақ.
Мән дедим: һәр бир шеир бир илтиҗа һәм
бир тәләп,
У шөйүк, у от, нигаһ, наз, у пирақ, у
иштияқ…
Бәлки шаирлиқ – сараңлиқ, баш-көзи қан
там үсүп,
Меһри гүлдәк хуш пуриғи қәһри үндәш
һәм сорақ.
Һәр көңүл тилсим, тепишмақ, һәр қәлбтә
миң қулуп,
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Нәқла ачқуч шеирдики һәр пәш, чекит,
вәзин, турақ.
У десун, йә сән дегин: шаирға лиллалиқ
керәк,
Лазими чинлиқ, керәкмәс шеирға сүнъий
ялтирақ!

Таримға нәзәр
Тоғрақ билән жулғун еди Таримни қайим
қилғини,
Қум көчмисини нуқтилап, бостанни
җайим қилғини.
Әнди мана чөлләр «көчүп», тоғрақ қуруп,
жулғун өчүп,
Ақсу, Куча, Йәкән, Хотәнни кәлди вайим
қилғини.
Чөлни тимисқап бәччиләр, «лавбән»
исимлиқ нәччиләр,
Йәр ачти, қумни қир қирқитиш – шу
болди дайим қилғини.
Бу өч елишму яки қәст: «жулғунни жул,
тоғрақни кәс?!»
У көклигән тәс, шу еди қумни мулайим
қилғини...
Бәрсәң тәбиәткә азар, у пәйлини бәрһәқ
бузар,
Нәқ биз, әмәс қум йә боран, қорқмасни
«сайим» қилғини.
Бу әл – авамниң пәйлиму йә башқиларниң
хәйлиму,
Чәк қойғулуқму, мәйлиму? Көргин,
худайим, қилғини!

Ана тилим – зәр тилим
Тил – алақә қурали, тил – қәлбниң әйниги,
Тил – адәмни, аләмни бағлап турған
зәрриштә.
Тил – ғәзнә, тил – һекмәт, тил – муһәббәт
көрүги,
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Тил һайванни инсанға айландурди
пәрвиштә.
Тил наданға пәм берип, тил зуванға тәм
берип,
Һаятлиқниң абади меһир тапти сөйүктә.
Шуңа һәр бир қовумчүн мәйли кичик-чоң
болсун
Ана тили – өз тили шунчә улуқ, бүйүк-тә!
Уйғур тили угақ тил, уйғур тили омақ тил,
Сәккиз миллион булбулниң әшу тилда
наваси.
Уйғур тили кичик тил, амма татлиқ, чүчүк
тил,
Мән шу тилниң шәйдаси, мирасхори –
һәқдаси.
У – ана тил анамға анисидин ядикар,
Мән бу тилни үгәнгән закамдики
чағларда.
Әшу ана тил билән олап җанан мәйлини,
Параңлашқан, сирдашқан алмизарлиқ
бағларда...
Бовам мошу тил билән жүригимгә
пичирлап,
Вападарлиқ, мәртликниң мизанини
билдүргән.
Оғлум, қизим һәр күни тумучуқтәк
вичирлап,
Һаяҗанға чөмдүргән, мурадимни
күлдүргән.
Мошу тилда Наваий кийгән нава таҗини,
Шаһ Мәшрәпни мошу тил ериштүргән
шәрәпкә.
Йүсүпкә «Хас Һаҗиблиқ» әта қилған
мошу тил,
Маһмут бовам шу тилда дәрис үгәткән
әрәпкә.
Мән шу ана тил билән пәрваз қилип
иҗатта,
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Зимистанни ләнәтләп, таңға мәңиз – йүз
яқтим.
Күлсә жутум тәң күлдүм, әл жиғлиса яш
төктүм,
Биллә көйдүм отида, сулирида тәң ақтим.
Мән шу ана тил билән беғишлидим
баһарни,
Гүл-чечәккә пүркәнгән чимәнләрни
арилап.
Мән күлимән, қовмимни күлдүримән
қәләмдә,
Тилға үнгән һарам шах, көтәкләрни
парчилап!
Шуңа дәймән: өз тилим – гөһәр тилим,
зәр тилим,
Боп қалғини ушшақ тил әмәс һәргиз
иллити.
Зәррә кичик, атом шу зәрриләрдин
түзүлгән,
Мениң тилим әшундақ, атомчә бар
қиммити!
Әй Тәңритағ пәрзәнди, узун сәпәр
карвини,
Сийпимақта мәңзиңни таңниң мәйин
сәбаси.
Муһәббәтлик бағашта күлүп яйра,
яңрисун
Сәккиз миллион шат дилниң ана тилда
наваси!

Яр маңа виждан йоли
Дәйду виждан: азма инсан, азмиған инсан
зерәк,
Дәйду шәйтан: ойна, яйра, қис һөзүрдин
гүл-порәк.
Дәйду виждан: йәт вақитниң қәдригә,
яшлиқни сөй,
Бу өмүр бақи әмәс, тут пәйтни, кәтмә
бедерәк.
Дәйду шәйтан: ғәм йемәй, нан йәп һаят
пәйзини сүр,
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Әтини ким көрди, нәқни чиң бағашла, шу
керәк.
Дәйду виждан: бил, тириклик беғи тәрсиз
көклимәс,
Тик өмүр бостаниға әҗриңдә шәмшат,
тал, терәк.
Дәйду шәйтан: қой җапани, ач көңүл
ишрәт билән,
Назда бақмайду җананлар, кәтсә
қурбидин жүрәк.
Дәйду виждан: тәғдириңни әлгә бағла, әл
қаяш,
Әлдин айрилған саяққа шан қизи ачмас
көрәк.
Дәвити шәйтанға ләнәт! Яр маңа виждан
йоли,
Болмиғаймән пәйли азғун, роһий шалтақ
дәңгирәк.

Роһий набутлуқ
бөләктур...
Ач-ялаңач қалсаңму мәйли, қисма
намәрткә боюн,
Ачма ләв миннәт ешиға, әҗру паклиқта
тоюн.
Роһий набутлуқ бөләктур, әқли мәзмутлуқ
бөләк,
Бир нәпәс сәлкинни дәп ачма пушайманға
қоюн.
Күтмә һечкимдин һидайәт, «өздин» әвзәл
яхши йоқ,
Хәқ сүйи алвун, шамили йә борандур, йә
қуюн.
Шаһи һаммамниң тәмәсидин бәлән өз
әвризиң,
Мәйли лай болсун, өзәңниң көлчиги
убдан, жуюн!
Бу вапасидин җапаси көп, һәҗәп
«шәйтан» җаһан,
Пүтмисәң қилған гепимгә, сақла,
көргәйсән оюн!
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Нәсир
Нурмәһәмәт ЯСИН

ЯВА КӘПТӘР
Йәнә әшу көп-көк асманда учуп жүргидәкмән. Оңумму-чүшүмму билмидим.
Қанитим астида ғур-ғур шамал учуп өтмәктә. Мән һазир наһайити роһлинип келивататтим. Вуҗудумда күч-қувәт орғуп туратти. Зәңга рәң асман, парлақ қуяш нуриға
чөмүлгән бепаян дуния. Бу нәқәдәр гөзәл мәнзиридә, мән техиму роһлинип, йәниму
егиз өрлидим. Көз алдимдики бөлҗүргән сай ғайип болди. Әнди маңа дуния техиму
кәңри йейилип, көз алдимда бир йешил дәстихандәк очуқ намайән болди. Бу илгири
мән көрүп бақмиған мәнзирә, мән көрүп бақмиған җайлар еди. Лекин мән у йәргә
өз маканимдәк муамилә қилдим. Һәммә йәр охшашла гөзәл көрүнәтти, туюқсиз алдимда мәһәллиләр, өйләр көрүнди. Улар маңа анчә хәтәрлик әмәстәк сезилди. Анамға
қерилиқ йәткән болса керәк, дәп ойлидим. Йәрдә бечариләрчә өмүләп жүргән биздин
көктә учуп жүргән әшу җанлиқниң қудрәтлик екәнлигигә задила ишәнгүм кәлмиди.
Бәлки мениң уларни чүшинишкә каллам йәтмигән болуши мүмкин. Иш қилип, мән
адәмләрни анчә хәтәрлик сүпитидә һис қилмидим. Анам: “Адәмләрниң қосиғида
һүнири җиқ. Пәхәс болмисаң, улар сени бирдәмдила мәһбусқа айландуруп қойиду”,
дегән еди. Бирдинла мениң уларниң қосиғидики һүнирини көргүм кәлди. Немишкә улар
һүнирини қосиғиға догилавалидиғанлиғиға әқлим йәтмиди. Аста-аста пәсләп мәһәллә
әтрапини айлинишқа башлидим. Маңа әнди һәммә нәрсә ениқ көрүнди. Бу йәрдә
адәмләрдин башқа қой, кала, тоху, иш қилип, мән көрүп бақмиған нурғун нәрсиләр бар
еди. Бир топ кәптәрләр асманда учуп жүрәтти. Бир аз қисми болса, кәптәрләр қонуш
үчүн ясалған бир нәрсигә олтиратти. Мән улар билән параңлишиш үчүн йениға келип
қондум. Параңлишиш үчүн қондумму яки арам елиш үчүн қондумму, бу ениқ есимда йоқ. Шу чағдики сезимим дегәндәк әмәс еди. Иш қилип, мән уларниң турмушиға
қизиқип қалдим.
– Қәйәрдин кәлдиң? – дегән уларниң ичидики йеши чоңирақ бири. Мән униң момиси топниң ичидики кимлигини пәриқ қилалмидим. Униң ким болуши мән үчүн
бәри бир еди. Чүнки мән бу топниң әзаси болмиғачқа, униң маңа нисбәтән һеч қандақ
әһмийәткә егә тәрипини байқиғили болматти.
– Бөлҗүргән сайдин, – дедим мән.
– Бовамдин аңлиған. Бизниң әҗдадимиз әшу йәрлик екән. Бирақ, мән у йәрниң
биздин нәччә айлиқ жирақлиғини аңлимиған. Адәттә биз нәччә күнлүк йолға учалмаймиз. Мүмкин сәнму көзлигән нишанәңдин адишип қалғансән?
– Шундаққу дәймән?
Мән униң нәччә күнлүк арилиққиму учалмайдиғанлиғини аңлап, һәйран қалдим.
Бәлким, қерилиқ йәткәнду? – дәп ойлидим. У дегән Бөлҗүргән сай мән кәлгән
Бөлҗүргән сайму-әмәсму, ениқ һөкүм қилалмидим. Әгәр униң бовиси мән кәлгән сайдин кәлгән болса, демәк, биз бир җәмәт туққан болуп қалаттуқ.
– Мән бу йәргә адишип қелип әмәс, бәлки учушни мәшиқ қиливетип келип қалдим.
Бир нәччә күнгичә бир нәрсә йемәйму учалаймән, – дедим җававән. У маңа һәйранлиқ
билән қарап қойди.
– Бәлки сән ява кәптәр болсаң керәк. Уларни һәммиси шундақ дейишиду. Бирақ
биздә ундақ җәңгиварлиқ йоқ. Пәқәт қондақ вә қәпәздин башқини ойлимаймиз. Мәнму
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мошу мәһәллидин нериға өтүп бақмидим. Өтүп немә бар? Қонай десәң пәғизиң, ятай
десәң қәпизиң тәйяр турса, җапа тартишму ишму? Униң үстигә бала-җақилиқ болуп қалдим. Әнди учуп нәгә барармән, егимизму яхши қараватиду. Йеши чоң кәптәр
тумшуғи билән пәйлирини татилап қойди.
– Аңлисам, адәмләр бәк қорққанчақ екән. Улар бизни тутувалса, роһумизни қул
қилармиш дәйду, бу растму?
– Роһ? – йенимдики бир кичик кәптәр һәйран қалди, – бова, роһ дегән немә?
Униң роһниң немилигини билмәслигигә мән техиму һәйран қалдим. Бу кәптәрләр
балилирини қандақ тәрбийиләйдиғанду?
Роһи болмиған һаятлиқниң немә кериги? Роһсизлиқ уларни қандақ һаләткә чүширип
қойған, һә? Улар немә үчүн буни чүшәнмәйдиғанду? Гәрчә роһни, әркинликни соға
қилғили, тиләп еришкили болмисиму, бирақ бу бечарә кәптәрләргә роһий әркинликкә
егә бир маканниң нәқәдәр зөрүрлүгини чоңқур һис қилдим. Улар роһ дегән сөзни
аңлап бақмиғандәк қилатти. Йеши чоң кәптәр соал сориған кәптәрниң бешини силап
туруп, сөзләшкә башлиди.
– Роһниң немилигини мәнму билмәймән. Бу сөзни мән бовамдин аңлиған. Һазир
иккинчи қетим аңлишим. Бовамғиму бовиси дәп бериптекән. Бовам һемишәм “Биздә
роһ йоқалғини бәк узун заманлар боптекән” дәтти. Биздә һазир роһ дәйдиған нәрсиниң
сайисиму қалмиди.
Йеши чоң кәптәр маңа йүзләнди.
– Дәп бақә, оғлум. Сән униң қандақ нәрсилигини биләмсән? – дегән сөзгә өзәм
җавап берәлмәй қалармәнмекин, дәп әндишә қилдим.
– Яқ, һазирчә билмәймән. Бирақ анам, сәндә дадаңниң батурлуқ роһи бар, у күнләр
өткәнсири пишип йетиливатиду, дегән, у пишип йетилсә чоқум биливалимән.
– Һә, демәк сәндә атаңниң роһи йетиливетипту. Амма атилар әмәс, бир пүтүн
кәптәрләр җамаитиниңму роһи аллибурун йоқалған. Анимиз бизгә әзәлдин роһ
тоғрилиқ сөзләп бәрмигән. Атилиримиздинму һеч қандақ бирәр ишарәт ешитмидуқ.
Һазирқи дәвиргә кәлгәндә, мән бу сөзни балиларға сөзләп беришниму унтуп қаптимән.
Шуңа биз роһсизлиқ дәвригә аллиқачан қәдәм қоюптимиз. Һәй, әшу йоқалған
роһумизниң зади қандақлиғини тепивалған болсақ, бәк яхши болатти, – дәп бовай
еғир хурсинди.
– Силәр мошу роһсизлиғиңлар түпәйли әвлаттин-әвлатқа, адәмләргә қул болуп
өтүсиләр. Уларниң халиған чағда йәйдиған таамиға айлинисиләр. Улар силәрни
қуллуқта шу дәриҗигә чүшириптуки, қоюп бәрсиму, һеч йәргә баралмай, уларниң
тәвәлигидила учидекәнсиләр. Кичиккинә дандин айрилип қелишни халимай,
әвлатлириңларниму өзәңлардәк қуллуққа тутуп берипсиләр. Силәргә бизләрниң
кәптәрләр топидикидәк бир башчи керәккән. Бирақ, әптиңларда силәрдин ундақ бүйүк
үмүт күткили болмайдиғандәк туриду. Силәр алди билән роһуңлардики әшу қуллуқни
йоқитишиңлар керәк.
Әң муһими, силәр роһниң немилигини биливелиңлар?! Сиз немишкә мән билән
берип, анамдин сорап көрмәйсиз? – дедим мән йеши чоң кәптәргә һисдашлиқ қилип.
Мән бовайниң биливелишини ойлидимму, таза ениқ әмәс еди. Бәлким, һәр икки хил
һиссият вуҗудумда тәң қутраватқанду.
– Бир путум гөргә саңгилиди. Шундақ бехәтәр қәпизим туруп, роһ издәп нәгә
баримән. Йәнә келип мән роһниң немилигини билмисәм. Уни тапсамму немә пайдиси? Қара, роһ болмиса немә бопту? Йәнила мошу қәпизимдә бехәтәр яшиғили
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болидекәнғу? Йәнә келип һеч немигә әсқатмайдиған роһ дегән нәрсини көтирип
жүрүш нәқәдәр җапалиқ.
Йеши чоң кәптәрниң сөзлирини ойлап кәттим. Униң дегини бир туруп тоғридәк,
бир туруп хатадәкму қилатти. Амма һеч қандақ яшаш етиқати вә роһи болмиған
бир кәптәр билән роһ тоғрилиқ сөзлишиш маңа номуслуқ иштәк туюлуп кәтти. Бу
мәсилини анамдин сорап бақай, дәп ойлидим.
Бир топ кәптәрләр йенимизға келип қонди. Андин өз ара гугулашти. Уларниң бәзи
сөзлирини пәқәт уқмидим. Бәлким, өз тилида сөзләшсә керәк. Адәттә биз тәрәпләргиму
бәзидә мошундақ яқа жутлуқлар келип қалатти. Булар кимләр? Йеши чоң кәптәрниң
достиму яки җамаитиму билмидим. Мән билән сөзләшмәкчи болуватқанду яки өз ара
параңлишиватқанду, пәқәтла уқмидим.
– Яхшимусән, қозам, – йеши чоң кәптәр йенидики кичик бир кәптәрниң пәйлирини
чоқилап әркилитип қойди.
– Яхши әмәс, қосиғим ечип кәтти. Немишкә анам әнди дан бәрмәйду?
У дан яки қонақ дегәндәк бир нәрсини ейтти. Бәлким, териқ яки кәндир дегәнду.
Иш қилип, мән билмәйдиған ятла сөз еди. Һәй, адәмләр башқурған кәптәрләр қизиқ
екән. Йәйдиған нәрсиләргиму һәр хил исим қоюп жүридекән, – дәп һәйран қалдим.
– Анаң әнди йеңи укилириңниң дунияға келиши үчүн қувәт топлайду. Адәм келип
дан селип бәргичә сақла, боламду?
– Яқ, сақлиялмаймән. Далаға берип өзәм дан тепип йәп келимән.
– Убдан қозам, гепимни аңла. У йәргә барсаң, бәк хәтәрлик. Сени әски адәмләр
тутуп йәп кетиду. Барма, боламду?!
Кичик кәптәр домсийип җим болуп қалди. Қариғина, бу топтикиләр мошу қери
кәптәрниң гепини бәкирәк аңлайдиғандәк қилатти. Мән уларниң өзини тутуп йәп
кетидиған әшу адәмләр билән йәнә биргә яшишини пәқәтла калламға сиғдуралмидим,
бәлким, мән йейиш дегән сөзни хата чүшинип қалғандимән. Бәлким бу яхши қара
дегән сөздәк бир сөз болушиму, еһтимал. Яки бу чәт тилдин киргән сөз болса, мән
мәнасини хата истимал қиливалған болушум мүмкин. Бирақ, бу мениң оюмчә, һәммә
кәптәр билишкә тегишлик муһим сөз еди. Анамму һемишәм маңа адәмләрниң тутувелишидин, йәп кетишидин һәзәр әйләшни җекиләтти. Бирақ, һазир бу сөзниң мәниси
бу йәрдә башқичә өзгирип қалғандәк қилатти. Чүнки, улар адәмләрниң йейишидин
һәзәр әйлисә, һәргиз йәнә адәмләр билән биргә турматти. Қанитиға тайинип, халиған
йәргә учуп кәтсә боливерәтти. Бирақ, улар қанитиниң барлиғиниму унтуп қалған болса керәк. Бәлким, көнүп қалған қәпәздин айрилишни халимаслиғиму мүмкин.
– Ундақта бизниң егимиз яхшиму? – кичик кәптәр қери кәптәрдин сорашқа башлиди.
– Әлвәттә, яхши.
Бирақ, уму бизни башқа адәмләрдәк халиса тутуп йәйдиғу?
– Бу дегән уларға охшимайду. У бизни қәпәз ичидә баққандин кейин, тутуп йесә,
һәқлиқ. Буниңға һеч қайсиси қаршилиқ қилса болмайду.
Мән ахири йейиш дегән сөзниң истимал дегән сөз билән мәнасиниң охшашлиғини
сезип, баятин артуқчә гуман қилип жүргинимни чүшәндим.
– Бирақ егимиз бәргән данларни чоңлар йәвелип, маңа ашмиса, мән қандақ
қилимән? Мән күнсири оруқлап, яшашқа амалсиз қеливатимән.
– Сәнму аста-аста шундақ чоң болусән. Чоңлардин қандақ йейиш керәклигини
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үгинисән. Йейишкә тегишлик нәрсини һәргиз башқиларға бәрмәйдиған болусән. Биз
яшиған муһит мошундақ, оғлум.
– Бирақ, бова…
– Болди, қозам. Җиқ сөзләп кәттим. Кәптәр дегән қанаәтчан болуши керәк, артуқчә
нәрсиләрни талашмаслиқ лазим. Билдиңму?
– Униң әркинлигини бәк боғувапсиз, – дедим мән, – униңға техиму кәңирәк
имканийәт бериң. У өз әрки бойичә яшисун.
Мән қери кәптәрниң сөзигә сөз қистурушни халимисамму, бирақ сүкүт қилип
туривәргүм кәлмиди. Мундақ тәңсиз муһит, мениңчә, кәптәрләрниң бир-биригә
болған меһирванлиғини йоқитиш ховупиға башлап баратти.
– Һәй, сиз бизниң вәзийитимизни чүшәнмәйсиз. Егимизниң аччиғини кәлтүрүп
қойсақ болмайду. Әгәр бирәсимиз униң бәлгүлигән даирисидин һалқип йоқап кәтсәк,
у һәммимизни қәпәз ичигә солаветиду. Нәччә айғичә сиртқа чиқалмайдиған гәп. У
чағда, мошу кичиккинә қондақтинму айрилип қалидиған иш чиқиду.
Қәпәзниң зади қандақ нәрсә екәнлигигә пәқәт әқлим йәтмиди. Кәптәрләр униңға
солинип қелиштин һәм униңдин айрилип қелиштин бәк қорқидекән. Кәптәрләрниң
әң чүшиниксизи – адәмләр арисидики кәптәрләр, дәп ойлидим. Бу оюмни бовамға
билдүргүм кәлмиди. Бирақ, дедимму-демидимму һазир есимдин көтирилип кетипту.
Бәлким бир еғизму рәддийә яки мақуллуқ сөз билдүрмиди.
– Силәр, чоңлар аҗизларниң рисқини йәвалидекәнсиләр. Йәнә келип уларниң
қаршилиғини чәкләйдекәнсиләр. Уни тоғра иштәк чүшәндүрүшкә тиришидекәнсиләр.
Мундақ муһит қандақму кәптәр балилириниң өсүшигә, яшишиға мас кәлсун? Силәр
өзәңларниң қандақ һаләттә яшаватқиниңларни билмигидәк дәриҗидә бихутлишип
кетипсиләр, рәзилликтә адәмләргә йетишивалғили турупсиләр, – дедим мән.
– Адәмләргә тил тәккүзүшкә болмайду. Улар болмиса бизниң күнимизму болмайду. Тәтүр тәшвиқлириңизни башқа йәргә берип қилиң, – деди бовай зәрдә билән.
Мән бовайниң яхши көңлүм үчүн шунчә зәрдә қилғинини чүшәнмидим. Бәлким, у
мәхситимни чүшәнмәй қалған болса, йәнә чүшәндүрүп қоюш керәкту.
– Силәрдә мәсъулийәт дегән нәрсә йоқ екән. Өз әвлатлириңларни қарап туруп отқа
иштиридекәнсиләр, – сөзүмниң давамини техиму тәсирлик чүширимән дәп ойлиған
едим. Бирақ, шу арида тарақ қилған аваз билән тәң путум қаттиқ ағрип кәтти. Учуш
үчүн қанат қаққан болсамму, қанитим бошлуқта есилип қалди. Кәптәрләр пурридә
учуп кәтти. Андин әтрапимда айлинип учушқа башлиди.
– Һа-һа-һа, әркин яшиғучи, ахир қәпәзгә чүшидиған болдуң. Сениң йәнә чоң
сөзлигәнлигиңни бир көрәй?!
Өзәмниң қистурмиға чүшүп қалғинимни һис қилдим. Мән бирдинла бовайниң мени
әтигәндин бери гәпкә тутуп, егисиниң тутувелиши үчүн алдап турғинини чүшәндим.
Қәлбим чәксиз азапқа толди. Маңа кәлгән бу хәтәр адәмләрдин әмәс, бәлки кичиккинә
мәнпәәткә алданған өз қериндашлиримдин кәлгән еди. Уларниң адәмләргә маслишип
мени тутуп бериши пәқәт калламдин өтмиди һәм мени бәк ечиндурди. Хиялимда
һәргизму адәмләрниң қолиға чүшүп қалмаслиқ керәк, дегән идея чақмақ тезлигидә
чақнап өтти. Икки путумни үзүветәлисәмла мән йәнә әркинликкә еришәләттим. Шуңа
бар күчүм билән икки тәрәпкә палақлашқа башлидим.
– Балам, орнуңдин тур, немә болди саңа? – көзүмни ачсам анам бешимда қарап
турупту. Худаға шүкри, сақ екәнмән, дәп ойлидим. Икки путумни силап бақсам, һеч
нәрсә болмапту.
– Сени қара бесип қапту, – деди анам.
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– Бәк қорқунучлуқ чүш көрүптимән, – дедим анамни қучақлап туруп вә чүшүмдә
көргәнлиримни сөзләп бәрдим.
– Сән буниңдин кейинки әвлатлириңниң қисмәтлирини көрүпсән, оғлум. Адәмләр
күнсири бизниң яшаш муһитимизға қистап кирмәктә. Улар әзәлдин яшап кәлгән зиминимиздин бизни қоғлап чиқармақчи. Йәрлиримизни тартивалмақчи. Әвлатлиримизниң
нәслини тонумайдиған қилип шалғут сортларға айландурмақчи. Бәлким узаққа
қалмай бу йәрләргә егиз беналар, заводлар селиниши мүмкин. У чағда керәксиз санаәт
мәһсулатлири, ис-түтәкләр арисида бизниң бу гөзәл муһитимиз булғиниду. Шәһәр
арисида қеп қалған дәриялиримизда һазирқидәк шәрбәт сулар әмәс, бәлки жунда ақидиған болиду. Адәмләрниң тәҗавузчилиғи бәк қорқунучлуқ, оғлум. Сән буни
сәзмәйла қалисән. Әвлатлириң сән яшиған пакиз муһитни көрәлмәйду. Туғулупла
җаһан мошундақ охшайду, дәйду. Амалсиз уларниң искәнҗисигә чүшүп қалиду. Улар
бизни күнсири қистап кәлмәктә. Һәтта наһайити йеқинлап қалди. Биз әнди башқа
бир чиқиш йолини тапмисақ болмайду. Өзимизни өзимиз қутқузмисақ, бизни һечким
қутқузмайду. Җүр, сиртқа чиқайли. Саңа әнди дадаңниң қисмитини сөзләп беридиған
вақит келип қалған охшайду.
Анам мени әгәштүрүп сиртқа елип чиқти. Әтрап пүтүнләй ява от-чөпләр билән
толған. Һеч қандақ йол яки из чүшмигән кәңри дала еди. Бу дәрия бойидики егиз
ярдақлиқта еди. Бу йәрдә нәччә миңлиған кәптәрләр уга селип, әҗдат қалдуратти.
Астимиздила еқип өтидиған сүп-сүзүк дәрия сүйи бизгә йеқимлиқ әлләй нахшисини
ейтип берәтти. Нәзәримдә бу йәр җаһандики әң гөзәл, әң бехәтәр макан еди. Әгәр
адәмләр болмиған болса, биз мәңгү бәхитлик зиминда яшиған болаттуқ, һәй адәмләр,
силәр зади...
– Мана бу сениң маканиң. Мана бу әҗдатлириң яшиған зимин! Сениң боваң, дадаң
мошу маканни гүлләндүрүп, мошу кәптәрләр топиға башчилиқ қилип өткән. Шуңа,
бизниң уларниң арисидики инавитимиз жуқури. Шундақла үстимиздики жүкимизму
еғир. Мән сени дадаңдәк батур әзимәт болсун дәп, һәр күни таң сәһәрдә ойғинип,
нәччә йүз чақирим йәргә апирип, учушни мәшиқ қилдуримән. Қанатлириңниң күчини
ашуримән. Мускуллириңни чиңитимән. Әқил-зеһниңни ойғитимән. Һәр вақит сәгәк
турушни үгитимән. Сән һазир җисманий җәһәттин хелила пишип йетилдиң.
Әнди әқлий җәһәттин пишип йетилишиң керәк. Адәмләрдин һәр вақит сәгәк бол.
Улар йәрдә жүрсә, бизгә чиқалмайду, дәп ойлима. Милтиқ дегән нәрсиси арқилиқла
улар сени нәччә миң метр егизликтин моллақ атқузуветәләйду. Дадаңниң қандақ
өлгәнлигини биләмсән?
– Яқ, сиз маңа техи вақти әмәс дәп, ейтип бәрмигән.
– Әнди вақти кәлди. Мән нәччә күн илгирила бу йәрдә бир қанчә адәмниң
тимисқилап жүргәнлигини көрдүм. Демәк, уларниң бизгә көзи чүшти дегән гәп. Шуңа
улар йетип келиштин бурун, биз техиму бехәтәр макан тапмисақ болмайду. Дадаңму
дәл әшу адәмләрниң қолида җенидин айрилған.
– Ана, дәп бериңа, дадам немә болуп уларниң қолиға чүшүп қалған?
Анам бир пәс җим болуп қалди. Бәлким көңли бузулуватқанду, дәп ойлидим.
– Шу күни дадаң бир топ кәптәрләрни башлап, биз үчүн озуқлуқ издәп чиқип
кәткән. Адәттә биз, кәптәрләр, һемишәм өзимизгә хәтәр йәтмәйдиған озуқ-түлүк
мол җайларни таллаймиз. Дадаң кәптәрләрниң башламчиси болғачқа, бу еғир вәзипә
тәбиий һалда униң зиммисигә чүшкән. Дадаң шу чиқип кәткән бойи бир қанчә күнгичә
кәлмиди. Мән униңдин бәкла әнсирәп қалдим. Адәттә биз йерим күнлүктин ошуқ йол
болса, угилиримизни йөткәттуқ. Дадаңниң унчә узунға озуқ издәп кетиши мүмкин
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әмәс. Жүригим униң бир ховупқа учриғинини сезип турди. У чағда сән вә укилириң
әндила тухумдин чиққан едиңлар. Шуңа силәрни ташлап, дадаңларни издәп баралмидим.
Аридин бир қанчә ай өтүп, дадаң билән биллә кәткән бир кәптәр қайтип кәлди.
Шу чағдила қиясимниң тоғрилиғини, дадаңниң адәмләрниң қурған қилтиғиға чүшүп
қалғанлиғини билдим. Кейин униң аман қалған достлири бир-бирләп қайтип кәлди.
Бирақ дадаң шу кәткиничә кәлмиди.
Мән анамни жиғлап қаламдекин дәп ойлидим. Бирақ униң көзидә бир хил қәйсәрлик
нури чақнап туратти.
– Дадам немишкә қайтип келәлмәпту? – мән тәққазилиқ билән соридим.
– Дадаң дегән – кәптәрләрниң падишаси. Униңда шуниңға чүшлүк роһ болуши
керәк. Әгәр у өзини қоғдалмиса, бу кәптәрләр топини қандақ қоғдайду? Бир падиша
башқиларниң қуллиғи астида яшап, қандақму йәнә қайтип келип, бу топқа башчилиқ
қилалайду?!
Униң бирдин-бир йоли һәргизму башқиларниң қуллуғиға бойсунмаслиқ. Дадаң
адәмләр тәрипидин тутулуп, қәпәзгә солап қоюлғандин кейин бизниң, йәни ява кәптәр
шаһлар җәмийитиниң, адити бойичә тилини чишләп үзүвапту. У бир дәқиқә болсиму, қәпәздә яшашни өзигә рава көрмәпту. Қәпәз униң қизил қени билән жуюлупту.
Дадаң адәмләр селип бәргән дан-суни ичмәй-йемәй, топ-тоғра бир һәптә яшап, ахири
уларниң қолида батурлуқ билән қаза бопту. Мана, бу биздики һәқиқий әркинлик роһи,
оғлум. Сәнму дадаңға охшаш мәңгү әркинликниң қоғдиғучиси бол!
– Ана, дадам немә үчүн башқа кәптәрләрдәк пурсәт тепип қечип кәлмигән?
– Дадаң балилириниң қул болуп қелишини халимайду. Улар дадаңни тутувелип,
уни башқа кәптәр билән җүпләп әвлат қалдурмақчи болған. Бирақ дадаң һәргизму
кейинки әвлатлири үчүн мундақ номуслуқ яшаш муһитини қалдурушқа виждани йол
қоймиған.
Сән чүшүмдә көргән кәптәрләр дәл балилирини қуллуққа ташлап, һаятини сақлап
қалған кәптәрләрниң әвлади, балам. Улар һазирға қәдәр адәмләрниң қолида роһий
қуллуқта яшаватиду. Мундақ яшиғандин, өлүм миң әвзәл.
Сән дәл әшундақ батур кәптәрниң пәрзәнди. Сән мәңгү мошу роһни унтуп қалма.
Анамниң сөзлири роһумда узаққичә зил-зилә пәйда қилди. Шундақ бир батур
дадиниң пәрзәнди екәнлигимдин чәксиз шатландим. Маңа тегишлик болған интайин
иптихарлиқ, бәхитлик бир роһниң тенимдә бирдинла баш көтәргәнлигини һис қилдим.
Пүтүн қәлбим, вуҗудум күч вә иптихарға толди. Қәлбимдики барлиқ муһәббәт билән
анамни мәккәм қучақлидим.
– Барғин, балам, сени әлгә, кәптәрләр топиға беғишлидим. Улар башсиз қалмисун.
Йеқиндин бери адәмләр бизни һәр хил йоллар билән тутуп кетиватиду. Шуңа сән биз
үчүн техиму бехәтәрлик макан тап. Хош, балам!
Қанитим анамниң көз яшлири билән һөлләнди. Көргән чүшлиримниң мошундақ
бир сәпәрниң бешарити екәнлигини чүшәндим. Һәргиз адәмләрниң қилтиғиға чүшүп
қалмаймән, дәп ойлидим.
Наһайити узақ учтум. Башқа еқин бойлап учтум. Кейин бир мәһәллигә кирип
қалдим. Бу мән чүшүмдә көргән һелиқи мәһәллә әмәс еди. Һәм униңдәк қорқунучлуқму
көрүнмәтти. Бирақ мән шундақ болсиму, униңдин һәзәр әйләп, наһайити егиз учтум. Қанитимда йетәрлик күч бар еди. Қулиғимға әнди адәмләрниң шавқуни әмәс,
бәлки шамалларниң ғур-ғур соққан авази аңлинишқа башлиди. Мән бу учушум-
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да өз нишанимдин бәк жирақлап кәтсәм болатти. Әгәр бәк узап кетидиған болсам,
бизниң көчүшимизгә тәсир йетәтти. Растини ейтқанда, мән анамниң көчүш тоғрилиқ
пикригә анчә қошулматтим. Бизниң маканимиз наһайити егиз ян бағри тик қияниң
үстидә еди. У йәргә адәмләр түгүл, учар қушларму тәсликтә қоналатти. Биз әвлаттинәвлатқа шу җайда макан тутуп, бехәтәр яшап кәлгән туруп, әндиликтә көчмәкчи
болувататтуқ. Адәмләрниң шунчилик қудрәтлик болуши натайин. Мана, мән һазир
адәмләрниң үстидә учуп кетиватимән. Һеч қандақ хәтәрни сәзмидим. Бәлким, анам
зиядә сәзгүрлишип кәткән болса керәк.
Кәч кирип, әтрап гугум қараңғулиғи ичигә ғәриқ болди. Бир күн учуп һарғинлиқ
йәткән еди. Гәрчә адәмләр бар бу йәргә қонуш оюм болмисиму, бирақ қараңғуда
нишандин адишип қалмаслиқ үчүн арам алмисам болматти. Җәнуп, шимал, ғәрип
тәрәпләрни күзитип болдум. Бу йәрләрдә биз яшиғидәк бирәр яхши макан учримиди.
Бәлким, бәк егиз учувәткән болсам керәк. Әтә шәриқ тәрәпни айлинип, пәс учушни
көңлүмгә пүктүм.
Кечә юлтузлири үстүмдә чақнап туратти. Мән мошундақ гөзәлликкә толған бир
дунияда ундақ қорқунуч ичидә яшашниң толиму ахмақлиқ екәнлигини һис қилдим.
Аста-аста пәсләп, бир дәрәқ үстигә қондум. Әтә қандақ мәнзирә ичидә туридиғанлиғим
намәлум еди. Мән һәддидин зиядә еһтиятчанлиқ қилип, егиз учувәткәчкә, көңүлдикидәк
бир макан техи учриталмидим. Шуңа әтә усулумни өзгәртип, пәсирәк учушни ойлидим.
Муңлуқ бир аваз шерин уйқумни бузувәтти. Һарғинлиқ ичидә шунчә шерин ухлап кетиптимән. Бир топ кәптәр әтрапимда учуп жүрәтти. Уларниң қанитидин муңлуқ
аваз келәтти. Мән һәйран қалдим. Улар бәәйни маңа охшаш кәптәрләр еди. Турупла
улар мән чүшүмдә көргән кәптәргиму охшап қалатти. Турупла охшиматти. Түнүгүн
бир күн һеч немә йемәй учқачқа, һазир қосиғим ечип кәткән еди. Мән улардин бу
йәрдә бехәтәрирәк бир отлайдиған йәрниң бар-йоқлуғини соримақчи болдум. Улар
йөнилишни өзгәртип, бирдинла мәһәллә сиртиға қарап учушқа башлиди. Мәнму
уларниң кәйнидин әгәштим.
– Нәгә барисиләр? – арқидарақ қалған бирсидин соридим.
– Хаманға.
– У йәрдә немә қилисиләр?
– Дан издәймиз.
– Дан дегән йәйдиған нәрсиму?
У маңа худди ят бир мәхлуққа қариғандәк, ғәлитә чәкчийип қарап қойди.
– Сән ява кәптәр екәнсәндә?
– Шундақ. Мән Бөлҗүргән сайдин кәлдим!
Мән кәптәрләргә әгишип хаманға чүштүм. Бу җайда адәмләрниң қариси
көрүнмәтти. Башқа кәптәрләрниң хатирҗәм турқиға қарап, мәнму хатирҗәм һалда
қосақ тойғузушқа башлидим. Сиртқи дуния һәргизму анам ейтқандәк, ундақ хәтәр
билән толған әмәс еди. Хатирҗәм һалда алдимдики йоған бир тал данға боюн узаттим.
Шиддәт билән етилип кәлгән бир хил күч канийимни келип боғди. Наһайити тезликтә
көтирилип, өзәмни чәткә алмақчи болдум. Бирақ намәлум бир күч мени йәнә шунчә
тез йәргә тартип чүшти. Өзәмни һәр тәрәпкә урушқа башлидим. Кәптәрләр гүрридә
көтирилип учуп кетишти. Ахири һалсизлинип йетип қалдим. Бу мән чүшүмдә көргән
һелиқи мәнзиригә бәк охшатти. Адәмләрниң қолиға чүшүп қалдимму, немә? – дәп ой-
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лидим. Бирақ, һазир йеқин әтрапта һечким көрүнмәтти. Бир чағда икки адәм туюқсиз
йенимда пәйда болуп қалди.
Аһ, адәмләрниң қолиға чүшүптимән, – дедим мән. Бирақ улар мениң бойнумни
сиқип турған ғайәт зор күчини бошатти.
– Ява кәптәркән... – деди уларниң ичидики яшларниң бири.
– Мәккәм тут, қечип кәтмисун, қанитини боғуп қояйли, – улар бирликтә қанитимни
боғушлап, андин бойнумдин тутуп көзлиримгә қарашқа башлиди.
– Вай, бәк есилкән, таза амәт кәлди, – чоңирағи мени қолиға елип қарап кәтти.
– Буниң бизгә қилчә пайдиси йоқ, қоюветәйли. Қара, аллибурун тилини чишләп
үзүвапту. Мундақ кәптәргә учрап қалғанда қоювәтмәй, амал йоқ. Адәттә кәптәрләрниң
башчилири шундақ болиду.
– Һеч болмиса, уни бир уга көпәйтивалайли.
– У әнди өлүп кәткичә қаршилишиду.
– Қарап туруп қоювәтмәмдуқ? – деди яширақ адәм.
– Ихтияриң, бирақ һәйәл өтмәй, сөзүмниң растлиғини билип қалисән. Мәнму
мошундақ бир кәптәрни тутувалған. Дәсләптә қоюп беришкә көзүм қиймиди. Бир
һәптидин кейин өлүп кәтти.
– Мән буни чоқум көндүримән, – деди у.
«Һәргиз қолуңға көнмәймән. Бир амал қилип, чоқум қечип кетимән», дәп ойлидим
ичимдә. Анамниң сөзини есимда тутмай, бу күнгә қалғинимдин толиму номус һис
қилдим. Күч билән жулқинип, униң қолидин бошап учуп чиқтимдә, бирақ, йәргә гоя
бир парчә чалмидәк, поккидә чүштүм.
– Касапәт, һелиму қанитиңни боғуп қоюптимән. Болмиса, қәйәргә кетип қалар
едиң? – дәп у мени халтидәк бир нәрсигә солап нәгиду елип барди. Андин қанитимни
мәккәм қамаллап, симдин тоқулған бир торниң ичигә солавәтти.
– Ач қалған охшайсән. Болмиса бир тал данни дәп, мениң қисмиқимда палақлап
ятматтиң... У қәпәзгә бир сиқим данни чечип, су қуйди. Кәптәрләр гүрридә жиғилип,
данни йейишкә башлиди, бирақ мениң өчмәнлигим шу дәриҗигә йәткән едики,
мүмкин болса һазирла қәпәзгә үссүп, өлүвалғум келәтти. Бирақ қанитим бәк чиң
теңиветилгән болғачқа, мидирлалмидим. Аһ, өйдин айрилип бир күн болмай турупла,
адәмләрниң қолиға чүшүп қалдим. Һә, анам бу һалимни көрсә, немә дәп ойлап қалар?
Һалсиз һалда покинимни йәргә қоюп яттим. Чүшүмдә анамни көрүптимән. У көп-көк
асман бошлуғида туруп, мени йениға чақириватқидәк. Турупла йенимда дадам пәйда
болуп қапту. Униң көркәм қамитигә толиму һәвәсим кәлди. Улар мени чақириғандәк
қилди. Бәлки қулиғимға шундақ аңланғанду. Мән уларға қарап учтум. Учқансири
улар мәндин жирақлишивататти. Учуверип ағзим қуруп кәтти. «Ана, су!» дәп охинип
кәттим.
Бешимда һелиқи адәм сөзләвататти.
– Бу бәк җаһил кәптәркән. Бәш күн болди һеч нәрсә йемиди.
– Уни баққанниң пайдиси йоқ демидимму? – Бу һелиқи күндики чоңирақ киши еди.
– Әнди мундақ туривәрсә, өлүп қалиду. Униңдин көрә балилиримға шорпа қилип
берәй.
– Униңдин қанчилик шорпа чиқмақчи. Бәлки әнди йесәң, саңа зиян қилип қелишиму
мүмкин. Яхшиси қоювәт. Мундақ есил сортлуқ кәптәрни қарап туруп өлтүрүп қойсақ
болмайду.
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– Бирақ уни қоювәтсәкму бизгә һеч қандақ пайдиси болмайдудә?
– Һазирму бәри бир пайдиси йоқ.
– Баштила шорпа қиливетидиған гәпкәндуқ.
Мән пүтүн вуҗудумдики күч-қувитимни жиғдим. Көккә қарап учмақчи болдум.
Бирақ сим тор қәпәз йәнила йолумни тосап туратти. Мән нәччә күндин униңға өзәмни
туруп, уни бөсүп өтәлмәслигимгә көзүм йәткән еди. Лекин вуҗудумда азирақ күч
жиғилип, әслигә кәлгән һаман униңға ташлинип бақаттим. Мән бөсүп өтмәкчи болған
бу сим тор наһайити қудрәтлик ясалған еди. Униңға адәмләрниң йүксәк әқил-парасити
җәмләнгән болуп, униңдин сирттики барлиқ әркинликни көрүп турғили болатти.
Бирақ униңға һәргиз еришкили болматти. Чүнки яшаш шәкли охшиматти. Бу
торни тоқуған адәмләрниң нийити шундақ қара һәм бағри шунчилик қаттиқ еди. Өз
әркинлиги үчүн тинимсиз күрәш қиливатқан кичиккинә җанниң җасарити уларни
қилчә тәсирләндүрәлмәтти. Әнди уларға қилчә пайдам тәгмәйдиғанлиғини билип турупму, мени роһий қуллуққа алмақчи болатти. Җандин башқа һеч немә қалмиған бу
кичиккинә җисмимни қийнаш арқилиқ өз мәхситигә йәтмәкчи болатти.
Әң қәбиһ йери, улар мени өләй дәпму өләлмәйдиған һаләткә кәлтүрүп қойған еди.
Ичимдә шундақ нида қилаттим: Әй, әркинликниң қатили болған рәһимсиз адәм, йә
мени өлгили қой, йә болмиса әркинлигимни бәр!
Туюқсиз тонуш бир һид бурнумға урулди. Вуҗудумға бирдинла күч жиғилди.
«Ана!» мән һаяҗан ичидә бешимни көтәрдим. Анамниң көзлири бир хил җиддийлиқ
билән чақнап туратти. У мениң жулунған қанитим, саңгилап қалған тумшуғум,
пүрлишип, әски кигиздәк болуп кәткән қанатлиримға бир хил ечиниш илкидә қариди.
– Ана, кәчүрүң. Ишәнчиңизни йәрдә қойдум. Мән һәргиз сизниң пәрзәндиңиз
болушқа лайиқ әмәсмән... – мән гунакарларчә бешимни әгдим. Вуҗудум номус
күчидин өртинип кәтти. Немишкиду анам кәлгичә өлүвалмиғинимға ечиндим.
– Яқ, сән өзәң қилалайдиған ишниң һәммисини қилдиң. Әнди уни ахириға чиқар.
– Бирақ, ана, мән бир мәһбусқа айлинип қалдим.
– Мән сени әркинликкә ериштүрүш үчүн кәлдим.
– Бирақ мениң әнди әркинликкә чиққум йоқ. Мән әнди бу әптим билән һәргизму
сизниң балиңиз болушқа лайиқ әмәс...
– Мән саңа әркинлик елип келимән, балам. Сән йәнила мениң батур балам
болусән. Сән һәргизму қулларчә әмәс, батурларчә өлүшүң керәк! – анам шундақ дәпла
боғузидики данларни яндурди. – Бу зәһәрлик бөлҗүргән. Сән буни йесәңла уларниң
қуллиғидин азат болисән. Шундақла җәмийитимизниң абройиниму сақлап қалисән.
Есиңда болсун, әркинликни мәңгү һисдашлиқ арқилиқ қолға кәлтүргили болмайду.
Униң үчүн қан аққузуш керәк! Қени, тумшуғуңниң йеқин әкәл.
Мән анамниң қәтъийлик билән чақнап турған көзлиригә ахирқи қетим тикилдим. У шунчилик хатирҗәм, шунчилик қәйсәр еди. Мән пучулуп саңгилап қалған
тумшуғумни униңға тәңлидим. Бу әркинлик үчүн қурулған тосақларниң қурваниға
айлинип кәткән әң қудрәтлик қуралим еди. Бирақ у рәһимсиз тосақни чоқилаверип,
ахири сунуп, мошундақ һаләткә қелип қалған еди. Зәһәрлик бөлҗүргән вуҗудумда
бир әркинликниң җарчиси болуп орунлашти. Әң ахири әркин өлүш пурситигә егә болдум, дәп шатландим. Роһум бир хил азадилиқ ичидә һаяҗанлинишқа башлиди. Дуния
йәнила гөзәл еди. Булуңдики бир топ кәптәрләр маңа һәйранлиқ билән қарап туратти...
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Һ әнипә САЛИХОВА

