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Юбилей

трех

друг
поколений...

(К 80 летию Рабика Исмаилова)
Рабик Исмаилов! Для нашей
семьи – семьи Хамраевых, это
имя абсолютно не чужое. Я не
могу сказать, что мы – родственники, однако этого человека я помню с самого раннего
детства…
Мы жили за вокзалом Алма-Ата II, и очень часто, практически, каждую неделю, к нам
приходили друзья и знакомые
моего старшего брата-Мурата.
В основном они приходили по
делам, однако, по субботам и
воскресеньям выезжали за город. Очень часто ездили в
Каратурук, Чилик, Чунджу и
Джаркент. Среди тех, кто появлялся постоянно, я вспоминаю Авута Саттарова, Ильяса
Семятова, позже – Долкуна Ясенова. Но особенно часто, практически всегда,
рядом с братом был Рабик Исмаилов.
Рабик-ака Исмаилов в те годы запомнился мне как самый веселый, простой, находивший общий язык со всеми, человек. Я это говорю уверенно, так
как хорошо помню, что Рабик-ака тесно общался с моим отцом, с моими братьями – Муратом, Алимжаном, братишкой Халилом. Сегодня он продолжает
общение с сыновьями Мурата – Фархатом и Шухратом.
Впервые я увидел Рабика-аку в то время, когда они с Патигуль-хада жили
в нескольких остановках от нашего дома – по улице Сейфуллина. Как-то
Мурат-ака повел нас к невзрачному домику, в котором нас радушно встретили
Рабик-ака Исмаилов и Патигуль-хада Сабитова.
Какие бы события не происходили в нашей семье – радостные или печаль-
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ные, Рабик-ака неизменно был рядом с моим братом. Часто, когда Мурат-аки
не было дома, Рабик-ака, ожидая его, подолгу беседовал с моим отцом. Отец,
проживший исключительно тяжелую жизнь, проведший восемь долгих лет на
лесоповале в Соликамске, не любил вспоминать те годы сталинских репрессий,
однако, насколько я помню, всегда находил интересные темы для беседы.
В 1972 году, когда отец умер, Рабик-ака был рядом с братом. Помню, лил
дождь, и люди, пришедшие на похороны, стояли кучками. В группе наиболее
близких Мурату людей, находился и он – Рабик Исмаилов…
Шли годы, мы переехали в микрорайон. У Мурата возникли серьезные
проблемы на работе. Многие из его знакомых, которых я, например, считал его
друзьями, оказались, в действительности, только знакомыми. Однако, этого
нельзя было сказать о Рабике Исмаилове, который, насколько я могу судить,
оставался прежним Рабиком-акой.
В 1976 году семья Мурата вынуждена была уехать в Ташкент. Известно,
что этому способствовали
наши же уйгуры, те, кто
работал вместе с ним. На
следующий год уехали и
мы с мамой. Однако Патигуль-хада продолжала общение с мамой по
телефону, а Рабик-ака,
всякий раз, когда бывал
в Ташкенте, где жили его
отец и братья, неизменно
приходил домой к своему
другу.
Трагическая
смерть
Мурата-ака была неожиданной, как и всегда
смерть молодых. Практически никто из алматинских родственников и
знакомых не успел на похороны. В числе них был
и Рабик Исмаилов. Но в
отличие от многих других, которые второй раз,
уже после смерти Мурата
Хамраева, предали его,
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практически отстранившись от общения с семьей, Рабик-ака продолжал общение…
Сегодня, когда со дня смерти Мурата Хамраева прошло уже более тридцати лет, именно Рабик Исмаилов может, я не побоюсь этого слова, с гордостью
сказать, что он сделал больше всех, чтобы память о друге жила в сердцах людей. Я не имею в виду только статьи, которые принадлежат перу Рабика-аки.
Ведь о Мурате Хамраеве писали и другие. Однако, именно Рабик Исмаилов,
при первой же возможности дает интервью, выступает в школах, на каких-то
официальных мероприятиях, даже на юбилеях и вечерах памяти других людей,
вспоминая своего друга…
Рабик-ака – молод душой и телом. Он выглядит намного моложе своих лет
не только благодаря упражнениям тибетской гимнастики, которую практикует
уже многие годы. Он выглядит намного моложе своего возраста, потому что
общается с молодыми, не только получая от них, но и заражая их своей энергией. Как бы ни была долгой и трудной дорога, Рабик-ака легок на подъем.
То он спешит в Джаркент, то, уже через несколько дней, его можно найти в
Бишкеке. Передвижения же по Алматы для него вообще как игрушка. Сегодня, ни одно более или менее крупное мероприятие не обходится без него. В
этом смысле, он стал настоящим аксакалом, хотя, в лучших уйгурских традициях, на равных с молодыми, участвует в машрапе.
В последние годы увеличилась география поездок Рабика-аки. Являясь одним из основателей Уйгурского ПЕН центра Международного ПЕН клуба,
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вместе с другими нашими
членами, он побывал в Турции, Венгрии,
Монголии. На
приеме у мэра
Стамбула, от
имени уйгурской делегации,
Рабик-ака,
с
присущим ему
энтузиазмом,
коротко,
но
эмоционально и доходчиво высказал суть уйгурской проблематики. В Венгрии,
в менее официальной ситуации, он приветствовал делегатов из многих стран
другими словами, вложив, однако, в них, тот же самый смысл…
Рабику-ака – ВОСЕМЬДЕСЯТ!
Конечно же, я поздравляю его с этой датой не только от себя лично, но и
от лица многочисленных родственников из Ташкента и Франции!
Особые поздравления от имени членов Международного ПЕН клуба из
Турции, Венгрии, Монголии, Швеции, Канады, Австралии и целого ряда
других стран!
Крепкого Вам здоровья, дорогой Рабик-ака!
P.S.
В одной из своих прошлогодних статей о поездке в Ташкент, Рабик-ака,
как бы всколзь, упомянул, что он познакомился с Муратом- младшим.
Действительно, подрастает внук Мурата Хамраева, и дай Аллах, чтобы
здоровье и энергия Рабика-ака Исмаилова позволили бы ему на равных общаться уже с четвертым поколением семьи Хамраевых...
Хамит ХАМРАЕВ
1. Рабик Исмаилов (1963 г.)
2. Рабик Исмаилов, Изим Искандеров, Мурат Хамраев (1968 г.)
3. Президент Венгерского ПЕН центра г-н Золтан, Рабик Исмаилов, Президент Уйгурского ПЕН центра Кайсар Абдурасул
(2011 г.)
4. Рабик Исмаилов и Хамит Хамраев. (2004 г.)
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НӘСИР
– Ләбәй, бу Елихан төрә әҗәбму гәпданкина? Раст ейтиду, хәлқини таза тез
әгәштүридиған байрақ ай-юлтузлуқ ислам байриғи, қозғитидиған күч Қуръан Кәрим,
худаниң сөзлири!
– Уғу дурус, –деди Муталли хәлпитим алдиримай сөзләп, –бирақ бу байраққа
Сталин өч.
– У еврейму? Бурутлириға қариғанда шундақирақ туриду, задила чәктүрмәйдикәнла!
– Еврей болмисиму грузин дегән еврейға йеқин хәқ, Муса Җарулла шундақ дегәнди.
– Әмисә, орусниң байриғиға хәқ әгишәрму? Яқ, оруслар хәқни жүрәк алди
қиливәтти. Яхши-яман ишларниң һәммисидә шуларниң қоли бар, буни хәлиқ билип
алди.

Зордун Сабир

АНА ЮРТ
(романдин парчә)