Һенипә Салихова 1939-жили Ғулҗа шәһиридә туғулған. 1952-жили
Үрүмчи педагогика институтиға чүшүп, мәзкүр билим дәргаһини 1958жили тамамлиған. Һ. Салихова Кеңәш елиға көчүп чиққандин кейин,
1967-жили Әнҗан Дөләт педагогика институтиниң тил-әдәбият факультетини түгитиду. Шаирә узақ жиллар давамида институтта оқутқучи хизмитини атқурди.

Тарим

Әвлатлирим авазиға сән өзәң тәңкәш.
Тарим, хәлқим шатлиғиға, дәртлиригә

Әзим дәрия, ойғақ дәрия, әй, әзиз дәрия,
Уйғур хәлқи меһри сәндә, әй, қедим
Тарим.
Хиялимда сени әсләп, бақсам мәһлия,
Һеч қачанда тәндин кәтмәс қувәт,
мадарим.
Ана шәһрим Қәшқәримниң өзәң әркиси,
Есиңдиму, қирғиғиңда яйрап кәзгиним,
Салқин бәргән орманлириң йешил
яприғи,
Ядимдидур қирқиғиңдин чечәк үзгиним.
Уйғур хәлқи дил сирида сени толтурған,
Сулириңда көрдүм әнди долқунлуқ
өркәш.
Хәлқим җими тосқунларни сәндә
ағдурған,
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һәм,
Аһаңдашсән қошақлирим, дастанлиримға.
Долқунлириң чалған дилбәр сазлириң
билән,
Көтирисән мени шеирийәтниң
асманлириға.
Аһ, бир чағлар ана дәрия – Тарим дәрияси,
Долқуниңни қиз чечидәк өргиним әстә.
Гүл әвәттим, ал қизиңниң бу бир соғиси,
Қайнақ меһриң яшар һаман жүрәктә –
һиста.
Ал бу гүлдин баһариңда көкәрсун бағлар,
Қериндашлар салам йоллар шу гүл
қетида.
Башлирини йәнә мәғрур көтәрсун тағлар,
Хәлқим камал тапсун достлуқ садақитидә.
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Шаир вә дәрия

Җананиңға җан болай мән, бегим!
Өртәнмисәң сөйгүдин әгәр,

Дәрия шақирайду кечә вә күндүз,

Һаят татлиқ сезилмәс әсла.

Күмүч долқунида қирғақни сөйүп.

Сөйгү билән һаят җилвигәр,

Түн бойи сөзлишәр көктә ай, юлтуз,

Сөйгү билән көркәмдур дуния.

Шақирақ дәрияға сирлирин төкүп.

Сөйгү җамин туттум қолуңға
Сөйгүмни ал,

Қисмитидин охшар дәрияға шаир,

Болсун һәмрайиң.

Түн бойи у бедар илһам қойнида.

Гүлдин паяндаз салай йолуңға,

Һаят долқунида у үзәр маһир,

Һеч болмисун дилиңда зариң.

Адәмләр тәғдири униң бойнида.

Көңүлдә сөйгү – мәңгү у мәшъәл.
Вападар билән бу һаят гөзәл,

Миллион жиллар шундақ ақар бу дәрия,

Саңа атап язимән ғәзәл!

Һаман шақирайду күмүч рәң маҗан.

Ал қолуңға алтун пиялә!

Шаир иҗадиға охшайду дәрия,
Иҗади яшайдиған замандин заман.
Дәрия шақирайду түн бойи бедар,
Шаир дәрия кәби ойғақтур ойғақ.
Жиллар, әсирләрни қоғлишип әйләр,
Шаир шеирлирин мәңгү нур-чирақ.

Ал қолуңға алтун пиялә
Ал қолуңға алтун пиялә,
Сөйгүм ишқи билән толтурай.
Тамини тартқин қилмай көп налә,
Вапалиқ дилни шат күлдүрәй.
Сөйгүм бәрсун көзлириңгә нур.
Җананиңға җан болай мән, бегим.
Сән дилимға арам вә һөзүр,
Келәр сени Қуяшим дегүм,
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Аял қәлбини очуқ билгән
ким
Шеирлиримни оқуған һәр ким,
Мени сөйгү гадаси дәйду.
Бәзиләр тиничсиз, бәзиләр пәқәт җим,
Язмиши – жүрәк наваси дәйду.
Һәммисини ейтсам түгимәс,
Дилдики от, йошурун сирдин.
Соримаңлар ейталмаймән бәс,
Аял қәлбини очуқ билгән ким.
Немә десә десун наданлар,
Тоқушса һәм мәйли кинайә...
Пәқәткинә висали дәмләр,
Рәнҗимисә ярим купайә...
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Җәмшит РОЗАХУНОВ

Җәмшит Розахунов 1950-жили Алмута вилайити Челәк наһийәси
Байсейит йезисида дунияға кәлгән. У Краснодар шәһиридә Йеза егилиги
институтини тамамлайду. Әдәбият мәйданиға 1965-жили кәлгән талантлиқ
шаирниң «Йоллар түгимәйду», «Тәшналиғим», «Аққулар қайтқанда»,
«Ой тамчилири», «Кәңликни кинәймән» кәби ондин ошуқ топламлири
шеирийәт мухлислири тәрипидин иллиқ қарши елинип кәлди.

Өз вәтиним болғанда...

Болғанда өз дөлитим.

(Чәт әлдә яшаватқан уйғур
шаириниң хети)

Бу җаһанниң кәңлиги,

Азат болмай сезилмәс,
Өз йериңдә билинмәс,
Өй-җайиңниң дәңлиги,

«Әй, дилим, қайғурмиғин көп,

Җа болматти хәлқимниң,

Кәлгүсиң парлақ болур.

Башқиларға тәңлиги,

Ниспи ай болса қараңғу,

Өз Вәтиним болғанда,

Ниспи рошән ақ болур...»

Болғанда өз дөлитим.

Нимшеһит.
Ғәш салмайду көңүлгә,
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Қайрилматти қанитим,

Тартқан азап-җапариң,

Айниматти амитим,

Өкүндүрмәс өмүргә,

Таш йолларда тешиқап,

Өткән әйип-хатариң,

Путлашматти боз етим,

Тиңшисиму мөртидә,

Өтмәс едим тәғдиргә,

Қалмас йәрдә давариң,

Налә қилип сан қетим,

Өз Вәтиним болғанда,

Өз Вәтиним болғанда,

Болғанда өз дөлитим.
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Ой-сиримни ейтаттим,

Кериги бар шор яхши,

Гуман қилмай әйничә,

Дәйсән йоруқ дуниядин,

Тулпаримни көңүлниң,

Қандақларчә гөр яхши,

Қояр едим мәйличә,

Өз Вәтиним болғанда,

Пәләк чәрхи бақматти,

Болғанда өз дөлитим.

Бизгә дайим кәйничә,
Өз Вәтиним болғанда,

Көргән йәрдә болматтуқ,

Болғанда өз дөлитим.

Көрүнгәнниң бозиги,
Бөлүнәтти барға тән,

Қачмас еди кейиги,

Суниң лай һәм сүзиги,

Мән ишәнгән тағларниң.

Билинмәтти дәрт болуп,

Учмас еди булбули,

Тәғдирниң бар йезиғи,

Гүл ечилған бағларниң,

Өз Вәтиним болғанда,

Болмас еди азави,

Болғанда өз дөлитим.

Жүрәктики дағларниң,
Өз Вәтиним болғанда,

Өтмәс едуқ қисилип,

Болғанда өз дөлитим.

Кәтмәс едуқ бесилип,
Турмиғанда һемишәм,

Әрниң қәдри билинәр,

Қанат-қуйруқ кесилип,

Қалған чағда әсқетип,

Ят-өзлигиң кәтмәтти,

Әлниң қәдри билинәр,

Чәт жутларда сезилип,

Әр йәткәндә яш етип,

Өз Вәтиним болғанда,

Жүрмәс еди һеч қачан,

Болғанда өз дөлитим.

Чач орниға баш кетип,
Өз Вәтиним болғанда,

Беғиңға яз келәмду,

Болғанда өз дөлитим.

Һойлаңда қиш – қар туруп,
Имканиң кәң боламду,

Ғулач болуп ғеричиң,

Маңар йолуң тар туруп,

Етәк болар яқилар,

Сөз қилматтим ечинип,

Қалмай жүгән серишиң,

Йоқлуғиңни бар туруп,

Бешиң көккә тақилар,

Өз Вәтиним болғанда,

Қәдирлинип аз ишиң,

Болғанда өз дөлитим.

Йоқ нәрсәңни бар қилар,
Өз Вәтиним болғанда,

Дәриялирим тартилип,

Болғанда өз дөлитим.

Соғулматти булақлар,
Қисқа йолум узирип,

Пәга тәгмәс сарайдин,

Йеқинлатти жирақлар,

Һашқиндики төр яхши,

Җававини тапатти,

Дериги йоқ йәр-җайдин,

Азави көп сорақлар,
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Өз Вәтиним болғанда,

Гөзәллиги һаятниң,

Болғанда өз дөлитим.

Сезиләтти башқичә,
Әвзәллиги яшашниң,

От-сүйигә кирәттим,

Сөз болатти башқичә,

Әқидәмгә сий күтмәй,

Һәтта мошу шеирим,

Еғирини сөрәттим,

Йезилатти башқичә,

Йеғиримни көрсәтмәй,

Өз Вәтиним болғанда,

Пәрһат болуп түзләттим,

Болғанда өз дөлитим.

Теғини баш төрәтмәй,
Өз Вәтиним болғанда,

Униң келәр йолиға,

Болғанда өз дөлитим.

Тикип үмүт көзини,
Яшаймән та пүткичә,

Қарап яшаш тәс һәтта,

Дилниң бәрдаш, төзүми,

Қериндашниң көзигә,

Роһум билән қайтимән,

Басалмайсән һәммини,

Көрмәй кәтсәм өзини,

Дост-қаяшниң үзигә,

Өз Вәтиним болғанда,

Иккилиниш болматти,

Болғанда өз дөлитим.

Ейтилған һәқ сөзигә,

***

Өз Вәтиним болғанда,

Кетәйму жираққа,

Болғанда өз дөлитим.

Көк майсә, қир яққа,
Учайму көккә йә қуш болуп,

Болған үчүн алдиңда,

Булаққа қетилсам,

Жүрәктики сирим паш,

Булутқа четилсам,

Қойма дәрткә дост-қаяш,

Күләрму жүригим хуш болуп?!

Қақма чәткә қериндаш,
(Һәқни ейтип кәйнидин,

Сахтилиқ, җалиқтин,

Әймәнмәттим алдираш...)

Мән тойдум, ялиқтим,

Өз Вәтиним болғанда,

Қутулуш амали бармекин?

Болғанда өз дөлитим.

Имкан тәң девиди,
Җаһан кәң девиди,

Деңиздики кишидәк,

Йә бизгә кәлгәндә тармекин?!

Суға тәшна болматтим,
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Башқилар ат мингәндә,

Аридин қақмайду,

Мән пиядә қалматтим,

Алийип бақмайду,

Бурунирақ ечилип,

Көрмәйду бирақта өзидәк,

Алдирашлиқ солматтим,

Ичиңдин сизилип,

Өз Вәтиним болғанда,

Жүрисән сезинип,

Болғанда өз дөлитим.

Оғузға тоймиған қозидәк...
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Көрүнсәң йол бәрмәс,
Сүрүнсәң қол бәрмәс,
Қарисаң ятлиқтин халидәк.
Бәзидә өзигә,

Биз үчүн кәмтарлиқни несип көргән, –
Тәбиәт бир нәрсини ошуқ бәргән.
Уларниң һәммисини нисби тәңшәп,
Шаирлиқ бәхтимизгә қошуп бәргән!

Яхши гәп-сөзигә,
Ишинип қалисән балидәк.
От-суниң ичидә,
Қанаәт күчидә,
Әйтәвир күн өтүп бариду.
Җалиқни һар елип,
Дунияға җар селип,
Келимән...
Үн пүтүп бариду...

Шаирлиғим
Шаирмән – херидари, дериги бар,
Атақниң маңа немә кериги бар?!
Баримчә қәдирлигән хәлқим билән,
Артуқчә әзизлигән зериги бар!
Өзгичә болушни, раст, қилдим һәвәс,
Байлиқни бирақта дост тутқан әмәс.
Дөлитиң қанчә һаҗәт дәйсән маңа –
Назук – дил,
Сөзгә – дадил,
Арманпәрәс!!!
Тәғдирим – тәлийимгә пал ачмидим,
Һеч кимдин һаятта йол талашмидим...
Мәнсәптә хелә йәргә йәттим, амма,
У – маңа,
Мән униңға ярашмидим!..
Қәдримни чиқармиса елим йоққа,
Немәм бар сәҗдә қилип улуқлуққа?!
Сәрапқа көз-жүрәкни алдиғичә,
Көкрәкни тутқан әвзәл номус-оққа!

...Шу бәхит қуши қонса бешимизға,
Жиғилип келәр бәри қешимизға...

Изгүлүккә сүйинип жүргиним
бар
Талай бала-қазани көргиним бар,
Һәм өмүрниң пәйзини сүргиним бар.
Әл-жут билән көйинип болмас ишқа,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
Техи һаят сирини биләлмидим,
Бойнумдики қәрзимни төләлмидим.
Оюмдики сөзүмни дәләлмидим,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
Барға шүкри әйлидим, йоқни издәп,
Ялғуз қалған чеғим көп һәқни сөзләп.
Өзәм өксүп турғанда ятни бәзләп,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
Жүригимгә хиянәт патқандиму,
Аһанәттин баш тартип, қатқандиму.
Дост-дүшмән тәң көкимни сатқандиму,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
Рәнҗисәмму, һаяттин кәчкиним йоқ,
Чиққан чоққа, пәлләмдин чүшкиним йоқ.
Көкригимдә от йениқ – өчкиним йоқ,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
Аста пүтүп барсиму вақтим мениң,
Тозмай келәр роһтики тәхтим мениң,
Келиду дәп бир күни бәхтим мениң,
Изгүлүккә сүйинип жүргиним бар!
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Шәһәрдики қәләмдаш
достларға
(һәзил-расти арилаш)

Бағларда силәр
Сеғинған булбул нахшиси,
Етизға чиқсаң,
Қайтисән яйрап, дәм елип.

Келиңлар достлар,

Ейтқандин көрә,

Жутумға келип кетиңлар,

Көргәндин йоқтур яхшиси,

Мәңгүлүк әмәс,

Келиңлар кашки

Пурсити мону һаятниң.

Икки-үч күнгә ғәмсинип.

Тәлмүргән көзи,
Көңлини хурсән етиңлар,

Сирим йоқ ахир

Топидин қалған

Силәрдин сақлап йошурар,

Чәттики бир Аққанатниң.

Әзбирайи худа,
Шәһәргә көңлүм тартмайду.

Маңлайға язған

Қәвәтлик өйләр

Язмиши болар тәғдирниң,

Ичидә демим қисилар,

Туғулуп өскән

Көп жүрүп қалсам,

Йеримни қиймай келимән.

Көксүмгә жүрәк патмайду.

Ғайип бир қудрәт
Күчиму яки сехирниң,

Расти шу, достлар,

Мән униң һөсни,

Ят маңа чуқан, дағ-дуға,

Меһригә тоймай келимән.

Пайдисиз талаш,
Орунсиз тартиш, қеқишлар...

Туйиғим сағлам,

Басқандәк болар

Яридар әмәс қанитим,

Бәзидә тирик җадуға,

Узаққа чепип,

Мәңситмәй қарап,

Чидаймән учуп жираққа.

Тәңситмәй күлүп беқишлар!..

Чигилгән болса
Жутумға бәхит-амитим,

Мениңдин көпрәк

Мән уни издәп

Униңға силәр йеқинрақ,

Беришим керәк қаяққа?

Өмрүңлар өтүп
Бариду әшу қайнамда.

Чөмүлсәм өстәң,

Бир тоғра җавап

Чаңқисам булақ сүйи бар,

Үстидә турса миң сорақ,

Йешилзар қойни

Қаймайду дегән

Шатлиққа дилни бөләйду.

Бешиңни өзи қаймамда?!

Болмиши мүмкин
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Жутдашниң бәри херидар,

Камдидар болуп

Жиқилсам амма

Кәттиңлар бәлким шуңлашқа,

Қолтуқтин тутуп йөләйду!..

Бөлдиму яки
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Һәр яққа бизни көз қараш?!

Яхшиғу достлар

Тақәт йоқ бәзән

Бир-бирин жүрсә иззәтләп.

Сөзини достниң аңлашқа,
Қулаққа қисмас

Күтмишим мүмкин,

Гепиңни бәзән дост-қаяш?!

Силәрни төгә, ат союп,
Баримни қоюп

Ейтмиған билән

Сийлашқа бармән бирақта.

Тил йерип көпниң алдида,

Көңүлдин кәтсун

Көңүлдә қелип

Орниған рәнҗиш, дәрт-көйүк,

Азаплап жүргән параң җиқ.

Турмушниң ғеми

Санайду бүгүн

Түгигән әмәс һеч вақта.

Өзини һәр ким бир худа,
Азийип барар

Келиңлар, достлар!

Өз ара һәмдәм, ярамлиқ!

Мени бир хошал қилиңлар,
Издәшкән әвзәл...

Йезида туруп,

Бир йәргә йәтти йешимиз.

Арилап келип кәтсәмму,

Банида ойнап,

Һәммини көрүп,

Ечилип қалсун дилиңлар,

Бәрини билип жүримән.

Қошулуп қалсун

Бәзиңни қоллап,

Бөлүнүп жүргән бешимиз!..

Бәзиңни сөкүп өтсәмму,

Ақ тиләк билән,

Қәдриңгә йетип,

Пак нийәт билән келиңлар!

Сөзиңни қилип жүримән.
***
Келиңлар, достлар,

Достлар! Мениң бәхтимни тиләмсиләр?

Жутумға келип кетиңлар,

Аз болсиму, қәдримни биләмсиләр?

Һәр қетим униң
Болмайду имкан чариси.

Яхши сөзниң ғериви болуп жүрсәм,

Көңүлгә үмүт,

Көңүл бөлүп қойсаңлар өләмсиләр?

Иссиқлиқ селип қайтиңлар,
Йеқинлап қалсун,

Бағриңларға басмастин чәттә қоюп,

Жирақлап барған ариси...

Башқиларни һемишәм йөләмсиләр?

Зәрдилик сөзләп,

Өз топидин айрилған аққуш охшаш,

Болмисун тәгәш өткәнни,

Ялғуз жүрүп җорисиз өл дәмсиләр?

Қулаққа әнди
Хуш яқмас ғевәт, өсәк гәп.

Сезимимни оғилап турмуш ғеми,

Халаймән пәқәт

Төзүмимни тоздуруп келәмсиләр?

Чирайлиқ келип-кәткәнни,
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Ейтиңлара, мениң бар әқидәмни,

Достлар охшаш олишип,

Йә болмиса жиғип бир төләмсиләр?

Өтәйличу яхшиларға болишип.
...Бизгә чиқар егизликләр йетиду,

Қетиларға тәққаза бу җенимни,

Жүрмисәкма чоққиларни талишип...

Етибарға өлгәндә бөләмсиләр?
Шунчивала бебаһа достуңларға,
Мунчивала бепәрва боламсиләр?..

Егизликләр
Үзүлгәндә тәнниң мадар-дәрмини,
Өз қойниға алар бир күн йәр мени.
Шуңа саңа интилимән, егизлик,
Ахирәтниң кәлгичә шу пәрмини...
Әзәлдинла маңа йолуң бәлгүлүк,
Йә чәксизлик,
Йә болмиса мәңгүлүк.
Иккисини арман қилған бәндимән,
Нахша, һаят отлирида тәң көйүп.
Һаҗәт әмәс башқиларниң амити,
Көктә пәрваз қилған қушлар қанити.
Чиқидиған егизлигим бар мениң,
Кәлгән чағда күткән вақит-саитим...

Сән нәдин билисән...
Шатланған чеғимда һәмдәм болмисаң,
Сән нәдин билисән дәрдимни мениң?!
Дилимни чүшинәр адәм болмисаң,
Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!
Көңүл, көз қирини салмастин туруп,
Мәсләкдаш, сирдишим болмастин туруп.
Ечилип, йә биргә солмастин туруп.
Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!
Җәннәтни көзлисәм – дозаққа тартсаң,
Илпәтни излисәм – ят яққа тартсаң.
Мән баққа йүзләнсәм – чөл, таққа тартсаң,
Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!
Мән қонған шахларға қонғуң кәлмисә,
Қолумни елип, қол сунғуң кәлмисә.
Достум, йә дүшминим болғуң кәлмисә,
Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!

Аваримән өз чоққамға чиқай дәп,
Егизликләр сирин шунда уқай дәп.

Етирап қилмастин бару-йоқумни,

Өзәмгә хас – мәңгүлүкни яритип,

Әтива қилмастин ишқу-зоқумни,

Өзәмгә хас – чәксизликтин бақай дәп.

Сийлашни билмисәң сөзи муқумни,
Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!

Күндиликтә көрдүм амма көпини,
Егизликтин башлар дайим гепини.

Әл үчүн виждандин көйүп өтмисәң,

Кимләрдинду бүйүкләрни қизғинип,

Өзгини әзизләп, сөйүп өтмисәң.

Чалма атмақ болар тапса епини...

Өзәңниң кимлигин туюп өтмисәң,

Һәй, адәмләр!
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Сән нәдин билисән қәдримни мениң?!
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НӘЗМ

Чимәнгүл АВУТ

Чимәнгүл Авут 1973-жили Қәшқәр шәһиридә зияли аилисидә туғулған.
У Қәшқәр педагогика институтиниң филология факультетини пүтәргән.
Һазир Қәшқәр «Уйғур нәшриятида» тәһрир болуп ишләватиду.
Шаирә 1987-жили «Тарим ғунчилири» журналида елан қилинған
«Асманға қарап» намлиқ шеири билән иҗадийәт сепигә қошулған.

Маңивәрдим

Күндикидәк мәнзилимгә йәткүм кәлди,
һәй,

Кетиватимән, чечим чугуқ, көзүм яш
жуқи,
Чапинимниң түгмисини әткүм кәлмиди.
Соғ шамал раһәт берип урулар маңа,

Мән ойғанған шу меһирлик авазиң билән.
Бағрим йәргә жиқилғайму сән турсаң
һәҗәп,
Қәһриңму һәм қәдриңму, һәм Вәтәндур,
Вәтән!

Йол бойида турдум бирдәм, өткүм
кәлмиди.

Назугум

Йошурғум йоқ бу жиғамни барчә
нәрсидин,
Җан мүлкүмни соруғум бар сән үчүн
көккә.
Маңивәрдим, сән билисән турқумни,
җеним,
Сиғдилип аһ, бәш һәрипкә сөйүмлүк
хәткә.
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Назугум!
Сени чақирсам
Қомушлар титрәп кәтти,
Ялаң аяқ путлиримға тикән патти.
Сән йенимға кәлдиң,
Қолуңдики пичақни қолумға бәрдиң.
Чугулған чачлиримиз,
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Житилған көйнигимиз...

Бу қисмәтни егәм салди,

Соғ шамалда йәлпүнди.

Еп қачқидәк әр барму?

Көзлиримиз жирақларға тәлпүнди.

Назугум!

– Назугум!

Атларниң кишнәшлири аңланди,

– Һә…

Һәсрәтлирим һәсритиңгә бағланди.

Өзимизчә күлүшүп кәттуқ,
Йешимиз билән,
Топиларни лай,

Мәңгүлүк Вәтән

Қомушларни нәй әттуқ.

Балам топ ойнаватиду,

Назугум,

Топ ойнап туруп

Қоллириңни моҗудум.

Оғуллуғини күйләватиду.

Ләвлиримни қаниғидәк чишлидим,

Бәзидә маңа

Бир чағларда мәнму

Көзлирини қисип қараватиду.

Сәндәк қечишни,

Униң путлириға сөйгүм кәлди,

Сәндәк көйүшни,

Топ жумилаватқан топини

Сәндәк өлүшни ойлайдиған қиз едим!

Көзлиримгә сүргүм кәлди…

Атларниң кишнәшлири аңланди,
Пәрядиң билән

Топ жүгрәватиду,

Жүрәк-бағрим дағланди:

У қоғлаватиду, һувлаватиду.

«Тағдин чүшкән лай суни,

Җеним!

Сүзүп ичәр әр барму?

У сени жүриги билән товлаватиду.

Назук башқа муң чүшти,

Йәрдики чим болғум кәлди,

Елип қачар әр барму?»

Юмшақ-юмшақ қум болғум кәлди.

–

Амут чечиги төкүлди етәклиримгә,

Назугум!

Қәпәздә сайрайду мениң булбулум,

Аптапниң йеши тамди биләклиримгә.

Униңму теғи бар,

Көзүмни бош жумуп «уһ» дедим,

Бәлбеғида пичақ,

Қан болуп қетилдиң жүрәклиримгә.

Жүригидә деғи бар!
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Мәнла ечилидиған

Балам жүгрәп берип топни тутувалди,

Қиямәтлик беғи бар...

Мәйдисини топқа йеқип йетивалди.

Мениңму саңа охшаш товлиғум келәр!

Топни гүлгә охшаш пуравалди.

Ичимдики отни бир у биләр,

– Балам,

Бир тәңри биләр.

Дуния топқа охшайду.

Ялғуз кейик тағда қалди,

Қамлаштуруп тепәлисәң

Күн чүшкидәк йәр барму?

Аләм сениңки...

Уйғур PEN

Авазиңни тонудум, җеним.
Йопурмақтәк титридим,

Торғай

Сүзүк судәк шилдирлидим,
Лекин кәйнимгә қайрилмидим.

Көйүшкән терәкләр, қурған гүлләр,

Бу чоқум сән,

Жүрәкни қурттәк ғаҗайду тинмай.

Мени әзиз қилған мәңгүлүк Вәтән!

Әркәкләр қенидики хумарлиқ азап,
Қәпәзгә соланған нативан торғай.

Кәйнимгә қайрилмай туруп,
Мени чиң қучақлиған

Тәлвә бир аялниң пакизлиғидәк,

Қоллириңни моҗудум.

Реаллиқ вәслидә қайнайду хорлуқ.

Сән амрақ нахшини болушиға оқудум:

Кимгиду есилип жиғлавал, мәйли,

«Ат миндим егәр билән,

Шундиму бир темим чиқмайду һадуқ.

Чаптурдум җүгән билән.
Ичимдә дәрдим тола

Қассаптәк тиғ тутуп яшиғуң келәр,

Чандурмай жүргән билән».

Сеғинип қалисән әркиңни бәлким.
Адәмләр көнүп кәтти шундақ яшашқа,

Баламниң қолидики топ күлүп кәтти,

Турмушниң қәһримани болалмас һечким.

Йоллириға қизил гүлләр үнүп кәтти...

Оттин улуқсән

Вақит сизиғи
Қарамлиқ қилишқа бармайду райим,

Меһри иссиқ от десәм, оттин улуқсән,

Көңүллүк униңдин чивин өлтүрүш.

Арғимақниң чапчишидәк соқар жүригиң.

Деризә сиртида унтулған асман,

Һиҗранму аһ, висалдәкла тавлиди сени,

Сиғдайду меһримгә иссиқ бир күлүш.

Изиңдики жулғунларда қалди тилигиң.
Талаға кийимсиз чиқип бақмидим,
Нурдәк пакиз әслимәңни хиял әйлисәң,

Тәрәкләр қақлинип турар аптапқа.

Уһсинмайла чайқилисән йәнила мәғрур.

Билимән дунияни мән үчүн йәнә,

Риязәтниң ағамчиси гүлдур бойнуңда,

Вақитму чирийду аста, бәк аста.

Қучиғиңдин тамчилайду топраққа ғурур.
Бу жилниң аптиви өчмәктә иллиқ,
Арамиңға юлтуз болуп қетилғум кәлди,

Қуруған шахларни силкимәс һечким.

Сүкүт билән җавап бериш аһанәт маңа.

Қар йеғип бақмиди та бүгүнгичә,

Исми униң Әхмәтҗандәк өчмәс боларму,

Бу күнләр шундақла унтулар бәлким.

Чүнки мәнму бир оғуллуқ ялғуз бир ана...

№1/3/2014
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Кимгиду хош дәй дәп көтәргәндим қол,

Дуғланған шәбнәмдә жуюлған қушниң

Йол бойи таксилар кәтти чимирлап.

Пәйлири туюқсиз төкүләр сим-сим.

Йошурма тәбиәт адәмлигимни,

Ериқниң ичидә бир тал ақ илан,

Җинайәт мәвсүми кәлди йеқинлап.

Пүркүйду ниҗатлиқ, қорқмайду һечким.

Сезәлмәс роһуңму мениң
дәрдимни
Мән сениң алдиңда аққузмиған яш,
Шатлинип күлүпму бақмиған техи.
Мәсүмә туйғумға санчилди әнди,
Һәсрәттә боялған айрилиш теғи.
Чандурмай өзәңни бәзлисәң талай,

Ерийду жүрәктә кавапниң һиди,
Оқьяға санчилған талай-талай тән.
Чеқир тикәнләрниң пәряди башқа,
Мән сени мошундақ сөйгиним сөйгән.
Қизарған көзлиримни ачсам авайлап,
Көйүк роһ қиясида турисән, әркәм.
Һадуғум чиққандәк билинди маңа,
Қолуңни тутқинимчә ичкәндә қәсәм.

Муңдишип бақмиған бир дәмму қенип.
Тәлмүрүп жүримән муңлуқ көзүңгә,
Моҗулған жүрәккә йеңи от селип.
Сүкүнат йейилған чиғир йолларда,
Көргәнсән пәқәтла тәрсалиғимни.
Мән шундақ өткүзгән күнлиримни аһ,
Сезәлмәс роһуңму мениң дәрдимни.
Чеқир тикәнләрниң пәряди башқа

Қушниңму жүриги бар
дәрттин улуқ
Көз йешим дәриясидин жирақ туруп,
Күлкәмниң һидлирини сезәләйсән.
Қум керәк болса әгәр бағлириңға,
Ташниму алқиниңда езәләйсән.

Сәлтәнәт әвҗидә көймәктә орман,

Мәғрурмән сени сөйүп өткәч, җеним,

Гөзәл бир явайилиқта нурланди әтрап.

Қушниңму жүриги бар дәрттин улуқ.

Күн туғи йәлпүнәр сүрәнләр ара,

Охшитип қарап қалма маңа һәргиз,

Адәмләр от ялмап һувлайду шу тап.

Бир тал гүл йелинҗиса шехи сунуқ.

Иллиқ бир өңкүрдә нативан бир аял,

Җан ришти болдуқ – болдуқ тешип туруп,

Таш супа үстидә көйәр лавулдап.

Чигилгән томурлардәк дүпүлдәйду.
Тағларниң өңкүридин янар бир ис,

Шир тәнлик бир әрниң җасаритидин,

Адәмләр отни чоғда көмәлмәйду.

Сақийду арамлиқ, сақийду зәрдап.

46

Уйғур PEN

Әдәбий тәнқит

Бизгә яхши
нахшилар керәк
(«Жүрәк садалири» намлиқ
нахшилар топлими һәққидә)