– Түркийигә йелинсақ дегән гәпчу?
– Сабит дамоллам шуни қилған, әнә Зерип қариһаҗим турупту, ақмайду. Орусларниң
райиға бақмисақ Шең шисәйниң зулумидин қутулғили болмайду. Авал мону Шеңдин
бир қутулайлидә!
– Әнвәр Мусабаевму орусларға ишәнмәйдиғандәк.
– Қериларниң һәммисила шу!
Орусларсиз һеч иш пүтмәйду дәңа!–деди ахир Һекимбәг ғоҗам кәмчәт тумиғини
чөктирип қоюп, – қиблидин аччиқ шамал чиққили турғиду-һә, бу жилқи рози һейтниң
пәркайимини учуруп қар яғмиса болатти.
Икки бовай тәрәвидин чиқип мәдрисидин орда мәһәллисигә кетиветип, бүгүн
чүштин кейин Әнвәр Мусабаевниң бағ қорусидики қатта өйдә болунған гәпләр
тоғрисида параңлашти. Һазир һәммила җайда шу гәп, Алмута, Фрунзе, Йәркәнт вә
Ташкәнтләрдә Ғулҗиға һуҗум қилғучилар җиддий тәярлиқ қилишиветипту. Әнвәр
Мусабаев Шең шисәйниң советқа мал сетишни тохтитиш буйруғи билән нурғун зиян
тартипту. Һазир хам мални алидиған җай йоқ, мал, терә, жуң һәтта қиммәт баһалиқ
териләрму бесилип ятмақта. Терә заводиниң хурумлиридин тикилгән аяқ кийимләр
билән қанчилик сода болмақчи? Муһими шекәр, рәхт, қәнт вә башқа турмуш буюмлири
Совет Иттипақидин кирмигәчкә мал баһаси өрләп, пул пахаллиғи пәйда болуп, Җиң
шурин дәвиридики бир тағар пулиға бир тахта чай аран келидиған һаләт йәнә пәйда
болушқа башлиди. Деханларниң күни еғир, ашлиқ сетип чай-тузиниң һөддисидин
чиқалмай, учисиға мата-шатвар, терә, кийимлирини, путлириға ақ пүрүм чоруқ
кийишип һөкүмәтни ашкарила таллайдиған болувелишти. Байлар, содигәрләрдин
тартип дехан, оқуғучиларғичә һәммила адәм зиян тартип, еғир күнләргә дуч кәлмәктә.
Уни аз дәп гоминдаң пирқиси наһийиләрдин тартип қурулушқа башлиғачқа, бурунқи
уюшумлар әмәлдин қелип, маарип-мәдәнийәт ишлиридиму еғир чекиниш пәйда
болмақта. Хәлиққә селинидиған селиқниң түри көпийип, сани ашмақта, узундин бери
у йәр-бу йәрдә ғудуңшуп жүргән Ғулҗа жуқури тәбиқә затлири мана әмди бир гәвдә
болуп уюшуп, чирик һакимийәтни ағдурмисақ күн көрәлмәйдиғанлиғини чүшәнди.
Ғулҗа каттилири “иптар”нами билән мошу чоң иш үстидә пикирлишивиди, у йәрдә
һәр ким өз һарвусини қамчилап бир-биригә йол беришмиди. У йәргә кәлгән каттилар
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көпирәк көз алдидики қураллиқ
инқилапни сөзлимәй, кәлгүсидә
қурулидиған
һакимийәтни
сөзләшти:
– Әнҗанлиқлар бизгә баш
боламдикина?Яқ, бу хәқтә вапа
йоқ!
– Шең шисәйдинғу яхшидур,
немила дегән билән биз
хәқтин Елихан төридәк дана
чиқмайватса!
– Ғоҗамчу?
– Үндимисә у зат, башлиқ
дегән һеч болмиғанда дамолла
Разиевчилик сөзмән болмиса
хәлиқ әгәшмәйду-дә!
–Әмисә дамолла Разиев паша
болсун.
– У қандақ болалайду!
–Бирдин паша болғудәк бири
чиқмамда –һә?
– Әнвәр Мусабаевчу?
–Улар қандақ болалайду?
– Байлар паша болса хурҗа йәнә яхши күн көрәлмәйду.
–Зади Һекимбәг ғоҗам болиду. Инсаплиқ, деханға көйүниду, ата-бовисидин тартип
юрт сорап кәлгән.
–Ахири қандақ болиду, һеч ким чоруққа йәтмиди бу ғоҗилар, юрт сораш Әлаханға
қалди. Ашу сәһралиқ султан болди.
– Көпчилик, –деди ахир кәкә сақал, оруқ тили өткүр адәм өзбәкчә сөзләп, –
Худайәрханму, Абләйханму дана әмәсти. Юртни юрт өзи сорайду. Инқилап ғалиби
қилса инқилап өзи бизгә даһий, сәрдар, әмир-султанларни көрситип бериду. Байрақниң
рәңги, болидиған әмирниң нами-әмәллирини истиқлал ғәлибисидин кейин талишимиз
техи, унтумайли, биздә мәхсәт бирлики немә? Һазирқи чирик, залим һөкүмәтни
ағдуруш, буниңға һеч ким қарши әмәсқу дәймән? Әлвәттә, қарши әмәс. Һазирқи гәп,
һәр биримиз немиләрни қилалаймиз, шуни дейишәйли, җәң мәйданиға һәр биримиз
бармаймиз, қолимиздин кәлмәйду. Қолимиздин келидиған бизниң мәхсәтлиримиз үчүн
җенини ата қилидиған яш әзимәтләрни қозғаш, қолиға қурал тутқузуш, уларға мәдәт
берип җәңгә атландуруш, мән қилалайдиған ишимни дәп бақай! Мән яш әмәсмән, әмма
милтиқ аталаймән, палта чапалаймән. Алла-тала табарәк ғазат қилалмиған мусулман
мениң садиқ бәндәм әмәс дегән. Мән садиқ бәндә екәнлигимни испатлаймән. Җеним
ғазатқа тикилди, қолумға қандақ қурал чиқса шуниң билән дүшмәнгә етилимән. Өлсәм
шеһит, қалсам ғази!
У қурални егиз тутуп, һәр бир сөзини даниму данә қилип, җараңлиқ аваз билән
қәсәм бәрди:
– Мән Алла-тала табарәкниң садиқ қули, мән униң буйруқиға шәртсиз бой сунимән.
Мусулманлар-худаниң қуллири харлиниватқан бу земинда истиқлал қилип, залаләтни
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гумм қилиш истикини егәм өзи дилимға салди. Мениң җеним истиқлалға мәнсүп,
нам-мәнпийәт, жуқури-төвәнлик талашмаймән, җенимни, қолумдики жигирмә сәр
алтунумни, йәнә икки оғлумни истиқлалға атидим. Бир һәптигичә өзүмгә охшаш ғазат
әһлидин йүзни тәярлашқа қәсәм беримән. Жиқилсам оңда ятимән, һәргиз дүмбәмгә оқ
тегидиған ишни қилмаймән!
Өйдә лиқ олтиришқанлар дүрридә орнидин турди. Улар һаяҗанланған,
җиддийләшкән, қәтъий еди:
– Мән саһибхан Әнвәр Мусабаев, истиқлал үчүн җенимни атидим.Заводтики
икки йүз ишчи, оқуғучини бирдин милтиқ, йүз талдин оқ билән қуралландуруп ғазат
йолида тәярлаймән. Униңдин сирт, җәң үчүн үч йүз туяқ җәң ети егәр-җабдуғи билән,
әскәрләр үчүн бәш йүз кишилик қишлиқ кийим-кечәк тәярлаймән. Оттуз миң туяқ
қой, миң сәр алтун атидим!
– Мән Салҗанбай миң сәр алтун, жигирмә миң туяқ қой атидим. Җеним дайим
алқинимда, оғуллирим, жигирмә нәпәр хизмәтчим әтила қоллириға қурал алиду.
Униңдин сирт, қириқ нәпәр пидаий тәярлаймән!
– Мән Рәхимҗан Сабирһаҗиев чоң бай әмәс, лекин истиқлал йолидики муҗаһитмән.
Һазирдин башлап қәсәм беримән! Инқилапқа мәнсүп, кичик содигәр болмисамму бәш
йүз сәр алтун атидим!
– Мән Муталли хәлпәт мәсчитта хәлиққә тәшвиқ қилип миң сәр алтун, йүз муҗаһит,
икки йүз җәң ети тәярлаймән.Җеним истиқлалға мәнсүп. Терәкмазардики қора-җайим
һазирдин башлап инқилап үчүн тәғдим қилинди!...
Адәмләр арқа-арқидин турушуп өзлириниң җени вә атиғанлирини дастиханға
ташлашти. Улар өзлүкидинла бу хәйирлик ишниң беши қилип Елихан төрәмни,
иккинчи рәһбәргә әскәрләрниң пүтүн ашлиғини үстигә алған Һакимбәг ғоҗамни
бекитип, тәшкилатниң қурулғанлиғини елан қилишти. Малларни чегариға йошурун
апирип қуралға алмаштуруп, пидаийларни йошурун жиғип тәрбийиләш, уларға җәң
йолини билидиған, қурал маһарити жуқури руслардин ишәнчилик командирларни
бекитишкә охшаш конкрет ишларни Абдуруп Мәхсүм, Рехимҗан Сабирһаҗиев,
Әнвәр Мусабаевниң баш мастери Зунун Тейиповларни бекитти. Улар келәр һәптиниң
җүмә күни Муталли хәлпитимниң өйигә жиғилишқа келишти. Һошиярлиқни алаһидә
тәкитләшти, хаинлиқ сезилсә дәрһал уни өлтүрветиш. Бүгүнки ишни Александров,
Мажаров дегән русларға вә Совет консулиға йәткүзүшни Рәхимҗан билән Әнвәр
әпәндигә тапшурушти.
Улар биридин-иккидин чиқип коляскиларға олтирип хуптун-тәрәви оқуш үчүн
өз мәһәллисидики мәсчитләргә меңишти. Мана Һекимбәг ғоҗам билән Муталли
хәлпитим бүгүнки тәрәвидин толиму яхши еди, ғоҗам дәрвазисиға кәлгәндә:
–Хәлпитим жүрсилә, өйдә бирдәм олтирсила,хизмәтчиләр апирип қойсун, –девиди,
хәлпитимниң йенидила бири:
–Биз бар, ғоҗам аварә болмисила,–деди. Бу һелиқи Қәшқәрдин қечип чиққан
хәлпитимниң һимайисигә еришкән мусапир еди.
–Сән ким болисән?
–Бу бир мусапир, ишәнчилик жигит , ғоҗам!
Кечә җим-җитлиғи хәлпитимгә раһәт беғишлайду. У өзиниң китаплар билән толған
чоң ханисида, көрпә үстидә жүкүнүп олтирвелип, кечиликкә ширә үстигә қоюлған
китапини пүтүн зеһни билән оқуйду. Мана униң алдида “Хәмисә”у бәш дастанни
ядқа дегүдәк билиду. Униң немишкиду “Сәдди Искәндәрни” оқуғуси кәлди. Йәҗуҗ-
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мәҗуҗләрдин мудапиә көрүш үчүн соқулған Искәндәр сепилини немә үчүн сеғинип
қалғинини у өзиму билмәйду. Инсан яшаш үчүн мудапиәлиниши зөрүр екән. Ислам
пәлсәпәсидики яшимақ дегән сөз “мудапиәниму” өз ичигә алса керәк. Җанни мудапиә
қилаламду яки мәнпийәтниму? Җан мәнпийәтниң алий шәклиму? Яқ, бүгүн қәсәм
ичкәнләр җанлирини хәлқиниң мәнпийити үчүн тикилдиғу? Әҗәп бу гәп ғоҗамниң
ағзидин биринчи болуп чиқмай, Елихан төрәмниң ағзидин чиқтиғу? “Мели барлар мал,
мели йоқлар җан” атиши керәк, дегән сөздин мал җандин әзиз дегән мәна чиқмамду?
Хәлқиниң, юртиниң бешиға еғир күн кәлгәндә мал-дуния билән җанни атиғанлар,
әлвәттә җәннити болалайду. Әҗәпла мал билән җанни қоғдап қалидиғанлар җенини
алиқиниға алғанлардин әзиз болуватидиғу?...
Униң соаллири көп, бир жипқа тизилмиған, чечилип кәткән марҗандәк. Лекин
пикир дурданилири бир дәстиханға төкүлгән. Бу дәстихан бүгүнки иптар. Булуңда
олтарған үч сериқ чач орусму, ноғайму? Әнвәр әпәнди: “Әң ишәнчилик , пикир
бирлиги бар меһманлар” демигән болса ғоҗам уларни иптардин чиқириветәтти. Улар
гәпму қилмиди, қәсәмму ичмиди, аңлиди, һәр биримиз билән чиң-чиң қол қисишип
көрүшти. Улар ким? Бәлки “Ғазат дәрмүлки Чин” дастандики бизгә кәлгүсидә “паша ”
болидиғанлар шулардур. Гәпни биз қилимиз, планни биз түзимиз, җан беридиғанлар
намратлар. Улар “өлсәк шеһит, қалсақ ғази”, ғази болсақ йәнә намрат , ялаңтөш
болидикәнмиз, шеһит болған яхшикән дәп ойлишидудә, еливатқан оққа көкригини
тоғрилап алға меңивериду. Бир еғиз чоң гәп катта гәп уларниң ағзидин чиқмайду.
Чиқса бирла әзиз җени чиқиду шу. Дүшмән дегән мәна шулардин қорқиду. Улар
җан бериду, биз ғәлибигә егә болимиз, техи қурулмиған һакимийәтни талишимиз.
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Аримиздин бирму адәм чиқип: “йоқсуллардиму паша чиқип қаламду техи” дегән
гәпни қилмиди, урушқа салимиз дейишиду. Паһ, биздә инсап қалмапту. Уруш ғәлибә
қилса җан бәргәнләргә немә беримиз дегән сөз һеч кимниң еғизидин чиқмиди-һә?..
Талада бирлири вақирашти, мана урушти, тиллашти… “Хаин, мунапиқ!” дегән сөзләр
аңланди.
Һойлида сарасимә, бу немә иш?
Хәлпитим һойлиға чиқти, түврүккә икки адәм чәмбәрчас қилип бағланған. Ондәк
талип вә һелиқи мусапир уларни тиллап-урмақта!
– Һай, бу немә иш?
– Икки хаинни тутувалдуқ.
– Нәдин?
– Силиниң деризилиридә мараватқан йеридин.
– Йешиңлар, өйгә әкириңлар!
Хәлпитим ханисиға қайтип кирди, талада аччиқ шамал қиблидин урмақта еди.
Өйгә икки адәм қоллири бағланған пети елип кирилди. Уларниң йүз-көзи йерилған,
бурни қаниған, көзлири пүтүп, калпуклири дардийип кәткәнди.
– Қоллирини йешиңлар демигәнмидим?
– Мақул тәхсир, һели!
Һелиқи иккиси қоллири йешилгәндин кейинму башлирини саңгилитип, қоллирини
дүмбисигә қоюп ғалилдап титирәп пакиз чүширилгән, йерилған башлирини
саңгилитип олтиратти.
– Түз олтириңлар, қени сөзләңлар!
Улар йәнә мидирлимай ғалилдап титирәп туратти.
– Балилирим, неманчә ялаң кийиндиңлар!
– Кийимлиримни салдурветип таза салдуқ хәлпитим!
– Деризигә йүзини йеқип…
– Абдумәр шәнҗаңниң адәмлирикән хәлпитим!
– Урғиниңлар болмапту балилирим. Буларму мусулман балилирикәнғу, яхши гәп
қилсаңлар аңлайтти. Қени, кәң кушада олтириңлар балилирим.
– Бизниңму қирилғумиз йоқ! – дәп жиғлашқа башлиди уларниң бири көзлирини
увулап, - мараңлар, немиләрни дейишиду аңлап келиңлар, - деди.
– Ким деди?
– Аруп кеҗаң.
– Ким у?
– Наһийәлик һөкүмәтниң аманлиқ сақлаш бөлүминиң орунбасар башлиғи.
– Боптиғу, мениң өйүмдин немә аңлидиңлар?
– Һеч немә?
– Намратларға яхши күн тилигәнму гунаһму дедилә.
– Йәничу?
– Китап оқудила, биз чүшәнмидуқ.
– Йәнә кимниң өйини маридиңлар?
– Һекимбәг ғоҗамниң деризилири һим етиккән, һечнемә аңлиялмидуқ.
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– Йәничу?
– Абла дамоллам биригә: пурсәт кәлди, Совет Иттипақи қоллиғандики иш ронақ
тапмай қалмайду, деди.
– Һә, йәнә?
– Салҗанбай хотуниға: Һазир мунчә пул чиқим болған билән кәлгүсидә бири йүз
болиду, деди.
– Йәничу?
– Йоқ.
– Бари-йоқи аңлиғиниңлар мошулиму?
– Һә-ә.
– Башлиғиңлар немиләрни дегәнди?
– Ғулҗа байлири, диний затлар йошурун һәрикәт қиливатиду.
Уларниң мәхпий тәшкилати, мәхпий планлири бар. Һәр бир һәрикити, һәр бир еғиз
сөзини инчикә күзитип, һәр күн кәч саат он иккидә доклад қилиңлар. Муһим хәвәр
әкәлгәнләргә мукапат бар. Һеч хәвәр әкәлмигәнләрниң айлиғи берилмәйду! – деди.
– Муһим дегини қандақ хәвәрләркән?
– Төт хәвәр: биринчи, мәхпий тәшкилатларниң исми, әзалириниң исимлири,
планлири, иккинчи, қурал-ярақ содиси, қуралниң сани, орни, исми, үчинчи, жиғин
орни, жиғин вақти, төртинчи, сирттин, советтин киргән адәмләр. Уларниң туруватқан
орни, алақилишидиған адәмлири…
– Паһ, қалтискән, мукапат алалидиңларму?
– Мән бир қетим, мону икки қетим алди.
– Раст гәп қилипму, ялған гәп қилипму?
– Бири ялған, бири раст…
– Ундақ болса кетиңлар. Мону урғанлар әһвални уқмай уруп қоюпту. Мәңлар, һәр
бириңларға икки йүз доллардин пул беримән, аңлиған, көргиниңларни расти билән
башлиғиңларға дәңлар.
Тәшкилат, қурал дегәнләр ялған. Шең дүбәнниң йетәкчилигидә әл аман, җаһан
тинич, биз диндарлар һөкүмәткә амәт, парағәт тиләп дуа қилип туримиз. Хәлиқ
яхшиларни һимайә қилиду. Хәлиқ өз хаинлирини оңайла биливалалайду һәм уларни
җазалалайду! Йәнә бир иш, һөкүмәтниң буйриғини бизгә вақит-вақтида йәткүзүп
туруңлар. Деризә мараш гунаһ, ишигим һәр қачан силәргә очуқ!
Икки пайлақчи чиқип кәтти. Мәдрисә талиплири хәлпитимниң параситигә апирин
оқуди:
– Улар әмди бизгә ишләйду.
– Абдумәрниң қилип жүргинини биливалдуқ.
– Балилирим, хаин тола. Бизниң адәмлиримиз һеч ишни қамлаштуралмисиму
хаинлиқ билән чаққучилиқ, сухәнчиликни қамлаштуралайду! Бундақ милләтниң бир
ишини бир башқа елип чиқиш қийин болиду!
Хәлпитим талипларни узитиветип, һәм хошал болди, турупла мәйүсләнди. Хошал
болғини, яшлар һәрикәткә кәлгән. Униң тәркивидә қалған бир нәччә еғиз мәнилик сөзи
яшларға тезла тәсир қилған. Улар “кечә җесәкчиликни” башлиған. Көңүл мөйүслиги,
өз хәлқиниң тартиватқан азаплири һесавиға Абдумәрдәк адәмләрниң яйраватқанлиғи,
Абдумәрниң дәстидин нәччә йүз жиллиқ чоң йәр егиси Мухтәр бай, Зиявудунлар
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ялаңтөш сәргәрданларға айланди. Түрмидә азапланди. Өз миллитиниң азави һесавиға
яхши күн көрүш толиму жиркиничлик иш. Мана шу жиргиничлик адәмләр униң
миллитидин чиқмақта.
У көңүл ғәшлигидин қутулуш үчүн жүкүнүп олтиривелип китап оқуди. Китап
уни өзигә җәлип қилмақта. Әҗайип вақиәләр йезилған бу китапни йеқинда Тийипзат
хәлпитим әкелип бәргәнди. Китапниң исми “Зәпәрнамә”, бу китапта буниңдин
йәтмиш-сәксән жиллар илгири Куча, Ақсуларда болған вақиәләр йезилған. Рашидин
ғоҗа нәччә миңлиған қозғилаңчиларни башлап Кучадин Ақсуға жүрүш қилди. Улар
Ақсуға һуҗум қилғанда манҗу әскәрлири чидимай бир өйгә жиғилип, бирлишип зәһәр
ичип өлүвелишти, дастанда хаин Нияз һеким қизиқ мәсхирә қилинған:
Кулани ташлап кийдиләр музани,
Көрүңким, ол бәднийәт мәйгозани!
Хәлпитим қақақлап күлди:
– Муавин валий Закирхан ғоҗам, муавин Һаким Абдумәрләр Нияз һеким болмай
немә? Абдумәрниң бовиси растла тиләмчилик қилған, дадиси мәдрисидә ешәк билән су
тошуған, көмүрчилик қилған. Бүгүн уларниң балиси һаким, һаким болса өз пешаниси.
У бир залим, рәһим-шәпқәт униң дүшмини, һөкүмәт әмәлдарлириға яхши көрүнүш
үчүн өгәй қизини харап қилди. Асийә хотунини вәйран қилди. Пара үчүн Зиявдунни
бегунаһ солатти. Уни аз дәп уларни һөкүмәткә чеқип балиларни атқузди, Нурини – бир
ярамлиқ жигитни оқуш вә хизмәттин мәһрум қилди. Ахирида Мухтәр байни солатти,
мал-дуниясини мусадирә қилғузди… бәднийәт униңдин ешип кәтмәс.
Асийә Мутаали хәлпитимниң аялиниң йеқини еди. Бу икки ханим параңға чүшсә
җанлири яйрап қақақлишип күлүп кетишәтти. У һазир нәләрдә сәрсән?
Сиртта тохулар чиллашти, боран гүкүрәшкә башлиди. Хәлпитимниң задила уйқуси
кәлмиди. Нәдиндур һазирла милтиқ авази келидиғандәк, нәччә миңлиған әзимәтләр
шәһәргә һуҗум қилип атлар кишнишип, адәмләр чуқан көтиришип, беналарни урупчеқип, керилип тән-тәнигә патмай қалған әмәлдарларни паскина қанлириға миләп,
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мәдрисиниң әву мола Билал шеир язидиған пәштиғи үстигә ай-юлтузлуқ ислам
байриғини қадап, миңлиған адәмләр қуръан оқулған орундики арғамча астидин “өлсәк
шеһит, қалсақ ғази” дәп җан пида болуп дүшмәнгә қарши һуҗум башлайдиғандәк
билинмәктә еди. У һойлисиға чиқти. Бу һойла әмди хәлиқниң, бәлки команданлиқ
штаб мошу һойла болар. Бәлки Ғулҗиниң қуюши мошу һойлидин көтириләр, бәлки