Аблиз ҺЕЗИМ
Шеир – бирәр музыкиға селинғичә «шеир». Музыка – бирәр шеирға қетилғичә
«музыка» дейилсиму, улар өз ара қошулғанда «нахша» дәп атилиду. Демәк, нахша
шеир билән музыкидин тәркип тапқан екән, униңдики шеирниң сөз, җүмлилири
гөзәлликниң тиниқ, сүзүк сүйигә чөмүлгән, ениқ – рошәнликниң зәррилиригә
көмүлгән, нопузлуқ пикирләргә оралған, нәпислиги билән аһаңдарлиғи шеирийәтниң
әнъәнивий қанун-қаидилириниң «қашалири» билән торалған ихчам-жиғинчақлиқниң
шәртлири асасида талланған, шаирниң һиссият хумдинида тавланған, қарғиниң
қарқилдишидәк адәмниң көңлигә тегидиған болмай, булбулниң үнидәк һәр қандақ кишини өзигә тартип-егидиған болуши керәк.
Ундақ шеирға йезилған музыка күйләрниң жиғиндиси болуш сүпити билән, һиссият
тарлирини чекип өтидиған мәйин шамал, дәрт-әләм ләшкәрлиригә йол бәрмәйдиған
сепил – камал болуштин ташқири, муңлуқ болса, өткән қараңғу түнләрни, шох болса,
шат-хорамлиқта өткән күнләрни әскә селиш қудритигә егә болса, униң яхшилиғиға
һеч нәрсә йәтмәйду.
«Икки яхши бир болуп, сайни терисә гүл болур» дегәндәк, шеир билән музыкиниң
бирләшкинидин һасил болған мундақ нахша қоюқ миллий пураққа егә, дәвир
роһиға бай, аңлиғучиларниң һис-туйғулирини өзидә әкис әттүргән, уларниң сөйгүмуһәббитини вә нәпрәтлирини ипадилигән, әтики күнгә болған тәлпүнүшлири билән
үмүт-ишәнчилирини намайән қилған, җәмийәтниң асасий қатлими болуп һесапланған
көпчиликниң сәвийәсигә вә уларниң қобул қилиш дәриҗисигә мувапиқлашқан болса,
қарши елиниши тез, истимал қилиниш көләми кәң болиду.
Қарға «қақ» етиду, өз көңлини хуш етиду» дегәндәк, дунияда нахша ейтмайдиған
вә уни аңлимайдиған киши йоқ. Болупму, биз, уйғурлар, «нахшичи милләт» дәп
аталғинимиз вә шу намдин бүгүнки күнгичә пәхирлинип келиватқанлиғимиз үчүн,
гәрчә иҗтимаий тәтқиқатчилар бизниң нахшиға зиядә йеқин болуп кетишимизниң,
бүгүнкидәк бир милләт йәнә бир милләт билән риқабәткә чүшкән, билим егилиги
асас қилинған бир вақитта, мәвҗутлиғимизниң сақлиниши вә җәмийәттә өзимизгә тегишлик иззәт-һөрмитимизни тепишимизда бирдин-бир амил болалмайдиғанлиғини,
җәмийәтшунаслиқ нуқтисидин елип қариғанда, чүшкүнләшкәнлигимиз болуп
һесаплинидиғанлиғини, әксичә «мәрипәтчи милләт» болушниң әвзәллигини дәп
келиватқан болсиму, биз йәнила нахшидин кечәлмәй, нахшилар яңрап турған чоңкичик сорунлардин нери кетәлмәй жүрүватимиз. Нахшиға шунчилик амрақ болуп
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кәткинимизгә чүшлүк, мошу күнләрдә аңлап жүргән нахшилиримиз яхши болсиғу гүл
үстигә гүл, әксичә яман болсичу?
Мән йеқинда мана мошу соалға җавап тепиш мәхситидә сәксән нахшини өз ичигә
алған, «Жүрәк садалири» дәп атилидиған, 2003-жили «Мир» нәшриятидин чиққан
бир китапни оқуп чиқтим. Китапни Қазақстан Композиторлар Иттипақиниң әзаси
Селимахун Зәйналов тәйярлапту. Музыкилирини өзи йезип, шеирларни (мәтинләрни)
шаирларниң иҗадийитидин таллап апту. Таллап алғанда, уларниң мундәриҗисини
бәргән болсиму, авторлириниң кимләр екәнлигини әскәртип қоймапту. Бирақ мән
буни «бир һесапта убдан бопту» дәп ойлидим. Мундақ ойлиғинимниң сәвәви, мениң
қәләмдашлиримниң нуқсанлирни петинип тәнқит қилалмайдиған аҗизлиқ йерим
болидиған, әнди китаптики қайси шеир қайси шаирниң екәнлигини билмигиним үчүн,
улар тоғрисидики пикирлиримни оттуриға бәхүдүк, һәтта җүръәтлик қоялайдиған
болдум.
Әң алди билән «Издәймән» дегән шеирни оқуп көрәйли:
Шатлиқ билән дәрдиңларға һәмдәммән,
Адәмләрни сөйгән үчүн адәммән.
Тәшвишниму, раһәтниму көтәргән,
Адәмләрниң ичидә бир аләммән.
Қанатлирим аҗиз, қатмас силәрсиз,
Мениң үчүн таңму атмас силәрсиз.
Жүригимгә бу кәң дуния сиғсиму,
Кичиккинә шатлиқ сиғмас силәрсиз.
Шатлиқ билән дәрдиңларға һәмдәммән,
Адәмләрни сөйгән үчүн адәммән.
Тәшвишниму, раһәтниму көтәргән,
Адәмләрниң ичидә бир аләммән.
Шу әмәсму мениң тирик жүргиним,
Арман билән түнлири ой сүргиним.
Шу әмәсму тәлийимни, бәхтимни,
Адәмләрниң жүригидә көргиним.
Мәзкүр шеирниң тили аддий вә җанлиқ чиққан, мисралардики боғумлар сани охшаш, турақлири бир хил, қапийәлири тоқ болуш билән униңдики пикирләр өз орнини
тапқан. Шуниң үчүн шаир реаллиқтин алған ой-тәсиратлирини қайнақ һиссиятлириға
қошуветиш мүмкинчилигигә егә болған. Нәтиҗидә шеирниң бәдиий тәрәптин җәлип
қилиш күчи хелила үстүнлүккә еришкән. Йәнә бу шеирдики лирик қәһриман өз
замандашлириниң дәрдигә һәмдәм болалиғанлиғи үчүн өзини «адәм» дәп һесаплайду.
Униң уларсиз теңи атмайду, илһам көкидә пәрваз қилдуридиған «қанатлири» қатмайду.
Шуниң үчүн болса керәк, у адәмләр йенида турған бир вақтида тәшвишләр алдида пучуп, раһәт-парағәт алдида көрәңләп – учуп кәтмәйду.
Әнди «Хәлқим» дегән шеирда:
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Вуҗуди нур билән жуғурулған хәлқим,
Нур билән, гүл билән зәр тутқан зимин –
Сән бүйүк һәсритим, сән бүйүк дәрдим,
Немәм бар сениңсиз, бар мениң кимим?
Сән бүйүк һәсритим, сән бүйүк дәрдим,
Миң жиллиқ мәнзилдә дәрбәдәр уйқу.
Түмәнмиң көз болуп яш төкәр қәлбим,
Түмәнмиң сөз болуп төкүләр қайғу.
Түмәнмиң көз болуп яш төкәр қәлбим,
Вуҗудум қәсридә қатил шаһ қайғу.
Нә чарә тәләйгә өтмигәч әмрим,
Зәрричә шатлиққа йоқ дилда җайму, – дейилгән.
Мәзкүр шеирдики лирик қәһриманниң дәрт-һәсрити, кичикликтин чоңийип,
барғанчә бүйүклүк «пәллисигә» йәткән екән, буниң сәвәви: биринчидин, хәлиқ вуҗуди
нур билән жуғурулған, иккинчидин, гүл билән зәр тутқан зиминда яшап кәлгән турғулуқ
миң жил җәриянида ғәпләт уйқисидин баш көтәрмигән. Әнди лирик қәһриман уларни әшу ғәпләт уйқисидин ойғитай десә, бәхит-тәләйгә әмри (сөзи) өтмәйдиған болуп
қалған. Чүнки вуҗудидин орун алған қайғу шаһ дәриҗисигә көтирилип, униң хаһишиға
йол қоймиған. Шуниң үчүн униң түмәнмиң көз болуп яш төкүштин, түмәнмиң сөз болуп дәрт-һәсрәтлирини ейтиштин башқа илаҗиси қалмиған.
Ухлап ятқан адәм өп-чөрисидә немиләр болуватқанлиғини билмигән вә көрмигәндәк,
һазирқи вақитта башқа милләтләр илим-пән егәлләшкә тиришиватса, вақтини хәлқи
аләм алдида абройини көтиридиған ишларға сәрип қиливатса, биз икки гәпниң биридә
өзимизни махтап, яратқан һеч қандақ мөҗүзилиримизниң йоқлуғиға қаримай, дәвран
селип келиватимиз. «Мана мошуниң өзи, – дегән йәргә кәлгән шаир, – бизниң ғәпләт
қойнида ухлаватқанлиғимиз, мәғлубийәтниң сазлириға тизғичә патқинимиз» хәлиқ
уйқида болғанлиқтин, өзини тәнһа қалғандәк һис қилған автор әҗдатлиримиздин
удум болуп қалған роһий җәһәттики чаңқашлиримизни қандуруш үчүн мәнивий
көчәтлиримизниң йилтизлирини суғириш билән уларни әйнигә – ғоллириға һаят
беғишлаш һалиға кәлтүрүшни ойлиған. Әҗдатлиримизниң жирақ өтмүшини унтиған
вә қәлбидә уларниң хатирисини өчәргән адәмниң бизгә ят екәнлигини билгән у,
хәлқимизниң бүгүнки күндики беһошлиғиға тит-тит болиду, роһида житимсираштәк
туйғуниң барғанчә өсүватқанлиғидин солиду.
Сеғиндим мән, әй, нигарим,
Меһриң толған көкригимдә.
Сирдаш, муңдаш вападарим,
Сениң ишқиң жүригимдә.
Сени әсләп нахша ейтсам,
Сеғиниш оти янар тәндә.
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Қанат болса учуп барсам, –
Дегән арзу-үмүт мәндә.
Сени дедим, сени дәймән,
Нахшамда һәм қилдим баян.
Бу көңүлниң арамисән,
Өзәң – бәхтим, пәхрим һаман.
Әй, һай маңа қилғин баян,
Бағдики ким қилғин аян.
Или, Тарим – сөйгән ярим,
Бу җаһанда барму аман.
«Сеғиндим» дәп атилидиған бу шеирда шаир һәр қайсимизниң мәнивийитимиздә
қайнап-тешип турған яримиз, нигаримиз – әслини алғанда Или, Таримни өз
ичигә алған ана вәтинимиз билән дидарлишишқа болған арзу-арманлиримизниң
җараңлиқ садасини аңлатқан. Униңға қарита туғулған муһәббәт отиниң задила
өчмәйдиғанлиғини җакалиған. Шеирниң лирик қәһримани ярини қанити болса учуп
берип, қучуп сөйгүсиниң барлиғини изһар қилиш билән бизгә ана вәтәнниң нәқәдәр
улуқ екәнлигини һис қилдурған вә өзиниң вәтәнпәрвәрлик билән жуғурулған мәнивий
салаһийитини намайиш қилған.
Уйғур хәлиқ нахшилириниң биридә:
«Нахша ейтқанға яр кәлмәс, әсла бир көңүл хуши» дейилиду. Демәк, нахша ейтқанға
яр кәлмигини билән, у нахша ейтқан кишигә «көңүл хуши» беғишлайдекән. Бирақ
«Сеғиндимда» ундақ көңүл хуши беғишлаш турмақ, қәһриман нахша ейтқансири,
униңдики нигариға болған сеғиниш барғанчә күчийип, униң оти пүткүл вуҗудини техиму көйдүридекән... Мана бу адәттики ярдин Вәтәнниң пәрқи, йәни униң улуқлиғи.
Мән буни шуниң үчүн мисалға еливатимәнки, мәзкүр шеирниң автори хәлиқ нахшилиридин пайдилиниш үлгисини яратқан. Хәлиқ нахшилиридики пикирләрни өз
иҗадийитидә бир балдақ жуқури көтирип беришни билгән.
Бирақ шеирдики «барму аманни» «болғин аманға» өзгәртиш керәк. Ундақ
болмайдекән, лирик қәһриманниң шеириниң бешидин ахириға қәдәр ейтқанилири
– оттуриға қойған пикирлири йоққа чиқип кәткән болиду. Йәни, лирик қәһриман у
сөзлирини яриниң бу дунияда бар яки йоқлиғини билмәй ейтқан болиду. Әмәлиятта
униң яри, йәни бизниң ана вәтинимиз (қандақ һалда болуштин қәтъий нәзәр) һазир
барғу. Шуниң үчүн шеирдики «барму аман» «болғин аманға» өзгәрсә, биздә вәтинимиз
аманла болса, уни бир күни болмиса, бир күн көримиз дегән ишәнч пәйда болиду.
Топламдики «Өзимиз» дәп атилидиған шеир һәм бир аз муваппәқийәтлик чиққан.
Болупму, униңда яхшиларни яман дәп жүргәнму, наданларниң зиянлиқ мәхлуқлар
екәнлигини билмәй, уларни өзимизгә йеқин көргәнму, бөлгүнчиләрниң кәйнидин
әгәшкәнму, бир-биримиздин әмәл-мәнсәп талишип тәгәшкәнму нәдики бир
абройпәрәсләргә тизгинимизни тутқузуп қойғанму, шуниң билән шан-шәрәп қучуш
орниға қилған һәр бир ишимизда утқузуп қойғанму өзимиз екәнлиги – өзимизниң
өзимизгә дүшмәнлик қиливатқанлиғимиз өз ипадисини тапқан.
Әнди китаптики ишқи-муһәббәткә беғишланған шеирларниң ичидики
«Келәрсәнму», «Мән шу ярниң ишқида» дәп атилидиған шеирлар бир қәдәр яхши
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чиққини билән «Әй, пәри», «Болдум гүлханә», «Өсәк җанани», «Алдида», «Яр
муһәббити», «Көзлириң», «Уйғур қизлири», «Хуштармән», «Сөйгән нигарим»,
«Болдум интизар» қатарлиқ шеирларниң һәммисидә ярниң, җананниң пәқәт ташқи
көрүнүшлири тәсвирлинип, уларниң ички дуниясиға маһийитигә көңүл бөлүнмигини
сәвәплик улар тәләптин төвән чиққан. Әйнә әшуларниң һәммисигә вакаләтән бирла
«Мәрдан өзәң» дегән шеир үстидики пикирлиримни оттуриға қоюп өтимән:
Яр өзәң, гүляр өзәң, гүляр немә, җанан өзәң,
Бәг өзәң, султан өзәң, султан немә, хақан өзәң.
Көрдүма, әқли-һошумдин айрилип қалдим, нетәй,
Ай өзәң һәм күн өзәң ай, күн немә, җаһан өзәң,
Яш әмәс, билсәң нигарим, қан қуярки көзлирим,
Гүл өзәң, ғунчә өзәң, ғунчә немә, рәйһан өзәң.
Аһ уруп өтсәм отуңда, бехәвәр сән шам-cәһәр,
Җан өзәң, җаллат өзәң, җаллат немә, мәрдан өзәң.
Кимгә ейтай бу сиримни, бир вападар киши йоқ,
Дәрт өзәң, һәсрәт өзәң, һәсрәт немә, дәрман өзәң.
Биринчидин, бу шеирда пикирдә тәкрарлиниш бар: 1-куплет, 1-мисрадики ярму,
гүлярму, җананму бирла «яр» дегәнни билдүриду. 2-мисрадики бәгму, султанму, хақанму әмәл-мәнсәптин ибарәт. 2-куплетниң 2-мисрасидики гүлму, ғунчиму,
рәйһанму йәнила «гүл» дегәндин башқа нәрсә әмәс.
Иккинчидин, пикирдә қариму-қаршилиқ бар: 2-куплет, 4-мисрадики «җаллат өзәң»
«мәрдан өзәңни» рәт қилип турупту. Чүнки яр җаллат екән, униң мәрдан (әслидә
мәрданә дәп йезилиш керәк еди) болуши мүмкин әмәс. Адәм дегән бир кишигә бир
вақтида һәм җаллат, һәм мәрданә болмайду. Йәнә ахирқи мисрадики «дәрт өзәң, һәсрәт
өзәң»му «дәрман өзәңгә» қариму-қарши болуп турупту. Шуниң үчүнки, бир кишиниң
дәрт-һәсрәт чекишигә сәвәпчи болуватқан адәм йәнә униңға күч-қувәт бәрмәйду,
дәрдигә дәрман болмайду.
Үчинчидин, әқилгә сиғмайдиған мәнтиқисиз сөзләр бар: 2-куплет, 4-мисрадики: «Ай өзәң, һәм күн өзәң ай, күн немә, җаһан өзәң» дегән пикирләрдә шаир бирдә
җаһанни (йәр йүзини) күндин чоң дегән болса, бирдә адәмни айға, болупму күнгә
тәңләштүрүшкә болмайдиғанлиғини ойлимиған.
Төртинчидин, шеир: яр, гүл, ғунчә, рәйһан, җанан, бәг, султан, хақан, ай, күн, җаһан,
җаллатқа охшаш сапла исимлардин тәркип тапқанки, мундақ шеирни муваппәқийәтлик
чиққан тәғдирдә ядқа елиш тәс.
Бәшинчидин, ярниң ташқи гөзәллиги, униң немиләргә охшайдиғанлиғи тоғрилиқла
гәп болғандә, ички дуниясиниң-маһийитиниң қандақлиғи тоғрилиқ һеч немә
дейилмигән. Шуни әстин чиқармаслиқ керәкки, ташқи көрүнүш вақитлиқ болуп, ички
гөзәллик мәңгүлүктур. Шуниң үчүн бизниң данишмән хәлқимиз: «Чирайлиқ чирайлиқ
әмәс, сөйгән чирайлиқ», «Әгәр меһри болмиса, айдәк җуган иштқа ялақ» дегән. Әнди
улуқ рус язғучиси А.П. Чехов болса «Адәмниң һәммә йери: йүзиму, пикриму, кийимиму, қәлбиму гөзәл болуши керәк» дәп ейтқан.
Әнди Қуддус Ғоҗамияровқа беғишланған «Мәңгү ядлаймиз» дегән шеирға нәзәр
ағдурайли:
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Мәшһур ғәзәлхан уйғур оғлани,
Намиңни сениң мәңгү ядлаймиз.
Кәспий сәнъәтниң едиң қирани,
Нахшаңни ейтип, дилда сақлаймиз.
Аләмгә кәткән шөһритиң сениң,
Сәнъәт беғида парлиған юлтуз.
Сән едиң бизни тонутқан көпкә,
Сән билән йәткән бешимиз көккә.
Йезилди намиң алтун һәриптә,
Тарихта өчмәс қалди излириң.
Әсләйду сени сөйүп қәлбтә,
Изиңни бесип оғул-қизлириң.
Биринчидин, Қуддус Ғоҗамияров һапиз әмәс, композитор. Мәшһур устаз. Әнди
«һапиз» аталғусиға кәлсәк, вәтинимизниң Или тәвәсидә яшаватқан қериндашлиримиз
ханхаларда чәмбәр һасил қилип олтирип, «Һүм, Алла, һүм...» дәп зикир соққан
сопиларниң өп-чөрисидә өрә туруп, диний шаирларниң шеир-ғәзәллирини үнлүк
оқуйдиғанларни «һапизлар» дәп атап кәлгән. Қәшқәрдә истиқамәт қилидиған
бурадәрлиримиз нахшичини – нахша ейтқан адәмни «һапиз» дәйду. Мәсилән, Абдрим
Әхмәдийни «Абдрим һапиз» дегәндәк.
Иккинчидин, шеирдики сөзләр шунчилик умумйүзлүк болуп кәткәнки, уларни сәнъәт саһасида тонулған кимгила қаритип ейтса болуверидиған болуп қалған.
Мәсилән, «Кәспий сәнъәтниң едиң қирани» дегәнни Қазақстан хәлиқ артистлириниң
қайсиғила ейтса болувериду. «Сән едиң бизни тонутқан көпкә» тоғрилиқму шуни
ейтишқа болиду. «Сәнъәт беғида парлиған юлтуз» дегәнниму аримиздин кәткән
Рошәнгүл Илахуноваға қаритип десиму, һәтта һазирқи көпчиликкә тонулған
уйғур миллий нахшилирини бабиға кәлтүрүп ейтидиған Нуралим Варисов билән
талантлиқ тәмбүрчимиз Марат Норузовқа қаритип ейтсиму, һеч қандақ артуқчилиқ
қилмайду. «Йезилди намиң алтун һәриптә» дегәнни болса йәнила у аләмлик болған
сәнъәткарлиримизниң қайсиғила десә, бап келиду, чүнки уларму бизни көпкә
тонутқан, уларниму тамашибинлар әсләйду, уларниңму изини бесип келиватқан оғулқизлиримиз бар. Қисқиси, шеирда Қуддус Ғоҗамияровниң кәсипдашлириниң һеч
қайсиға охшимайдиған өзигила хас тәрәплири берилмигән. Шуниң үчүн шеирдики
«Қуддус» дегәнниң орниға башқа сәнъәт әрбаплиримизниң қайсиниңла исмини йезип
қойса болувериду.
«Хәттат армини» дегән шеир мундақ башланған:
Ана йәр бағрида қайғулуқ үнләр,
Фарабий чалған қалундин күйләр.
Бу мисраларда шаирниң немә демәкчи болғини чүшиниксиз. Әгәр уни чүшинишлик
дейишкә тоғра кәлсә, үнләрниң (авазларниң) Фарабий чалған қалундин неминиду бир
нәрсини күйләйдиған бир мәна чиқип туриду.
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Һапизниң гөзәл мисралиридин,
Пәрзәнтни шәйда қилғанму шу йәр.
Бу парчидики (һапизниң шаир мәнасида кәлгәнлигини һесапқа алмиғанниң өзидә)
пикирләр өзидин бурун оттуриға қоюлған пикирләр билән бағланмиған. Мәсилән,
шеирниң 1-куплет, 1-, 2-мисралирида үнләрниң бир нәрсини күйләйдиғини ейтилған
болса, кейинки мисраларда бир һапизниң (әслидә шаирниң болуши керәк) гөһәр мисралиридин йәрниң қандақту бир йәр пәрзәндини өзигә шәйда қилғанлиғи ейтилған.
Әнди шеирниң 2-куплет 1-, 2-мисралирида:
Әй, харабилар, ачқин кәң қоюн,
Әвлатни қутлуқ диярға қарат, – дейилгән. Мениңчә, шаир хараби дегәнниң немә
екәнлингини билмәйдиған охшайду. Әгәр билсә, уларға «қойнуңни ач, әвлатни
қутлуқ диярға қарат» дегәнгә охшаш тәләпләрни қоймиған болатти. Харабиларниң
қолидин ундақ карамәтләр келидиған болса, өзлири хараби һалға чүшүп қалматти.
Әнди уларниң хараби һалға чүшүп қелиши дегәнлик, өз вақтидики шаһанә сарайлар билән аватлашқан шәһәрләрниң уруш-җедәлләрниң кесиридин, қанчә жил,
әсирләрниң өтүши билән улардин бәзибир қалдуқлар – излар қалған дегәнлик. Ахирида харабиларниң қойнини ечиш мәсилисигә кәлсәк, уни (қойнини) харабилар әмәс,
шаирниң өзи ечиши, уларниң хараби һалға чүшүп қелишиниң сәвәплирини бизгә ейтип уқтуруши лазим еди. Шу арқилиқ қедимий мәдәнийәтлиримизниң қалдуқлирини,
уларниң образлирини издигән болса, бу өзимиз – өзимизниң йилтизини издигәнлик
болатти. Шу чағда биз әҗдатлиримизниң роһи, миллитимизниң тәбиити вә башқилар
билән тонушуп чиққан болаттуқ. Шаир мәзкүр шеириниң 3-куплетида:
Бәхит қучармән шу йәрдә қалсам,
Тәнни топа қип униңға қатсам, – дәпту.
Авторниң «Бәхит қучармән шу йәрдә қалсам» дегини, мәйли «шу харабилар
орун алған йәрдә – вәтинимдә қалсам» дегини, дәпму чүшинәйли, униңдин кейинки
пикирлиригә немә дейиш керәк? Чүнки, бу мисрада лирик қәһриман өзиниң тенини
өзи топа қилип, уни йәнә өзи харабиларға қатидиғандәк болуп қалған.
***
«Һәқни дейиш – аччиқ йейиш» екәнлигини билип турсамму, мақаләмдә өз пикирлиримни очуқ оттуриға қоюп өттүм. Буниң сәвәви, «Анаңниң айиғичилиги қалдиму»
дегәндәк, болупму мошу күнләрдә шеирийитимиздә аяп олтарғидәк һеч нәрсә қалмиди.
Шуниң үчүнки, бәзибирләр шеирийәт һәққидә һеч қандақ саватиниң йоқлуғиға
қаримай, «шеирлар» йезип, уларни топлап китап қилип чиқирип, оқурмәнлиримизни
шеирға қаримас қиливатқан болса, бәзибир композиторлиримиз пақириғанниң
һәммисини алтун билгәндәк, топлам-китапларда рәтлик, чирайлиқ тизилип турғанниң
һәммисини «шеир» дәп һесаплап, уларға музыка йезип, уларни чоң-кичик сорунларда
иҗра қилип, нахша аңлашқа хуштарларни йениға даримас қиливәтти. Шуниң үчүн
мақаләмниң ахирида шуни дегүм келиватидуки: бизгә «Мәрдан өзәң», «Мәңгү ядлаймиз» вә «Хәттат армини» охшаш әмәс, «Издәймән», «Сеғиндим» вә «Хәлқимгә»
охшаш вә улардин ешип чүшидиған – бәдиийлиги мукәммәл чиққан яхши нахшилар
керәк.
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Қайғу вә адаләтсизлик
сезими...
Илһам Тохтиниң қамаққа елиниши көпчиликтә чоңқур қайғу һәм
адаләтсизлик сезимини қозғиди.
Илһам Тохти – Мәркизий милләтләр университетиниң доценти,
парасәтлик, муһаҗир, уйғур хәлқиниң мәнпийитини қоғдаш йолида күрәш
қиливатқан һоқуқ
қоғдиғучи.
Илһам
Тохти
өз
паалийитидә
мәмликәттә
бүгүн
күндә
һөкүм сүрүватқан
қанунға таянған
һалда
уни
ә м ә л и я т т а
миннәтлик түрдә
сақлашни
тәләп
қилди.
У өз көзқаришини пәйдин пәй һәм асаслиқ рәвиштә қоғдиди, бу көзқараш
баравәрлик, сөз әркинлиги вә өз хаһишини билдүрүш мәсилилиригә
мунасивәтлик болди.
Әҗайип полемист, талантлиқ публицист Илһам Тохти өз пикрини һеч
кимгә мәҗбурий таңмиған. Шуниң билән бир қатарда у башқиларниң өз пикри билән һесаплишишқа тиришқан. Бу җәриянда Илһам Тохти тәрипидин
қоюлған мәсилиләргә қизиқиш пәйда болған.
Илһам Тохтиниң лекциялири һеч кимни бепәрва қалдурмиған. Униң
билән талишишқа, келишмәсликкә болатти, амма у көтәргән мәсилиләрни
һеч ким инкарму қилалматти.
Илһам Тохти көп жиллар мабайинида Беҗинда истиқамәт қиливатқан
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вақтида Үрүмчи, Қәшқәр вә Ғулҗа шәһәрлириниң җәмийәтлик һаятиға
мунасивәтлик мәсилиләрни оттуриға қойди.
У дунияға болған көз қариши һаят реаллиқлирини чоңқур билиши, алдин ала көрүш қабилийити башқиларни таң қалдуратти.
Илһам Тохтиниң
интеллектуаллиқ
иҗадий
ихтидари
шунчилик
жуқури болғанки,
һәтта у өзиниң
мақалилирини елан
қилишини вақитлиқ
тохтатқан пәйттиму
биз уйғур муһитида
униң
билән
риқабәтлишишкә
қадир адәмниң йоқ екәнлигигә ишинип қалимиз.
Илһам Тохти билән риқабәтлишиш – өз ой-пикирлирини қорқумсиз изһар
қилиш, ким билән болуштин
қәтъий нәзәр пикирталашқа
дадиллиқ билән қатнишиш
демәкликтур.
Бүгүн Илһам Тохтиниң
тәғдири һәр бир уйғур үчүн
әһмийәтлик болмақта, чүнки
униң һаятида йүз бәргән
вақиә наһайити қайғулуқ.
Қайғуниң
сири
адаләтсизликтә...

–

Сүрәтләрдә:
1.

Илһам ТОХТИ.

2.

Илһам ТОХТИ вә Индиан университетиниң профессори Елиот СПЕРЛИН.

3.

Илһам ТОХТИ рәпиқиси Гөзәлнур билән.
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Абдумеҗит ДӨЛӘТОВ

Һәр қандақ вәзийәттә ирадиси
үстүн еди
Биз, адәмләр, өтмүшни – өткән күнләрни әслигән чеғимизда, әң биринчи новәттә,
көз алдимизға даңлиқ кишиләр, йеқин өткән дост-бурадәрләр, шундақла әзиз жутдашлар келиду. Буниң шундақ екәнлигини күндилик турмушта өзимиз көрүп-сезип
жүримиз. Бир туруп ойлап қарисаң, әсли өмүр мошундақ тәрәплири билән қизиқ вә
татлиқ охшайду. Һазир аримизда йоқ, амма нами әл қәлбидә мәңгү сақлинип қалидиған
кишиләрни әсләш, дайим яд әйләш – кейинки әвлатниң әң бүйүк инсаний борчилириниң
биридур. Мән мәзкүр мақалида Авакри Шәмшидинов һәққидә қәләм тәврәткәндә,
мана мошундақ ойларни баштин кәчүрдүм, Авакри Шәмшидинов (тәхәллуси Шәмси)
дәйдекәнмиз, униң исмини һәммимиз тәбиий һалда биринчи кәспий уйғур рәссами
дәп тилға алимиз. Униң тоғрисида өз мәзгиллиридә Қазақстанда йоруқ көрүватқан рус
вә қазақ гезитлирида онлиған мақалилар елан қилинған. «Коммунизм туғи» (һазирқи
«Уйғур авази») гезитидиму Авакри Шәмшидинов һаятиға вә иҗадиға беғишланған
көләмлик материаллар бесилған.
Өзиниң ейтип бериши бойичә, Авакри ака 1903-жили Яркәнттә кәмбәғәл аилидә
туғулған. Дадисиниң исми – Шәмшидин, анисиниң – Рухсарәм. Дадиси өзи яшиған
жутта бағвәнчилик билән шуғуллинип, даңқ чиқарған киши екән. Уларниң чоң
беғида алма, нәшпүт, өрүкләрниң һәр хил түрлири болған, дегән гәпләрни биз кичик чағлиримизда чоңларниң ағзидин аңлиған. 1917-жили Авакри акиниң ата-аниси
Ғулҗа тәрәпкә өтүп кетиду.
Йәнә бизниң билидиғинимиз, униң акиси Әхмәт Алмутида яшап, өткән әсирниң
70-жиллири вапат болған. Рәссамниң иниси Вәйс Уйғур наһийәсидин Улуқ Вәтән
урушиға атланған...
Бүгүнки күндә биз һәр қандақ милләтниң милләт болуп сақлинип қелишида
униң әдәбияти, сәнъити, мәдәнийити чоң роль ойнайдиғанлиғини дайим дегидәк
тәкитләймиз. Бу, һәқиқәтәнму, шундақ. Амма әшундақ уқумларни бир адәмниң
жүрәк қәлбидә бирләштүрүши интайин тәс екәнлиги, ейтмисақму чүшинишлик.
Ундақ кишиләр һәр миләттә бармақ билән саниғидәкла. Әнди биз Авакри ака
Шәмшидиновниң нәқ шундақ талант егиси болғанлиғини ейтсақ, униң иҗади алдида
баш әгмәй һеч мүмкин әмәс.
Тәвәдә Улуқ Октябрь инқилави ғалибийәт қазанғандин кейин, Яркәнт шәһиридә
Авакри ака уйғур хәлиқ театрини уюштуриду. Өзи әшу театр үчүн пьесиларни язиду.
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Музыка, шеирларни иҗат қилиду. Бу шу вақитларда әсли йоқтин бар қилиш билән
баравәр еди. Йеңи түзүм орнитиш, йеңи идеяләр, йеңилиққа интилиш – мошуларниң
һәммиси Авакри Шәмшидинов вә униң тәңтушлириниң арзу-арманлири, мәхсәтлири
еди, дәп ейтсақ, хаталашмаймиз. У пәқәт театр уюштуруш вә униңда ишләш биләнла
чәкләнмәйду. Йеңичә оқутидиған мәктәп ечип, шу җайда балиларға дәрис бериду.
Саватсизлиқни йоқитиш күришидә алдинқи сәптин көрүниду.
1922-жили техи жигирмә яшниң үзини көрмигән Авакри ака Алмутида
муәллимләрни тәйярлайдиған курсларниң бирини түгитип, Зәрват мәктивидә
муәллим болуп ишләшкә башлиди. Диққәткә сазавәр бир нәрсә, әшу жили өлкилик
иҗраий комитет Авакри Шәмшидиновни Москваға, консерваторияға оқушқа әвәтти.
Консерваторияға оқушқа қобул қилинип, бу йәрдә бир аз тәлим алғандин кейин, Ленинградтики алий техникилиқ рәссамчилиқ училищесиға авушуп оқушқа башлайду.
Авакри акиниң Москвада, Ленинградта билим алғини ениқ, амма шу билим
дәргаһлирини түгәткәнлиги тоғрилиқ һөҗҗәтлирини биз һеч қачан көрмигән. Буниң
тоғрилиқ униң өзиму ениқ бир гәп қилмиған. У һөҗҗәтләрла әмәс, 20 – 30-жиллири
сизған онлиған рәсимлириниң йоқ қилинғанлиғи һәққидиму еғиз ечип гәп қилматти.
Сәвәп... Сәвәвини униң топ-тоғра он йәттә жил Сталин лагерьлирида болған
вақитлардин издисәк тоғра боламдекин.
Өзиниң миллитини чәксиз сөйгән, «хәлқим үчүн хизмәт қилсам» дегән арзу-үмүттә
яшиған Авакри ака 30-жилларниң оттурилири Яркәнт шәһиригә қайтип келиду. Мошу
йәрдә униң тәшәббуси билән өлкилик мирасгаһ ечилиду вә мудирлиғиға Авакри
Шәмшидинов бәлгүлиниду. Шу вақитларда Алмута вилайәтлик билим бөлүминиң
башлиғи Исмайил Тайиров болидиған. Уйғур хәлқи арисидин йетилип чиққан атақлиқ
бу икки симаниң бир-бирини наһайити һөрмәтлишип өткәнлиги һәққидә шу күнләр
шаһитлириниң ағзидин аңлиған едуқ. Бәлкимба, Авакри акиниң һеч қандақ тенимәйтәнтиримәй, Яркәнткә келишидә Исмайил Тайировниңму ярдими болғанлиғи тәбиий.
Буниңға униң Яркәнт педучилищесида рәсимдин дәрис бериши, сәнъәт өмәклиригә
йеқиндин арилишишиму гувалиқ қилиду.
Әң муһими, мошу вақитларда у қәйәрдә жүрмисун, қәйәрдә ишлимисун, мой
қәлимини бир дәқиқиму қолидин чүшәрмиди. 1937-жили Алмутида Авакри Шәмси
әмгәклиридин тәркип тапқан чоң көргәзмә ечилиду. Бу көргәзмә униң көпчилик алдида иҗадий әмгәклиридин бәргән бир һесавити болған еди. Ундақ дегинимиз,
көргәзмигә қоюлған әсәрләр рәссам шан-шөһритини көплигән җайларға таратти.
Униң исми җумһурийәттики әң талантлиқ қазақ, рус рәссамлири қатарида дәсләпки
қетим тилға елинди. Оттуз яштин әндила ашқан, иҗадини һаятиниң аҗралмас қисми,
дәп һесаплиған әҗайип кәмтар инсан көргәзмиси ечилип, бир нәччә ай өткәндин
кейин «хәлиқ дүшмини» атилип, Сибирь җаңгаллириға паллинидиғанлиғини бәлки
ойлимиған болғеди...
Тәғдир тәниси...
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Һеч қандақ гунасиз 25 жилға сотланған Авакри Шәмшидинов пәқәт Сталин
өлгәндин кейин, 1954-жили 24-декабрь күни сүргүндин азат қилинди. Өмриниң
қайнап турған чеғи азапта, сәргәрданлиқта өтти. Ағриқчан болуп, бир көзидин айрилип дегидәк, туғулған жутиға қайтти. Биз башта ейтқинимиздәк, «хәлиқ дүшмини»
болуп лагерьда ятқинида, һөҗҗәтлириниң қаяқта қалғинини, сизған рәсимлириниң
көпчилигиниң көйдүрүлүп, житилғанлиғини рәссам өзиму билмигән еди.
...Мән мошу йәрдә ғува болсиму, есимда қалған, өзәм көргән бир-икки вақиә
һәққидә ейтип өтмәкчимән. Авакри ака 50-жилларниң оттурилири Байсейитқа келип,
Зиванәм һәдигә өйләнди. Бир
нәччә пәрзәнтлик болди. Биз
бир кочида тураттуқ. Уларниң
өйи биз турған җайдин сәлла
жуқурида болидиған. Пакизә
кийинивалған Авакри ака ишигимиз алдидин өткән чағларда,
биз, кичик балиларниң көзигә
бөләкчила көрүнүп кетәтти.
Бәзидә бизниң өйгә кирип, атам билән узақ вақит
сөһбәтлишип, сөзлишип олтиратти. Бир қетимда «Шерипидин ака, мән саңа сүритиңни
ясап берәй», дәп ейтқинини
аңлиғинимму бар. Шуниңдин
кейин бир нәччә қетим анам
Айимханниң өйгә кирип
чиққан
холум-хошниларға,
тонуш-билишләргә махтинишмәғрурлиниш билән «Авакри Абдумеҗитниң атисиниң
сүритини ясаватиду», дәп
ейтқанлири техичә есимда.
Әнди у сизған атимизниң сүрити болса биздә тәвәррүк затларниң бири сүпитидә
сақланмақта.
Биз бәзидә уларниң өйи алдидин өткәндә һойлида Авакри акиниң рәсим
сизиватқинини яки чоңқур хиялға чөкүп олтарғинини көрәттуқ. Байсейит жутиниң
адәмлири униңға наһайити чоң һөрмәт-иззәт турғусидин қаратти. Һеч ким униң үзигә
тик қарап, петинип параң қилип кетәлмәтти. Бираз жиллар у Исмайил Тайиров намидики мәктәптә рәсим пәнидин дәрис бәрди. Шу вақитларда униң қолида оқуған
оқуғучилар арисидин һазир җумһурийәт даирисидила әмәс, һәтта униңдинму сирт
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җайларда тонулған Һакимҗан Гүлиев, Әхмәтҗан Әһәттәк талантлиқ рәссамлар йетилип чиқти. Улар көп чағларда өзлириниң йәткән утуқлирида Авакри Шәмшидиновниң
из-тамғиси бар екәнлигини тәвринип, пәхирлиниш билән ейтип жүрүшиду. Бу болсиму өзәңни өзәң тонуғанлиқ, устаз тәлимини тән алғанлиқ. Мошу йәрдә мән
уйғурниң йәнә бир атақлиқ рәссами, мәрһум Марс Һетахуновниң Авакри акиға
ихлас-һөрмитиниң чоң болғанлиғини ейтмақчимән. У Рәссамлар иттипақида Авакри
ака исминиң тиклинишигә нурғун күч чиқарди. 70 – 80-жиллири мәшһур рәссамниң
көргәзмилирини уюштурушқа өзиниң салмақлиқ үлүшини қошти.
Сәксининчи жилларниң башлирида Алмутида Авакри ака әсәрлириниң көргәзмиси
уюштурулди. Көргәзмигә униң «Садир Палван», «Ипархан», «Абдулла Розибақиев»,
«Амангелди Иманов», «Максим Горький балилар арисида» вә башқиму һәр хил мавзудики әсәрлири қоюлди. Униң 80 яшқа келиши мунасивити билән ечилған мәзкүр
көргәзмә шу вақитта уйғурлар арисида муһим вақиәләрниң бири болған еди. Униңға
асасән Алмутидики уйғур зиялилири вә рәссамниң жутдашлири қатнашқан. Байсейиттин кишиләр автобус вә бир нәччә йеник машиниларда кәлгән еди. Көргәзмә ечилиштин илгири рәссам акимизни билидиған мөтивәрләр, униң кәсипдаш инилири сөзгә
чиққан. Шу чағда Авакри акиниң тәвринип ейтқан мону гәплири техичила ядимда.
– Мән өткән һаятимға рази. Чүнки мойқәләм мениң дайим һәмрайим-йолдишим
болуп кәлди. Әгәр ечинсам, пәқәт бирла нәрсигә ечинимән. У болсиму көп ишларни
әмәлгә ашурушта – сүрәт ясашта вақтим йәтмигини, қис болғини. Әпсус, миңларчә
әпсус. Әшу вақит дегән немә сениң илкиңгә көнмәйдекән. Сән дегәндәк болмайдекән...
Һәммә нәрсәңни ташлап, бәзидә тәғдир пешанәңгә немә язса, шуниңға беқинмасқа
илаҗәң болмайдекән, – дегән еди.
Сүргүн... Онлиған жиллар иҗаттин ихтиярсиз мәһрум қилиниш. Сәргәрданлиқ, хорлиниш. Мошулардин кейин йәнә қолға мой қәләмни елиш адәм балисидин қанчилик
күч-қувәтни тәләп қилиду?!
Тәғдир тәниси...
Башта ейтқинимиздәк, у бизниң хәлқимиз арисидин дәсләп йетилип чиққан кәспий
рәссам Авакри Шәмшидиновни өмүр йолида қанчилик қийниди, азаплиди! Буни һазир
ағзиңда сөзләп, ейтишла оңай.
Һаяти көплигән сәргүзәштиләргә толуп-ташқан, талай иссиқ-соғни баштин кәчүргән, наһәқтин-наһәқ әйиплинип, лагерь азаплирини тартқан рәссамни
әсләймизкән, ХХ әсирдә хәлқимиз бешидин өткүзгән қийинчилиқлар униң билән бирбиригә аһаңдаш болуп кәлгәндәк. Мана шуниң үчүнму милләт ғемида милләт билән
биллә яшиған оғланлар тәғдирини һеч қачан өз хәлқидин айрип-бөлүп қаралмайсән.
Авакри ака Шәмшидиновниң – Шәмсиниң өмүр йоли вә иҗадий паалийити буниң
ярқин мисалидур. Тәғдир тәнисигә бойсунмиған рәссам 1987-жили июнь ейида Байсейитта дуниядин өтти.
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Драма

Хәмит ҺӘМРАЕВ

УЙҒУР ПАҖИӘСИ
(Вақиә 1918-жилниң март-май айлирида йүз бәргән)
Қатнашқучилар:
САВУТАХУН – 62 яшлардики чоң диний әрбап.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ – Болус башлиғи, падиша һөкүмитиниң тәрәпдари,
36 яш.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ – Большевик, Верный шәһәрлик ВКП (б)
комитетиниң әзаси, 21 яш.
ЕГОР МУРАЕВ – Қизил гвардиячиләр отрядиниң командири, социалистинқилапчи, 39 яш.
РОЗИ ТӘМБүР – Мәшһур уйғур сәнъәткари, муқам орунлиғучи, 28 яш.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ – Даңлиқ содигәр, уйғур байвәччилириниң бири, 64
яш.
ТЕЙИПҺАҖИ – Савутахунниң оғли, Абдулла Розибақиевниң ағиниси, 20 яш.
ЖУМАБАЙ – Қазақ ақсақали, 64 яш.
САВУТАХУННИҢ АЯЛИ – 50 яш.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ, 27 яш.
СААДӘТ – Абдулла Розибақиевниң аяли, 18 яш.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АНИСИ – 70 яш.
КАМАЛДИН – Җамалдин Бушриевниң оғли, 3 яш.
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ – Абдулла Розибақиевниң сәпдиши, 18 яш.
МУСА ДАМОЛЛА – Абройлуқ диний зат, 72 яш.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ – Верный шәһәрлик ВКП (б) комитетиниң рәиси, 29
яш.
МИХАИЛ ТАЛОВ – Қизил гвардия отрядиниң комиссари, 28 яш.
ОТРЯД КОМАНДИРЛИРИ
ҚИЗИЛ ГВАРДИЯЧИЛӘР
УЙҒУР ЙЕЗИЛИРИДИКИ АҺАЛӘ
ҚАЗАҚ ХӘЛҚИНИҢ ВӘКИЛЛИРИ

60

Уйғур PEN

АКТ I
Пәрдә йепиқ. Тәмбүрдә муңлуқ уйғур аһаңи челиниватиду. Андин аһаң
пәйдин-пәй тиничлиниду. Тәмбүрниң муңлуқ аһаңиға уйғунлашқан һалда
тәхминән он бәш-жигирмидәк адәмләр топи оң тәрәптин сәһнә арқилиқ
сол тәрәпкә (кулисиға) өтиду. Топ ичидә ақсақаллар, аяллар һәм балиларму бар. Булар – қачақлар. Улар өзлириниң йемәк-ичмәклири билән у ян
бу ян тәнтирәп жүриду. Көпчилиги зар-зар жиғлимақта. Уларниң арисида
пьеса қатнашқучилири йоқ. Кәч.
Пәрдә ечилиду. Йеңишәр йезисиниң болус башлиғи Җамалдин
Бушриевниң чирайлиқ һойлиси. Җамалдин Бушриев пәйда болиду. Униң
қияпитидин қайғу-һәсрәт, хапилиқ аламәтлири байқилип туратти.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бу мүшкүл вәзийәтни қандақ чүшинишкә болиду, һә? Пәләкниң гәрдишини қара! Яратқан егәм алдида бизниң немә гунаһимиз
барду зади? Мундақ адаләтсизликниң һөкүм сүрүшигә Алла тәала һәҗәп
йол қойиду-һә? Уйғурлар өз тарихидиму һеч кимгә яманлиқ қилмиведиғу?!
Қедимдин та бүгүнки күнгичә һәр қандақ еғирчилиқта бир-бирини йөләп һаят
кәчүривататти әмәсму?! Миң бир җапа-мәшәқәтләр билән аилисини асрап,
һәтта селиқ һәққиниму вақти-вақтида төләвататти...
Бу немә дегән адаләтсизлик? Адәм ишәнгүсиз ишлар йүз бериватидиғу
зади? Һәр күни дегидәк қачақлар топ-топ болушуп, Яркәнт тәвәсигә кетип бариду. Уларниң бесим көпчилиги һәтта техиму жирақ мусапидики Ғулҗиға йол
тутмақта...
Өй тәрәпкә бурулуп, көтүрәңгү аваз билән:
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Тез-тез болуңлар, болуңларә чапсан!
Өйдин Җамалдин Бушриевниң аяли вә аниси үч яштики оғлини йетәкләп,
жиғламсириған һалда кийим-кечәклири түгүлгән бопиларни көтирип чиқишиду.
АНА: Аһ, мундақ азап-оқубәтләрни баштин кәчүримиз дәп ким ойлиған?
Өз өйүңни, турушлуқ җайиңни ташлап кетиштин артуқ мүшкүллүк болмиса
керәк?! Бу вәзийәтни қандақ чүшинишкә болиду? Бәлким, тәғдирниң бизгә
салған өткүнчи синақлириду һә, оғлум?
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Яқ, яқ, ана, бу синақлар һәргиз өткүнчи әмәс!
Пүтүн хәлқимизниң бешиға чүшкән бу һәсрәтлик күнләр һазир йешимини тапмайду. Буниңға толуқ көзүм йәтти. Униңдин көрә, вақитни өткүзмәй чапсанирақ
Яркәнткә йол тутуңлар. Мәнму аз күнләрдә чоқум йетип баримән, мени шу
яқта күтүңлар.
АНА: Яркәнттики хәлиқниң һал-әһвали яхшимеду, балам?! Аңлишимчә,
у яқтиму турмуш хелила еғир дейишидиғу. Шуңа көпчилик Ғулҗа тәрәпкә
атлиниветиптәк. Бәлким, һәммимиз биллә кетәрмиз, оғлум?
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ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Яқ, ана, мениң бу йәрдә, сөзсиз, қелишим
керәк! Мән – болус башлиғи! Мундақ мүшкүл шараитта өз бешимниң ғемини
йәп, аддий пухрани ташлап қачсам, өмүр бойи вижданим алдида азаплинип
жүримәнғу! Хәлиққиму шәрмәндә болмаймәнму?!
АНА: Балам, мени тоғра чүшән, мән бәк әнсирәватимән, алдимизда күтүп
турған қараңғу күнләрдин қорқуватимән. Көпчиликниң ейтишиға қариғанда,
улар һеч кимниму айимайдиған охшайду?!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Қорқмаң, ана. Һеч кимдин қорқмаң! Уларму
биз охшашла инсан. Уларғиму бу өмүр пәқәт бир қетимлиқ берилгән. Унчилик дәриҗидә хорлайдиған бизму һайван әмәсқу, ахир! Хатирҗәм болуң!
Чапсанирақ йолға чиқиңлар. Көпчиликтин айрилмаңлар! Алла буйриса пат
йеқинда көрүшәрмиз.
АНА (жиғлап): Бир тәрәптин бу күнләрни атаңниң көрмигиниму тоғра
болди. Мундақ дәртләрни униң жүриги көтирәлмәтти, бәлким... Худди йәр дүм
көмүрүлүп кәткәндәкла болдиғу, зади.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ (оғлиға мураҗиәт қилип):
Момаңға қариғин, йенидин жирақ кәтмә! Сән әқиллиқ балиғу!
Җамалдин вә униң аяли аниси һәм оғли билән хошлишиду. Ана нәвриси
билән қачақлар кетип барған тәрәпкә йол тутидудә, көчниң арисиға
қошулиду. Җамалдинниң аяли уларни узитип қойиду. Аяллар жиғлишиду.
Җамалдин бир аз нери туратти.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ (йерим авазда):
Раст, анам ейтқандәк,
һәқиқәтәнму, ишәнгүсиз еғир әһваллар йүз бәрмәктә. Үч күн бойи ейтиливатқан
гәп-сөзләргә қариғанда қизиллар Верный қорғиниға орунлишипту. Улар аз
вақитниң ичидила йүзлигән кишиләрни өлтүрүп үлгәргән охшайду. Әнди аман
қалғанларниң һеч қайсисини қорғандин тирик чиқармаслиқ, бирму адәмни
қалдурмай, түп-йилтизидин қурутуш, аилә-тавабиати билән уҗуқтуруш
һәққидә буйруқ чиқипту. Адәмләрниң адәттики бир-биригә қарши туруш
әһвали әмәс, һәқиқий вәйранчилиқ, қирғинчилиқ һәрикәтлириғу бу, раст қандақ
қорқмайсән?!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ (көзлиридә яш, йолдиши тәрәпкә
бурулуп): Иссиқ маканимизни қайта тәрк етиш һәтта ойимизғиму кәлмигән
еди. Немә үчүн пәқәт бизла мундақ азаплиниватимиз? Алланиң алдида қандақ
гуна өткүзүп қоюведуқкин?
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ (аялини хатирҗәмләндүргән һалда): Әзизим,
анчә вайим қилип кәтмәң, һәммә нәрсә өз орниға чүшиду. Нәдики бир
ялаңаяқларниң ғалип чиқиши мүмкин әмәс. Әнсиримә, хатирҗәм бол.
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ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: Мән әткән чай қилайму?
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ (чечилаңғулуқ билән, ой ичрә):
мақул...

Мақул,

Җамалдин Бушриевниң аяли өйгә кирип кетиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ (йерим авазда): Бир нәрсини чүшинәлмәй
жүримән – аңлишимчә, қизиллар арисида өзимизниң уйғурларму бар охшайду?! Улар немә сәвәптин большевикларни қоллап-қувәтләватиду? Или
тәвәсидин көчүп чиққинида Ақ падиша һөкүмити уларниң макан-җайлиқ
болушиға йеқиндин ярдәм бериведиғу дәймәна? Иш биләнму тәминлигән,
армия сепигиму қобул қилған еди! Уларға буниңдин артуқ йәнә немә керәк?
Улар зади немини тәләп қиливатиду? Һәтта рәмити атам Бушрибәкму падиша
армиясиниң полковниги еди. Һә, большевиклар уйғурларға немә берәләйду?
Һеч чүшинәлмидим...
Ат туяқлириниң тивиши вә йеқинлишип келиватқан һарвуниң авази
аңлиниду. Исламбай Ниязов пәйда болиду.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Әссаламу әләйкүм, һөрмәтлик болус.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Ваәләйкүм әссалам, ақсақал. Талғар тәрәпләрдә
немә йеңилиқлар бар?
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Биздиму башқа җайлардикигә охшашла әһвал.
Хәлиқ қандақ чарә көрүшни, қаяққа қечишни билмәй, паракәндиликкә
чүшмәктә.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Һә, он сәккизинчи жилниң март айлири
Йәттису тәвәсидики хәлиқниң хатирисидә узақ сақлинидиған болди.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Узақ сақлинипла қалмай, Тарихта уйғурларниң
тәғдири йешилидиған бир вақит болуп орун алиду, дәп ейтсақ болар...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ:
Уғу шундақ. Бирақ, биз уйғурлар өз
тәғдиримизниң тоғра һәл болуши үчүн қол қоштуруп олтармастин һәрикәт
қилишимиз керәк.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Немә иш қилсақ болар?.. Биз содигәрләр өз ара
мәслиһәтлишип, мәлум миқдарда пул жиғишни тоғра көрдуқ. Башқа бизниң
қолумиздин немә иш келиду дәйсән? Шәхсән өзәм ярдәмгә муһтаҗ болуватқан
әллик-атмиш адәмни толуқ тәминләләймән.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Һәр ким өз қолидин қандақ иш кәлсә, шуни
қилиши керәк! Сиздики пулға әлликтин артуқ әскәрдин тәркип тапқан отрядни
қурушимизму мүмкин. Биз һеч кимгә хиянәт қилмаймиз. Бирақ биз өз һалал
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әмгәк билән тапқинимизни ялаңтөшләргә беришни халимаймиз. Һәр һалда
йеңишәрликләр қәтъий тәйяр!
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Бу яхши. Өткән һәптидә Түргенда мундақ бир
әһвал йүз бәрди. У йәрдики һәм қазақ байлири, һәм рус казаклири йеңи Совет
һөкүмитигә қаршилиғини билдүрүшти.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Мән бу һәқтә хәвәрдармән. Униңдин сирт, биз
уйғурлар, қизиллар комиссарлириниң күчи топланған Верный қорғиниға болған
һуҗумни барлиқ күч-қувитимиз билән қоллап-қувәтлишимиз керәк. Әгәр шу
йәрдә йоқ қилалмисақ, улар пүткүл Йәттисуни егиләвелиши еһтималдин жирақ
әмәс. Ундақ болған тәғдирдә һәқиқий балаю-апәткә учраймиз.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Болус башлиғи – сиз, шуңа бу мәсилини өзиңиз
йешиң. Уйғур содигәрлири болса, сизни һәртәрәплимә қоллап-қувәтләйду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Большевиклар егиләвалған қорғанға
йеңишәрликләрдин тәркип тапидиған отряд билән һуҗум қилишни
ойлаштуриватимән. Бирақ, дәсләп һөрмәтлик ақсақал Савутахун билән
мәслиһәтлишип көрәймекин... Бу мәсилини кечиктүрмәслик үчүн әтила
Қорамға йол тутай...
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Тоғра, Савутахун – абройлуқ шәхс. Уни
Йәттисудила әмәс, сирт җайлардиму яхши тонуйду, әл арисида һөрмити үстүн.
Икки рәт муқәддәс Мәккигә берип келишиниң өзи һәр кимгә несип боливәрмисә
керәк. Бу Савутахунға Алланиң бәргән шәпқәт-рапавити! Униң қолидин тәлим
елиш үчүн мәдрисигә Яркәнттинла әмәс, бәлки Ғулҗа, Қәшқәр, Сәмәрқәнт
шәһәрлиридинму талиплар келидекән. Савутахун Қорамни бүгүнки күндә иккинчи Бухариға айландурувәтти! Округта он йәттә мечит бар! Әнди униң қазақ,
татар милләтлири алдидики һөрмити қанчилик десиңизчу! Савутахунниң бир
еғиз сөзи мәсилини иҗабий һәл қилиш қудритигә егә!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Тоғра, буни тоғра ейттиңиз. Бирақ, у бизниң
ой-пикримиз билән келишәрму?
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Немишкә келишмәйду? Уму биз охшашла уйғурғу!
Тәғдиримиз ортақ әмәсму?! Һә, уйғурларниң барлиғи дегидәк йеңи һөкүмәткә
қарши. Әгәр қарши болмиған тәғдирдә Ғулҗиға қачмас еди...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Уғу шундаққу! Әң чоң паҗиәмиз – уйғурлар
арисида бирликниң йоқлуғи! Буниңдин бир өзимиз азап-зәхмәт чекиватимиз.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Мениңчә, Савутахунниң алдиға униң билән қоюқ
арилишидиған, мунасивити йеқин бир кишини елип барған тоғра. Әксичә, өз
алдимизға баридиған болсақ, әлвәттә, бизни чүшәнмәй қалиду һәм қоллишиму
мүмкин әмәс!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Савутахунни тонумайдиған, билмәйдиған уйғур
йоқ болса керәк! Бирақ бир қизиқ йери – у қәтъий рәвиштә өзиниң дегинини
қилидекән. Ейтқан пикридин қайтишиму мүмкин әмәс һәм уни башқиларниң
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көндүрүшму бекар охшайду. Шуңа мәсилиниму наһайити еһтиятлиқ билән
қоюшимиз керәк. Әгәр дәсләпки қетимда ой-пикримизни тоғра йәткүзәлмәй
қалсақ рәт қиливетиши, сөзсиз, һә иккинчи қетим бу мәсилә һәққидә еғиз ачалмаймиз. Савутахун һәтта оғли Тейипһаҗиғиму анчә ишәнч қилип кәтмәйдекән.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Аңлишимчә, Савутахунниң сиз дәватқан оғли
Тейипһаҗи – Абдулла Розибақиевниң йеқин ағиниси!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Абдулла? Һелиқи кейиквайлиқ Абдуллима?
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Һә-һә, шу – большевик, коммунист Абдулла. У
Верный шәһәрлик большевиклар бюро партиясиниң әзасиму болған!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: У техи яш әмәсму? У бари-йоқи 20 яштиғу!
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Жигирмә бир яшта. Шундиму у хәлқимизниң интайин атақлиқ пәрзәнтлириниң биригә айланди. Көпчиликниң униңға болған
һөрмити үстүн, бәк ишиниду һәм наһайити яхши көриду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ (ойлинип): Қандақла болмисун, мән әтә
Савутахунниң йениға беришим керәк. Бирақ, өзәм билән биллә һөрмәтлик
Муса Дамоллини еливалаймекин?..
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Һә, мана әнди тоғра таптиң! Диний адәмләр бирбири билән тез тил тепишалайду!
Җамалдин Бушриевниң аяли пәйда болиду. Исламбай Ниязов билән саламлишиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: Өйгә кирсила қәдирдан, чоң дада.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ: Рәхмәт сиңлим, әпсус, мән алдираватимән,
Ишиктигә беришим керәк еди. Бизниң қудилар пүтүн аилиси билән Яркәнткә
атлинипту. Бәлким, униңдинму жираққа... Қизим вә нәврилирим билән
хошлишишқа үлгиришим керәк.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бүгүн бизниңму анимиз билән оғлумиз кәтти.
ИСЛАМБАЙ НИЯЗОВ (улуқ-кичик тинип): Һә, бешимизға еғир күнләр
чүшти. Бу күнләр яратқан егәмниң бизгә салған бир синиғи болса керәк.
Исламбай Ниязов хошлишип, чиқип кетиду. Ат һарвуниң орнидин
қозғалған авази аңлиниду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: Әткән чай тәйярлап қойдум. Нанму пишип қалди. Сиз иссиғида йегәнни яхши көрисизғу. Қени, өйгә кирәйли,
иссиқ нан билән чай ичивелиң.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Мени пәқәт сәнла чүшинисән! Сән болмисаң
қандақ һаят кәчүрәттимкин!
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ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: У немә дегиниңиз? Сизни пүткүл
хәлқимиз һөрмәтләйду. Сиз көпчилик үчүн бебаһа ишларни қилдиңиз, адил
хизмәт әттиңиз. Мән болсам, сизсиз һаятимни һәргизму тәсәввур қилалмаймән.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Биләмсән, қәдирданим, ишәнгүсиз өзгиришләр
йүз бериватқан бу күнләрдин һәр қандақ вәзийәтләр болуши еһтимал. Сән пәқәт
мениң инсанлар алдида пак, таза екәнлигимни билип қалғиниң тоғра. Әгәр мән
һәққидә бирәр яман гәп аңлап қалсаң – һәргиз ишәнмә. Маңа йепилған ялатөһмәт дәп билгин...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: Немә дәватисиз, у немә
дегиниңиз?! Һаятта сийлиғанниң қули болуп, яхшилиққа пәқәт яхшилиқ билән
җавап берәләйдиған сиз кәби инсанлар аз учришиду. Иккимизни учратқан,
биллә яшишимизни буйриған Аллаға миң шүкри. Маңа ишәш қилиң, мән һеч
қачан сизни сатмаймән!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Мабада шундақ бир әһвалларға дуч келип
қалсақ, ядиңда болсун дәп ейтқинимғу. Бу сөзлиримни анчила көңлүңгә елип
кәтмә... Қени, җүр, әткән чейиңни ичәйли.
ПӘРДӘ
АКТ 2
Қайта тәмбүрниң муңлуқ авази аңлиниду. Сәһнә алдидин қачақларниң
иккинчи топи өтиду. Йәнила шу жиға-зерә, аччиқ налә-нәпрәтләр.
Улар өтүп кәткәндин кейин пәрдә ечилиду. Қорам жути. Сол тәрипидә
атақлиқ Қорам мечити. Мечит пәләмпәйлири. Мечитниң кирип чиқидиған
ишиги. Бүглүкниң оң тәрипидә Рози Тәмбүр тәмбүр челип олтириду.
Ениғарағи бу аһаңи һәтта пәрдә йепилғичә аңлинип туриду. Бир аздин
кейин мечит ишигиниң алдида Савутахун пәйда болиду. У бир мәһәл
муңлуқ чиқиватқан сазни тиңшап туруп қалиду. Рози Тәмбүр уни көрүши
билән сазни тохтитиду. Андин арида қизғин сөһбәтни Савутахун башлайду.
САВУТАХУН: Уйғурниң сазлири немә дегән әҗайип сехирлиқ күчкә егә,
һә! Адәмниң қәлб тарлирини тәвритип, уддул жүрәккә берип тегида! (Розиға
йеқинлишиду). Болупму, уни сиздәк маһир сазәндә чалғинида, паһ-паһ, паһ!
Рози Тәмбүр саз әсвавини чәткә қоюп, аста бүглүктин чүшидудә, һөрмәт
билән саламлишиду.
РОЗИ ТӘМБҮР: Әссаламу әләйкүм, һөрмәтлик ахунум!
САВУТАХУН: Ваәләйкүм әссалам! Сизни бир йәрдә көргәндәк қиливатимән,
биз илгири тонушқанғу дәймән, һә?!
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РОЗИ ТӘМБҮР: Әлвәттә, устаз! Буниңдин он алтә жил муқәддәм дадам
мени Байсейиттин Қорамға елип келиведи. Мән бир һәптә бойи сизниң диний
тәлиматлириңизни тиңшиғиним ядимда. Мениң исмим – Рози. Авази муңлуқ
чиқидиған уйғур саз әсвави – тәмбүрни көп чалғиним үчүн хәлиқ мени Рози
тәмбүр дәпму атишиду.
САВУТАХУН: Хәлиқ сизгә дәл тепип нам бәргән екән. Һәқиқәтәнму,
наһайити устилиқ билән бабиға йәткүзүп чалидекәнсиз. Мана һазирла чалған
сазиңиз худди қалған өмрүмниң ахириға йәткидәк ой-хиялларни пәйда
қиливәтти.
РОЗИ ТӘМБҮР: Һөрмәтлик, устаз! Мән жирақтин сизниң әшу ойлириңизни
тиңшаш үчүн кәлгән едим. Силиниң ойғақ ойиңиз һәм нурлуқ сөзиңиз җапакәш
хәлқимизниң қараңғу келәчигини худди мәшъәлдәк йорутиду. Еғир күнләрдә
авам хәлиқ сизниң қоллап-қувәтлишиңизгә муһтаҗ. Һазир дәл шундақ пәйт.
Ейтиңа, хәлиқ бүгүнки мүшкүллүктин бирә тола қутулуши үчүн немә қилиши
керәк?!
САВУТАХУН: Оғлум! Тарих сәһипилиригә нәзәр ағдуридиған болсақ,
хәлқимиз көплигән синақларни баштин кәчүрүп кәлди. Қанчә-қанчә
дәрт-әләмләр җудалиқ мусибәтләргә улишип кәтти, миңлиған ялқунлуқ
пәрзәнтлиримиздин бемәзгил айрилдуқ. Шундиму көплигән қаримуқаршилиқларға қаримастин биз һәммигә сәвирлик билән төзүп кәлдуқ. Буниң
һәммиси муқәддәс ишәнчимиз арқилиқ! Әгәр адәмләр дилида Аллаға сәмимий
ишәнч болса, қандақла еғирчилиқларға дуч кәлмисун, Яратқан егәм һәргиз
диққәт-нәзәридин сирт қалдурмайду!
РОЗИ ТӘМБҮР: Әлвәттә, устаз. Мән сизниң пикриңизгә толуқ қошулимән.
Лекин шундиму маңа, яқ пәқәт маңила әмәс, башқиларғиму бүгүнки күндә
йүз бериватқан әһвалларни чүшиниш тәс келиватиду! Алланиң моҗутлуғиға
ишәнмәйдиған һәм ишәнгүсиму кәлмәйдиған – коммунистлар очуқтиночуқла хәлқи арисиға «Дин – бу яманлиқ. Худаға ишәнгәнләр – қалақлиққа
йүзләнгәнләр» дегән чүшәнчини қанат яйдуриватиду. Бүгүнки күндә дәл шу
динсизлар һөкүмәт бешиға кәлди әмәсму?!
САВУТАХУН: Оғлум! Мән сәясәткә анчә арилишип кетәлмәймән. Мән –
динниң адими. Пәқәт Аллаға ишинимән һәм өз новитидә динни башқиларғиму
тәрғип қилип келимән. Амма динға қарши адәмгә бирәр чарә көрүшкиму күчқувитим йәтмәйду. Ундақларға нисбәтән һеч қандақ амил қолумдин кәлмәйду
һәм мәҗбурлашниму халимаймән. Аллаға сәмимий ишәнгән адәм динға пәқәт
өз хаһиши билән келиши керәк!
РОЗИ ТӘМБҮР: Әлвәттә, әлвәттә. Амма большевиклар – коммунистлар
«Алла йоқ» дәп очуқ ейтиватса, демәк, улар бизниңму ибадәт қилишимизни,
сөзсиз, мәнъий қилиду.
САВУТАХУН: Немишкә? Әгәр биз өз әқлимиз билән йеңи һөкүмәткә
қарши чиқмай, гражданлиқ қанунларға һеч хилаплиқ қилмисақ, уларму пәм-
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парасәтлик адәмләр сүпитидә етиқатимизға һеч қандақ тосалғу болалмиса
керәк.
РОЗИ ТӘМБҮР: Устаз! У чағда немишкә уйғур хәлқи қачақларға айлиниватиду? Һәр күни йүзлигән қериндашлиримиз Ғулҗа йоли арқилиқ алдираш
Яркәнт тәрәпкә атланмақта. Бәзилири һәтта униңдин жирақларғиму йол тутуватиду. Чүнки улар мундақ қалаймиқан вәзийәттин қорқуватидиғу! Инсаний
һоқуқиниң дәпсәндә болушидин, дин һәм рәсим-қаидилиримизни қоллинишқа
йол қоймайдиғанлиғидин әндишә қиливатиду.
САВУТАХУН: Әлвәттә, бу әһваллар мениму һәм бәк әнсирәтмәктә. Бирақ
йәнә бир тәрәптин өткән әсирниң ахирлирида хәлқимизниң бесим көпчилиги
йәнә шундақла «көч-көчни» бешидин кәчүргән еди. Амма у чағларда биз Или
тәвәсидин пана таптуқ. Шунда биз үчүн нәгә кетиватқанлиғимиз намәлум еди,
тәғдиримизни тәхминәнгә бәлгүләп көчкән әмәсмедуқ?! Бирақ һәр қандақ
җайда һаят кәчүрүшни билдуқ, мечитларни селип, һәм динимизни, һәм
урпи-адәтлиримизни сақлап қалалидуқ. Бәхиткә қарши, һәммимиз сәясәтниң
қурбаниға айландуқ. Шуңлашқа мән униңдин жирақ болушқа тиришимән. Мән
– Ислам дининиң хизмәткари.
Савутахун жирақларға көз ташлайду, туюқсиз мундақ дәйду:
САВУТАХУН: Оғлум, әву яққа қариғина. Жирақтин атлиқ кишиләр
көрүнүватамду немә?
РОЗИ ТӘМБҮР: Һә-ә, устаз! Биз тәрәпкә бир топ атлиқ адәмләр келиватиду. Мениңчә, мундақ әһваллар сизни анчә һәйран қалдуруп кәтмисә керәк.
Чүнки, һазирқи шараитта сиздин пикир-мәслиһәт сорап келидиғанлар нурғун.
Хәлиқниң беши қатмақта...
САВУТАХУН:
Мениң адәттики аддийғинә мүмкинчилигимни анчә
жуқури баһалап кәтмә. Мәнму башқиларға охшашла уйғурниң бир қарапайим
пәрзәнди. Раст, тәғдир маңа хасийәтлик Мәккә Мәдинини өз көзүм билән икки
рәт көрүшни несип қилған екән. Мәнму көпчилик қатарида өз вәтинимни
тәрк етишкә мәҗбур болған. Иккинчи вәтинимни мошу җайдин таптим. Мән
пәқәтла яшлиримизға муқәддәс динимизни чүшәндүрүшкә қолумдин келишичә
тиришимән.
РОЗИ ТӘМБҮР: Сиз интайин кәмтар устаз! Кишиләр сизниң бу бүйүк
әҗриңизни баһалайду. Сизниң хәлиқ үчүн атқуриватқан ишлириңизни
йениңизда қоллап-қувәтләватқан достлириңиз яхши билиду һәм буниңдин
дүшмәнлириңизму бехәвәр болмиса керәк...
Ат туяқлириниң авази аңлиниду вә бир аз вақиттин кейин Җамалдин
Бушриев билән Муса Дамолла пәйда болиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Әссаламу әләйкүм, һөрмәтлик ахунум!
МУСА ДАМОЛЛА: Әссаламу әләйкүм!
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САВУТАХУН: Ваәләйкүм әссалам! Мән силәр билән мундақ еғир күнләрдә
көрүшкинимгә хошалмән.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Һөрмәтлик, ахун! Вақит еғирла әмәс һәм
наһайити ховуплуқ. Хәлқимиз мурәккәп тәғдиргә дуч кәлди, йәни һазир йүз
бериватқан әһвал чоң апәткә айлиниши мүмкин.
САВУТАХУН: Қәдирлик, болус башлиғи! Атақлиқ яш сәнъәткар достум
Рози тәмбүр иккимиз һазирла дәл шу һәқтә сөһбәтлишивататтуқ.
РОЗИ ТӘМБҮР: Мениң пикримчә, хәлиқниң тәғдири пәқәт силәрниң
қолуңдарда.
МУСА ДАМОЛЛА: Хәлиқниң тәғдири – уни қоллап-қувәтлигүчиләрниң
қолида. Улуқ динимизни тәрғибат етиватқан һәқиқий пәрзәнтлириниң қолида.
Яшлиримизға, қери-чөрилиримизгә ғәмхорлуқ қиливатқанларниң қолида.
Һөрмәтлик, ахун! Биз сизниң алдиңизға йеңи большевикларниң һакимийитигә,
динсизларға қарши турушимизда бу шанлиқ йолумизни өзиңизниң башқуруп
беришиңизни илтимас қилип кәлдуқ.
САВУТАХУН: Мән силәрни бәк һөрмәтләймән, бирақ мениңчә, зорлуқзомбилиққа дәл шундақ җәбир-зулум билән җавап қайтурушниң өзи тоғра
болмиса керәк. Уйғурлар һоқуққа беқинғучи милләт! Биз әсирләр бойи течлиқ
асасида әмгәк әттуқ, шәһәр-йезиларни бәрпа қилдуқ, мечит-мәдрисиләрни қәд
көтәргүздуқ. Һеч қачан һөкүмәткә қарши чиққан әмәс! Бу қетимму сәясәткә
арилашмай, өз ишимизни давамлаштуривәргән болсақ тоғра болаттимекин...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Һөрмәтлик ахун, гәп шу йәрдә әмәсму, биз һеч
кимгә зиян кәлтүрмидуқ, һәр бир уйғур өз алдиға бир кишилик ишини қилип
келиватиду. Амма, әпсус, бизгә, йәни улуқ уйғур хәлқигә тегишмәктә. Йеңи
һөкүмәт егилири Худаниң бар екәнлигини инкар қиливатқиниму мәлум. Демәк,
буниң өзи барлиқ мечитлиримизни япиду дегән сөз әмәсму?! Улар шундақла
һаллиқ кишиләргиму қарши екән. Буниң өзи тапқан һалал ненимизниму тартивелиш демәктур. Миллий мәнпийәтлиримизгиму зиян йәткүзидиғанлиғи
ениқ. Демәк, урпи-адәт, әнъәнлиримизгә, һәтта ана тилимизға чәк қоюлиду.
Буниң һәммиси бизниң уларға қарши чиқишимизға, миллийлигимизни һимайә
қилишимизға йетәрлик банә-сәвәпләр әмәсму?!
САВУТАХУН: Силәр вәзийәтни наһайити көптүрүп-ашуривәттиңлар.
Өзәңларға сезилмәйватса керәк. Шәхсән маңа мәлум болушичә, йеңи һөкүмәт
көплигән адәмләрни қоллап-қувәтләветипту. Уларниң ичидә уйғурларму аз
әмәс охшайду.
МУСА ДАМОЛЛА: Сиз уйғур қачақлириниң топ-топ болушуп турғулуқ
җайини ташлап көчүшини қандақ чүшәндүргән болар едиңиз?
САВУТАХУН: Мән вәзийәтниң қийин екәнлигини рәт қиливатқиним йоқ.
Болупму, уйғурларға еғир келиватиду. Бирақ, мән мәсилән, һеч яққа кетишкә
алдиримаймән һәм башқиларғиму шундақ мәслиһәт беримән.
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РОЗИ ТӘМБҮР: Кәчүрисиз, пүткүл уйғур йолбашчилириниң бирикиши
билән ортақ бир йешим қобул қилишқа болматтиму? Шу чағда, бәлким, уйғур
хәлқи бу қайнамдин қутулуп қалар еди...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бурадәр, биз бу йәргә шуниң үчүн кәлдуқ
әмәсму?! Мән болус башқурғучиси болимән, мундақ ейтқанда, һөкүмәтниң
қануний вәкили. Һөрмәтлик ахун – абройлуқ диний әрбап. Хәлқимизниң
мәнпийити үчүн умумий бир йешим қобул қилип, һәр қандақ ишни келишиш,
мәслиһәтлишиш түпәйли әмәлгә ашурушни өз новитидә бизму халаймиз.
РОЗИ ТӘМБҮР: Силәр Абдулла Розибақиев билән учришишни ойлаштуруп көрдүңларму? Уму биз охшашла уйғурғу! Униңдин ташқири, у улуқ
Россиядә ғалип чиққан һөкүмәтниң вәкили. Мән ойлаймәнки, бу һөкүмәт
билән келишмәсликкә болмайду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Сиз таң қаларлиқ пикир ейттиңиз. Биринчидин, биз уни әмәс, у йәни Розибақиев өзи бизни тепип учришиши керәк еди.
Иккинчидин, улар – коммунистлар падиша һөкүмитини ғулитишни көзлимәктә.
Үчинчидин болса, әгәр уларниң һәрикити, көз-қариши уйғурларға толуқ
қариму-қарши болуватса, улар билән қандақ тил тепишишқа болиду?!
МУСА ДАМОЛЛА: Наһайити тоғра! Падиша һөкүмити түзүми асасида биз мечитларни салдуқ, шәһәр-йезиларни қурдуқ, миллий урпиадәтләрни сақлап келиватимиз, әнди большевик-коммунистлар болса, бизни у
қәдрийәтлиримиздин толуқ айриветишкә интилмақта.
САВУТАХУН: Бирақ биз бу һәққидә техи толуқ билмәймизғу. Сәвир
қилғинимиз яхши. Раст, большевиклар динға қарши, бирақ улар өзлириниң
паалийитини қоллап-қувәтләватқан һәр қандақ хәлиқниң урпи-адәтлирини
һөрмәтләйдиғанду, бәлким.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Һөрмәтлик, ахун. Мәсилә дәл шуниңға бағлиқ
болуватмамду – һазирчә уларни қоллап-қувәтлигүчиләр наһайити аз. Уларниң
тәркивигә большевиклардин қорқуватқанларла қошулмақта. Һазир Йәттису
тәвәсидә ундақлар тамамән йоқ. Большевикларниң чоң отряди Верный
шәһириниң қорғинида орунлишипту. Өзимизниң йеңишәрлик уйғурларни рус
казак қошунлири билән бирликтә шу сепилни ишғал қилишқа қатнаштуруш
нийитим бар. Әгәр большевиклар үстидин ғалип қазинидиған болсақ, у чағда
улар көпчиликкә селиватқан зулумлуқ паалийитини давамлаштурушқа җүръәт
қилалмайду.
РОЗИ ТӘМБҮР: Һөрмәтлик, болус. Бу – ахмақлиққу! Большевиклар өз
һакимийитини пүткүл Россияға, Сарыарқа далалириға таритивәтти, мана
Йәттису тәвәсигиму йеқинлишип қалди. Биз, уйғурлар, уларға тақабил туралаймизму?
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бурадәр! Биринчидин, һазир Россиядә гражданлар уруши кәң овҗ еливатқанлиғидин хәвириңиз болса керәк. Қариму-қаршилиқ
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очиғи пәқәт Йәттису тәвәсидила әмәс, һәтта чегаридин жирақ җайлардиму
яққал байқилиду. Мәсилән, йеқинда Пәрғанә вадисида чоң қозғилаң йүз бәрди.
Большевиклар ялғуз әмәс. Башқа партияларму моҗут. Социал-инқилапчилар,
конституцион-демократларму бар! Шундақла меньшевикларму бар! Улар өз
ара риқабәтлишип, большевиклар һакимийити үчүн күришиватиду.
Уларниң қанчилик дәриҗидә нурғун болуши билән мениң карим йоқ. Һәтта
ялғуз қалған тәғдирдиму өз тилим, өз урпи-адәтлирим, өз динимни қоғдаш
үчүн бәри бир күришимән!
САВУТАХУН: Һөрмәтлик, Җамалдин болус сиз өз хәлқиңизни һаятиңизда
һәммидин артуқ көрүдиғанлиғиңизни илгиридин яхши биләттим. Шуни
етирап қилған һаләттиму, кәчүрүң, сиз билән келишәлмәймән. Мән сизни
көндүрүшниму һәм қоллап-қувәтләшниму тоғра көрмәймән.
Әнди өзәмгә кәлсәм, өз паалийитимни мошу йәрдә – Қорамда
давамлаштуриверимән. Алла улуқ, биз униңдин меһир-шәпқәт соришимиз
керәк. Әгәр әһвал әксичә болған һалда, униң өзи пәқәт Худаниң хаһишиға
мунасивәтликтур.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бизниң тәғдиримизни тарих өзи бәлгүләр.
Һәр һалда, сизгә шуни ейтқум келидуки, һөрмәтлик ахунум, сиз уйғур хәлқи
үчүн тилға аларлиқ нурғун ишларни әмәлгә ашурдиңиз. Беваситә сизниң
хизмитиңиз түпәйли бүгүнки күндә алтә йүздәк студент тәлим еливатқан
Қорам мәдрисиси ишқа қошулди. Бу мечит барлиқ Йәттисуниң пәхри, махтиниши! Һәтта Ғулҗидики уйғурлар сизни өз устази сүпитидә билиду. Йәни,
сизниң абройиңиз улар арисидиму үстүн. Шуниң үчүн – өзиңизни аяң, чүнки
сиз хәлқиңизгә керәк!
МУСА ДАМОЛЛА: Барлиқ иш-паалийитиңиздә Алла яр болғай! Мән дайим болусниң йенида болумән. Әгәр бизгә өлүм буйриған болса, әстә болсунки,
биз өз хәлқимиз, өз динимиз үчүн күрәштуқ!
Җамалдин Бушриев вә Муса Дамолла Савутахун һәм Рози Тәмбүр
билән хошлишип чиқип кетиду. Савутахун улар кәткән тәрәпкә узаққичә
қарап туриду. Рози Тәмбүр сәһниниң нериқи четидә туриду.
РОЗИ ТӘМБҮР (йерим авазда, ойға чүшкән һалда): Уйғурларниң
паҗиәси дайим бизниң пайдимизға еришмәйватқанлиғиниң сәвәви әһвалниң
қелиплишишидин әмәс. Уйғурларниң паҗиәси – аддий хәлиқни башлап маңған
йолбашчиларниң бир-бирини чүшәнмәслигигә мунасивәтлик. Демәк, улар бир
бирини қоллимайду. Хәлиқни һәр түрлүк йөнилишләргә башлайду.
Андин Рози Тәмбүр үстүн аваз билән:
РОЗИ ТӘМБҮР: Һөрмәтлик, устаз! Мән Җамалдин Бушриев һәққидә