миңлиған – он миңлиған әзимәтләр мошу һойлидин “һурра” вақирап һуҗумға чиқар,
Алла тала яхши көңүл әзимәтләргә яр болғай!..
Униң ядиға түнүгүнла бириниң һазир түрмиләргә нәччә миңлиған адәмләрниң толуп
кәткинини, уларға күнигә бир вақлиқ қонақ омичидин башқа һеч нәрсә бәрмәстин
қийнаватқанлиғини, өлгәнләрни қудуққа уттурлуқ ташлап, қудуқ ичи җәсәт билән толай
дегинини бир хәнзу гүндипай чидимастин ейтип бәрди дәп ейтқанлиғи ядиға кәлди.
Униң бәдини шүркинип, қоллири титириди, мола Турдиму түрмигә кирип қалған. У
Сабит дамоллиниң қачқун әскири дәп тутулған. Бу вабалчилиқ, у Мамут сиҗаңниң
адими Абдуғопур түәнҗанға әскәр болған. Абдунияз Махусән билән бирлишип топлаң
көтирип, 1937-жили мәғлуп болғандин кейин әскәрләр қечип кәткән. Мола Турди
мана шу әскәрләрдин, униң иниси Сәпәр ахун Чулуқайда, Зиявудун билән биллә бағда
ишләватиду. Бағ һазир жиғилған. Мана қар йеғиш еһтималиму бар. Әмди улар нәдә
турар? Таалийә мәктипигә һөкүмәтниң көзи қадалди. Чаққучилар мола Турдини тутуп
бәргәндин кейин һөкүмәт сақчилири топилаңчиларни йошурдуң дәп нәччә қетим
келип Муталли хәлпитимни сорақ қилди. Лекин гоминдаң пирқисини һәммә йәрдә
қуруватқачқа, бир мәһәл адәм тутушни тохтитип туруватқанлиғи үчүнла униңға қол
селинмиди, һәр қачан уни тутуп кетиши мүмкин. Инқилап тезирәк болсиди, түрмидә
өлгәндин җәң мәйданида өлгән яхшиди. Исит, Шең шисәй Нәнҗиңға кәткүдәк. Униң
орниға башқа бири кәлгүдәк дейишиду. Уни тирик кәткүзүветиш, йүз миң адәмниң
қисасини несигә қалдуруш дегән сөз әмәсму?..
У язлиқ чайханисиға келип супида олтарди. Әтила бу өйдин көчүш керәк. Гепигә
әмәл қилишта үлгә болуши керәк. Шунчә мал-дуния, шунчә адәм топлашқа һәммиси
вәдә беришти, қәсәм ичишти. Буниңға әмәл қилиш керәк. Мән Муталли хәлпәт
биринчи болуп бу өйдин көчүшүм керәк. Нәгә? Мақул, тали мәктипиниң йенидики
мәктәпкә вәхпә қилған қора-җайимниң икки еғиз өйи бекар, иҗаригә олтурсам болиду.
Мону он еғизлиқ өй, чоң һойла, өз қолум билән йетилдүрүлгән аву бир холуқ бағ әмди
хәлиқниң!
… Дәрваза тарақлиди, сәгәк хизмәтчиниң һолидики һоҗрисиниң ишиги тәңла
ғичирлиди.
– Ким?
– Мән Зиявудун!
– Зиявудун? – хошал болуп орнидин турди хәлпитим, - кәл укам, бармусән һой!
– Әссаламу әләйкүм!
– Вәәләйкүм әссалам, паһ, қоллириң төмүрғу. Бу милтиқму, һә Сәпәр ахунму
билликән. Паһ, атларға артивалғиниңлар немә бу, төрт атқа-һә?..
Хәлпитим улар билән қол елишип көрүшкәч тохтимай сөзлиди. Бу униң әң көп
сөзлигән чеғи, у меһманлирини сарийиға башлап, хотуни ятқан өйниң ишигидин
бешини тиқип:
– Абситәй! – девиди, хотун дәрһал лампиниң пилигини көтирип өйни йорутуп:
– Ләбәй, тәрәткә су тәйяр, мана һазир! – деди.
– Яқ, - деди даланға киргән Зиявудун, - бир чинә чай ичсәкла болди.
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– Ғизасиз уйқу келәмду?
– Уйқа ғизадин әвзәл хәлпитим. Дәккә-дүккидә нәччә күн болди уйқисиз.
– Шу яқтиму шундақму?
– Һә-ә, һәммила адәмниң қолида таяқ-тоқмақ, худди қашлиқлар тошқан овлашқа
қомурулупла чиққандәк!
– Немишкә явидақ ат биләнла маңмай, һәр бириңлар иккидин йетиләп, яйлавға
көчкән малчидәк…
– Бу алтә ат деханларниң һелиқи ишқа атиғанлири. Үстидики жүк Сәпәр ахун
иккимизниң мәргәнлигиниң нишанлири.
– Немиләр у?
– Азрақ, буға, илик, тошқан, кәкликләрму йетәрлик. Техи төрт уларму бар.
– Паһуй, мениң улар гөшигә амрақлиғимниму билип болупсиләрдә? Оқни чәнлигә
тәгкүзәләйдиған охшимамсиләр?
– Шундақ хәлпитим, язичә қариға етишни үгәндим. Сәпәр ахун қалтис мәргәнкән,
йүз метр неридин һәтта кәсләнчүкниң бешиға мөрилишип тәгкүзгәнму болди. Мән
һазир униңға йетип-қопупла… һи-һи…
– Һа-һа-һа… Мана бу хәвириң чоң соға. Силәр бизгә таза керәк, әтила силәрни
Һүсәнбай заводиға әвиттәй, Әнвәр әпәнди мәргән керәк, ишчилиримни мәшиқ
қилдуримән дегәнди.
Улар даландила қизғин параңға чүшүп кетишти. Сәпәр ахун – Қәшқәрдин қечип
чиққан жигит өйгә салам билән киргәндин кейин улар меһманханиға киришти.
– Һә, шаириңдин хәвәр бардур?
– Нури икки қетим келип кәтти. Балам Ғениға бәк ярапту. Һазир Ғениниң қураллиқ
адәмлири әликкә йетипту. Әкбәр батурниң қазақ палванлири йүзгә, Сейитниң қириққа
йәткән охшайду. Нурини көрсиңиз тонуялаймаймиз, хәлпитим, бойи Ғенидәк, бәстиму
қелишмайду. Мәргәнликтә һазир улар бәслишиветипту. Уларниң қураллири хил,
бәшатар, маузер!
– Жигит, яшап кәт! – хәлпитим көзлиригә яш елип тизлинип олтирип дуа қилди, Алла-тала өз патнаһида сақлиғай!
– Хорлуқни йәткүчә тарттуқ, хәлпитим, улар бизни һашарәт орнида көрди. Немә
қилсақму бу хәқ бизгә тикилип қариялмайду дәп ойлашти. Аяқ асти қилди, булиди,
талиди, халиғиничә өлтүрди, әзизләйдиған нәрсилиримизни тартивалди. Акам билән
иккимизниң гунаһи немә? Мән нәччә қетим думбаландим. Соландим, қара көз баламни
атти, акамни солиди, йәр-җай, мал-мүлкимни мусадирә қилди. Һазир акамниң өйидин
жигирмә җан сәрсан оғуллири өз йерини терәлмәйду, маллирини һөкүмәт әкәтти.
Өз өйигә кирәлмәйду, чирайлиқ бағлиримизда әпийүнкәш хитайлар тоңғуз бақти,
өйлиримизни булғиди, дәрәқлиримизни кәстүрүп, бағлиримизни тақирлаштурди,
бағлиримизға әпийүн тәргүзди, етизлиримизға кәндир тәргүзүп, биз хәққә кәндирни
увилитип нәшә ясатти. Келинлиримизгә кир жуйғузуп, уссизлиқ бәргән болуп беһош
қилип номусиға тәгди. Үч келин номустин сиртмаққа есилип өлүвалди, мәһәллиниң
хәлиқ су ичидиған өстиңигә тоңғузлирини үздүрди, кир жуюп су бетини мағзат
қиливәтти. Хәлиқ задила чидимиди, мана шундақ, пичақ сүңәккә йәткәндә бир кечиси
Ғеникам билән Нурилар келип әпийүнкәшләрдин алтисини етивәтти. Бала-җақилири
тикивәтти. Һәммә баланиң беши Абдумәр болғачқа, Абдумәрниң өйлиригә от қоювәтти.
Булар, һой бу хәқму қарши туралайдикина дәп қалди. Қарши туруштинму чоңини
көрситимиз хәлпитим. Улар билип қойсун, бизму адәм, виҗдан егиси биз улардин
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қисас алалаймиз, өзимизни қоғдиялаймиз, сәнләрни йоқиталаймиз өз әркимизни
қолимизға алалаймиз дегәнләрни билдүрүп қоюшимиз керәк. Биз Сәпәрахун иккимиз
йүздин дүшмән өлтүрүшкә қәсәм ичтуқ. Қәсәмгә вапа қилмисақ биз адәм әмәс.
Хәлпитим сиз қәсимимизгә егә болуң, биз Қуръан тутуп қәсәм ичмәкчи, тәрәт елип
икки рәкәт халис пәриз намаз оқуп қәсәм ичимиз. Хәлпитим сиз бизниң атимиз. Сиз
бизниң намизимизни чүширип қоюң, биз бүгүндин башлап җәңгә атландуқ!
– Пәрвәрдигар мәдәт бәргәй. Мән бая хиялимда мошундақ әзимәтләрни көргән,
мана һазир хиялим растқа айлинип турупту!
– Мениң қисасим Зиявудунниңкидин көп! – деди тармуш, қатираңғу Сәпәрахун
томурлири көпүп турған қоллирини шалвур кийгән тизиға қоюп, - сәккиз җандин бир
мән қалдим. Буниңдин тоққуз-он жил илгири 2-айда Қәшқәрни Махусән йәттә күн
қирғин жүргимизни қан қилди. Мана он жилдин бери мән сәргардан. Акам түрмидә,
билмәймән һаятму, өлдиму, аңлисам түрмидә тилини кесип, көзини оюп қийнапмиш!..
У буғулдап жиғлиди.
– Мухтәр бай Үрүмчи түрмисидә, у йәрдиму бәк қийнайдикән дәйду, бечарә акам
һаятмиду?..
Зиявудунму бешини саңгилитип жиғлашқа башлиди.
– Залимлиқ силәрни батур қилип йетилдүрди, укилирим, залимлиқ болмиса
батурлуқ нәдин келиду? Зулум болмиса инқилап болмайду. Инқилап силәрдәк қәһриғәзиви ичигә патмайватқанларниң һәрикити. Силәргә кәлгән күн, хәлқимизгә кәлгән
күн, хәлқимизгә кәлгән күн, ни-ни әзимәтләр буларниң қийнилишлири, қатиллиғи
билән җенидин айрилди. Улар қан қәризгә боғулди. Йүз миң адәм, йүз миң әзиз җан
бегунаһ өлди. Өлгәнләрниң һәммисила гунасиз. Җинайәтчиләргә өлүм кәлсә әң бурун
Шең шисәй, Ли йиңчи, Лю биделәргә келиши, Чю силиң, униң мана бу һәқиқәт, лекин,
укилирим, залим һөкүмәттә һәқиқәт болмайду. Худди мунапиқта инсап болмиғандәк!
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Улар золуққа қуш гөшлири билән қордақ йәп чай ичкәч шикайәт, дәрәт төкүш вә
қәсәм ичишләр билән таң етип кәткинини туймай қалди. Әзән аңланди. Хәлпитим
тәрәткә қопти.
Шәһәр ичи-мәдрисә җамәси адәмләр билән, җами пешайвани, мәсчит далини
калач, попучлар билән толған. Мәзин ахирқи қетим салават оқуп болуп, пәттиси
бир йениға чүшүрүлгән йоған ақ сәллисини елип қарни қақти. Тунҗа қар ләпилдәп
яғмақта, коча-кочилардин адәмләр топ-топ болуп мәсчит тәрәпкә – күн чиқишқа
қариған үсти пәштақлиқ, көк хиш билән ясалған дәрвазиға қарап ақмақта, шәһәр
ичи, судәрвазә, тоғракөврәк пухралири өз мәһәллә мәсчитлиригә кирмәй мәдрисигә
ақамақта. Буниң сәвәви түнүгүнки тәрәвидә қуббигә Мутаали хәпитим өзи чиққан.
Талипларниң “субуһән әзим иззәти вәл…”ни оқушиму әҗайип йеқимлиқ болған.
Хәлпитим һеч қачан Қуръан Кәримдин ғазат, әркинлик үчүн җан пида қилғучиларға
җәннити Пирдәвисниң ишиклири очуқ. Пәриштиләр уларни көтирип әкирип
кетиду дәйдиған сүриләрни тепип оқумиғанди. Ахшам оқуди. Һәрбий айәт вә униң
тәсиридин кейин жиға арилаш “һәқ!”, “бәрһәқ”, “иншаалла!” дегән авазлар тәрәптәрәптин аңлинип турди. Хәлпитим қуббидә олтирип, Мәдинә йенидики жүрүштә
қурбан болғанлар тоғрисида, һәзрити Абабәкри, Өмәр, Осман, Әли вә Муртазаларниң
рәсулиланиң пәрманлирини бәҗа кәлтүрүш йолида қилған җәңлири, болупму худаниң
шири, жигитләрниң жегити Һәзрити Әла рәзийәллаһу әнһуниң ислам үчүн җәң қилип,
ахирида ислам йолида бир муртәтниң қиличи астида қурбан болғанлиғи, пүтүн
қурәйиш қәбилиси униң өлүми билән техиму ката қозғилип, Әрәп йерим арилида
диний исламни ғәлибигә ериштурупла қалмай, уни Бағдатқа, Бәшир, Қуддус, һәттаки
Теһранға деңиз атлап Һиндстандин вә Һиндчиниға тарқатқанлиғини, бу җәриянда
өзиниң җенини пәйғәмбәр үчүн атиғанларниң һаман ғалип келидиғанлиғини тәсирлик,
чүшинишлик қилип сөзлиди. Хәлиқ униң немә демәкчи болғинини чүшәнгәчкә, бүгүн
бамдатқа йәнә шу мәдрисигә тәрәвидин нәччә һәссиләп көпийип еқип кирмәктә еди.
Хәлпитим бүгүн қуббигә Абла дамоллам билән дамолла Рази хәлпитимни тәклип
қилди. Бу икки зат шунчилик сөзмәнки, адәмләр һазирла өзлирини оқ йеғиватқан җәң
мәйданиға атидиғандәк, һазирла қуруқ қол билән дотәй ямулиға, сақчи идарисигә,
Һәрәмбағқа һуҗум қилидиғандәк һәрикәткә кәлди:
– Җенимиз пида!
– Һамини бир өлүм!
– Ғазат қилмиған мусулман толуқ мусулман әмәс!
Арқисидинла хәлиқләр оғуллирини, мал-дуния, қолидики барлиғини “истиқлал”
үчүн атайдиғанлиғини билдүрүп тәрәп-тәрәптин вақирашти.
Әң ахирида Мутаали хәлпитим сөзлиди:
– Еһтият қилинғай, сөз-һәрикәт, меңиш-туруш вә барди-кәлдиләрдә ишәнч
болмиған адәмләргә зади сир бәрмәслик керәк, сир сақлаш иманниң паклиғиниң
бәлгүси, буйруқ болмиғучә қозғалмайли, қурал тәйярлайли, дайим буйруқ күтүп
турайли. Бир күни шәһәрдә үч пай оқ етилиду. Мошу мәдрисиниң пәштиғидин үч пай
оқ авази аңлиниду. Арқидинла Һүсәнбай заводи гудок бериду. Шу чағда қолимиздики
тәйярлиған қураллиримизни елип мәдрисә һойлисиға жиғилайли, кимдиким хаинлиқ
қилса, сатқунлуқ қилса, қачанда, қандақ йол билән сақчи идарисигә, дотәй ямулиға
маңса бизниң адәмлиримиз пайлақчи әзимәтлиримиз һөкүмәтниңкидин һәм көп, һәм
чевәр, һәм қәһриман! Хаин-сатқинларға һәр қачан, һәр җайда өлүм!
Зиявудун билән Сәпәр ахун һеч қачан бүгүнкидәк җанланмиған, улар “һазирла
буйруқ болсиди-һә” дейишти тәқәзза болуп.
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– Буйруқни ким бериду?
– Хәлпитим сир сақлаш иманниң паклиғиниң бәлгүси, дедиғу, - бизгә демәйду-дә!
– Терә заводиға ишчи болуп киргүдәкмиз, кечиси шәһәрниң сиртида – Сүйдүң
тәрәптә ишчиларға милтиқ етиш, өмүләш, башни йошуруш усуллири тоғрисида бир
орус тәлим бәргүдәк!
– Буйруқму оруслардин боламду қандақ?
– Нәдин болсиму мәйли, соқушсақла болатти, тезирәк!
– Хотән мәсчит, Ақсу мәсчит, Ханқа, Қазанчи, Һәрәмбағ, Қарадөң, Топадөң,
Дөңмәһәллә, Үчдәрваза, Алтишуар мәсчитлиридиму мәдрисидикидәк чоң дағдуға
болуп, пидаийлар сәккиз йүз қириққа йетипту. Бүгүн сәһәр Зунун мастер билән йәнә
бир ноғай икки орусни елип қириқ миң қой, йәттә миң ат вә үч миң сәр алтунға қурал
тегишишкә чегариға меңипту. Ишлар жүрүшватиду укилирим.
– Шунчә жиқ мал-дунияға қанчелик қурал келәр?
– Билмәймән укилирим, әмма лекин оруслар қурал-ярақ, оқ-дорини әрзән бәрмәйду.
Толиму қиммәткә тохтайду. Амал йоқ, қиммәт болсиму алимиз!
– Хәлпитим, шәңгән ямулидин икки яйи кәпту! – деди хизмәтчи алдирап өйгә
кирип.
– Кирсун! – деди хәлпитим әмдила ухлавалай дәп турғанда кәлгән хәвәргә нарази
болуп әснәп туруп.
Өйгә қилич, тапанчә асқан икки яйи кирди.
Зиявудун билән Сәпәр ахун милтиқлирини қоллириға елип ашханида тәйяр
турушти.
– Хоп, қени жигитләр қандақ әмирлириңлар баркин?
– Бүгүн һазирла… Силиң буниң залида жиғин… Мәҗлис болаттикән, силини
тәклип қилип…
Күл рәң пахтилиқ чапан-иштан кийип путиға матадин гүҗәй орап, баҗингир
кийивалған бир уйғур, бир хәнзу жигит дудуқлап сөзләшти.
– Дайим чирайлиқ тәклип билән апирип түрмигә салидиған ишиңлар бар болидиған!
– деди хәлпитим қопалла қилип, - роза-рамзан, баралмаймән!
– Бармиса болмайдекән. Үрүмчидин башлиқлар кәптукән. Ғулҗидики чоңлар
билән сөһбәтлишидекән. Һекимбәг ғоҗам иккилирини биз елип баримиз.
– Ғоҗам немә деди?
– Коляска қоштуруватиду. Силини еливалмақчи.
– Һә, бопту әмсә.
– Яқ, хәлпитим бармисила! – деди Зиявудун ашханидин жүгрүп чиқип, - ялған
ейтиду булар.
– Яқ, яқ… раст! … - яйилар һодуқти.
– Яхши тонувал буларни! – деди хәлпитим Зиявудунға, - яхши күнниң ямини болуп
қалса мошу иккисидин һесап ал.
– Яқ, яқ, … биз, бу раст.. . – әскәрләр қорқуп дудуқлашти.
Дотәй ямулиниң һойлисидики үсти қаңалтир билән йепилған бир қәвәтлик жиғин
зали хәлпитимгә толиму тонуш. Ғоҗам билән иккиси кириведи, залдикиләр орнидин
турушуп салам беришти. Алдинқи қатардин бешиға учлуқ моза кийгән, қама яқилиқ
җувисини йепинчақлавалған, инчикә қара бурутлуқ бири уларниң алдиға кәлди.
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Һәрбийичә чәбдәс кийингән, тапанча асқан, Шең шисәйни дорап чиққан бурут қойған
һәрбий командан байиқи кишини ғоҗамларға тонуштуруп:
– Өлкилик пирқиниң мәсъуллиридин, Җияң веюүәнҗаң өзи әвәткән алаһидә вәкил
Хуаң руҗин әпәнди, - дәп тонуштурди, андин ғоҗам билән хәлпитимниң қоллирини
тутуп, күлүп туруп, - Ғулҗа таранчилириниң әң һөрмәтлик адәмлири Һекимбәг ғоҗам,
Мутаали хәлпитим. Шинҗаңниң чоң ишлирида бу кишиләрниң төһписи толиму чоң,
толиму чоң! – деди.
Хуаң руҗин узақ сөзлиди. У: гоминдаң пирқисиниң адаләт, тәрәққият вә бәхитсаадәт үчүн күрәшкүчи әң адил партия екәнлигини, үч мәсләк, алтә бүйүк сәясәтниң
әһмийити, “Җуңгониң тәғдири” дегән китапниң мәхмунлири үстидә тохталди:
– Бу бир жил бир айда өлкилик пирқә рәсмий қурулғандин бери, Шинҗаңға он
жилдин бери қадалмиған партия байриғи қайтидин қадалди. Биз катта тәбрикләш
жиғини ачтуқ. Гоминдаң мәркизий һәйъәтлиридин Җуваяшаң, җаңҗуң, Люң хәнсав
әпәндиләрни партиямизниң Шинҗаң пирқисиниң қурулушиға назарәт қилишқа +ияң
вюйүҗаң өзи әвәтти. Шең дүбән җанаблири Шинҗаң пирқисиниң рәиси, пеқир Хуаң
руҗин мәркизий университетиниң профессорлуғини қоюп? Пирқиниң шуҗиҗаңи
болдум Гоминдаң тәртипи яхши болуп, адаләт, сәмимийлик, меһрибанлиқ гәвдиләнди,
партияниң адиллиғи испатланди...
Униң сөзилири толиму дәпдәбилик болди. Ахирида у “Үч мәсләк” дегән китапниң
уйғурчисини егиз көтирип:
– Бу китап партиямизниң әңгүштәри. Бу китап уйғурчиға тәрҗимә қилинди.
Һәр бирлиригә бир нусхидин тарқитип беримиз. Мәсчитләрдә чоқум җамаәткә оқуп
берисиләр! – деди.
– Чоқум оқуйду, чоқум оқутимиз! – деди сүсәр яқилиқ җува кийип, есил
қулақчисини көзигичә чөкирип кийивалған Абдумәр үнлүк вақирап. – Кимдә ким
оқумиса, биз мәсчитниң имамини җазалаймиз!
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– Яқ, деди Хуаң руҗин бешини чайқап, - сүркилиш пәйда қилишқа болмайду.
Зөрүри инқилап, адиллиқ вә сәмимийлик!
Көпчилик тарқиғандин кейин баш командан
ғоҗам, хәлпитим, Әнвәр
Мусабаевларни елип қалди, Абдумәрму әтәй айрилип қалди.
– Һәр қайсилири хәлиқ ичидә инавәтлик, бизниң ишәнчимизгә егә затлар, - дәп
гәп башлиди һәрбий командан, - силәрниң җәмийәттики тәсириңлар вә орнуңлар
гоминдаң пирқиси үчүн интайин муһим. Мән пирқиниң Или вилайәтлик шөбисиниң
мәсъули болуш сүпитим билән шуңҗаң Хуаң профессориниң тәклипи бойичә силәрни
пирқиниң әзалиғиға тунуштурмақчимән. Һәр қайсилириниң пикри қандақкин
билмәкчи биз?
–

Рәхмәт, рәхмәт, Шең дүбән атимизниң изи билән меңишниң өзи катта гәп!

–	А фушйәнҗаң, бу гәп сизгә қаритилмиған, мону үч кишигә, ғоҗам, хәлпитим,
әпәндимгә!
– Наһайити яхши, бу кишиләрниң партиямизгә әза болғини толла яхши. Биз әза
болғанға охшаш!
Абдумәр йәнә гәп арилиғили туруведи, һәрбий башлиқ гәп қилмаң дегән мәнада оң
қолини көтирип қойди.
– Ғоҗам, сили юрт ақсақили, йәттә әвлад вәтән үчүн, чегара
райониниң
гүллиниши үчүн әҗри қилип кәлгән әң чоң, әң һөкүмәтлик аилиниң вәкили, қени сили
ипадә билдүрсилә?
– Ләбәй, бу бир катта гәпкән, мәслиһәт билән бир иш қилармиз. Мән қеридим,
һөкүмәт ишиға арилашмай девидим.
– Болиду, ойлансила, һөкүмәт иши, хәлиқ иши һәр биримизниң биринчи муһим
ишимиз. Арилашмай чәттә турғили боламду?
– Һазир роза ейи, - деди хәлпитим алдирмай сөзләп, Қуръан Кәримдә роза
тутқан адәм бир тәшкилатқа, бир партиягә әза болса розиси бузулиду дегән гәп бар.
Биз тәқвадар адәмләр Қуръан Кәримниң һөкүм-низамлириға қаттиқ әмәл қилимиз.
Һейттин кейин җавап бәрсәм қандақ боларкин?
Тәрҗиман бу сөзләрни тәрҗимә қиливеди, командан қақақлап күлүп кәтти:
– Яхши, яхши, партиямизниң тәшкилат бүҗаңи җуҗухуа Шинҗаңға ярдәмгә
маңған кадрларни узатқанда: силәр Шинҗаңда ишләшкә кетиватисиләр, бу йәрдинму,
Шинҗаңниму қош мааш алисиләр, бир жил ишлигәндин кейин йәнә йерим жиллиқ
иш һәққи қошуп берилиду. Силәр алаһидә иш билән кетиватисиләр. Алаһидә иш:
Шең дүбәнниң гепигә кириш, сүркилиш пәйда қилмаслиқ, аз санлиқ милләтләрниң
урпи-адәтлиригә алаһидә һөрмәт қилиш дегән гәпләрни қаттиқ җекигән. Ундақ гәп
Қуръанда болса, сиз дегәндәк болсун, һа-һа-һа...
У дәрһал Әнвәр Мусабаевқа қаривиди, Әнвәр әпәнди дәрһалла:
– Ғоҗам, хәлпитимниң бәргән җаваплириға қошулумән, биз немә қилсақ бар
мәслиһәт, бирликтә қилимиз, - дәп җавап бәрди.
– Сиз әпәндим, Совет Иттипақи билән содиңиз тохтап чоң зиян тарттиңиз, бизгә
аччиғиңиз бар. Ишниң, гоминдаң партияси – бизниң партиямиз һәммә ишқа адаләт,
сәмимийәтлик, меһрибанлиғини өлчәм қилиду. Ишлириңиз түзүлүп кетиду, ғәриптин
тартқан зиянни шәриқтин тирилдүрүвалалайсиз, әмди Тйәнҗин, Шаңхәй, Гуаңҗу
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һәтта Шяңгаңларниң дәрвазилири сизгә очуқ. Чоң базар шәриқтә, истиқбалиңизму
шәриқтә!
У дөләт байриғи вә йеңидин есилған гоминдаңниң партия байриғини қарап час
бәрди вә күлүп қоюп:
– Аңлисам, ишчилириңиз хаң колаватқандәк растму? – дәп сориведи, сәзгүр Әнвәр
әпәнди, тағ ғоллирида елип бериватқан һәрбий мәшиқтин хәвәр тапқан охшайду, дәп
чөчүп татирип кәттидә, дәрһалла:
– Шундақ, төт-бәш йүз ишчи бар. Заводта уларға иш йоқ. Һәйдиветишкә көңлүм
унимиди. Хаң ечип, җан беқишқа ярдәм қиливатимиз, - деди.
– Яхши, наһайити яхши, Шинҗаң дегәндә йәргә еңишсила йол тапқили болиду. Йәр
астида йүз нәччә хил байлиғи, йәр үстидиму сәксән-тохсән хил байлиғи бар. Бундақ
йәр дунияда аз, нефть билән көмүри орусларниңкидин җиқ. Шуңа инглизлар, японлар,
германлар, түркләр оруслар бу йәргә бир-биридин қизғинишип қарашмақта.
Бу бир парчә семиз гөшни өзимиз йейишимиз, бу гөһәр зиминда өзимиз яшишимиз
лазим. Шуңа Җияң веюйүәнҗаң мәйли қандақ боран-чапқун болмисун, Шинҗаңни
қолдин бәрмәслик керәк дәп қайта-қайта тәкитлимәктә. Япон мәғлуб болғандин
кейин. Америка, Совет, Әнглия дунияни қайтидин бөлүшиду. Манҗурия, Ташқи
Моңғулия, Шинҗаң Сталинниң көз текиватқан йәрлири. Сталин Шең дүбәндин өч
елиши мүмкин. Бизгә келидиған чоң хәтәр мошу ғәриптики там хошнидин келиду.
Һазир у йәрдә жигирмидәк партизан групписи қурулди. Алтайда Осман ташқи
Моңғулияниң, Ташқорғанда Исһақбек – һелиқи мәшәдин чиқип кәткән қазақ-қирғиз
уюшмисиниң башлиғи болған қирғиз Совет Иттипақиниң қуралландуруши билән
топилаң көтәрмәктә. Ғулҗа һазирчә тинич. Лекин мәсчитләрдә ғәлитә тәшвиқатлар
пәйда болди дәп аңлап қалдуқ.
– Раст командан, бу хәвәр раст, бәзи ахун, имамлар ғазат, истиқлал дегәнләрни
дәватиду!
Абдумәр миңбеги һәммисигә ишиниверишкә болмайду. Өткәндә ялған хәвәр
берип малимаңчилиқ пәйда қилғанлар хели көп болди. Хата тутулғанлар хели баркән.
Гоминдаң пирқиси Шең дүбәнниң йетәкчиликидә түрмиләрни тәкшүрмәкчи, гунаһсиз
қамалғанларни қоювәтмәкчи. Аңлисам, һелиқи Мухтәр бай дегәнләр бегунаһмиш.
– Командан, у дегән бандит Ғениниң йеқини, униң балиси һазир Нилқида...
– Болди, болди, - деди командан униң гепини йәнә үзүп, - мәсчитләрдә “Үч мәсләк”
дегән китапни убдан тәшвиқ қилсақ, хәлиқ һәқ-наһәқни айривалалайду. Мән у үч
кишигә толуқ ишинимән, бу кишиләр адаләт, садақәт вә меһир-шәпқәтни хәлиққә
йәткүзүшкә нәмунилик роль ойналайду!
Коляскиға чиққандин кейин ғоҗам күлүп:
– Бу башлиқниң гәплири чирайлиққу-һә ләвәй? – девиди, хәлпитим күлүп:
– Қатиллар чирайлиқ гәпкә уста болиду. Гитлерму Шең шисәйму мошундаққу, деди, Әнвәр әпәнди:
– Туйдурмай бизни чекип беқиватиду, униң бизниң ишлиримиздин хәвири бардәк
қилиду, - деди.
– Шундақ, техиму һошияр болмисақ болмиғудәк...
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КЛАССИКА

Новбати
(XVIII век)

Новбати вошел в историю уйгурской литературы как один из
сильнейших лирических поэтов. Новбати родился в Хотане. Его
творения изучались в Кашгарском медресе наряду с произведениями
Алишера Навои. Биографических сведений о нем сохранилось очень
мало.
В газелях Новбати также звучит тема любви. По его мнению, любовь
– это высший, божественный дар. Произведения поэта проникнуты
идеями человечности и справедливости.
Через творчество Новбати проходит мысль о том, что человек не
вправе попусту прожить свою жизнь, каждый должен оставить о себе
добрую память своим трудом.

РУБАИ
Гляжу я вдаль, ищу свою любовь,
А без нее грущу я вновь и вновь.
В обмен за косы черные ее,
Аллаху жизнь я возвращу без слов.
***
С тобою спрятаться в укромном месте,
Кувшин вина испить с тобою вместе,
К губам прильнуть. Скажу без лести –
Не может быть на свете выше чести.
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***
Увидеть лик любимой все мечтал я,
И днем и ночью все по ней страдал я.
А жизнь промчалась, словно вольный ветер,
Об этом лишь теперь, друзья, узнал я.
***
Не знаю, наяву или в счастливом сне
Тебя увидел я, с тех пор душа в огне.
В укромном месте нам пора бы повстречаться,
К тебе ли мне зайти, иль ты придешь ко мне?
***
О, друг, мы как и все, уйдем в небытие,
Лишь имя доброе передадим свое.
По Хиджре в тысяча сто шестидесятом
Создал я книгу Навбати. Прочти ее.
ГАЗЕЛИ
До дней последних помнить я изящный стан твой буду,
Пока живу, судьба моя твоею будет всюду.
Лицо откроешь для меня, твой лунный лик увижу,
И станет ночь светлее дня, невзгоды позабуду.
И днем и ночью пью вино, тоскуя по любимой,
Забыла ты меня давно, как битую посуду.
Тяжел и труден мой удел, стою как сиротинка,
Весь, как колючка пожелтел и нужен лишь верблюду.
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Дождем холодным слезы я лью без конца и края,
Слезинка каждая моя ровна по весу пуду.
Напрасно все. Теперь мечты не сбудутся, я знаю,
Утешить горе, Навбати, иди к простому люду.
***
Сидела девушка одна вчера в саду тенистом,
Лицо, как полная луна на небосводе чистом.
Крутые брови, как михраб, глаза – почти что звезды,
Кто их увидит, тот их раб, и в действиях, и в мыслях.
А губы яркие сродни кораллам и рубинам,
И сладкозвучные они, и нежны, и речисты.
Ее увидел только раз я в том саду тенистом,
И оторвать не смог уж глаз от той красы лучистой.
К ней подошел я, чтоб взглянуть в глаза и поклониться,
И понял я, что будет путь к ней долгим и тернистым.
Она не отвела глаза, лишь сердце подпалила,
Из глаз моих сошла слеза, чтоб пламя сбить то быстро.
Забыть ее никак нельзя – с вином забыться можно,
Но мне сказали тут друзья: «Постой, не пей, очнись ты».
О, Навбати, ведь ты не стар, хоть ради той любимой
Готов ты угодить в Кевсар, постой, не торопись ты.
***
Улыбкой ласковою ты мне душу окрылила,
Давно забытые мечты легко в меня вселила.
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И я поверил в то, что есть на этом свете верность,
И радости моей не счесть, в мгновенье это было.
Тебе поверив, я в мечтах летал по всей Вселенной,
Изменой все повергла в прах, все на корню сгубила.
Душа моя от власти снов, едва успев очнуться,
Была подкошена, как сноп, завяла и заныла.
Коварства яркий символ ты, идешь преград не зная,
А следом жалкий Навбати, которого забыла.
***
Свидетель вся Земля – тебя красивей нет,
Влюбленнее меня не знал подлунный свет.
На губы –лепестки смотрю не насмотрюсь,
Их сочные мазки затмят любой букет.
В своих тревожных снах с тобой не расстаюсь,
С тобою на устах встречаю я рассвет.
Нет розы без шипов, но их не побоюсь,
Шагаю вновь и вновь я за любимой вслед.
Как соловей готов я выстрадать любовь,
Но много ль добрых слов услышу я в ответ.
Прекрасные цветы отвергли соловья,
Несчастный Навбати погиб во цвете лет.
Перевод с уйгурского Мурата Хамраева
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НӘСИР

Малик
Мәһәмдинов
Чарәк әсирдин бери
мәтбуат вә мәтбәә
саһасида үнүмлүк әмгәк
килип келиватқан
Қазақстан
журналистлар
Иттипақинин әзаси,
«Атамура» нәшрият
корпорацияси Уйғур
редакциясинин башлиғи
Малик Мәһәмдинов
йеқинда «Хиянәт»
намлиқ тунжа
,
повестини нәшриятқа
тапшурди. Оқурмәнләр
диққитигә мәзкүр
әсәрдин парчә һавалә
киливатимиз.