№1/3/2014

71

көп аңлиғанмән, бирақ уни бүгүн дәсләпки қетим көрүшүм. Сиз уни яхши
биләмсиз?
САВУТАХУН: Һә-ә, оғлум. У һәқиқий милләтсөйгүч инсан! Ата-бовилири уйғурларни бу йәргә, йәни Йәттисуға орунлаштурушта көп күч чиқарған.
Атиси Бушрибәк Йеңишәр йезисиниң асасини салғучиларниң бири. Раст,
Җамалдин һәқиқий милләтсөйгүч шәхс! Лекин, мениң көз қаришим бойичә, у
йеңи һөкүмәткә қарши чиқиши түпәйли чоң хаталиққа йол қоюватиду.
РОЗИ ТӘМБҮР: Устаз! Әгәр биз қарши көрсәтмигән тәғдирдә большевик-коммунистлар, һәқиқәтәнму, бизниң мечитларни йепип, динимизни, урпиадәтлиримизни, әнъәнилиримизни қоллиништин мәнъий қилиду әмәсму?!
САВУТАХУН: Бәлким, сениң пикриңму тоғриду, оғлум. Амма биздә уларға
қариму-қарши чиқишқа йәткидәк күч барму?
ПӘРДӘ
АКТ 3
Тәмбүрниң муңлуқ авази қайта аңлиниду. Пәрдә алдидин топ-топ
болушқан қачақлар йәнә өтиду. Андин пәрдә аста ечилиду.
Инқилавий дәвир муһити. Оғақ вә болқа ясалған қизил байрақ,
дөләтниң үстәл вә орундуқлири. Үстәлниң үстидә телефон-вертушка.
Ленинниң портрети.
Сәһнидә Абдулла Розибақиев вә Исмайил Тайиров.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Йеңи Совет һөкүмити – аддий хәлиқниң
һөкүмити. Бу һөкүмәт биз, уйғурларға, һавадәк һаҗәт. Ахири әмгәкчи хәлиқ
өзлири өзләштүрүватқан йеригә болған һоқуқни егиләйду.
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: Амма йеңи һөкүмәтниң хәлиққә бәргән вәдисини
орунлишиға кепиллик барму?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Әлвәттә, мениң буниңға һеч шәк-шүбһәм йоқ.
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: У чағда немишкә уйғурлар турғулуқ маканини
ташлап ят җайларға кетип бариду?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Мениңчә, Совет һөкүмитини тамамән мувапиқ
көрмигәнләр кетиватиду. Шундақла, Советқа қарши тәшвиқ-тәрғибатларға
алданғанлар вә саватсизлар бу хил ахмақанә ишқа йол қоюватиду.
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: Мәнму шундақ ойлаймән. Бирақ Челәк хәлқиниң
бесим көпчилигиму кетишкә тәйярлинип жүриду. Бу йәрдә бир нәрсә ениқ
әмәс! Қандақ иш болуватқанлиғини зади чүшинәлмәйватимән?!
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Биләмсән, Исмайил, Совет һөкүмити бу –
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әмгәкчи хәлиқниң һөкүмити! Бизниң хәлқимиз ғәпләттә. Улар техи моллаахунумларға ишинип жүриду. Әң авал пәқәт өзигә ишиниши керәк. Бизниң
вәзипимиз – уйғурларни ибадәт қилишқа әмәс, билим, илим-пән егиләшкә
чақириш, тәшвиқат жүргүзүш!
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: Әлвәттә, Абдулла, мән бу пикриңгә келишимән.
Бирақ уйғурлар әсирләр бойи Ислам дининиң тәрәпдари сүпитидә мәзкүр
динға ибадәт қилип келиватиду. Өткән әсирниң ахирида бизниң ата-бовилиримиз Йәттисуға қандақ орунлашти, шундақ мечитларни селишқа киришкән.
Буниму әстин чиқиришқа болмайду.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Раст, һеч ким уни әстин чиқармайду. Амма
дәвир тәләплиригә лайиқ болғинимиз тоғра. Йәни бүгүнки күндә биз билим
егиләшкә интилишимиз керәк. Бу 18-жил, йәни ХХ әсирниң босуғисиғу! Әгәр
биз пәқәт динниңла тәрәпдари болуп һаят кәчүрсәк, у чағда өз тәрәққиятимиз
бойичә башқа хәлиқләрдин чоқум артта қалимиз! Қарап көргинә, бизниң
хәлқимиз һәтта ортақ намғиму егә әмәс?! Әпсус, биз өзимизни «қәшқәрлик»,
«турпанлиқ», «ғулҗилиқ», «таранчи» дәп атап келимиз. Әҗайип гөзәл
«УЙҒУР» дегән тарихий намимиз барғу ахир! Биләмсән, Исмайил, келәчәктә
чоң бир қурултай өткүзүп, барлиқ уйғурлар үчүн бу намни қайта тикләш нийитим бар...
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: Мән толуқ сени қоллап-қувәтләймән, Абдулла.
Әгәр бу оюң әмәлгә ашидиған болса, сән чоқум хәлқимизниң ядида мәңгүлүк
орун алисән.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Хәлқимизниң тәғдири интайин қийин.
Көплигән қайғулуқ дәқиқиләрни баштин кәчүрди. Әнди келәчәктә бизни йәнә
қандақ тәғдир күтиватқанлиғи наениқ. Амма, пәқәт шуниңға ишинимәнки, Совет һөкүмити бизниң арзу-арман, истәк-мәхсәтлиримизгә қол йәткүзүш үчүн әң
муһим тарихий пурсәт яритип бериватиду. Һә, биз болсақ, хәлиқни ишәндүрүш
һәм хәлиққә чүшәндүрүш түпәйли бу пурсәтни қолдин чиқирип қоймаслиғимиз
керәк. Буниң үчүн қалақлиқ билән күрәшкә, диний хурапәтчиликкә, әмгәкчи
аммини әзгүчи синипқа қарши қәтъий чариләрни көрүшимиз лазим!
Павел Виноградов пәйда болиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Немә мәсилини музакирә қиливатисиләр, яшлар?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Павел Михайлович, Совет һөкүмити аддий уйғур хәлқиниң турмушини яхшилашта асасән немигә қабил екәнлиги
тоғрисида муһакимә қиливатимиз.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Совет һөкүмити, һөрмәтлик, йолдаш Розибақиев,
бу әмгәкчи хәлиқниң һөкүмити. Рус, қазақ яки уйғур вә башқа қайсила
милләтниң вәкили болушидин қәтъий нәзәр, эксплуатацияға дучар болғанлар,
дин тәрғибатлириниң тәсиридин чиқалмайватқанлар чоқум Совет һөкүмити
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тәрипидин ярдәм тапалайду. Даһимиз – йолдаш Ленин Совет һөкүмити
әмгәкчи хәлиқниң мәнпийити үчүн һәтта һәр қандақ қәтъий чариләр билән
күришиштиму тохтимайдиғанлиғини бир нәччә қетим тәкитләйду. Совет
һөкүмити контрреволюция қанчилик уюштурулмиған болмисун, бәри бир йоқ
қилиду. Чүнки хәлиқ Совет һөкүмити тәрәпдари!
ИСМАЙИЛ ТАЙИРОВ: Раст, Павел Михайлович. Бирақ бизниң уйғур
хәлқи Совет һөкүмитиниң идеясини техи толуқ чүшинип кетәлмәйватиду! Аддий хәлиқ диний роһанийәтниң, сабиқ падиша болуслириниң тәсиридин чиқип
кетәлмәйватиду, бу чүшәнчә-уқумлар улар үчүн бәкму улуқ һәм мәқәддәс.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Пикриңизгә толуқ қошулимән. Дәл шуниң үчүн
силәр, һөрмәтлик яшлар, йеңи Совет һөкүмити һәққидә авам хәлиқ арисида тәшвиқат жүргүзүшүңлар керәк. Пәқәт силәр өз тәңтушлириңларға
Совет һөкүмитиниң әмгәкчи хәлиқ мәнпийитини көзлигүчи екәнлигини
йәткүзәләйсиләр. Пәқәт силәр Совет һөкүмитигә қарши чиқса, дәрру тегишлик
җазаға тартилидиғанлиғиға ишәндүрүшүңлар керәк. Совет һөкүмитигә қарши
чиқиш – пүтүн хәлиққә қарши чиқиш билән баравәр екәнлигини адәмләр ениқ
билиши керәк!
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Павел Михайлович! Бу мәсилә биз үчүн
мутләқ ениқ. Һәм уйғурларниң бесим көпчилиги Совет һөкүмитини яхши
қобул қилидиғанлиғиға ишәнчимиз камил. Бирақ, уйғурларниң өзигә хас
өзгичиликлириму моҗут. Биринчидин, хәлқимизниң бир қисми «Совет
һөкүмити йәр-җайдин башлап та шәхсий мүлүккичә болған барлиқ нәрсиләрни
умумлаштуриду. Баравәрләштүрүш йүз бериду. Байларниң бар мүлкини
тартивелип, кәмбәғәлләргә тарқитип бериду» дегән контрреволюциялик
тәрғибатларға ишиниду. Иккинчидин, уйғурларниң бесим көпчилиги падиша
һөкүмитиниң садиқ вәкиллири болуп қалмақта, чүнки өткән әсирниң ахирида
дәл шу һөкүмәт қачақ уйғурларни Или тәвәсигә орунлаштуруп, бешиға еғир
күн чүшкинидә пана болған еди, шуңлашқа хәлқимиз падиша һөкүмитигә
бәк миннәтдар. Үчинчидин, уйғурларниң йәнә бир қисми өзлири ибадәт
қилип келиватқан Ислам диниға Совет һөкүмити тәрипидин қоюлидиған
чәклимиләрдин бәк қорқуватиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Яш достлар! Йәттисудики уйғурлар аз күч әмәс.
Шуниң үчүн, һазирқи вәзийәт наһайити хәтәрлик. Тәкрарлаймәнки, дәл мундақ
чүшәнмәсликләр овҗ еливатқан пәйттә силәр һәртәрәплимә Совет һөкүмитини
тәшвиқ қилишиңлар керәк. Мәлуматларға қариғанда, контрреволюция исиян
көтиришкә тәйярлиниветипту. Уйғурлар отрядиму контрреволюция күчигә
җәлип қилинип, Верный қорғиниға һуҗумға атлинишқа тәйярлиниватқанлиғи
тоғрисида дәлилләр бар! Или тәвәсидиму беваситә уйғурларниң қатнишиши
билән ховуплуқ әһвал йүз берипту! Буниң өзи Совет һөкүмитигә болған чоң
қаршилиқ! Шуңлашқа, йолдаш Розибақиев, сиз большевиклар партиясиниң Верный шәһәрлик комитет әзаси сүпитидә уйғурлар зич җайлашқан наһийәләргә
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берип, Совет һөкүмитиниң сәяситини чүшәндүрүш ишлирини жүргүзүшиңиз
һаҗәт. Совет һөкүмити бу – әмгәкчи хәлиқниң һөкүмити екәнлигигә алаһидә
диққәт қилишиңизни сораймән. Шуниң билән биллә биз совет һөкүмитиниң
вәкиллири сүпитидә контрреволюционлуқ һәрикәтләрниң тәркивидә кимләр
болушидин қәтъий нәзәр, чидап туралмаймиз!
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Павел Михайлович! Тез арида Йәттисуниң
Йеңишәрдин тартип та Ғалҗатқичә болған барлиқ болуслириға берип, өз
хәлқимгә Совет һөкүмити сәяситиниң мәнавий маһийитини чүшәндүрүш
үчүн йолға атлинишқа мән тәйяр! Мениң хәлқим көп азап-оқубәтләрни баштин кәчүрди, бу қетим һәқиқий тарихий дәвирдә хаталашмаслиғини чин
жүригимдин тиләймән.
ПӘРДӘ
АКТ 4
Ян ишиктин сәһнигә Абдулла Розибақиев вә униң аяли Саадәт чиқиду.
СААДӘТ: Пәхәс болуң. Һазир әһвал көңүлдикидәк хатирҗәм әмәс. Мән
сиздин бәк әнсирәватимән.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Әнсиримә, қәдирлигим. Һәммә нәрсә оңушлуқ
болиду. Мениң хәлқим өз тәғдиригә бериливатқан тарихий пурсәтни рәт
қилиши мүмкин әмәс! Совет һөкүмити – бу хәлиқниң һөкүмитиғу!
СААДӘТ: Шундақ болсиму, йеңичә өмүрни һәммә бирдәк қобул қилиши
тәс. Сизни көпчилик бирдәк чүшинип кәтмәйду.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Маңа сениң чүшәнчәң муһим! Мән сениң билән
худди пәрваз қилғандәк. Сән билән мән барлиқ нәрсигә қол йәткүзәләймән!
СААДӘТ: Сиздин бир күн айрилишниң өзи мениң үчүн – нәқәдәр еғир...
Сиз болсиңиз бир айға маңдиңиз. Билип қелиңки, мән сизни һәр минутта, һәр
бир дәқиқидә ойлап жүримән.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Мәнму сени ойлаймән. Ялғузум мениң! Мениң
Саадитим!
Улар бир-бири билән хошлишиду. Абдулла Розибақиев кетиду. Саадәт
ялғуз қалиду.
СААДӘТ: Адәмләр немишкә һәр дайим петишмайду, һә? Немишкә улар
бир-бирини чүшәнмәйду? Өлтүрүватқан, азаплаватқан. Һәммисиниң сөйүмлүк
аилиси, бала-җақилири барғу?! Шулар үчүн күришиватиду әмәсму?!
Барлиғи пәқәт яхши болушни ойлайду. Һәр ким өз хәлқиниң мәнпийити
үчүн күришиватимән дәп ойлайду. Амма тоқунуштин пәйда болған өчмәнлик
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отида аддий хәлиқ көйүватиду. Аилиләр қийраватиду. Азап чекиватқанлар –
балилар һәм қери-чөриләр... Буниң һәммиси хәлиққә қандақ бәхитлик һаят
елип келәләйду? Мениң Абдуллам барлиқ җан тени билән өз хәлқини бәхтияр
күнләргә йәткүзүшкә интиливатқанлиғини чоңқур сезимән. Бирақ униңға
башқилар қарши чиқиши, сөзсиз. Уларниңму ата-анилири, аяллири барғу?!
Немишкә улар өз пәрзәнтлирини, әрлирини тохтатмайду? Немә үчүн? Немә
үчүн?
Саадәт сәһнидин чиқип кетиду. Тәмбүр дәсләп аста, андин қаттиқ челиниду.
АКТ 5
Тәмбүрниң муңлуқ авазида пәрдә алдидин қачақлар йәнә өтиду. Улар
өтүп болғандин кейинла пәрдә аста ечилиду. Йәнә Қорам мечитиниң
мәйдани. Савутахун аяли билән сөһбәтлишиду.
САВУТАХУН: Шәриәт бойичә ейтқанлиримниң һәммисини диққәт билән
тиңшиған болсаң керәк. Бирақ бу мәсилидә сени һеч қандақ мәҗбурлалмаймән.
САВУТАХУННИҢ АЯЛИ: Сиз немә дәватисиз? Мән һеч яққа бармаймән.
Аял киши һәр дайим йолдишиниң йенида болуши керәк. Барлиқ нәрсә Алланиң
хаһишиға бағлиқ. Пешанимизгә немә йезилса, шуни көрүмиз. Шуңа мән һеч
яққа бармаймән.
САВУТАХУН: Сениң шундақ хуласә чиқиришиңға мениңму шәк-шүбһәм
болмиған. Бирақ қачақлар саниниң күндин-күнгә өсүватқанлиғи көңлүмни беарам қилмақта. Өзәңму көрүватисәнғу, һәр күни дегидәк, онлиған, йүзлигән
хәлиқ Ғулҗа тәрәпкә атланмақта. Шуңлашқа сениңдин шулар қатарида
кетәмсәнкин? дәп соримақчи едим.
САВУТАХУННИҢ АЯЛИ: Яқ, яқ, бу мүмкин әмәс. Алла бизниң биллә
болушимизни буйриди, демәк биз дайим биллә һәм һәр қандақ шараитта бир
биримизни қоллап-қувәтлишимиз керәк!
САВУТАХУН: Мақул, мәсилә йешилди. Биз сәясий мәсилидә һәр қандақ
күчләрниң һәрикәтлиригә кашила болмай, авалқидәкла ибадәт қилип, өз ишлиримиз билән бәнт болуп жүриверимиз.
САВУТАХУННИҢ АЯЛИ (қәтъий түрдә): Бу немә аламәтту? Техи әсир
намизиға вақит болмидиғу! Бу яққа бир топ адәмләр немә үчүн келишиватиду?
САВУТАХУН: Мениңчә, хәлиқ қандақ йешим қобул қилишни билмәйватиду.
Қандақ вәзийәт йүз берип, һөкүмәт бешиға ким келидиғанлиғи чүшиниксизғу!
Большевиклар өз мәхситигә йетәмду яки падиша һөкүмитиниң тәрәпдарлири
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егиләмду у йеқи көпчиликкә намәлум. Адәмләр немә қилишини билмәй
хатирҗәм җайларға көчүш тәрәддутини көрүватмақта.
Мечит алдиға нурғунлиған адәмләр топлишиду: әр кишиләр, бесим
көпчилиги – аяллар. Барлиғиниң йүзлиридә әнсирәш, қорқуш аламәтлири
әкис етилгән. Һәммә бирдәк Савутахунға үмүт билән беқишмақта. Савутахун минбәргә көтирилгәндәк пәләмпәйләр үстигә чиқип туриду. Адәмләр
аччиқ үндә сөзләшкә башлайду.
БИРИНЧИ ӘР КИШИ: Һөрмәтлик, ахун! Биз немә қилишимиз керәк?
Мәслиһитиңизгә муһтаҗ болуватимиз...
БИРИНЧИ АЯЛ: Бизниң күнимиз қандақ болмақчи?
ИККИНЧИ АЯЛ: Савутахун, қандақ йешим қобул қилсақ болиду, мәслиһәт
бериңа!
Савутахун ой ичрә сүкүт сақлап туруп қалиду. Андин қолини көтирип,
қайғулуқ қияпәттә:
САВУТАХУН:
Жутдашлар! Замандашлирим! Мән өзәмму әнсирәп
туримән. Шундиму силәргә шуни уқтуруп қоймақчимәнки, бешимизға
қандақла вәзийәт чүшмисун, һәргиз қаршилиқ билдүрмәслигимиз керәк.
Биз, уйғурлар, бетәрәплик мәвқийәни тутуп турғинимиз тоғра. Пәқәт шундила һеч кимгә азап кәлтүрмәймиз. Мениңчә, биз йеңи Совет һөкүмитини
қобул қилишимиз керәк. Өз вақтида ата-бовилиримиз Йәттису тәвәсигә
көчүп кәлгинидә бу йәрниң йеңичә шәрт-шараитлириға бойсунған һалда һаят
кәчүргән еди. Тәкрарлаймәнки, шәхсән мениң көз қаришимчә, йеңи һөкүмәтни
қобул қилғинимиз әқилгә мувапиқ болса керәк.
ИККИНЧИ ӘР КИШИ: Әгәр барлиқ рәсим-қаидилиримиз, динимиз,
әнъәнилиримиз дәпсәндә қилинса, бу йәрдә қандақ һаят кәчүрүшкә болиду?
ҮЧИНЧИ АЯЛ: Балилиримизниң келәчиги немә болмақчи?
ТӨРТИНЧИ АЯЛ: Немә гунаһимиз үчүн Алла бизгә мундақ еғир азапларни селиватиду?
САВУТАХУН: Мениң пикримгә қошулушиңларни мәҗбурлимаймән.
Һәр ким өз тәғдирини өзи йешидиған вақит кәлди. Мән, мәсилән, һеч яққа
қозғалмаймән. Алла қандақ күнләрни язған болса, шу күнләрни дәл мошу
тәвәдә көрүшкә тәйярмән. Бу мениң шәхсий пикрим, шуңа һәр ким өзәңлар
хуласә чиқиришиңларни сораймән. Әгәр кетишни тоғра көрүватқан болсаңлар
– кетиңлар! Әгәр мошу йәрдә қелишни тоғра көрсәңлар – қелиңлар!
Топланған адәмләрни техиму әндишә оравалиду. Өз ара пичирлишишлар, аялларниң жиғилири аңлиниду. Һәммә бир хуласигә келәлмәй
әнсизчиликкә чүшиду.
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ПӘРДӘ
АКТ 6
Қачақлар тәмбүрниң муңлуқ авазида пәрдә алдидин йәнә өтиду. Улар
өтүп болғандин кейинла пәрдә аста ечилиду. Қизиллар штабидики муһит
(3-АКТ қа охшаш). Үстәл алдида Павел Виноградов олтириду. Абдулла
Розибақиев пәйда болиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Йолдаш Розибақиев, мүҗәзиңиз қандағирақ?
Наһийәләрдики әһваллар қандақ екән?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Павел Михайлович! Мана һазир Яркәнт
тәрәптин кәлдим. Уйғур аһалиси арисида тәшвиқат ишлирини жүргүздүм. Бесим көпчилик уйғурларниң Совет һөкүмитигә болған үмүти зор!
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Қайси болусларда болдуңиз, йолдаш Розибақиев?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Уйғурлар яшаватқан алтә болусниң һәммисидә
болдум. Улар – Яркәнт, Ақкәнт, Ақсу-Чарин, Маливай, Қорам, Қарасу болуслири. Асасий ховупни Маливай вә Қарасу болуслири тәшкил қилиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Қайси мәнадики ховуп?
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Хәлиқ әнсиримәктә, қизил гвардиячиләр
тәрипидин келидиған рәһимсизликтин қорқмақта.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Йолдаш, Розибақиев, Совет һөкүмити хатирҗәм
яшаватқан хәлиқләр арисидики течлиқни бузмайду! Әгәр қураллиқ басқунчилар
иссиян, топилаң уюштурса, Совет һөкүмитиниң җазалиғучи қоли һеч кимни
айимайду.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Мән хәлиққә дәл шу мәсилини ейттим, Павел
Михайлович. Уйғурларниң бесим көпчилиги Совет һөкүмитини қоллаватиду.
Пәқәт мәлум бир қисми, йәни контрреволюциялик тәшвиқатларға алдинип
қалғанларла йеңи һөкүмәткә қаршилиқ билдүрмәктә.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Һазир вәзийәт интайин мурәккәп. Һеч бир
шүбһисиз, контрреволюция очиғини түп йилтизидин йоқ қилиш керәк!
Наһайити тез арида, йәни контрреволюцияниң көпийип, кәң даиригә тарилип
кетиш ховупи бар, шуңа күтүшниң һаҗити йоқ!
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Чүшинишлик. Коммунист уйғурлар буниңға
бар күчини селиватиду. Үч күн илгири мән туғулған жутум Кейиквайда болдум.
Ишәшлик ейталаймәнки, жутниң барлиқ турғунлири Совет һөкүмитини қоллапқувәтләватиду. Башқа йәрләрдиму худди шундақ. Исмайил Тайиров Челәк,
Байсейит, Маливайларда Совет һөкүмити һәққидә тәшвиқат жүргүзүватиду.
ПАВЕЛ
ВИНОГРАДОВ: Қорамға алаһидә диққәт ағдуруш лазим. Һәммиңларға мәлум болса керәк, Йәттису мусулманлири арисида
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Савутахунниң абройи наһайити үстүн. Бизниң асасий дүшминимиз болған
контрреволюционерлар вә Қарасу болусиниң башлиғи Җамалдин Бушриевтәк
Совет һөкүмитиниң дүшмәнлири униң абройидин пайдилинишиға йол
қоймаслиғимиз керәк.
Ейтмақчи, Җамалдин Бушриев йеқинда Верный қорғиниға қилинған
һуҗумда асасий роль ойниған екән.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Мениң аңлишимчә, қорғанға һуҗум
қилғучиларниң сани тәхминән атмишқа йеқин охшайду. Амма бу барлиқ
уйғурлар дегәнлик әмәсқу, улар пәқәт мәлум бир қисми.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Мәсилә уларниң санида әмәс. Бүгүн атмиш
болса, әтә атмиш миң болуши еһтималдин жирақ әмәс. Әң муһими, қизил
гвардиячиләр бу отрядни тар-мар қиливәтти.
Йолдаш Розибақиев, мән сизгә уйғур аһалиси арисида Совет һөкүмитиниң
мәхсәт, вәзипилирини тоғра чүшиниши үчүн тәрғибат-тәшвиқат ишлирини
күчәйтишни җекип тәвсийә қилимән.
АБДУЛЛА РОЗИБАҚИЕВ: Мақул, Павел Михайлович! Мән дәрһал
бизниң коммунистларни бу мәсилигә сәпәрвәр қилимән.
Абдулла Розибақиев чиқип кетиду. Павел Виноградов ялғуз қалиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ (йерим авазда): Раст, вәзийәт кәскин. Йәттисудики
Совет һөкүмитиниң тәғдири таразида. Бу әһвал йәнә жигирмә күнчә һөкүм
сүрүши мүмкин. Нери кәтсә, бир ай. Әһвални чоқум түзитиш керәк. Тез арида
ениқ бир чарә қоллиниш һаҗәт!
Павел Виноградов бираз ойлинип қалиду. Андин телефон ногийини
қолиға алиду.
ПАВЕЛ ВИНОГРАДОВ: Хеним! Аппаратта – Виноградов. Мени ТурЦИК
билән қошуветиңа.
Алло! Ташкәнтму? Аппаратта Верный шәһәрлик ВКП (б) комитетиниң рәиси
– Виноградов. Совет һөкүмитиниң қурулушида һәқиқий хәтәр туғдуриватқан
Йәттисудики мурәккәп һәрбий-сәясий әһвалларға бағлиқ, бизгә күрәшкә қабил
һәм оқ-дорилар билән қуралланған отрядларни әвәтишиңизни сораймән.
ПӘРДӘ
АНТРАКТ
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АКТ 7
Пәрдә йепиқ. Башқа актларға охшашла пәрдә ечилишидин илгири бир
топ қачақлар өтиду. Һәр қачанқидәк тәмбүр челиниду. Пәрдә ечилиду.
Йеңишәрдики Җамалдин Бушриевниң өйи. 1-Актқа охшаш.
Җамалдин Бушриев ялғуз. У чоңқур ойда. Ечиниш билән сөзлимәктә.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Немә дегән паҗиә! Қанчиму йеңишәрликләрниң
қени төкүлди. Бизни сатти, қоллимиди. Ақ гвардиячилар ярдәм беришкә қәсәм
ичкән болсиму... Һеч гәп әмәс! Күчни Яркәнттин жиғимән. Биз өз һоқуқимизни
қоғдаватимиз – демәк, бизниң һәқ!
Өйдин Җамалдин Бушриевниң аяли чиқип келиду. Нан селинған халтини көтирип чиқиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Җеним мениң! Мени күт! Мән чоқум қайтимән.
Чоң күч билән қайтимән. Пүткүл тәвәдики уйғурларни ойғитимән.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ: Әнсиримәң. Һәр қандақ әһвалниң
һөддисидин чиқалаймән. Әң муһими, сизниң нийитиңиз әмәлгә ашқай! Большевиклар аялларға қол тәккүзмәйду. Ойлаймәнки, сиз жигитләр билән улар
кәлгичә қайтип келисиз.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Әзизим мениң! Сән мениң үчүн нәқәдәр
қиммәтлигиңни өзәңму тәсәввур қилалмайсән. Күткин, мән чоқум қайтип
келимән...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВНИҢ АЯЛИ (көзлиридики яш тамчилирни
йошурған һалда): Вай, мән бир нәрсини унтуп қаптимәнғу. Хелә жиллардин
бу ян оғлумиз үчүн сандуқта бир соға сақлап жүргән едим. У – Ғулҗа дописи. Мән уни бәш яшқа толғинида беришни нийәт қиливедим. Бирақ, һазир
әвитиветишим дурус болар... Тез елип чиқай. Бу допини оғлумизға анилиқ
несиһитим билән биллә йәткүзәрсиз...
Җамалдин Бушриевниң аяли өйгә кирип кетиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Еғир, жүрәккә қанчилик еғир-һә! Сени
қандақму ялғуз ташлап кетәрмән, әзизим. Анилиримиз, аяллиримиз, балилиримиз шу басқунчиларниң рәзил әнчисигә қандақму қалар? Амма һеч амалимиз йоқ. Башқа чарә қалмиди. Мән қариму-қаршилиқни уюштурушқа
қабилийәтлик барлиқ әрләрни өзәм билән биллә елип кетишим керәк. Дүшмән
үстидин ғалип қазиниш үчүн барлиқ әрләрни жиғишим керәктә. Ойлаймәнки,
Яркәнттә жигитләрни жиғип, қошумчә күч топлашқа болиду.