АЗАП ИЧИДИКИ БӘХИТ
Ағриқханида гәп җиқ…
Йеңи жил һарписида көңүлсиз вақиә – машина һалакити йүз берип,
ағриқханиға чүшүп қалдим. Аллаға миң қәтлиқ шүкри, рисқам түгимәпту…
Мени ағриқханиға елип келишкәндә, беһош екәнмән. Мейәмниң қаттиқ
чайқилип, бурнумниң, удул чишимниң, яңақ сүйигимниң сунғанлиғини, соң
путумниң җараһәтләнгәнлигини һесапқа алмиғанда, қалған йерим сақ. Буни
йенимдики каравәттә ятқан жигиттин аңлидим.
– Аға, сизни түнүгүн кәчқурун бизниң палатиға елип кирди. Мана аридин
бир тәвлүктәк вақит өтүп, көзүңизни ачтиңиз. Кечичә товлап чиқтиңиз.
Җараһитиниз еғир көрүниду. Новәтчи дохтур билән һәмширә йениңизға бир
нәччә қетим келип, тәкшүрүп турди, – деди өзини Бағдавлет дәп тонуштурған
жигирмә яшлар чамисидики жигит.
Бешим қейип, өгә-өгәм сиқирап ағриватиду. Пут-қолумда җан йоқ. Һәтта
гәп қилишқа чамим кәлмәйду. Тән-теним ләхмилишип, һараритим көтирилгән.
– Бу йәрдә дохтурлар бемарларға убдан қарайду, аға. Мениму ағриқханиға
елип кәлгәндә, нимҗан едим. Бир һәптиниң ичидә хелила яхши болуп қалдим.
Буйриса, сизму аз күндила сәллимаза болуп кетисиз, – деризә йениға қоюлған
каравәттә йеничә ятқан, яшлиғиға қаримай, чечиға ақ санчилған жигит гәпкә
арилашти.
– Қуаныш тоғра дәйду. Шәхсән мән кесәл азавида толғинип ятқан бемарларға
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шипалиқ бәргүчи «ақ халатлиқ пәриштәләрниң» хизмитидин, болупму
уларниң иллиқ муамилисидин толиму рази. Укол, дориларниң даваси бир гәп,
дохтурларниң бемарға болған муамилиси башқа гәптә. Мениму улар үч күндила
өрә қилди. Ейтмақчи, исмим – Болат. Бу палатида, сизни қошқанда, алтә адәм
ятимиз. Палатимизниң номериму – алтә. Улуқ рус язғучиси А. П. Чеховниң
һелиқи бир һекайиси шундақ атилидиғу дәймән хаталашмисам. Каравити тамға
тақап қоюлған жигитниң исми Марат. Өзи бәк кам сөзлүк. Худаниң мөмүни.
Әву гезит оқуватқан Серик дегән инимиз болиду. Уколдин қорқидиғинини
демисә, өзи есил жигит. Асқар исимлиқ йәнә бир студент инимиз йоқлап кәлгән
сиңлисини узитип чиқип кәтти. Хош, аға, әнди өзиңиздин гәп болсун.
– Исмим – Адилҗан, – қан уюлуп, гәз бағлап кәткән ләвлиримни аранла
мидирлитип җавап бәрдим. Авазимни хелә көтирип сөзлигәндәк қиливедим,
леқин сөзүмни Бағдавлеттин башқиси аңлимапту. Шуңа һәммиси тәң дегидәкла:
«Ким дедиңиза?» дәп сорашти.
– Бу кишиниң исми Адилжан екән. Тола соал қоюп, беарам қилмайли
ағимизни, – деди Бағдавлет сәмимийәт билән.
– Ака, сиз уйғурма? – үн қатти баятин бери деризигә қарап шүк олтарған
Марат. – Мәнму уйғур. Термоста әткән чай бар. Ичип бақамсиз? – у термосни
көтәргәч, каравитимгә йеқинлашти.
– Рәхмәт, ука. Кейинирәк ичәйли, – дедим миннәтдарлиғимни билдүрүп.
– Cиз таяқни қәйәрдә йедиңиз? Җәллигүрләргә қараңғу, хилвәт кочиларда
йолуқуп қапсиздә. Амма сизни каттиқ уруветипту. Үз-көзиңиз титилип кетипту,
һәтта тилиңиз гәпкә кәлмәй қапту, Адилжан аға, – деди Серик гезиттин бешини
көтирип.
– Мени һеч ким урғини йоқ. Мән машина һалакитигә – авариягә учридим.
Жүк машиниси қарши йолға чиқип кетип, мошу әһвал йүз бәрди.
– Ака, бу йәрдикиләрниң көпи таяқ йегәнләр. Аңвашқа сизниму шундақ
дәп ойлаватса керәк. Бизниң палатида, мәсилән, сиздин башқиси тәлвиләрниң
зәрбисигә учриғанлар. Хошна палатилардиму шу. Авариядә җараһәтләнгәнләр
йоқниң орнида, – деди Марат.
Дора-дәрмәк селинған һарвусини сөрәп палатиға икки һәмшириниң кирип
келиши билән, гәп үзүлди. Болат ейтқандәк, һәқиқәтәнму бу қизларниң
муамилиси силиқ, қоллири шипалиқ вә йеник екән.
– Аға, дохтур сизгә система селишни йезип қоюпту. Оң билигиңизни бериңа,
– деди һәмширә қиз күлүмсирәп.
Дора тәсир қилди болғай, көзлирим аста илинишқа башлиди. Қулиғимға
алтинчи палатидики бемарларниң сөзлири киргәндәк қилиду. Һә, ағриқханида
гәп җиқ ...
Әтиси өзәмни қәдимкидәкла тимән һис қилдим. Тенимгә дәрман кирип
қапту. Кечә ләпилдәп йеғишқа башлиған қар техи тохтимапту. Әтрап ақ либасқа
чүмкәлгән.
– Чирайиңиз түнүгүнкигә қариғанда яхши, Адилҗан аға. Иштийиңизму
ечилип қапту, – деди Болат нашта қиливатқинимизда. – Яриңизни таңдурушқа
биллә барайли. Бу йәрниң епи-җепини хелә убдан биливалдим.
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– Рәхмәт, Болат, – дедим чеһрисидин меһир-шәпқәт төкүлүп турған, гәпкә
уста, дилкәш бу жигиткә амрақлиғим келип.
– Мәнму силәр билән, – деди Марат, – дохтур бүгүн жипни алимән дегән.
Түнүгүн диққәт қилмаптимән: Маратниң қаш-қапиғи, маңлийи тикилгән
екән.
Көзлиридики көкму техи кәтмәпту.
Чүшкә йеқин аялим билән қизим йоқлап кәпту.
– Һәдәңлар тамаққа бәк уста, жигитләр. Келиңлар, биллә ғизалинайли, –
дедим өйдикиләргә палатидашлиримни тонуштурғач.
– Қосақ анчә ечип кәтмиди, ака, – деди Марат сәл тартинип. Қуаныш билән
Серик «тамақ дәмлик бопту, наһайити охшапту, қоллириңизға дәрт кәлмисун,
йәңгә» дейишип, петир мантиға еғиз тәгди.
– «Обход» башланди. Бизниң нейрохирургия бөлүми башлиғиниң өзи төртбәш врач билән бемарларни тәкшүрүватиду, – дегән хәвәрни йәткүзди Асқар.
– Мақул әмсә, дадиси. Биз маңғач турайли. Һәммиңлар тезирәк сақийип
кетиңлар, – аялим билән қизим хошлишип орнидин туришиға, егиз бойлуқ, көз
әйнәк тақиған әллик яшлар чамисидики киши бир нәччә дохтур билән палатиға
кирип кәлди. «Бөлүм башлиғи мошу адәм болса керәк,» – дәп пәмлидим.
Хаталашмаптимән.
– Әһвалиңиз яхшиму? Һәр һалда яман әмәстәк көрүниду. Һазирчә китап,
гезит, журнал қатарлиқларни оқумай туруң. Мейиңиз хелә зәхмиләнгән әмәсму.
Сунған сүйәклириңизни орниға кәлтүрүш үчүн, операция қилишқа тоғра
келиду. Бемарниң һарарити қандақ? – бөлүм башлиғи давалиғучи дохтурға
қарап, оң алиқини билән маңлийимни тутти. – Әтидин башлап шола билән
давалашқа киришиңлар.
– Адилҗан аға, операция қилдурамсиз? Әшу бир операция дегән сөзни
аңлисам, теним шүркинип кетиду. Шундақ десәм, бу раса қорққақкән дәп
ойлап қалмаң йәнә, – деди Серик дохтурлар чиқип кәткәндин кейин.
– Қорққақлиғиңдин танаттиңму. Бир укол йегичә, қара тәргә чүшүп кетисән.
Вақиришиңдин үнлириң һәшләргә йетиду. Һәмшириләрниң һалиға вай!
Болатниң бу гәплиридин кейин, палатида күлкә көтирилди.
– Раст, Сәкең бурун һәмширини көрсә, паракәндә болуп кетәтти. Һазир
үгинип қалди. Қириқ яшқа келип, тунҗа қетим ағриқханиға чүшүп қалған бу
ағинимизни тола мәсхириливәрмәйли. Сәкең атақлиқ мемар екән. – Серикниң
тәрипини алған болди Қуаныш.
– Сәкеңниң маһир мемар екәнлигидә гуман йоқ. Бирақ укол, система
дегәнләрни көргинидә, әрвайи қириқ гәз учидиғанлиғи һәқ, – чақчаққа қошулди
Бағдавлет.
Жигитләр һаман һәзилләшмәктә. Пәқәт Маратла тохтимай йеғиватқан қарға
қарап һелидин-һелиға чоңқур уһ тартип, деризә алдида хиял сүрүп олтириду.
Бүгүн һава һәддидин зиядә соғ. Көзнәкләр йерим белиғичә муз билән
қапланған. Көзүм аста илиниватиду. Қулиғимға, гоя чекәткиләрниң
чирилдишидәк, алтинчи палатидики жигитләрниң аллиқандақ авазлири
киргәндәк қилиду. Һә, ағриқханида гәп җиқ ...
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Чирақ йеқилди. Адәттикидәк, таң техи йорумайла, давалиғучи дохтур өз
ишиға киришти. Һәйәл қилмай, һарвусини сөрәп, һәмширә кирип кәлди.
– Алла несип килса, әтә ағриқханидин чиқидиған болдум, – деди Асқар
әтигәнлик «обходтин» кейин.
– Төртинчи палатиға бир уйғур чални елип келишти һазир. Мән у адәмни
яхши тонуймән. Қудилиқ чайда биллә болғандуқ, – дегиничә босуғида пәйда
болди һеларақта сиртқа чиқип кәткән Бағдавлет.
– Адилҗан ака, әшу кишидин әһвал сорап чиқмаймизму? – деди Марат
муңлуқ көзлирини маңа беқип.
– Мән силәрини тонуштуруп қояй, – дегиничә алдимизға чүшүп маңни
Бағдавлет.
Ишикниң йениға қоюлған каравәттә оңда ятқан буғдай өңлүк, йәтмиш
яшларға келип қалған, соң қоли ақ дака билән теңилған адәм тәрәпни ишарә
қилип:
– Махмут ағимиз мошу киши болиду. Ухлаветипту. Кейинәрәк кирәйли, –
пичирлиди Бағдавлет...
...Икки күн ләпилдәп яққан қар тохтапту. Қуяш аста угисиға петиватиду.
Бемарларни йоқлап кәлгүчиләр бүгүн адәттикидин нурғун. Дәлһиздә бош
бәлдиң йоқ.
– Йеңи жил киридиғанға бир күн қапту, Адилҗан ака. Адәмниң көплүги
шуниңдин болса керәк, – деди Марат Махмут ака билән көрүшүшкә
маңғинимизда.
Махмут ака чай ичип олтирипту.Тонуштуқ.
– Қени, жигитләр, чайға келиңлар, – деди мөтивәр бизни дәстиханға тәклип
қилип.
Биз хелә узақ параңлишип олтардуқ. Махмут акини бир яш қиз машина
билән уруветипту. Сөһбитимиз ишиктин бешини тиқип:
– Ухлашқа ятидиған вақит болди, – дегән һәмшириниң авази аңланғичә
давамлашти.
Декабрьниң ахирқи күни. Сәллимаза болуп кәткәнләр өйлиригә
алдирашмақта. Уларниң ичидә бизниң Асқарму бар.
– Йеңи жил һәр биримизгә саламәтлик, хатирҗәмлик, бәрикәт елип кәлсун.
Чапсанирақ сақийип кетиңлар, акилар, – дәп биз билән хошлашти Асқар.
– Саңиму Йеңи жилда бәхит-саадәт яр болсун, Асқар. Телефон қилип тур, –
деди Болат. Андин қошуп қойди: – Бу сойтақини узитип кояй.
Чүштин кейин Марат иккимиз Махмут акиниң йениға кирдуқ.
– Буларға немә болғанду. Һәҗәп бүгүн кирмидиғу, дәп силәрниң палатиға
маңғиливататтим, – деди Махмут ака бизни һәрхил ғиза, мевә-чевиләр билән
тошқан дәстиханға тәклип қилип. – Қени, мону назу-немәтләрдин алғач
олтириңлар.
Махмут ака толиму кичик пейил, ак көңүл вә чоңқур әқил-парасәт егиси
екән.
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– Марат ука, Адилҗан акаң иккимиз авариягә учрап, бу йәргә келип қаптимиз.
Сәнчу? Өзәң һәққидә задила гәп килмайсәнғу.
– Таяқ йәп шу, – Маратниң үзи қулақлириғичә қизирип кәтти.
– Кимдин? Кәйәрдә?
– Униң әһмийити йоқ, – деди Марат көзлирини қачуруп.
– Ейткуң кәлмисә, өзәң бил, ука, – деди Махмут ака, – бирақ көзлириңдә
муң, ичиңдә һәсрәт бар екәнлигини көрүватимән. Немила болмисун, артуқчә
кайип, өзәңни упратма.
Маратниң көзлири нәмләшти. Униң қәлби ләрзигә келип, жүрәклири
өртиниватқанлиғини хелидин бери сезип жүрсәмму, чиш йерип еғиз
ачмиғандим. Махмут ака Маратниң ички һалитини – униң көңлини арамсизлиқ
чулғавалғанлигини, жүригини вәс-вәскә салған күчлүк вәһиминиң моҗутлуғини
ениқ һис қипту.
Маратниң көзлиридин һаман азаплиқ яшлар төкүлмәктә.
– Жиғлавал, азирақ йениклишип қалисән, – деди Махмут ака аридики
җимлиқни бузуп.
– Бу бир гадирмаш вақиәни задила әслигүм кәлмәйду, акилар. Шундақ
болсиму сөзләп берәй, – дәп башлиди һекайисини Марат. – Өзәм хелә чоң
ширкәттә хизмәт қилимән. Һеч немидин хиҗалитим йоқ. Аялим, икки балам
бар. Йәр өйдә туримиз. Һойлидики икки еғиз өйни иҗаригә беримиз.Униңда
атмиш яшқа тақап қалған Аруп дегән киши ялғуз яшайду. Йеқинда иштин өйгә
қайтип кәлсәм, икки балам ачтин-ач олтирипту. Тоққуз яшлиқ чоң оғлумдин:
«Апаң қени?» дәп сорисам: «Билмәймән, дада, хелә болди йоқ», – деди.
Һойлиға чиқсам, Аруп олтарған өйниң чириғи йениветипту. Аста деризигә
йеқинлаштим. Пәрдиниң йочуғидин қарисам, аялим Аруп билән каравәттә
йетипту. Көзлирим қараңғулишип, теним тикәнлишип кәтти. Ишикни тарттим.
Ичидин иливапту. «Гүлзар, ач ишикни!» дәп вақиридим. Җавап болмиди.
Һойлини чөгүләп, ишикни ачқузалмай, өйгә кирип кәттим. Бир чағда һеч
немә көрмигәндәк кирип кәлди. «Гүлзар, бу немә гәп, нәдә жүрисән?» – дедим
өзәмни тутушқа тиришип. «Хошниларниңкигә чиққандим», – дәп уялмайла
ялған ейтти. «Арупниң өйигә немигә кирисән балиларни ташлап қоюп!». «Мән
Аруп акамниң өйигә кирмидим, хошниларниңкидин чиқтим дәватимәнғу», –
дәп көкәпла кәтти Гүлзар. «Һәй, виҗдансиз! Уят барму сәндә!» – дедим үстәлни
бир уруп. «Аруп ака, вай, Аруп ака, ярдәм қилиң!», – дәп вақириғили турди әву
һаясиз. Жүгрәп өйгә киргән пети Аруп иңигимгә бирни урувәтти. Қалпақтәк
учуп чүштүм. Аридин қанчилик вақит өткинини билмәймән, бир чағда өйдә
қейнатам билән қейининим пәйда болди. «Буларниң келип қалғини яхши
болди. Әһвални чүшәндүрәй», – дегән ойда саламлишиш үчүн қолумни созуп,
улар таман маңдим. Қейнатам қойнидин биләктәк төмүрни чиқирип, үзүмгә
бирни салди. Күтүлмигән зәрбидин сәнтүрүлүп кәттим, лекин жиқилмидим.
Һәйәл қилмайла һелиқи төмүр әнди бешимға тәгди. Ағиз-бурнумдин оқтәк қан
кәтти. Қейининим икки-үчни тепивәтти. Қалғинини билмәймән. Һошумдин
кетиптимән. «Тез ярдәм» машинисида өзәмгә кәлдим. Йенимда иним
олтирипту... Бүгүн сәккиз күн болди бу йәрдә ятқинимға. Йеқинлиримдин башқа
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нә аялим, нә униң туққанлири йоқлап қоймиди. Һәтта телефонму қилишмиди.
Ағриқханиға тәргәвчи келип, ким урғанлиғини сориди. Тонумаймән, кочида
бир лөкчәкләргә учришип қалдим, дәп қутулдум. Әвуларға қарши әризиму
язмидим, – Маратниң өпкиси өрүлүп, үн селип жиғлавәтти. Униң қәлб нидасини
аңлап, көңлүм бузулуп, бир дәқиқә әслимни йоқитип қойдум.
– Сәвир қил, ука. Өзәңни ая, – тәсәлли бәрди Махмут ака. – Ундақ қилсаң,
өзәңни алдуруп қойисән. Ейтмақчи, қейнатаң қәйәрлик? Исми немә?
– Шәһәр әтрапидики йезиларниң биридә туриду. Исми – Имәрҗан.
– Тохта, тохта, аялиниң ети Зәйнәп әмәсту?
Баятин бери бешини саңгилитип олтарған Марат ялт етип Махмут акиға
қаридидә:
– Сиз уларни тонамсиз? – деди.
– Яхши тонуймән. Ейтқинә, бу зеди пәс, ачкөзләрниң қолиға қандақ чүшүп
қалдиң?
– Аялим билән йеңи тонушуп, өйүмгә тәклип қилдим. Шу чағда у маңа:
«Турғанла бир ғәзнә екәнсизғу сиз. Мән сиз билән өмүрлүк болушқа вәдә
беримән» дегәнди. Һазир ойлисам, у адәмниң пәзилитигә әмәс, мүлкигә
қизиқидекән. Раса колдурлитипту мени.
– Имәрҗанниң төрт балисиниң һәммиси икки қетимдин өйлинип, әрдин
қайтип кәлгән. Қизлири аҗришип кәткәндин кейин, узақ вақит өзлири билгән
сәнәмгә уссул ойнап, суваю-салтаң жүрүшкән. Имәрҗанниң қизлириға: «Нәдә,
ким билән жүрүшсәң жүрүш, лекин өйгә пул елип келиш!» дегинини көзи билән
көрүп, қулиғи билән аңлиғанларму бар. «Суда белиқниң изи болмайду, аялда
– әр кишиниң» дегән тәмсил бу аилә қизлириниң байриғи. Келинлириниму
бәк хорлавәтти улар. Бир келини сиркә ичивелип, у дуниялиқ болуп кәткини
тас қалди. Иккинчиси дуканға нанға чиққан болуп, калач биләнла мәлисигә
қечип кәткән. Әву бир жили кичик күйоғилини уруп, пәтирини тартивалған.
Чоң қизиниң биринчи ериға пулни өсүм билән қәризгә берип, күйоғли
қайтуралмиғандин кейин, қизини аҗритивалған. Байлиқни қудрәт дәп билидиған
наданлардин улар. Әң ямини, Имәрҗан хусурни өзиниң балилиридин әмәс,
күйоғул, келинлиридин издәшкә уста. Қисқиси, балилириниң аилисини вәйран
қиливәткән. Чоң оғлиға: «Балилириңға алиментни көп төләватисән. Нотариусқа
барайли. Балилириңдин кәч!» дәп «йол-йоруқ» көрсәткәнлигиниму яхши
билимән. Мәлисидә уйғур мәктиви болсиму, хошна йезидики рус мәктивидә
оқутти пәрзәнтлирини. Пуштидин бәзгән бу неҗис техи түзәлмәптудә.
Қанчилигән нариседини тирик житим қиливәтти у. Әшу гөдәкләрниң көз йеши
тутиду техи бу мәлъунни. – Махмут ака стакандики тавлинип қалған чайни
бир утлап қоюп, гепини давамлаштурди. – Бирақ, Марат ука, балиларни тирик
житим қилиш – чоң гуна. Имкан қәдәр аилини сақлап қелишқа тиришиш керәк.
Вақит һәммә нәрсини орниға қойиду. Вақит – атқан оқ. Қәлбиңдики яриниң
давачисиму әшу вақит. Кәчүрүмчан бол!
Махмут акиниң бу сөзлиридин кейин, Марат роһлинип қалғандәк билинди
маңа. Һәмшириниң «ухлаңлар!» дегән қаттиқ кайиши билән, палатимизға
чиқип кетишкә мәҗбур болдуқ.
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Маратниң бешидин өткән дәһшәтләрни ойлап йетип, көзүм илинип кетипту.
Һә, ағриқханида гәп җиқ...
...Үч һәптә ичидә қериндаштәк болуп кәттуқ. Сөһбәтләр қуруп, қишниң
талай узақ түнлирини өткүздуқ. Бир қизиғи, дохтурханидин бир күндә чиқтуқ.
– Бир-биримизгә телефон қилишип жүрәйли, жигитләр. Өйләргә келип
туруңлар, – дәп Махмут ака биз билән қучақлишип хошлашти.
– Хәйир, һөрмәтлик Махмут ака. Яхши сөз, мәслиһәтлириңизгә рәхмәт, –
деди Марат миннәтдарлиғини билдүрүп.
– Көрүшкичә аман болайли, ака, бизму бирәр сааттин кейин маңимиз, –
дедим мән.
Турмуш һәләкчилиги билән аридин төрт ай өтүп кетипту. Махмут ака билән
бир нәччә қетим телефон арқилиқ гәпләштим. Мараттин әһвал сорап телефон
қилсам, сунуқ авазда: «Яхши, ака, ишләп жүримән» дейиш биләнла чәкләнди...
Гүл-гиялар баш көтирип, әтрап йешил кимхапқа пүркәнгән баһар күнлириниң
биридә Махмут акидин телефон кәлди.
– Ука, бүгүн кәчтә бизниңкигә келип кәткинә. Бир аз муңдишайли. Маратму
келидиған болди.
Гугум чүшкәндә, Махмут акиларниңкигә йетип бардим. Сәрәмҗан һойлида
саһипханниң нәврилири ойнаветипту.
– Бу яққа кириң, чоң дада, – дәп өйгә башлиди он икки яшлардики бала
салам- сааттин кейин.
Дәстихан расланған кәң бөлмидә Махмут ака билән Марат олтирипту.
– Қени, төрләт, әһвалиң яхшиму? – дегән сөзләр билән алдимға кәлди
Махмут ака.
– Адилҗан ака, течлиқму? Бала-җақиңиз аман-есәнму? Йәңгәмниң күтүми
яхши охшайду, яширипла кетипсиз, – дәп көрүшти Марат.
Мениң алдимда чачлири пүтүнләй ақарған, қуруқ қахшал болуп қалған
Марат туратти. Ичим сирилип кәтти. «Һазир униң тәпсә төмүр үзидиған
нәвқиран вақти едиғу», дегән ой өтти хиялимдин.
– Дәстиханға бақайли, – деди саһипхан рәсмийәтләрдин кейин пиялиләргә
чай қуюп.
– Гәпниң лилласини қилай. Бу кичик сорунниң тәшәббускари мән, Адилҗан
ака. Түнүгүн Махмут акиға телефон қиливедим, өйигә тәклип қилди. «Чәккили
тамака йоқ, муңдашқили нәдә киши» демәкчи, силәрниң мәслиһитиңларға
муһтаҗмән. Силәрдин башқа сирдашқидәк адимим йоқ. Аиләм вәйран болуш
алдида туриду. Аялим кочиға чиқипла кәтти. Әгәштүрүп кәлгән қизиму шу.
Балилирим күндә дегидәк ач-зерин. Бу һарсиз бурун өйдин икки-үч коча
нерида яки автобус бекитидә учришатти. Һазир ишикниң алдиғила келидиған
болувалди ойнашлири. Өткән һәптидә үч тәвлүк өйдә қонмиди. Ишқа бармай,
балилиримға қарашқа тоғра кәлди. Кичик оғлум техи икки йерим яшта әмәсму.
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Мениң «нәдә жүрисән?» дегән соалимға: «Алий мәктәптә биллә оқуған сабиқ
савақдашлирим билән жигирмә жилдин кейин учришип, «дәм ғенимәт, дидар
ғенимәт» қилиштуқ. Мени тола әйипкә буйруп кәтмә. Бир аз пуғанимдин
чиқивалдим» дәйду. «Пақаңни раса қандуруп кәпсәндә» десәм: «Мениң
пақамни билигидә күчи, белидә қувити бар яшларла қандуралайдиғанлиғини
билисәнғу» дәп һеҗийиду. “Гүлзар, мени еғи йоқ иштан кийип, һаса таяққа
тайинип жүргән нимҗан бовайларға тәққаслашқа қанчә тиришсаңму, бу гепиң
охшимиди. Униңдин: “Тасма йәп үгәнгән ишт өлгичә қилиғини ташлимайду”.
Үгәнгән адитимдин ваз кечәлмәймән. Шуңа әр кишиләрни, йешиға қаримай,
пәләйдәк йөткәймән. Бу ағриқниң даваси йоқ, десәң қамлишатти. Әслидә сән
гириптар болған кесәлниң алдини елишниңму, давалашниңму амали бар. У
– һая-номус, инсап-топиқ, виҗдан. Лекин, әпсуски, бу пәзиләтләр сәндә йоқ
екән. Еһтимал, сән һая-номусни билмәйдиған, пул-дуния үчүн һәр қандақ
йолдин қайтмайдиған, дост-бурадәрлирини ойланмайла сетиветидиған
адәмләр қовмида тәрбийиләнгәчкә шундақ даватидиғансән. Ишәнгинки, сениң
бүгүнкидәк ечинишлиқ, бечарә һалда қелишиң “Қарға балам – аппақ, кирпә
балам – юмшақниң” ақивети. Сениң әзәлдин кепинәктәк кечә-күндүз коча
кезидиғиниңни, һәптиләп ойнап, сауна-ресторанлардин чиқмайдиғиниңни
билсиму, билмәскә селип, көзини мөшүктәк жумувелип: “Һәр кимниң өзигә,
ай көрүнәр көзигә” дәп туривалидиған тәрса-җаһил, тоймас-тузкорлар
шәкилләндүргән муһитта өскәнлигиңниң нәтиҗиси екәнлигини тән ал” десәм:
“Тола билҗирлима! Бу – мениң һаятим. Қандақ яшашни өзәм билимән. Ким
билән, қәйәрдә жүргиним билән кариң болмисун. Ухтуңма!” дәп вар-вар
вақирайду. Чидимай, детектив яллидим. Силәрни көрсун дәп, фоторәсимләр
билән видео, аудио пленкиларни алғач кәлдим. Бурнакүн түн йеримдин
ашқанда шир кәйпә кәлди өйгә. «Сән мениңдин он яш чоң болсаң, Алмат бәш
яш кичик. Аилиси болсиму, бәрибир яхши көримән уни. Алматсиз келәчәк
һаятимни тәсәввур қилалмаймән» дәйду. Гәплирини диктофонға йезивалдим.
Махмут акиниң мәслиһити бойичә иш тутай, балилиримни тирик житим
қилмай дәп, тиришип бақтим. Болмиди. Мениң өйүмгә бир тал жиңнисиз
келиведи бу виҗдансиз. Әндизә, «Сән өйни маңа йезивәт. Өйни бошат» дәп,
шәрт қойғили турди. «Бели ағримасниң нан йейишигә бақ» дегини мошу болса
керәк. Мән ағриқханида давалиниватқинимда, қейнатам өйүмниң, машинамниң
һөҗҗәтлирини, бирмунчә пулни оғрилап кетипту. Бу “там тәшкүч” ачкөзләр
йәнә икки кишилик каравәт, җоза, алтун үзүк, ата-анамдин мирас қалған
буюмларни, һәтта кийим-кечигимни “сиңириветипту”. Сот арқилиқ аран алдим
һөҗҗәтлиримни. – Марат портфелидин фоторәсимләр билән пленкиларни
чиқирип, үстәлгә қойди.
Биз авал рәсимләрни, андин видео пленкиларни көрдуқ. Диктофонға
яздурувалғанлирини тиңшидуқ.
Қисқа вақит ичидә Маратниң чечиниң немишкә ақирип кәткәнлигини
әнди чүшәндим. Немә дегән рәсвачилиқ бу! Анилиқ меһри, аял сияқи йоқ
бу мәхлуқтин нәпрәтләндим. Қейнатисиниң қилиқлиридин жиркәндим.
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«Оғулниң яхшиси – ата һөрмити, қизниң яхшиси – ана һөрмити» дегән нәқилни
билмәйдиған бундақ учиға чиққан рәзил, наинсапларниң қолиға қалған
Маратниң балилириниң келәчиги немә болмақ, дәп қаттиқ тәшвишләндим.
– Яшашниң өзи – күлпәт яритиш. Сөйгүдин айрилиш – азап ичидики бәхит,
ука. Бу номуссиз бузуқ һәддидин ешип кетипту. Шәрмәндә! Дәрру аҗраш
бундақ әхлақсиз хотундин. Муш атқан бу бәзләргә аш етип беқипсән. Бәс!
Һәммә нәрсиниң чеки болиду. Балилириңни чоқум еливал. Саңа һазир пәқәт
сәвир-тақәт керәк. Айниң он бәши қараңғу болса, он бәши йоруқ. Бу күнләрму
унтулуп, җәзмән бәхиткә еришисән, – Махмут акиниң қошумиси түрүлүп,
чирайи җиддийлишип кәтти.
«Яшашниң өзи – күлпәт яритиш. Сөйгүдин айрилиш – азап ичидики бәхит».
Нәқәдәр чоңқур мәналиқ сөзләр бу. Барикалла, Махмут ака! Дана гәплириңизгә
апирин! Раст, җапа-мәшәқәтсиз раһәт-парағәткә йетиш мүмкин әмәс. Бәхиткә
болған йол узун вә мүшкүл. Бәхиткә йетиш үчүн һаятта учришидиған пәләкниң
гәрдишигә тәқабил туруп, давамлиқ күришиш керәк. Маратниң мундақ азаплиқ
әһвалға қелиши парлақ келәчәктин, һәқиқий бәхиттин башарәттур бәлким.
Илаһим, шундақ болғай!
– «Айрилғанға өлмәймән, еқидәмгә жиғлаймән», Махмут ака! Бу вапасиз
мениңла әмәс, пүтүнсүрүк бир милләтниң абройини төкти. Хошниларниң
кичик балилири: «Бузуқ хотунниң балиси, биз сени аримизға қошмаймиз!»
дәп чоң оғлумға күн бәрмәйватиду. Мениму мазақлайду бу шумтәкләр. «Уйғур
аяллириниң һәммисила шундақ ойнамду?» дегән һақарәтниму аңлидим ян
хошнамдин, – деди Марат чоңқур уһ тартип. – Хәйрият, акилар, әнди силәргә
бир җүп нахша ейтип берәй. – У тамда есиқлиқ турған дутарни қолиға елип
сазлидидә, нахшисини башлавәтти:
Сөйүп сени хата қилдимму,
Өз-өзәмгә җапа қилдимму,
Ейтқин, ярим, вапа қилдиңму,
Еһ, бевапа ярим!
Сән вапасиз мени көйдүрүп,
Отлириңда ялған сөйдүрүп.
Маңа әмәс, өзәңгә қилдиң,
Кечилири кочилар кезип.
Нечүн мени алдап қойисән,
Нечүн түндә коча кезисән.
Җаһан узун, көрәңләп кәтмә,
Һаман бир күн пушман килисән.
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Вапасизни ярим дәптимән,
Сөйиду дәп ойлап қаптимән.
Әтрапимда турса көйгәнләр,
Саңа көйүп хата қиптимән.
Марат маңлийидики мончақ-мончақ тәрни қол яғлиғи билән сүртүвалғандин
кейин, иккинчи нахшисини башлиди:
Азар бәрдиң дилимға,
Сеғинмәймән, билип қал!
Пирақиңда өлсәмму,
Жиғлимаймән билип қал!
Әнди сени сөймәймән,
Айрилғанға өлмәймән.
Өтүп кетәр бу күнму,
Ечинмаймән билип қал!
Рәнҗимигин мениңдин,
Кетәр болдум сениңдин.
Чин жүрәктин сөйсәмму,
Кәчүрмәймән билип қал!
Марат нахшисини түгитип, дутарни орниға есип қойдидә, бир дәқиқә сүкүт
сақлиди. Андин хитап қилди:
Кирип көңүл кәйнигә,
Өз ярини хорлиса.
Әйши-ишрәт, оюнға,
Зади көңли тоймиса.
Унтуп пәрзәнт, пуштини
Қия беқип қоймиса.
Еқидәңни һеч қилип,
Илан болуп сойлиса,
Буни қандақ кәчүрүш мүмкин?!
Яқ, кәчүрәлмәймән, һәргиз кәчүрмәймән сән һаясиз, ачкөз бузуқни. – Униң
көзлиридин қәтъийлик, қәйсәрлик әләңгисини көргәндәк болдум...
Һә, бу алдамчи дунияда гәп җиқ ...
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НӘзим

Өмәр Муһәммәтимин
(КРОРАН). 1964-жили
Чәрчән
наһийәсиниң
Жанда
Тарим
кәнтидә
туғулған.
Қәшқәр
педагогики
институутиниң
тиләдәбият факультетини
тамамлиған.Қәшқәр
уйғур
нәшриятидин
«Баш әгим»нәзимлири,
«Қәрдики
палван»,
«Қеримас
ана»
«көйүк мәңгү теши»
топламлири
нәшир
қилинған вә «Баш әгип сөйгүси», «Қара жулғун чечәклири»,
«Өлмәс күйләр» намлиқ бәдиий фильмларниң автори.

Таш жүрәк
Шәйтан күлкәң силап көңлүмни,
Жүригимни алдиң суғирип.
Бәрди тағлар шу чағ бир жүрәк,
Қат-қетини нашта жуғирип.
Хиялиңни жуйдуң тор қилип,
Путлиялмай қалса йоллириң.
Малтлиди әқлимни һәр кәч,
Айсиз түндәк қара қоллириң.
Тозуп кәтти базған көзүңгә,
Жүригимгә урулған мәһәл,
Қарчуғиңни қойди чөчүтүп ,
ҚӘбрләрдин дәс турған ғәзәл.
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Таш жүригим өзрә тағлириң,
Уга ясап чидам жүрәктә.
Қуяш рәңлик күлкиләр шу дәм,
Бағрим ичрә бақий түнәктә.

Пәриштәм
Қуяш туғдуң көңлүмгә қуяш,
Кирди гөргә тәшвишим түни.
Тиниқлириң қақақанда қанат,
Учуп кәтти көңлүм түтини.
Баһар пүркүп бихлири рәт-рәт,
Меһриң билән тик турған хиял.
Кирпигиңдә сәгиди ишқим.
Мәй бағлиди жүрәктә висал.
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Көрсәтмидим қоқас бағримни,
Алиқиниңға яймидим қәсәм.
Чөкүп кәтим көзүңгә тәнһа,
Күйлиримни йүдүп ,пәриштәм.

Қуяш вә каккук
Сүбһи билән тойлишип упуқ,
Туғди йәнә бир тимән қуяш.
Көйди гугум тәрәп –тәрәптә,
Әтти нурни мәвжудат бағаш.
Муәлләққә асти қуяшни,
Һожрисиға мөкүнгән Чолпан.
Сүритини сизди еқинлар,
Долқунлири чачиритип фонтан.
Таңда көйгән гугум шу мәһәл,
Тартивалди қуяшни көктин.
Ялқунида үклиди узақ,
Мәжруһлардин қуяш көйүктин.
Чирайлири исланға упуқ,
Қол узатти сүбһи бойниға.
Туғмақ болуп бир қуяш.
Кирип кәтти күнниң қойниға...

Бултуқи ғазаң
Төшлирини аптапқа қахлап,
Пичирлайду шамалға ғазаң.
Хиялиңда баһар қучақлап,
Шилдирлайду чүшәкәп һәр таң.
Чирайида кезәк рәң әмәл,
Хүдүк ғажап аяқан тенини.
Шамал чавак издәп кәлгән дәм,
Хажилавәткән йешиллиқни.
Қуюнларда сәкрәйду егиз,
Тәлмүрүп гаһ бәрги бар шаққа.
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Вә тақәттә учуп тинимсиз,
Жиғилиду йәнә топраққа.
Бар бултуқи баһар сүрити,
Қурғақ һислар қатқан жүрридә.
Жимлиқни үркүткән пети,
Учқан қучқач ундин пурридә.
Мәйүслүккә чөкүп кетәр җим,
Көрүп күндә йеңи япрақни.
Йешил чүшләр ичидә бәлким,
Ядлап жүрәр кона чавакни...

Еқип жүрәр
Есип қойдум тиллиримға таш,
Көзлиримгә алмаштурдум бәз.
Болди хиял шундиму һапаш,
Шахлап барди көңлүмдики дәз.
Уюп қалди жүрәк қетимда,
Әқил тилим чачқан җүмлиләр.
Томурумда лирик ритмида,
Шеир болуп еқишип жүрәр.
Қәлимигә көчәр һаялсиз,
Йепишмақчи болуп қурларға.
Қарчуқларни ашиқ қилип тез,
Сиңип кетәр гөһәр нурларға.

Ғәм һәққидә шеир
Қураштуруп оюмға чаңга,
Томурумда күлдүң хираман.
Жигәримдә чәктиң тамака,
Жүригимни чағлидиң күлдан.
Шатлиғимға исиңни пүвдәп,
Өз әркиңчә хумардин чиқтиңң.
Турғач сени бу һаят йөләп,
Арзуларни йерим жиқиттиң.
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Тепилмайду сениңдәк фашист,
Адәмләрни қилған контроль.
Һәр көңлүңгә башлап бирдин иш,
Гүл үзләрни әйләйсән жул-жул.
Сән тәғдирниң пушқақлиридин,
Чүшүп қалған зәргә бир күйә.
Таллап роһниң ушшақлиридин,
Язмақтисән аңа мәрсийә.
Қияс қилип юмшақ бир гиләм,
Сән һаятни қилсаңму зедә!
Өзәңгила шумдурәр матәм,
Көзлиримдә янған қәсидә.

Бир савақдишимға
мәрсийә
Бир зәнҗир үзүлди көңүл қетимда,
Кәсир сан оқидин сирғиди бир сан.
Аһ,етиң бар еди мениң етимда,
Баһаримға үсүп кирди зимистан.
Һислирим торуқлар чүшти роһимға,
Ләпилдәп көзүмдә чоғ мәсәллиң сән.
Жиғлидим,әргә ят болсиму жиға,
Һаят тәлқинигә чирмалдим тәмкин.
Техи «хуш» дегүчә тепипсән арам,
Қатти көз, қатти йол, қатти у қәдәм.
Нетәй, бир рәт еғиз алмиди ярам,
Ғәмкин адәмләргә амрақкән әләм.
Чала қалди алтун рисалә ,
Көрәлмәйду әмди сени әтләр.
Һаят қисмәтлиригә бирләр бечарә,
Өксүшләр һәм өйни һаман пәтиләр.
Конилар: «Җан дегән бир һур»
дәптекән,
Бәлким санақ қалармиз шундақ.
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Альбомим төккәндә бир қучақ чимән,
Һаятқа башқидин сәпсалдим узақ.

Тоғрақ
Нечүн өстәң бойида йоқ сениң орниң?
Нечүн тик турисән чөлдила тәнһа?
Өзәмни билгәндәк билимән сени,
Охшаймән мән саңа, охшайсән мәнла.
Нечүн бағчиларға тикишсә мени?
Тәштәк-тәштәкләргә йөткәп әсәбий?
Өзәмни билгәндәк билимән сени,
Чүнки егилмәйсән мәҗнунтал кәби.
Нечүн пәқәт ямғур саңа башпанаһ?
Күтмәйсән дәриядин,ериқтин шәпқәт?
Өзәмни билгәндәк билимән сени.
Қуруйсән,бихлайсән,көкләйсән
тәкрар,
Давраңсиз,чечәксиз бир гүл сән әбәд.

Чокан нахшиси
Әқидимиз биргә аш-яғдәк,
Җан кәтсиму бирни бир дәймиз.
Алтун күмүч дөвләтсиз тағдәк,
Җан кәтсиму бирни дәймиз.
Егилсиму һәқиқәт,сунмас,
Көкләп турған әқидә солмас.
Мәҗнун болмай Ләйли яр болмас,
Җан кәтсиму бирни бир дәймиз.
Сахтилиқни дәп: «гунаһ,һарам!»,
Һәқни яқлап қан төккәч авам.
«Шәһиданә Хотән»-сиңгән нам,
Чан кәтсиму бирни бир дәймиз.
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«Сақ қалисән бирни үч десәк,
Алтун берәй мисли туч демәң»:
Десун: «Зағра йемәй,гөш йесәң...»
Җан кәтсиму бирни бир дәймиз.
Қиямәтниң қайнап самаси,
Бассиму гәр топаң баласи.
Бизгә һәмра әҗдад мираси,
Җан кәтсиму бирни бир дәймиз.

Шәһәр вә сәһәр
Қепидин чугулған гуңгут телидәк,
Алдираш җанларға толди бу шәһәр.
Асманда иш ләйләп ,кочида адәм,
Әндикип ,ойғанди ақ көркән чәмбәр.
Һәр җанни кочиға иттәрди һаят,
Бир янда ашқазан,бир янда шәйтан.
Әқил вә һис ора колар өз ара,
Утар неминидур,уттурар җаһан.
Көңлүмдә хиял көп өтмүштин мирас,
Бүгүнки таңниму өлтүрәр гугум.
Адәм түгимәйду,күниму һәм шундақ,
Арманлар мәртләргә қаладу удум.

Йә палта болусән ,йә ялта қепи,
Күн йеңи туғулған сәбий шәһәрдә ,
Һаят йәнә түнүгүнкидәкла ,
Тәмтирәп жүрмәктә қистаң шәһәрдә.

Уруш
Янчуғидин тәңриниң уда
Ямғур әмәс,төкүләр әҗәл.
Әзрайилниң нопус дәптири,
Тошуп кетәр исимға түгәл.
Қурал кишинәр,оқлар етилар,
Йәрләр титирәр,шәһәр жиқилар.
Партлаштин сақ чиққан зәр коза,
Бәзидә таш әмәс,қумда чеқилар.
Пешанәңгә бирав хәт язар,
Дөләт қуши пәрвазида азат.
Қәбирстанда қишлайду базар,
Қәсирләрни һейтлайду мазар.
Шаһанә дәчидики икки һөкүмдар,
Шүңмигинчә ирадисини.
Рәқивимгә һалавәт чачар.
Клон бәхит,клон һәқиқәт,
Клон дөләттә өзини ачар.