80

Уйғур PEN

Дәрваза алдида Муса Дамолла пәйда болиду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Келиң, келиң, һөрмәтлигим!
МУСА ДАМОЛЛА (аманлишип): Пүтүн жутниң ичини айлинип кәлдим.
Верный қорғини үчүн болған җәңдә көплигән жутдашлар қаза тепипту.
Йеңишәрдә жиға-зерисиз бирму өйни учритиш мүмкин әмәс.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Бу – сатқунлуқниң нишани. Ақ гвардиячилар
ярдәмлишишкә вәдә бәргән еди, бирақ бизни большевиклар оқиға қалдуруп,
ахирқи пәйтләрдила чекинди.
МУСА ДАМОЛЛА: Һә, биз әң яхши жигитлиримиздин айрилип қалдуқ.
Бирақ улар һеч қачан унтулмайду, хәлиқ ядида мәңгү сақлиниду. Чүнки улар
әлниң паравәнликтә өмүр сүрүши үчүн өз җенини қурбан қилди.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Орни толмас йоқитишлар. Жүрәк шундақла өз
өйүңни, әҗдатлар қәбрлирини ташлап кетиштин моҗулмақта...
МУСА ДАМОЛЛА: Сизгә, һәқиқәтәнму, кетиш керәк. Йеңишәрликләрниң
қорғанға болған һуҗумға қатнашқини үчүн әнди улар һәргиз кәчүрмәйду. Сизгә
бу йәрдә қелишқа мутләқ болмайду. Яркәнткә кетиң. Әһвалға қарап иш тутуң.
Бәлким, униңдинму жираққа кетишкә тоғра келиду. Һә, бизгә болса мошу йәрдә
һаят кәчүрүшкә тоғра келиду. Мән һеч яққа бармаймән (аччиқ күлкә билән).
Һә, қерилиқ яр бәрмәйду.
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Сизниң йешиңиз тәҗрибилик устазға лайиқ.
Яшлар сизни, сизниң ақ чачлириңизни көрүп, өз хәлқини сөйүш вә қоғдаш һәр
қандақ яштики инсан үчүн муққәддәс екәнлигини яхши чүшиниду.
МУСА ДАМОЛЛА: Бәри бир яшлиққа йәтмәйду әмәсму?! Әгәр мән яш
болған болсам, Алладин бу динсизларниң апәткә учришини өз көзүм билән
көрүшкә иҗазәт беришини сораттим. Һазир бу маңа несип болмас...
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Ойлаймәнки, Алла бу һөкүмәтниң узаққа
созулушиға йол қоймайду. Һөрмәтлик Дамоллам, сиз билән пат йеқинда
көрүшишимизгә ишәнчим камил.
МУСА ДАМОЛЛА: Алла буйриса! Алла буйриса!
ҖАМАЛДИН БУШРИЕВ: Өйгә кириң, һөрмәтлик Дамолла?
МУСА ДАМОЛЛА: Яқ, рәхмәт. Намаз вақтиму йеқинлишип қапту.
Сизгиму сәпәр алдида көп ишларға үлгиришкә тоғра келиду.
Улар хошлишиду. Пәрдә шундақ йепилидуки, униң алдида Муса Дамолла ялғуз қалиду. Арқа тәрипидә – йепилған пәрдә.
МУСА ДАМОЛЛА (ойға чөккән һалда йерим авазда): Шундиму Савутахун – әқиллиқ киши. Хәлиқни йеңи һөкүмәткә қарши чиқишиға йол қоймиди.
Дәл шундақ қилип, у көпчиликни қутулдуруп қалалиди. Совет һөкүмити,
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әлвәттә, йеңишәрликләрни кәчүрмәйду. Бирақ башқа уйғур жутлири бу
вәйранчилиқтин нери болиду. Чүнки улар тоқунушқа қатнашмиди... Савутахун, һәқиқәтәнму, әқиллиқ киши...
Муса Дамолла чиқип кетиду.
АКТ 8
Йәнә тәмбүрниң муңлуқ челиниду. Қачақлар сәһниниң у тәрипидин бу
тәрипигә өтүшиду. Улар асасән аяллар. Өтүп болғандин кейин пәрдә ечилиду. Баштики шу Қорам жутиниң тәсвири намайән болиду. Мечит алдида
Тейипһаҗи олтириду. Савутахун болса мечит ичидин чиқип келиду.
ТЕЙИПҺАҖИ: Әссаламу әләйкүм, дада!
САВУТАХУН: Ваәләйкүм әссалам, оғлум!
ТЕЙИПҺАҖИ: Дада, мән Верныйға маңдим. Абдулла Розибақиев
билән учришишим керәк. Ейтишларға қариғанда, йеңи Совет һөкүмити аз
санлиқ милләтләр үчүн мәктәпләрни ечишни көзләветипту. Уларниң арисида
уйғурларму бар охшайду!
САВУТАХУН: Бу яхши йеңилиққу! Бизгә өз пәрзәнтлиримизни оқутуш интайин һаҗәт. Сән бу ишқа, оғлум, җиддий көңүл бөлгин! Биздә қабилийәтлик
балилар нурғун. Уларниң билим елиши үчүн пәқәт һаҗәтлик шараитла керәк.
Бирақ, еһтият бол! Һазир расса қалаймиқан пәйт. Сән йеңила Совет һөкүмити
бизниң балиларни оқутуветишни көзләветипту дедиңғу-һә, амма маңа Совет
һөкүмити көплигән бегуна адәмләрни қирип ташлаватқидәк дегән хәвәр кәлди.
ТЕЙИПҺАҖИ: Ундақ болуши мүмкин әмәс, ата! Мән Абдуллиға
өзәмгә ишәнгәндәк ишинимән. У мошу яқниң, кейиквайлиқ. Мән ишәшлик
ейталаймәнки, у өз жутдашлириға һеч қачан яманлиқ қилмайду.
САВУТАХУН: Мәнму уни яхши билимән. Униң дадиси Кейиквайда йәрлик
молла болидиған. Мән уни әйипләватқиним йоқ. Бирақ түнүгүн Талғардин бир
киши кәпту. У большевиклар тәрипидин Исламбай Ниязовниң пүтүн аилисини
вә бир нәччә уйғур қериндашлиримизни өлтүрүвәткәнлигини хәвәрлиди.
ТЕЙИПҺАҖИ: Исламбай Ниязов дегән ким?
САВУТАХУН: У әң бай адәм. Содигәр. Верныйдин та Челәккичә болған
арилиқта униңдәк бай адәм йоқ. Пүтүн бир аилини боғузлап өлтүргинини аз
дегәндәк, бар дуниясини талан-тараҗға селиветиптәк...
ТЕЙИПҺАҖИ (һодуққан һалда): Бу қандақ болғини? Мундақ болуши
мүмкин әмәсту?
САВУТАХУН: Һазирқи вәзийәттә һәммини күтүшкә болиду... Мақул,
оғлум, баривәргин. Бирақ, пәхәс бол!
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Тейипһаҗи хошлишип чиқип кетиду. Савутахун ялғуз қалиду.
САВУТАХУН: Немә аламәтләр йүз бериватиду зади? О, улуқ Алла, һәҗәп
мундақ адаләтсизликләргә йол қоюватисән?! Исламбай Ниязов сода-сетиқ ишлири билән шуғуллинивататти, бизниң мечитларғиму ярдәм берип кәлгән...
Шу пәйттә ат туюқлириниң авазлири аңлиниду, бир аз вақиттин кейин
Жумабай икки һәмрайи билән пәйда болиду. Улар саламлишиду.
ЖУМАБАЙ: Әссаламу әләйкүм, һөрмәтлик ахун.
САВУТАХУН: Ваәләйкүм әссалам, қәдирлик Жумабай.
ЖУМАБАЙ: Һөрмәтлик, ахун. Сиз билән учрашқинимға бәк хошалмән.
САВУТАХУН: Қәдирлик Жумабай, мениң Қорамдин башқа һеч яққа
кәтмәйдиғанлиғим сизгә мәлум болса керәк. Немә йүз бәрди?
ЖУМАБАЙ: Аллаға шүкри, һеч нәрсә йүз бәрмиди. Бирақ әнди йүз бериши мүмкин. Һөрмәтлик ахун! Мән сизниң алдиңизға қазақ авуллиридики
ақсақаллиримизниң қарариға бенаән кәлдим. Ейтишларға қариғанда, йеңи
һөкүмәтниң Ташкәнттики җазалиғучи отряди йетип кәпту! Улар пүткүл уйғур
йезилирини тәптишләп-тәкшүрүп чиққидәк. Сәвәвини биләлмидим, амма немишкиду, пәқәт уйғурларла зәрдап чекиватиду. Һөрмәтлик ахун, қазақлар арисида қандақ һөрмәткә егә екәнлигиңизни өзиңизму яхши сәзсиңиз керәк. Шуңа
бизниң ақсақаллиримиз сизни бу мүшкүл вәзийәттин қутулдуруш үчүн тағлиқ
ауылға елип келишимизни тапилап, мени һәм бу икки һәмрайимни әвәтти. Бу
қалаймиқанчилиқлар бир аз селиккичә биз билән болуп туруң.
САВУТАХУН (муңланған һалда): Қиммәтлик, Жумабай! Силәрниң мени
ойлап кәлгиниңларниң өзи қәлбимни наһайити тәврәндүрди. Раст, қизиллар
отрядлириниң җәмийәттики тәртипни, әл дилидики хатирҗәмликни бузуп җаңҗал чиқириватқанлиғидин мәнму толуқ хәвәрдар. Бирақ силәрниң
тәкливиңларға келишәлмәймән.
ЖУМАБАЙ: Немишкә? Сизниң бешиңизда һәқиқий бир ховуплуқ әһвал
чүшмәктә! Аңлишимизчә, қизиллар диний затларға һәргиз рәһим қилмайдиған
охшайду. Улар – худасиз. Униңдин сирт, улар немишкиду пәқәт уйғурларғила
қарши. Бир айчә шу яқта жүрүп туруң, андин бу икки жигит сизни өз ана
жутиңиз Қорамға қайта йәткүзүп қойиду.
САВУТАХУН: Ақсақалларға мениңдин алаһидә һөрмәт билән тәшәккүр
ейтиңлар. Бирақ, қәдирлик Жумабай мән өз жутдашлиримни ташлап, һеч
яққа кетәлмәймән. Алла һәммидин улуқ, шуңа мән мундақ бала-қазалардин
сақлишини пәқәт Яратқан егәмдин сораймән.
ЖУМАБАЙ: Мән сизни яхши чүшинимән, һөрмәтлик ахун. Һәр һалда билип қоюңки, сиз қазақ ауыллиридики достлириңизниң арисида һәр дайим пана
тапалайсиз.
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САВУТАХУН:
Мән қазақ қериндашлиримниң қоллап-қувәтлишини
һәр дайим сезимән. Сизгә миннәтдармән, һөрмәтлик Жумабай һәм бу
миннәтдарлиғимни жүригимниң әң ахирқи тиниқлириғичә сақлаймән.
Әзән аңлиниду.
САВУТАХУН: Һөрмәтлик, Жумабай. Алла бизгә биллә намаз оқушимизни
буйриған екән. Мән сиз билән мошу Қорам мечитида биллә намаз оқуғанлиғим
үчүн өзәмни бәхитлик һесаплаймән.
Һәммиси орунлиридин турушиду.
ПӘРДӘ
АКТ 9
Қачақлар йәнә өтиду. Тәмбүр муңлуқ аһаңда челиниду. Улар сәһниниң
оттуриға кәлгәндә саз тохтайду, һәрикәтләр давамлишиду. Қолида
нәрсиләр селинған мишкап вә тәмбүрни тутқан һалда Рози тәмбүр пәйда
болиду. Қачақлар өтүп кетиду, Рози тәмбүр сәһнидә қалиду вә монолог
оқуйду.
РОЗИ ТӘМБҮР: Тәғдирниң бу җапа-мәшәқитини чүшиниш мүмкин әмәс!
Дунияда немишкә мундақ адаләтсизликләр моҗут? Бизниң хәлқимиз пәқәтла
сәргәрданлиққа мәһкүмму? Өткән әсирниң ахирида биз Илидин көчтуқ. Йәргә
һалал әмгәк әттуқ, мечитларни салдуқ. Һаятимиз аста-аста түзүлүп келивататти. Әнди мана йәнә өз өмримизни кәскин өзгәртишкә мәҗбурмиз! Немишкә
мундақ болуватиду? Бу соалниң җававини билидиған инсан барму?
Биз, әмгәксөйәр, қанунға беқинғучи, барлиғи билән асан тил типишип
кетидиған хәлиққу, тәғдир болса бизни рәһимсизлик, шәпқәтсизлик билән
урмақта... Буниң сәвәви немидә?
Мана һазирму миңлиған адәмләр өз макан-җайини ташлап кетишкә мәҗбур,
йәнила қачимиз... Буниң ахири боларму зади? Уйғурниң паҗиәси түгәйдиған
күнләр келәрму? Уйғурлар хатирҗәм һәм бәхитлик һаятқа қол йәткүзәрму?
Рози Тәмбүр қачақларниң кәйнидин чиқип кетиду. Пәрдә ечилиду.
Сәһнә көрүнүши 6-АКТқа охшаш. Пәқәт тамға илинған Йәттису
тәвәсиниң йоған хәритиси қошумчә қилиниду. Қизил гвардия
командирлириниң топи. Барлиғи һәрбий кийим кийгән.
ЕГОР МУРАЕВ: Йолдаш, командирлар! Һәммиңларға мәлумки, биз
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Ташкәнттин атлиқ сәп билән бир айниң ичидә аман-есән йетип кәлдуқ. Әһвал
интайин хәтәрлик. Дәл бизниң отряд бу кәскин вәзийәтни өзгәртиш тоғра
кәлмәктә. Тәшкәнттә чағдила инқилавий тәртипни май ейиниң ахириғичә орнитиш һәққидә буйруқ берилгән еди. Һазир әнди май ейи! Социал-инқилапчилар
партиясиниң вәкили сүпитидә инқилап алдидики өз борчумни орунлаймән.
МИХАИЛ ТАЛОВ: Отряд комиссари ретидә, йолдаш командирлар,
мән силәрни, қизил гвардиячиләр арисида инқилавий тәшвиқат ишлирини
жүргүзүшкә һәм буйруқни шәрәплик орунлашқа чақиримән.
БИРИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ: Отряд маршрутиниң жүрүшини ениқ
билгүм келиду.
ЕГОР МУРАЕВ: Йолдаш командирлар, хәритигә диққәт ағдурушуңларни
сораймән. Контрреволюцияни қоллаватқан барлиқ асасий аһалилиқ
пунктларниң Ғулҗа йоли бойиға орунлишиши бизниң маршрутимизни асанлаштуриду.
ИККИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ: Буйруққа мувапиқ, у йәрләрдә асасән
уйғурлар орунлашқан. Биз уларни бир-биридин қандақ түрдә айриймиз?
ЕГОР МУРАЕВ: Силәргә жүкләнгән вәзипә – аһалилиқ пунктларға
киришкә буйруқ берилгән болса, шу җайларда инқилавий тәртипни орнитиш.
Бизниң бәхтимизгә яриша, амма уларниң бәхтигә қарши, у йезиларда уйғурлар
наһайити зич яшайду. Йезиларда асасән бир хилла аһалә.
МИХАИЛ ТАЛОВ: Чүнки улар өткән әсирдә көчүп келип, алаһидә йезиларни бәрпа қилған.
ЕГОР МУРАЕВ: Һәр һалда, ениқ планға асаслинишимиз керәк. Бизниң отрядта бари-йоқи алтә йүз әскәр, Йәттисудики уйғурларниң сани атмиш миңдин
ошуқ.
ҮЧИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ: Мәхсус разведчикларниң хәвири бойичә,
аһалиниң нурғун қисми қечип кетипту.
ЕГОР МУРАЕВ: Уғу шундақ, бирақ шундиму буйруқни ениқ һәм толуқ
орунлишимиз керәк. Йезиларға қураллиқ һуҗум қилмаймиз. Наһайити ениқ
стратегиялик мәвқийәни тутушимиз керәк. Һеч кимниң йезидин чиқармаслиқ
керәк. Хәлиқни пәқәт буйруқ берилгәндила оққа тутуш керәк. Андин чедир һәм
подвалларни тәкшүрүш һаҗәт.
БИРИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ: Уйғурларниң өйлиридә подваллар йоқ.
ЕГОР МУРАЕВ: Шундақ болсиму барлиқ йәрләрни түгәл қарап чиқиш
керәк. Бағ-варанларни – һәммини.
ИККИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ:
Аяллириға қарашқа боламду?
Аңлишимизчә, уйғур ханим-қизлирини наһайити чирайлиқ дейишиду?!
МИХАИЛ ТАЛОВ: Сән шу соални қоймидиң, мән һәм уни аңлимидим.
Дурусқу дәймән, командир?
ЕГОР МУРАЕВ: Буйруқ бойичә 14 яштин жуқури болған барлиқ әрләрни
җазалаш керәк. Буйруқта аялларға, балиларға мунасивәтлик һеч нәрсә
ейтилмиған.
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ҮЧИНЧИ РОТА КОМАНДИРИ: Бу яхши боптуғу! Өзимиз билгинимизчә
көңүл көтиришимизгә болидекәндә!
ЕГОР МУРАЕВ: Йолдаш командирлар, диққәт қилишиңларни сораймән.
Һәрикәтни Ғулҗа йоли бойида әмәлгә ашуримиз. Йезиларниң рәт тәртиви
мундақ:
У хәритигә йеқинлишиду вә униңдин көрситиду.
ЕГОР МУРАЕВ: Йеңишәр, Таштиқара, Ташкәнсаз, Баяндай, Кейиквай,
Қаратуруқ, Лавар, Қорам, Челәк, Байсейит, Маливай, Чоң Ақсу, Кичик Ақсу.
Бу йезиларниң барлиғиниң асасини уйғурлар, йәни көчүп кәлгүчиләр салған.
Қалған мәлуматларни, йолдаш командирлар, һәрбий һәрикәт җәриянида
алисиләр. Һәрбий һәрикәтни жүргүзүштә Йеңишәр, Лавар, Қорам йезилириға
алаһидә диққәт қилиңлар. Әгәр соаллар йоқ болса, қизил гвардиячилар арисида ениқ инқилавий сөһбәтләрни уюштурушуңларға мәрһәмәт. Һеч қандақ гуман һәм шүбһә болмаслиғи керәк. Қизил гвардиячилар отряди шуни билиши
керәкки, Совет һөкүмитиниң Йәттисудики тәғдири буйруқни ениқ орунлашқа
бағлиқ.
Ротилар командирлири чиқип кетиду. Егор Мураев вә Михаил Талов
қалиду.
ЕГОР МУРАЕВ: Михаил, бу уйғурлар немә хәлиқ өзи?
МИХАИЛ ТАЛОВ: Уларни ким билиду дәйсән! Әмгәксөйәр, қанунға
беқиндиғандәк көрүниду. Һә, тәғдир болса уларни айимайду. Бир җайдин йәнә
бир җайға көчүп-қонуп жүриду. Амма һәммә йәрдә өзлишип кетишкә қабил
екән.
ЕГОР МУРАЕВ: Ейтишларға қариғанда, уларниң арисида большевикларму бар охшайду.
МИХАИЛ ТАЛОВ: Бар. Бесим көпчилиги Совет һөкүмитигә қарши
әмәстәк. Елинған мәлуматларға қариғанда, уйғурлар казаклар билән биллә
Верный қорғиниға һуҗум қилған.
ЕГОР МУРАЕВ: Һуҗум қилғиниғу қилди, бирақ йәр билән йәксән
қиливәттуқ.
МИХАИЛ ТАЛОВ:
Раст, уларниң қолида дегәндәк қурал-ярақлар
болмидиғу. Мениңчә улар өзлириниң өлүмгә қарап маңғанлиғини чүшәнгән
болса керәк. Һә, улар бари-йоқи атмиш адәм болған.
ЕГОР МУРАЕВ: Дәл шуниң үчүн улар чүшәнгән! Һә, мән болсам техичә
чүшинәлмәйватимән. Әгәр улар қуралсиз болса һәм бари-йоқи атмиш адәм
билән немә үчүн бу һәрикәткә бардикинә?
МИХАИЛ ТАЛОВ: Һә, тирик қалғанлири һәм аллиқачан чегаридин өтүп
кәтти.
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ЕГОР МУРАЕВ: Уни аз дегәндәк, қалғанлири дәһшәтлик азап чекиватиду.
Һәм уларму атмиш әмәстә, униңдинму хелә көп.
МИХАИЛ ТАЛОВ: Сән немә тәклип қилисән? Немигә даритип ейтиватисән?
Биздә буйруқ барғу!
ЕГОР МУРАЕВ: Әлвәттә, биз буйруқни орунлаймиз! Буниңдин һеч
шүбһиләнмә! Маңа бу уйғур хәлқи маһийитидин чүшиниксиз. Улар өтмүш
билән яшайдекән, келәчигини тамамән ойлимайду. Улар өз тарихи вә динида
пешкәлликкә учрап, әнди йеңилиққа чума ағриғидин боғулғандәк қаримақта.
Сән уларниңму арисида тәрәққийпәрвәр, Совет һөкүмитиниң тәрәпдарлири
бар дәватисән. Хәлиқ уларни тиңшимайватиду әмәсму?! Әксичә болған һалда,
йәни Совет һөкүмитини қобул қилған болса әркинликтә һаят кәчүргән болар
еди! Лекин ундақ әмәс! Қечишни әвзәл көрмәктә. Уларни чәт яқларда қандақ
қобул қилидиғанлиғи бәлгүсиз...
МИХАИЛ ТАЛОВ: Һәммисила кәткини йоққу! Бизниң бешимизға ағриқ
тепип бәргәндин көрә, барлиғиниң кәткини тоғра еди. Мән Қорамни нәзәрдә
тутиватимән. Ахирқи мәлуматларға қариғанда, бу йеза әксийәтчил диний
зиддийәтниң таянчисиға айланған. Қандақту бир Савутахун дегән йәрлик
моллиниң билимиму, абройиму хелила үстүн екән. Шуниң үчүн һәрбий
һәрикәтни Қорамда наһайити еһтиятлиқ вә җиддий тәйярлиқлар билән әмәлгә
ашуруш керәк. Уларниң тәйярлинишиға йол қоймаслиғимиз һаҗәт. Бу җәһәттин
мениң бир аз ойлирим бар...
АКТ 10
Ахирқи қачақлар топи. Саз муңлуқ һәм тәсирлик челиниду. Қачақлар
өтүп кәткәндин кейин пәрдә ечилиду. Йәнә – Қорам мечити.
Савутахун сәһниниң оң булуңида туриду. Мечит солда. Милтиқ
оқлириниң етилиши вә қаттиқ дәһшәтлик авазлар аңлиниду. Сәһниниң
кәйнидә худди қаттиқ җәң йүз бериватқандәк тәсвирлиниши керәк. Савутахун бир орунда турған һалда шу яққа қарап алиқанлирини жуқури
көтәргән бойи намаз оқумақта. У йерим авазида үзлүксиз җиназа намазни
оқуйду. Мечит пәләмпийидә Егор Мураев олтириду. Авазлар жирақлишиду
вә Михаил Талов пәйда болиду.
МИХАИЛ ТАЛОВ: Болди! Һәммини һәл қилип болдуққу дәймән (һарған
һалда). Берип, дәм алай.
У өтүклирини йәшмәстинла мечитқа кирип келиду.
ЕГОР МУРАЕВ: Һәй, қери, һәммисигә җиназа намизиңни оқуп болдуңму?
Һә, өзәңгә ким оқуйду?
САВУТАХУН: Мән өзәмгә өзәм оқуп болдум. Немә күтүп турисән, җаллат?
Мән өз хәлқимниң қешиға кетишкә тәйяр!
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Мураев чүшәнмәй аң-таң болған һалда униңға қарап бир пәс туруп
қалидудә, андин мундақ дәйду:
ЕГОР МУРАЕВ: Немә болди, сениң Муһәммитиң саңа ярдәм бәрдиму?
Биз инқилапчилар һеч қандақ худа йоқлуғини билимиз. Һә, сән қери, уни
билмәйсән!
САВУТАХУН: Маңа сениң тәғдириң ечинишлиқ. Чүнки саңа охшашларда
– һеч нәрсә йоқ. Силәрдә һәтта ишәнчму йоқ. Бирақ Алла һәммини көрүп туриду. Бегуналарни өлтәргиниңлар үчүн силәрни шу қәдәр җазалайдуки, һәтта
әвлатлириңларму азаплинидиған болиду...
ЕГОР МУРАЕВ: Ағзиңни бас, қери! Һазирчә, силәр азап чекиватисиләр...
Мураев арқисиға бурулидудә, мечитниң ишиги тәрәпкә қарап қаттиқ
авазда:
ЕГОР МУРАЕВ: Михаил, техи һәммисини түгәтмидиң. Йәнә бири қалди!
Михаил Талов хуш яқмиған һәм нарази һалда мечиттин чиқиду. У алдиримай гимнастеркисини дуруслап, бәлдигини түзәйду. Адәттики иштәк
тапанчисини алидудә, көзлимәйла Савутахунға қаритип оқ атиду. Савутахун қосиғини тутуп, вақириған һалда жиқилидудә:
САВУТАХУН: Сени Алла өзи җазалайду! Яратқан егәм һәммини көрүп
туриду!
Савутахун жиқилиду, өлиду... Михаил Талов Егор Мураевқа қарап, нарази һалда терикип:
МИХАИЛ ТАЛОВ: Уйқумни бузувәттидә, бу қери. Әндила көзүм илиниведи...
Михаил Талов бурулуп, қайта мечитқа кирмәкчи болуведи, кириш
җайида туюқсиз жүриги қисилип, үн чиқирип үлгәрмәйла жиқилған пети
өлиду.
ТӘМБҮР АРҚИЛИҚ ПАҖИӘЛИК УЙҒУР АҺАҢИ ЧЕЛИНИДУ.
ПӘРДӘ ЙЕПИЛИДУ.