Яшашниң өзи бир бәзит тепилмас,
Муһтаҗға зулумдур амма һәр минут.
Шуңа «Гаһ уссул, гаһ, худа вә русул»,
Тәңшәлмәс у асан, уттур яки от...

Ики топ адәм икки яқ болуп ,

Закисидин йешинди шәһәр
Ойғанди шәһәрдә җәннәт,дозақ тәң,
Бир күнлүк һаятниң йерилди қепи.
Вижданни қәлбиңгә лилимисаң чиң.

Өлүм әгәштүрүп балилирини,
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Бир-биригә тәңләйду зәһәр.
Улар пәқәт буйруқниң қоли ,
Аңқиримас буйруқта нә пайда-зерәр?

Угилиар асайлиқ даллирини.!
Һаят-қачидики уюл қетиқ,
Чилар рисқи бағлар зағрини.
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Тәсвирий сәнъәт

Полюса творчества

Руслана Юсупова
Одним из общих признаков современного искусства Казахстана стала
его устремленность к истокам, к загадочному и таинственному прошлому
Азии. Создается парадокс - чем глубже уходят в архаику в поисках собственного языка и модели мира художники, тем более авангардно и ново
выглядят их произведения.
К тенденции трансформирующей в живописи культурную память Востока примыкает творчество Руслана Юсупова. Родившийся в семье известного уйгурского художника, Зайнитдина Юсупова, Руслан с детства
был вовлечен в атмосферу творчества. Выразительной стороной ранней
поры творчества Р.Юсупова стал экспрессивный натурализм. Умение писать в соответствии со строгими законами реализма – академический
рисунок, передача пространства, моделирование объема, цветовые отношения – позволили ему быстро перейти к расширению возможностей живописного языка. Его впечатляющие признаки – напряженная экспрессия
цвета и фактуры, особая вибрирующая токами жизни композиция.
Жанровая специфика творчества Р.Юсупова – пейзаж, портрет и натюрморт – казалось бы, весьма классична, но наличие особенной индивидуальности, своего рода взрывного живописного и психологического темперамента внесли в их трансформацию свою неповторимую лепту.
Страстность и интеллектуализм были бы главными эмоционально-содержательными импульсами творчества Руслана Юсупова, если бы не пронизывающий все его полотна дух мистицизма, потребность приникнуть к
разгадкам тайн бытия.
Эзотерика – ключ к творчеству Руслана. Потребность передать средствами живописи глубинные законы мироздания и скрытый смысл бытия
становится константной идеей в его творчестве. Его искусство – это попытка приблизиться к идее непрерывной динамики и статике мироздания.
Вечное и быстротечное, ускользающее и непреходящее, разум и чувства,
небесное и земное – это и оппозиции, и полюса творчества Руслана Юсупова.
Земля, её пылающее чрево – генеральная тема в творчестве Руслана,
обретенная им в творческих поездках или скорее духовных паломничествах
по древним городам СУАР (1992, 1994, 1995), родине его родителей и
колыбели древней уйгурской цивилизации. В этом цикле рождается к жиз-
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ни новый Руслан
Юсупов, доносящий до нас со
всей страстностью волнующие
его мысли о мире
и человеке, об
истории своего
народа.
Большинство
из турфанских
полотен Руслана
– это даже не
пейзажи, а портреты
земли,
так пристально, вопрошающе
всматривается
в её непостижимые глубины художник. Выполненные с неподражаемым живописным темпераментом, унаследованным от отца и развитым постоянной работой
души и интеллекта, эти картины насыщены идеей животворящей силы и
энергии земли.
Названия полотен цикла говорят сами за себя - «Пещерные храмы в Безаклике» (1983), «Святыня Туюка» (1997), «Дух предков»
(1997), «Таинственные горы» (1995), «Противостояние» (1998). Но
передать то, что происходит в этих, почти мистических по своей силе
полотнах может только близкое знакомство с ними. Излюбленный, более
того неотступный цвет этих полотен – пламенеюще красный, от алого
до кроваво красного. Отзвуки ритуалов огнепоклонников – зороастрийцев
также подспудно оживают в пристрастии к этому колориту.
Загадкой картин становится парадоксальное сочетание в них идеи рождения с идеей конца. Сначала наиболее активным веществом в их создании
кажется начало роста. На глазах зрителя вздыбливаются горящие от
прорыва обжигающей земной лавы горы и скалы, в круговороте вращения
они застывают над пламенеющей в муках рождения землей. Повторяется,
рефреном подтверждается идея роста, рождения в алом потоке земной
крови новых миров природы, новых человеческих культур. Кажется, подчас,
что мир нов, только что сотворен, вернее, что он еще в процессе творения
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в полотнах Руслана. Земля в них словно взрывается ростом новых форм,
бурлит движением первозданных природных сил.
Но вдруг, что-то останавливает, тормозит восторг перед потоком
животворящей природы и зритель словно осознает, что он только вспоминает, вместе с художником вспоминает о времени бурных и горячих рождений. Да, этот мир действительно родился в страстных и горячечных
порывах, но это было давно, так давно, что только сохранившиеся от него
руины в алых лучах закатного солнца могут напомнить нам о времени его
гордого рождения. Цикл замкнулся, древний мир умер, но он снова родится, словно говорит художник своими работами.
Круговращение, закручивающее в единый цикл, единое пространство
землю и небо в полотнах Руслана Юсупова, выводит его на проблематику
масштабных вопросов бытия. Круги Юсупова словно кольца бесконечных
Вселенных, бесконечных далеких непознанных миров. Круг, та единственная линия в природе, где начала и концы смыкаются и взаимопроникают,
символизирует для художника его итоговую философскую мысль. Мысль о
том, что смерть это еще не конец, а жизнь – это не всегда начало, а все
это извечное возвращение на «круги своя».
Круг - совершенная форма, вмещающая максимум идей, присутствует
почти в каждой работе от ранних реалистических («Ренессанс (Семья
художника З.Юсупова)» 1980-81) до современных экспрессионистских. В
этом верность художника смысловым посылам своего творчества, способность бесконечно развивать и варьировать свои идеи в разных пластических
системах. В схему круга емко закладывается авторская философия, истоки которой как в традиционном понимании времени, так и в интуитивном осознанном чувстве пространства.
Идея рождения, роста и предчувствия конца выводит художника к необычным философским трактовкам натюрмортов. Изображения цветов
Руслана Юсупова трудно назвать натюрмортами, также как пейзажи
по его кистью становятся портретами земли, так и натюрморты превращаются в портреты цветов.
Натюрморты Руслана светятся неожиданным светом, горячий алый
цвет исчезает, уступая место нежным, тонким оттенкам. Рядом с цветами в полотнах художника вдруг появляется небо, они словно растут
на его фоне, поднимаясь в космическую высь, захватывая своим ростом
иные миры и пространства. И если лики земли в творчестве Р.Юсупова,
не всегда однозначно позитивны, они драматичны, напряжены, трагичны,
то его цветы – это всегда и сразу абсолютная победа жизни.
Заметна разница в трактовке пространства в пейзаже и натюрморте.
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Границы пространства в пейзажах, словно бесконечно углубляются, подчеркнуто уходят вглубь земных слоев, ассоциативно направляя человеческие
мысль и чувства вглубь земных недр и ушедших времен. Совсем иное происходит в натюрмортах художника, запечатлевших цветы. Пространство
в них словно взлетает, безгранично растет ввысь в непостижимую высоту
небес. Вместе с ним взятые крупным планом во все поле холста словно и
растут на глазах и сами цветы в работах художника. Растут, летят,
движутся навстречу золотому солнцу, небесным высям.
Движение, рост, полет – сильная сторона творчества художника. Его
мотивы, будь то горы или руины храмов, скалы, или цветы закручены
умелой рукой в неостановимый поток движения, они летят по бесконечным
траекториям кругов, закручивая их в воронки красного земного чрева или
золотых небесных сфер. Возможно, поэтому его картины не молчаливы, в
них всегда оживает, возникает непрерывный звук – гул земной коры или
пенье горних сфер. Эта способность к звучанию усиливает эмоциональное
воздействие картин Р.Юсупова.
Две координаты бытия человека и универсума проявляются в двух этих
пространственных посылах картин Р.Юсупова. Он умеет бесконечно углублять и возвышать пространство, но чаще работа с ним ведется художником в двух измерениях – глуби и выси, языком живописи сообщая нам
древнюю тюркскую идею вертикальной структуры мироздания.
Потребность осознать грани миров, смещения пространств, потребность увидеть и познать мир в иных, мистических и сверхъестественных
ракурсах придает особую остроту концептуальным и эстетическим поискам живописца. Сложные мысли о единстве времени и пространства,
связи простой будничной жизни с законами вечности и существованием
Вселенной претворяются в его полотнах в напряженное богатство фактур
и неожиданные композиционные стыки, удаленные, словно из космоса, ракурсы, или обжигающее приближение к пылающему ядру земных недр.
Живопись Руслана Юсупова - это творческая реализация человека сложной душевной организации, обремененного философскими поисками, трагическими размышлениями и романтическими надеждами. Его поиск направлен к высшей духовности, выходящей за рамки эмпирического опыта,
и, возможно, поэтому так захватывающе сложны и так захватывающе
увлекательны его полотна - живописные путешествия во времени и пространстве.
Райхан Ергалиева, доктор искусствоведения, профессор
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НӘЗИМ

Тельман
Нурахунов
1964-жили Алмута вилайити Уйғур наһийәсиниң
Чоң
Ақсу
йезисида
туғулған.1986-жили Абай
намидики Қазақ педагогика институтиниң филология
факультетини
пүтириду.
Т.Нурахунов
шеирлири
«Пәрваз»,
«Арзу»,
«Дидар»,
журналлирида, «Уйғур авази», «Йеңи
һаят»вә «Бизниң заман»,
гезит сәһипилиридә бесилип туриду.
1990-жили
«Қәлбим
аһаңлири»намлиқ шеирлар топлими, 2001-жили «Сәвда» намлиқ повесть,һекайә вә
новелла топлими нәширдин чиқти. У «Илһам» мукапитиниң
лауреати вә Қазақстан Язғучилар иттипақиниң әзаси.

Қуяшму тиңшап бақсун
нахшамни
( «Йүз шеир»шеирлар түркүмидин)
Кәл, баһар
Кәл, баһар,
Ишигимни
Кәң ачай саңа,
Қишлирим,
Музлатти мени,
Томурларда тоңлиди қан...
Иссинип чиқсам талаға,
Һараритимдин ерисун қарлар.
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Зимин қойниға
Асманниң қойнида
Юлтузлар тола,
Палилдап,
Чимилдап,
Җилвә қилиду.
Әйнә,
Орнидин
Үзилип көчти бир юлтуз,
Вужудумға толди һисият,
Вужудумға шуңғиди юлтуз.
Мәнму көчимән бир күни шундақ,
Зимимн қойниға...
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Шәлдәм вә яш

Кимдин сорайду

Кечидә һава бузулмиди,

Боран учти қәлбимдә,

Бузулди көңлүм.

Билмидим,

Охинип чиқсам сәһәрдә,

Нечүк ғәрәз қилиду?

Япрақта шәлдәм.

Ойлириим қамқақ болди.

Ялтирап туриду,

Қәлбим дәшти-чөл!

Нурини сунса.

Изларни

Қуяш

Қачанду киши салған
Өчәрди чаң-тозаң.

Үзилди бир тамча яш,

Бу өмүрдин көңүл қалса,

Мәңзимдә қалди.

Сәвәвини ким сорйду?

Ялтиримас йешим,

Кимдин сорайду?

Қәлбимдики от өчүп бариду.

Бошлуқ

Өмүр пүтмәпту
Пәҗирәмдин қарисам,

Ухлисам

Йоллар көрүнди,

Чүшүмгә кириду кимләр,
Һәммиси натонуш...

Иланға охшап.

Әй,худа ейтип бәргинә маңа,

Қаяққа елип бариду кишини?

Хатирәмдин қалди кимләр үзүлүп,

Қайси бекәткә келип тохтиса,

Муңдаш қалмапта һәжәп?...

Чеқип

Чүшүмдә

Тәндин-бәдәндин,

Чөлләрдә қумлуқ,

Өмүргә қойиду чекит?

Бөрә йоқ йәрдә униң авази.

Намәлум...

Бир тал қарияғач шамал учартип
Мундақ әкәпту,
Чөлләрдин тепип макан.
Чөл,
Қум,
Қарияғач,
Һувлиған кимдур?
Хатирәмдә бошлуқ ,
Чүшүмдә кимләр?...

44

Һели келимән
Йолларға әгишип,
Йолда адишип.
Арқамдин қоғладу бу илан йоллар,
Демәк,
Өмүр пүтмәпту
Техи
Яшаш муқәррәр.
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Үзмигин

Көксүмгә қадап,
Айни қучағлай.

Таң наваси челинған бир чағ,

Пәнҗиридин көрүнсә чирайиң

Охандим

Чүшүңгә кирәй,

Иллиқ уйқамдин.

Сеғинғин мени...

Көзлиримдә янди нур,

Отунчиға

Янди җаһанға.

Чапма, дәрәқни чапма,
Демим

Чүштә булут қаплиди,

Сиғип кетиду мениң,

Қуяшниң үзини торап.

Йәтмәстин һава.

Үзүлгәндәк болди әсвапниң тари,

Отун болуп чүшәй очаққа,

Һәммә җимиқти.

Көйсүн тәнлирим,

Кайидим...

Худди дозақта.

Нахушлуқ әксигә кәлсә.
Үзмигин

Чапма дәрәқни,чапма,

Дилимда шох-шох яңриған,

Турса яп-йешил.

Сазим тарини ,

Сениму шундақ

Қәлбим баһарини,

Күтиду бир тәғдир,

Ғәпләт уйқиси басмисун мени.

Кимләрду

Ғәпләттин азат болғиним нәвақ.

Бир күни чапиду келип,

Сеғин мени

Яв болуп,
Йилтизиңниму айимас бәлки .
Бири кам дуния бу,

Пут қолумға селинса кишән,
Булутлардин соридим от-чақмақ.
Үз дедим кишәнни мәндин,

Биригә тар дуния бу...

Тамча вә һәсрәт

Сениңдәк көкләрдә учай.
Ақ мамуқ,

Тамча болуп ақтим,

Қара солғун

Егизликтин

Булутларға минип,

Чак-чак, чак-чак-чак.

Көкләрдә каинат кезәй.

Йерилди ташлар, йерилди.

Зиминда қалған сеғинсун мени.

Һәсрәт
Бағриға қилди зәнҗирбәнд.

Кечиләрдә миңлиған юлтузни,
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Йерилди чәк-чәк,
Йерилди...
Көзлирим
Жумулмақта титирәп упуқта ,
Музлиған теним,
Һәсрәт
Гугумни кәлмәктә башлап,
Чимилдириқ тартмақчи алдирап...

Сөйгүм болуп яшиғин
Мени чүшинәр адәм барму сениңдәк?
Бу аләмдә...
Йоқлуғини билимән.
Қиш болуп һәсрәт кәлсә тоңлар жүрәк,
Баһар болуп
Иллиқ меһриң
Еритар.
Өзәң музлап қалғиниңи ейтмайсән.
Дил яниду
Жүп көзүңгә қарисам.
Қәлбиң сениң ақ чечәкләр макани.
Түгимәйду.
Яңрақ сөйгү аһаңи.
Қуяш мени таң сәһәрдә ойғитип,
Нурлирида
Сепип кәтти муһәббәт.
Көзлириңдин көрдүм шунда
Чачмиғиңни
Ялт әткән.
Муһәббитим,
Сәр жүрәктә чақниғин,
Сөйгүм болуп яшиғин.
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Дил чиллиди
Тәрса булутмедиң,
Қуяш йүзини япқан?
Нәпритиң чақмақ болуп чечилди,
Мән туратим зиминда.
Сән яшлидиң көзүңни,
Яшлириң үзүлди,

Тамча...
Жирик шамалмедиң,
Жудунни һайдап кәлгән?
Жүрәккә һәйвә қилип,
Һәсрәт селип.
Үзүмни морлап бақтиң
Қанчә?..
Аптапмедиң,
Таңни шүлмәк болған томуз айниң?
Булақлирим тосқун саңа,
Кечә айдиң.
Дәрәқлирим сайәмаңа
Саңа зайә.
Қарлириң
Алдап мени ялған мамуқ,
Соғни
Тәнлиримгә салди жиңнә...
Кечиләрдә
Очақ көйәр лавулдап.
Дилим
Чиллиди баһар чағни,
Көкләмни.
Тәғдирим,
Чиғир шундақ тәғдирим...
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Әдәбий тәнқит
Фархад ХАМРАЕВ