ТАМАМ.
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Нәзим

Зульфия Абдуллаева

Зульфия Абдуллаева 1980-жили Алмута вилайити Уйғур наһийәси
Ғалҗат йезисида дунияға кәлди. 1997-жили Алмута шәһири А. Розибақиев
намидики № 153-мәктәпни тамамлап, шу жили Абай намидики Алмута
Дөләт университетиниң филология факультетиға оқушқа чүшиду. 2001жили алий билим дәргаһини утуқлуқ тамамлиған

Гөзәл Ғулҗа

Бевақит солған ғунчилар...

Аләмгә тонулған Ғулҗа шәһири,

Бу тәғдирниң тәңшәлмигән синиғи,

Тарихниң пүтмәс сирлиқ дәптири.

Өз қойниға алди сизни акилар.

Ипәк йолиниң томури өзәң,

Һәқиқәтни сиңирип көл тиниғи,

Беғиңда сайриған течлиқ кәптири.

Һаятлиқтин намин сизди, акилар.

Кочилириңда өтмүшниң сири,

Милләт үчүн көйгиниңни көрәлмәй,

Ата-бовамниң қалған излири.

Ғазаң қилди яшлиғиңниң беғини.

Мубарәк қойнуңда муқамлар қатқан,

Қалдиң вәтән топриғидин сөйәлмәй,

Хәлқимниң зилва, гөзәл қизлири.

Өз қойниға алди җаза теқими.

Бағлириң бостан, гүллириң рәйһан,

Бевақитла солуп кәтти ғунчилар,

Мөҗүзәң көрүп, барчә әл һәйран.

Тиңшимиди, муң-зарини ейтқунчә.

Пәрзәнтлириңниң илһамиға сән,

Хәлқиң бәхтин ойлап җандин кәчтиңғу,

Илһамлар қошуп, яқисән гүлхан.

Бар гунайиң шуму сәндә, ейт, шунчә.

№1/3/2014

89

...Бүгүн болса роһлириңлар мәдәткар,

Кочиларда әгиз сулар аққанда,

Миллионлиған ини-сиңил, яшларға.

Жигит қизға силиқ күлүп баққанда.

Йоруқ аләм силәр үчүн болди тар,

Кепинәкләр тамашә қип асманда,

Амма җасур җүръитиңлар ялдама.

Баралмидим өзәң тәшна
күткәндә
Қишлар кетип, әлгә баһар кәлгәндә,
Тунҗа сөйгү өз бәлгүсин бәргәндә.

Дилға илһам отлирини яққанда.
Гоя аңа ичи тарлиқ қилғандәк,
Хошлашқуси қишниң кәлмәй турғандәк.
Бир дәмдила боран чиқип, қар яғди,
Жүрәкләрни қамчилап у урғандәк.

Интизар боп, йезам, мени күттүңму?
Яшлириңни жутуп аччиқ әләмдә.

«Мана мени көрдүңму сән», дегәндәк,
Көк асмандин йәргә чүшәр ләпилдәп,

Жутқа қайтқан пәрзәнтләрни көргәндә,

Хуш күлкини, хошаллиқни дәррула,

Маңлийимдин өзәң сийпап сөйгәндә.

У өчәрди: «Мән әң күчлүк пәсил», дәп.

Кәлсекән дәп, йезам, мени күттүңму?
Көзләр селип түзләңләргә, дөңләргә.
Мүмкин мәйүс болдуң күнләр өткәндә,
Муңландиңму тақәтлириң пүткәндә?
Баралмидим жүгрәп жүрүп йениңға,
Кәчүр, йезам, өзәң тәшна күткәндә.

Баһардики қар

Әй, достлирим, муңланмаңлар задила,
Қишниң өткүнч, соғ туюлған қариға.
Әң муһими, жүрәктики баһарни,
Оримисун тәғдир қисмәт зариға.

Қизим
Һәмра қилип бүгүн бөшүк нахшисин,

Уйқисидин ойғанғанда тәбиәт,

Әлләй етип тәвитимән қизимни.

Әтрап нурға бөләнгәндә гөзәл зәп.

Үзлиридин қенип-қенип сөйүп мән,

Баһар әлгә қучиғин кәң ачқанда,

Шатлинимән бағлап иллиқ сезимини.

Гүлгә орап барчә дилларни безәп.
Иссиқ меһрим аңа йөләк яр болуп,
Алтун нурлар көзни чеқип, ялтирап,
Булақлардин су чиққанда пақирап.
Һә, гөдәкләр қолға елип вәлләйни,
Кочиларни башқа кийип, вақирап.

Қизим ухлар пуш-пуш қилип хатирҗәм.
Қәлбим бәхит илһамлириға толуп,
Мәғрур сәздим мән өзәмни әшу дәм.

Жут чоңлири һасиларға тайинип,

Чүнки мошу кичиккинә аслиним,

Бәһир елип күн тәптигә қахлинип,

Давам қилар мениң басқан изимни.

Қуяш көктә өз нурини чачқанда,

Очуқ болсун, һәр вақ, қозам, асминиң,

Мойсүпәткә, сәбиләргә зоқлинип.

Сән яңратқин мән чалмиған сазимни.
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Нәзим

А льбина Әмәтова

Альбина Әмәтова 1986-жили Алмута вилайити Уйғур наһийәси Кичик
дехан йезисида туғулған. 1999-жили Қизлар педагогикилиқ институтиға
оқушқа чүшүп, аталмиш билим дәргаһини 2003-жили утуқлуқ тамамлайду.

Уйғур оғли
Уйғур оғли мәғрур яша!
Әлниң ишқи ярсун жүрәк.
Елиң үчүн әмгәк қилип,
Елиң үчүн яшаш керәк!
Уйғур оғли мәғрур яша!
Мәндин саңа ушбу тиләк.
Җапа билән күрәш ара,
Саңа муңлуқ нахшам тирәк.
Уйғур оғли мәғрур яша!
Елиң үчүн орнуң бөләк.
Истиқбалға үмүт бағлар,
Сәндәк оғлан бизгә керәк!

Наләт саңа...
Парчә әткән жүрәкләрни,
Жуювәткән тиләкләрни.
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Наләт саңа «қара нийәт»,
Житим әткән гөдәкләрни.
Өрүвәткән тирәкләрни,
Чөрүвәткән «керәкләрни».
Наләт саңа«қара нийәт»,
Көмүвәткән тирикләрни.
Етивәткән «зерәкләрни».
Жулувәткән «порәкләрни».
Наләт саңа «қара нийәт»,
Чечивәткән биздәкләрни.

Яша, Қазақстан
Йүзлигән милләткә панасән,
Шуңлашқа өзгидин дана сән.
Өгәйлик көрмидим сениңдин,
Бәәйни меһриван ана сән.
Қойнуңда данишмән хәлқиң бар,
Вәтәнпәрвәр қиз вә оғлуң бар.
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Зиминниң әң гөзәл йеридин,
Кәң дала – бәрикәт орнуң бар.
Туғуңда көк асман бәлгүси,
Течлиқтин у дерәк бәргүси.
Яшиғин Қазақстан, миң яша!
Күтмәктә сени чоң кәлгүси.

Дуния дегән...
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Көзүмниң муң-пәрдиси ечилди,
Ғәм-қайғу ишиги йепилди.
Түн басқан қуяшсиз көңлүмгә,
Сөйгүңиз нур болуп чечилди.
Мәйли сиз болсиңиз шох булақ,
Мәҗнунтал қияси мән болай.

Кәлди сениңсиз баһар

Татлиғи бар, аччиғи бар,
Бәзән санчар санчиғи бар.
Дуния дегән шундақ екән,
Сирға толған янчуғи бар.

Сәһәрдә қушлар сайрап,
Күн нури җаһан арилап,
Ериқта сулар тарап,
Кәлди сениңсиз баһар.

Күлкиси бар, жиғиси бар,
Бәрмиги бар, елиши бар.
Шундақ һәммин тәңшәйдиған,
Дуния екән егиси бар.

Зимистан қишқа қарап,
Ақ чечәк турди марап.
Иллиқ шамалму яйрап,
Кәлди сениңсиз баһар.

Бәзән чәксиз шатлиғи бар,
Дилға патмас қайғуси бар.
Дуния дегән синақ екән,
Җанни ахир алғуси бар.

Баһарниң һаваси сап,
Һәвәстә турдум қарап.
Лекин көңүлдә азап,
Кәлди сениңсиз баһар.

Һаят соғиси

Арминим

Қәлбимниң юлтузи көчкәндә,
Арминим туюқсиз жүткәндә.
Һаятниң соғиси болдиңиз,
Ахирқи чидамим пүткәндә.

Шаир болушни мәхсәт тутмидим,
Көңүлдә барни йезип жүримән.
Бирәвдин әсла махташ күтмидим,
Өзәмчә мәнму из сеп келимән.

Қәлбимниң өчәргән чириғин
Яқтиңиз қайтидин от қилип.
Жүрәкниң үзүлгән тарлирин
Чалдиңиз қайтидин саз қилип.

Шеирим кимниңду болса даваси,
Кимгиду дост вә кимниңду яри.
Илһамим мениң өмүр наваси,
Аппақ таң ара атқан баһарим.
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Фольклор

РИВАЙӘТ, ӘПСАНИЛәР
САДИР ПАЛВАН
Садир Палванниң ғәйрәтлиги һәққидә мундақ параң бар: у өмридә жиғлиған адәм
әмәс, һәтта туғулғандиму авазини чиқармиған. Туғулғанда жиғлимиған бовақни
көргәнләр барму?
Садир Палван вапат болғанда, өмүр бойи униңдин өчини аламиған дүшмәнлири
(манҗурлар), палванниң қәбрини йүз мәртәм савиған дәйду.

КӘТМӘНЛИК ИСРАЙИЛ ТАЙЛАҚ
Кичигидин йоқчилиқ билән намратчилиқни көргән Исрайил Тайлақ Кәтмән билән
Ғулҗа арилиғини пиядә бесип жүрәтти. Бир күни бир топ салтаң атлиқлар билән
Ғулҗиға қарап пиядә йолға чиққан екән. Улар бир аз йол маңғандин кейин алдиға
бәлдики йезиларға сода қилғили маңған содигәрләр билән қалмақ палвини йолуқуп
қалиду. Йолувчилар бир-бирлири билән һал-әһвал сорашқандин кейин, қалмақ батури
өзиниң Исрайил Тайлақ билән челишмақчи екәнлигини ейтип, униң Кәтмәндә барйоқини сориғанда, шәһәргә маңғанлар дәрру Исрайилға қарайду. Исрайил өзини йошуруп: «Мән униң иниси болимән, акам һазир йезида йоқ» дегәндә (Исрайилниң әсли
иниси болмиған) қалмақ батури йолиниң болмиғиниға ечинип, «Исрайил билән күч
санашқа худа маңа несип қилмапту, иниси билән болсима челишсам», – дәп Исрайилға
илтимас қилиду. Исрайил униң илтимасини қобул қилип, ат терисидин тикилгән шалвурни кийидудә, күч синашқа мәйданға чиқиду. Арида бираз вақит өткәндин кейин
тамашичиларниң бири: «Байқа, Тайлақ, ямпашқа алғиливатиду» дейишигила қалмақ
уни ямпашқа елип ташлайду. Лекин бу һәрикәттин қалмақ үчүн һеч нәтиҗә чиқмайду.
Чүнки Исрайил қалмақниң оң ямпишиға қолиниң қири билән урғанда, униң айиғи сунуп кәткән. Орнидин туралмай ятқан қалмақ батури Исрайилға қарап: күчүң мениңдин
артуқ екән, Тайлақ! Атқа минишкә чамим йоқ, өзәң көтирип мингүзүп қоймисаң мени
һечким көтирәлмәйду, – дәп илтимас қилиду. Исрайил уни атқа мингүзүп қойғанда
қалмақ: Сән өзәңни мениңдин немишкә йошурдуң? – дәп сориғанда, Исрайил:
сениң мошу әһвалда қалидиғиниңни билгән едим, – дәпту. Шуниңдин кейин қалмақ
Исрайилға бир төгини соға қилип, өз йолиға кетип қалиду.
***
Һашимбайниң хаминида ишләватқан Исрайилниң кичик дадиси Идрисни бай йоқла
бир баһаниләр тепип, қамча билән уриду. Исрайил бу хорлуққа чидимай, Һашимбайни
аттин өрүп елип, йәлкисигә бирни урғанда, зомигәр қанхорниң жулуни үзүлүп өлиду.
Мана шу қилмиши үчүн Исрайил Ғулҗидики зинданда үч жил ятиду. Ахири бир
сәвәпләр билән зиндандин қечип, Кәтмәнгә келиду. Униң арқисидинла яйилар уни
Кәтмәнгә издәп кәлгәчкә бир кечидә Исрайил йеза хәлқини башлап таққа қачиду.
Кәтмән ғолиниң бешиға кәлгәндә, уларниң йолини боранда жиқилған йоған қариғай
тосап алиду. Хәлиқ немә қиларини билмәй турғанда, Исрайил йол үстидики қариғайни
көтирип, йолниң четигә қоюп «уһ, күчүмниң тәңдин йерими кетипту», дәйду. Униң
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бу сөзи үч жил зинданда ятқинини испатлатти. Тайлақ қариғийи та бүгүнки күнгичә
өз орнида ятиду.
Мана бу вақиәдин кейин көп кечикмәй, Или вилайитидә қозғилаң көтирилгән
еди. Бу хәвәрни аңлиған Исрайил Тайлақ Кәтмәндин оттузға йеқин деханни башлап қозғилаң болуватқан җайға кетиду. Уларниң арқисидин йәнә шу Кәтмәндин
Айшимәм, Шәмшинур вә Кәмәшхан дегән үч қиз әрчә кийинип, уларму қозғилаңға
берип қошулиду. Исрайил Тайлақ бәш йүз кишидин тәшкил тапқан қозғилаңчиларға
йолбашчилиқ қилиду.
Қозғилаң аяқлашқандин кейин Исрайил Тайлақ өз йезисиға қайтип келип,
деханчилиқ қилип жүргәндә униң хаминиға Исрайил Тайлақ билән челишқили чиққан,
Тоққузтаралиқ Әпчиләм келип униңдин:
– Исрайил Тайлақни қәйәрдин тепишқа болиду? – дәп сорайду. Исрайил униң палван екәнлигини көрүп, йәрдики тулуқ ташни бир қоли билән көтирип:
– Әву хаманда! – дәп көрситиду. Әпчиләм Исрайилниң қолидики ташни көрүп: –
маңа челишишниң усуллирини үгитип қой, – дәп өтүниду. Исрайил Әпчиләмгә бир ай
давамида челишишниң йәтмиш йәттә усулини үгитип қойиду.

ҒЕНИ БАТУР
Ғени батур һуҗумға атланғандила, дүшмәнләр тошқандәк қачатти. Явузларниң оқи
ямғурдәк қуюлуп турсиму, Ғени батур җәң мәйданини у чәттин бу чәткә ат чепип,
өзиниң җасарәтлиги билән күрәшкүчиләрни илһамландуратти.
Ғени батурға оқ задила тәгмәтти. Тәгсиму, кийимлиригә қадилип қалаттимиш.
Җәңдин кейин Ғени батур кийимлирини қаққанда, оқлар тарақлап төкүлүп чүшәтти,
дейишиду.
Ғени батур шунчилик қавул, күчлүк адәм болғанки, бир күни ағинилири билән
бәслишип «минип жүргән етимни (униң етиму наһайити қавул еди) йүз чамдам көтирип
маңимән» дәпту. Амма өзи йүз чамдам турмақ көтирип маңған йеригә қайтуруп әкәпту.
Андақ болғанниң сәвәви Ғени батур атни көтәргәндә, ат қорқуп кәткинидин өзиниң
салмиғини йоқитип қойғанмиш.

Даналар достлуқ һәққидә
Дүшмәндин көрә, бәзи достлар көпирәк зиян кәлтүриду. Чүнки,
дүшмәндин еһтият қилисиз, амма достларниң дүшмәнлигидин қутулуш
қийин.
***
Дост үч хил болиду: дост, достуңниң дости, дүшминиңниң дүшмини.
Дүшмәнму үч хилдур: дүшмән, достуңниң дүшмини, дүшминиңниң дости.
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Яхши мүҗәз достни, яман мүҗәз дүшмәнни кәлтүрәр.
***
Достниң тайиғи аччиқ болса, нәтиҗиси татлиқ болур.
***
Бәхитлик һаят кәчүрсәңму, достлириңниң көпийишигә диққәт қил.
Чүнки деңиз һәр қачан толуп-ташсиму, дәрия сүйигә муһтаҗ.
***
Дост – муһтаҗлиқта, әр меһнәттә билинәр. Бир данишмәндин
қанчә достуң бар дәп сориғинида, данишмән: ¬ “Достларниң санини ениқ ейталмаймән, чүнки һазирчә тәл-төкүз, паравәнчиликтә һаят
кәчүрүватимән. Әтрапимдики адәмләр маңа өзлириниң дост екәнлигини
билдүрүп туриду. Мабада байлиғим, дөлитим қолдин кетип қалса, шу
чағдила сәмимий достлиримниң санини ейтип берәләймән», дәп җавап
берипту.
“Аз-аз үгинип дана болур” китавидин елинди.
***
Һәқиқий достлуқ дит-талғамниң, ой-пикирниң толуқ уйғун келишидин пәйда болиду.
Цицерон
***
Һәқиқий дост – түгимәс ғәзнә.
Кабус
***
Уруқ-туққанниң дост болуп кетишидин көрә, достниң уруқ-туққандәк
болуп кетиши көп учрайду.
В. Франклин
***
Яман досттин көрә ялғузлуқ әвзәл.
Калидаса
***
Йеңи дост тапсаң, кона достуңни унтима.
Э. Роттердамский
***
Хизмәт билән достлуқ – икки параллель сизиқлар.
А.В. Суворов
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Ишәнч – достлуқниң дәсләпки шәрти.
Ж. Лабрюйер
***
Һәқиқий дост бәхитсизликтә билинәр.
Эзоп
***
Пәқәт достниңла қоли жүрәккә қадалған тикәнни жулушқа қабил.
К. Гельвеций
***
Өзәм һәққидә өзгиләрниң ой-пикрини билгүм келиду. Бу һәқиқәтни
пәқәт достла ейталайду.
В.Г. Белинский
***
Вапасиз дост – әң ховуплуқ дүшмән.
Г. Филдинг
***
Рәзил нийәтлик адәмниң дост болғинидин көрә, дүшмән болғини
әвзәл.
Б. Шоу
***
Мениң билән биллә өзгирип, һәр бир һәрикитимни қайтилайдиған
достниң маңа һаҗити йоқ. Буни мениң көләңгүчүмму әмәлгә ашуралайду.
Плутарх
Муқавиниң 1-бетидә рәссам Йүсүпҗан Турдиев тәрипидин ишләнгән
Муһәммәт Имин Хирқитийниң портрети;
3 -вә 4-бәтлиридә рәссам Авакри Шәмсиниң әмгәклири пайдинилди.
Зунун Қадирий вә Һенипә Салихованиң портретлири рәссам Күрәш Зулпиқар
тәрипидин сизилған.
Журналимиз сәһипилиридә бесилған мақалилар муәллиплириниң мәвқәси редакция
мәвқәси болуп һесапланмайду.
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