ПОЭТ НАРОДНОЙ СУДЬБЫ
О творчестве уйгурского поэта Хебиба Закири.
В истории уйгурской литературы мало писателей, которые вступали в жизнь наполненными такими чистыми надеждами и возвышенными мечтами, как уйгурский
поэт Хебиб Закири. К тому же ему было достаточно сложно, ведь предстояло, наряду
с некоторыми другими уйгурскими писателями, своей жизнью и творчеством осуществить преемственное единство многовековой уйгурской классической и новой современной литературы.
О жизни поэта Хебиба Закири известно немного. Он родился в 1900 г., хотя дата
рождения поэта в различных источниках различна. Мы склонны именно к этой дате,
ибо именно она фигурировала в анкете делегата первого съезда советских писателей,
которую мы обнаружили.
Поэт Хебиб Закири был личностью интересной и своеобразной. К нему тянулись
из-за его доброго и общительного характера, он умел ладить с людьми, хотя всегда
старался отстаивать свои взгляды, особенно те, когда речь заходила о литературе и,
особенно, фольклоре.
Описывая внешность поэта, казахстанский писатель Леонид Макеев писал: «Хебиб
Закири был поистине великаном, или, как именуют ученые такого человека, – макроцефалом: он имел большую вытянутую голову на длиной шее, широко открытые задумчивые глаза и аккуратано подстриженные полные усики. Широкие его плечи плотно облегала белая шелковая рубашка с воротником апаш…»
Хебиб Закири, как и многие деятели культуры того времени, занимался различными вопросами уйгурского языка и литературы. Его интересовало буквально все, что
касалось жизни уйгурского народа. «Хебиб Закири, учитель по образованию и опыту работы, писатель по призванию, проявил свой талант и в поэзии, и в прозе, и в
теоретической разработке ряда важных проблем становления и дальнейшего развития уйгурской литературы…– писал Леонид Макеев. – Готовясь в то время к большой
лингвистической конференции, Хебиб Закири разработал ряд важных вопросов, касающихся развития уйгурского языка. В газете…он часто выступал со стихами, полными боевитости, рисуя образы молодого формирующего человека…»
Уйгурский поэт Хебиб Закири не только был увлекающимся человеком, но и умел
увлечь других своими идеями и пристрастиями. «Услышав, что я работаю над сказками, – вспоминал далее Леонид Макеев, –Хебиб Закири прямо-таки загорелся весь,
глаза его заблестели, и он с каким-то особо подчеркнутым благожеланием сказал мне:
– Вам, Леонид, следует работать над народными сказками. Бы вы у нас в сельской
школе и посмотрели бы, с каким увлечением дети слушают, когда я пересказываю им
народные сказки: « Чин Томур-батур и Махтум-сула» или «Козы-Корпеш», или сказку
о населении целого города, которое поголовно было глухим…
Совет Хебиба Закири пришелся мне по душе, и я увлекся народными сказками».
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И все же призванием этого удивительно талантливого человека была поэзия, и поэт
Хебиб Закири создал целый ряд замечательных произведений, которые наряду с произведениями Умара Мухаммади, Момуна Хамраева, Нура Исраилова, Изима Искандерова заложили основу новой современной уйгурской литературы.
По-разному можно относиться к литературе 20–30-х годов ХХ столетия. Неоднозначно звучат сегодня и многие произведения тех писателей, отдельные из которых
стали классиками новой уйгурской литературы. Ряд их произведений изучается в школе. И все же, как нам кажется, мы не должны полностью отрицать огромный пласт той
культуры, которая сформировалась в переломный и далеко не однозначный период
нашей истории – после октябрьского переворота.
Не все можно принять у Хебиба Закири. Но надо, как мне кажется, его понять и
оценивать то приемлемое, что было создано этим, безусловно, талантливым человеком.
Основой оригинальности и неповторимости творческой манеры Хебиба Закири является ее национальное своеобразие. Она заключается как в форме, так и в содержании
его поэзии. Иные поэты нередко, желая прослыть народными, идут по легкому пути,
механически перенося эпитеты, сравнения, образы, целые отрывки из произведений
фольклора в свои произведения. В таких случаях мы сталкиваемся с примитивом, с
профанацией, когда поэты в угоду моде нарушают важнейший принцип поэзии – ее
искренность. Другое дело, когда взаимодействуют две художественные системы – народного творчества и современной поэзии, и такое содружество приносит свои зрелые
плоды, привносит в поэзию оригинальность и своеобразие.
Многие уйгурские поэты начала ХХ в., сохраняя в значительной степени традиционные словесные образы устной народной поэзии, стремились найти для выражения
совершенно иных, новых явлений и понятий действительности наиболее точные, емкие, но и характерные и привычные для читателей образы.
В творчестве Хебиба Закири лучшие достижения народной мудрости вошли как
органические элементы и сыграли, на мой взгляд, решающую роль в формировании
всего творчества поэта. Х.Закири – яркий представитель той волны уйгурских писателей, которые на основе лучших художественных традиций уйгурского устного народного творчества создавали новые художественные традиции современной литературы.
Вот характерный пример:
Змея почтового
В небо я взвил,
Нитка запуталась и порвалась.
Хитрую речь
Я с любимой повел,
Сбился, заврался и в этот раз.
Ты засмеялась махнула рукой,
– Надо, – сказала, –
Слово беречь…
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Длинная нитка рвется легко,
К вздору приводит долгая речь!
(Перевод А.Коренева и М. Хамраева)
В его творчестве очевидно влияние фольклора: повторы, слуховая, главным образом, рифма, сильно ритмизированная поэзия, усиленная звукописью. Но нельзя и не
видеть, не ощущать своеобразный эмоциональный настрой, проникновенность и искренность строк. Идейная направленность и эмоциональность подменяют в определенной мере художественность и поэтичность в лирике Хебиба Закири. Философское
содержание его поэзии подкрепляет жизненность, реалистичность изображаемого.
Именно поэтому глубина мысли и содержания в поэзии Х.Закири часто заставляет забыть формальные стороны, вернее, некоторые недостатки его произведений.
Национальное своеобразие литературы выражается не только в этнографических
особенностях предмета изображения, бытовых деталей, но и в творческой манере, образном мышлении самого автора. Русский критик В.Белинский писал, что литератор,
«талант которого лишен национальной струи, всегда, более или менее, есть явление
временное и преходящее». И наоборот– национальная почва придает писателю, его
позиции прочность и надежность. В творчестве Хебиба Закири своеобразие, колорит
проявляются именно во втором варианте.
Появление слабых в художественном отношении произведений можно объяснить
многими трудностями, которые пришлось преодолевать молодой уйгурской литературе на пути своего становления. Конечно, не только эти моменты определили художественное своеобразие новой уйгурской поэзии, но и не учитывать их несомненного
влияния на формирование новой пролетарской культуры было бы серьезным упущением.
Тернистый путь развития всех жанров поэзии –это переход от количества к качеству, неуклонное совершенствование художественного мастерства. Уйгурская литература ХХ века и ее ведущий вид–поэзия реалистически отображала общественную
жизнь, события, происходящие в обществе, и отвоевала право на свое существование.
Творческая деятельность Хебиба Закири во многом способствовала этому процессу.
Но безусловно и то, что на примере творчества Хебиба Закири можно говорить о
недостаточности культуры поэтического мышления поэтов того времени, но нельзя
отрицать поиск ими путей создания совершенно новой поэзии, рожденной новыми
историческими условиями, сложившимися в ту пору. Огромная роль в этом принадлежит видному русскому поэту В.В.Маяковскому, влияние которого довольно сильно
отразилось и на творчестве Хебиба Закири, и на творчестве многих других уйгурских
поэтов. Но было бы ошибкой искать следы влияния творчества В.Маяковского лишь
во внешних, формальных элементах поэзии Хебиба Закири, хотя и это было важно
для самого поэта. И все же, по-своему, творчестки, восприняв от В.Маяковского его
активную жизненную позицию, актуальность и современность его произведений, его
методы обращения к массам, уйгурский поэт старался развивать их в соответствии со
своим индивидуальным стилем, строем уйгурского языка и с задачами, – стоящими
перед уйгурским народом в новых исторических условиях.
В.Маяковский видел свой долг в повседневной работе поэтическим словом в инте-
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ресах переустройства мира. Аналогично рассматривал свое предназначение и Хебиб
Закири. «Конечно, – писал М.Шолохов, –«божья искра» нужна. Но главное–направленность таланта. На что он направлен, кому он служит». Эти слова могут характеризовать писателей и талантливых, и не очень. Но и те, и другие служили народу:
Знаю, проживу я и умру,
Как же мне в труде
Не торопиться?
Жизнь людская –
Спичка на ветру,
Иней в ранний час на черепице.
(Перевод А.Коренева и М.Хамраева)
Или:
И в малых делах и простых –
Сказала ты мне –
Будь зорким.
На землю и богатырь
Летит из-за дынной корки.
(Перевод А.Коренева и М.Хамраева)
Но, несмотря на чрезмерно политический и агитационно-призывной характер поэзии Хебиба Закири, нельзя преуменьшать ее значение. Такой характер носили многие
произведения писателей. Даже названия поэтических произведений практически всех
уйгурских писателей того времени несли в себе форму революционно-романтической
и агитационной лирики: «Биз тузэймиз», «Томурдин чечэк» Умара Мухаммади, «Кизил туг», «Йоллар ясаймиз» Изима Искандерова, целый ряд произведений Хебиба Закири.
Лирический герой произведений Хебиба Закири живет радостями и печалью современного мира, стремится решать сложные и актуальные проблемы жизни. Это пламенный гражданин, неутомимый борец за торжество светлых идеалов. Лирическое
«я» поэта –яркое воплощение гуманистического начала в человеке-творце, строителе
грядущего. Именно поэтому художественное отражение жизненных проблем настоящего и будущего в поэзии Хебиба Закири естественно и закономерно.
Лирический герой поэта никогда не застывает в позе пассивного созерцателя, он
активен, проникает в суть событий, вмешивается в эти события.
Одежды теплая шерсть,
Хлеб, ключевая вода
И создали из меня
Труженика навсегда!
(Перевод А.Коренева и М.Хамраева)
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Нельзя обмануться в искренности поэта.
Основное в творчестве Хебиба Закири –неподдельная и глубокая любовь к народной жизни. Он весь в борьбе за лучшую жизнь родного народа и в различных произведениях поэта, наполненных оптимизмом, как рефрен звучат строки – «ПРИДУТ
НАШИ ГОДЫ СЧАСТЛИВЫЕ»! Поэт действительно обеспокоен дальнейшей судьбой
своего народа, и эта мысль отчетливо прослеживается во многих его произведениях.
Если характеризовать творчество Хебиба Закири с точки зрения содержания, то
можно наблюдать своеобразную «однобокость» его поэзии, а именно: ее чрезмерную
политизированность и воинственную гражданственность. У поэта практически отсутствуют тонкие лирические произведения, зарисовки настроений, поэтическое воплощение вековых философских тем и раздумий. Все это находит свое объяснение тем
сложным и неспокойным временем, на рубеже которого формировалось мировоззрение поэта. С другой стороны, поэзия была той трибуной, которая наиболее эффективно влияла на сознание, на умы простых людей, желающих разобраться в происходящих событиях. Поэзия Хебиба Закири служила этим целям и задачам:
Жизнь– ходьба,
И, осиливши лень,
Я все дальше иду
Что ни день.
Рад я книгам
И новому рад
Если я днем
Ничего не достиг,
Значит, весь день
Я шагал назад.
(Перевод А.Коренева и М.Хамраева)
Одной из особенностей поэзии Хебиба Закири является использование приемов
сравнения. Чтобы показать преимущество нового, поэт сравнивает два явления, две
эпохи. Причем сначала внимание читателя сосредотачивается на прошлом с тем, чтобы ярче подчеркнуть величие и красоту настоящего в понимании поэта.
Конечно, с позиций сегодняшнего дня поэтическое наследие Хебиба Закири можно
оценивать более критически. Несомненно, в его творчестве есть слабые, несколько
надуманные стихотворения. Но если сравнить уйгурскую поэзию с горной цепью, то в
ней есть, безусловно, и вершины – высокие, снежные, и невысокие горы с сочной вечнозеленой травой. И если бы не было последних, то вряд ли можно было бы говорить
об уйгурской поэзии вообще.
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Нәсир
I
Күн бүгүн наһайити тәсликтә патти. Әтигән у, худди кечичә йол меңип,
уйқисизлиқтин көзлири қизирип кәткәндәк болуп, тағ кәйнидин еринип
чиқип кәлди. Шәриқ гүмбизидики туман арилаш непиз булутлар арисида у күндүзи аләм йорутуп турған өзигә әмәс, көпирәк кечиси тиниқ судин
көрүнүп турған айға охшатти. Һалсиз вә гиримсән еди. Чүшкичә соғ нури
тәнгә тикәндәк санчилип турдидә, андин туюқсизла ала булутлар арисида
қалди. Ала булутлар арисида гоя тенәп-тиқилип, йәнә жулқунуп чиқип, узақ
вақитқичә узап кетәлмәй жүрди. Пәқәт чүштин кейин ахирқи мусапә-ғәрип
тәрәптики тағ үстигә булутларға илишип чүшүп келиватқанда, бирдин туман
қаплап, шувурған чиқишқа башлиди. Қарни көккә соруп, пеқирап-ушқетип йетип кәлгән шувурған бир дәмдила йәр билән асман арисиға қара пәрдә тартип
қоюведи – зиминни әтигәнла қараңғулуқ басти. Әйнә шу чағдила, түрүлүп

С авутҗан М әмәтқулов

Өлгәндин кейинки өлүм
повесть

чиққан булутлар, туюқсиз кәлгән долқун дәриядики ялғуз қолвақни һимирип
кәткәндәк, күнни нәләрдиду қалдурдидә, тамамән көрсәтмәй қойди…
Әнди әтликкә униң йенип чиқмиғи техиму тәс. Чүнки арида аччиқ хиялдинму узун соғ вә сөрүн түн бар. Шувурған бирдә, йерим түндә әски хәвәр билән
алдираш киргән хошнидәк, ишик-деризиләрни қеқип арам бәрмәйду. Бирдә у
ач бөридәк деризә түвидә олтиривелип, боғуқ авазини сөрүн вә муңлуқ созуп,
таң атқичә һулап чиқиду…
Мундақ җудунлуқ күнләр қириқ төртинчи жилниң қелин қарлиқ қишида
пат-пат болуп турди. Буниңға Җуңғар бағридики кичиккинә мәлә үгүнипму
кәткән еди. Ундақ чағларда боран үстидин оңайла атлап өтүп кетидиған тоқал
там өйләрниң чирақлириму әтигәнла өчәттидә, мәлә баш пүркәп йетивалатти. Йетивалмай немә қилсун әнди? Үч жилдин бери уруш азавини тартиватқан
униң һазир өрә турғидәк һали йоқ. Үч жилдин бери бағларда – дәрәқләр, кочиларда – адәмләр қанчилиқ шалаңлап кәтти. Ахирида мана, жут өз адәмлирини,
адәмлири жутини тонумай қалди… һаятта әң еғир салмақ – хиял салмиғи.
Мундақ җудунлуқ күнләрдә у хияллар еғир җим-җитлиққа айлинаттидә, жут
өзини өзи тиңшап оринип йетивалатти…
Мана бүгүнму шундақ болуватиду. Мәлә, худди көчүп кәткәндәк, җим. Иштларму һавушмай, һойлиниң уттур кәлгән далда йәрлиригә кирип түгүрлинип
мөкүвелишти.
Мәлиниң күн чиқишида, худди җаңгалниң четидә өзила үнүп қалған ялғуз
дәрәқтәк. Көрүмсиз бир өй чоқчийип туратти. У Һедил бовайларниң өйи.
Һазир, мошу турқида, мәлә кочилирини арилап, қийғитип чиқип кәлгән бораншувурған очуқчилиқтики тәнһа бу өйгә техиму қаттиқ урулатти. Һаңқирқай

52

Уйғур PEN

турған һойлиға уттур кирип кона тамларға маңлай тақаттидә, андин қайнамдәк
тоғинип кетип, узақтин бери гүҗәк тәгмигән қар догисини тилғап тозутувататти вә там атландуруп көвүктәк чачритатти.
Һедил бовай, адәттә, мундақ түнләрни яқтурматти. Мундақ түнләрдә униң
пут-қоли шеқирап, өгә-өгилири қахшап чиқатти. Шуңлашқа у өзи үчүн кечә
билән күндүзниң пәрқи болмисиму, ахшими йетип әтә күнниң очуқ болушини
тиләтти…
Амма бүгүн у түнниң мана мошундақ болушини күтүведи. Мундақ түн униң
бүгүн көңлигә пүккән ахирқи мәхсәт-қарариға наһайити мувапиқ еди…
Кәчқурунлуғи бовай адәттикидин әтигәнла каңға чүшүп ятти. Бешиға кирлишип кәткән кона тәһисини қойди. Кийимини йәшмәй қилвиға қарап икки
пүклинип ятти. У шу турқида – белидин қаттиқ бағлиған қорәк җугиси, бешиға
чөкирип кийгән дүгләк терә сәлвиси вә жиплири тизиғичә чиң тартилған
чоруғи билән – худди дүкләк орилип, андин оттуридин икки қатлап каңға ташлап қойған кона кигизгә охшатти…
– Һемит – дәп гекитиги қирилип йөтәлди бовай бир чағда – кәч кирип
кәттиғу, балам. Болди, ят әнди. Мәйкә, мениң йенимда ят…
Т у м
қ а р а ң ғ уд а
һеч қандақ
җавап болмиди.
– Һемит,
б а рм у с ә н ,
балам?
–
Йәнә
сориди бовай
боғуқ авази
билән.
– Һазир
–
дегән
үн аранла
чиқти манта очақтин.
– Ят, балам,
әтә
әтигәнирәк
туруп… бовай йәнә
йөтәлди.
Һемит
очаққа үч
төрт
тал
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тезәк ташлап қоюп, от кочилап олтиратти. Бовисиниң мону гепини аңлап,
униң вуҗудини йәнә титрәктбасти. Йәнә көз алдиға нурғун өтмүши, болупму әву күнки мәктәп вақиәси кәлдидә, балиларниң чуқурашлири, җонушлири
қулақлирини пүтәвәткәндәк болди… Шу чағда у бәш күндин бери бовасиниң
ялвурушлириға қаримай, бирдә жиғлап, бирдә түгүрлинип олтиривелип
ейтиватқан сөзини ичидә йәнә бир қетим тәкрарлиди:
– Бармаймән? Һеч яққа бармаймән! Өлсәмму бармаймән!...
– Қазандин қаңсиқ вә нәм пурақ чиқип туратти. Бая чүштә Һемит униңға
өзи нериқи ериқтин елип кәлгән музни толтирип селип қоюведи. Һазир у чарсилдап ерип, униңдин көтирилгән һо там-торусларға йепишип бармақта еди.
Пилдирлап көйүватқан от шолиси пәқәт мантини йорутуп туратти.
– Талада тәбиәт қәһри техиму әдәватиду. Тум қараңғу, барлиқ һаятлиқ
тохтап қалғандәк. Пәқәт қаттиқ боран вә аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
Үч жил болди мана шу Һемитниң күни... вақит нәқәдәр чапсан, һаят
өзгиришлири униңдинму илдам. Йеши әнди онға толуп, он биргә кәткән Һемит
түнүгүнла мундақ болар дәп ойлиғанмеди? Ойлимиған. Униң балилиқ қәлби
тәсәввурида һәммә нәрсә мошундақ туруверәтти. Һеч нәрсә өзгәрмәйдиғандәк
еди. Момиси, бовиси, аписи билән дадиси, андин қалса өзи – һәммиси мәңгүлүк
еди... момиси һәр күни униңға оғурлуқчә бир тал мәмпәз бериверәтти. Пәқәт
қәғишлиқ қилса, аписи Аминәмниң қолиға шивиқ алдиған қилиғи бар. Мана
шула яман... Болмиса, у бу өйниң ялғуз әркиси еди. Чоңлар уни бир парчә алтун қилип қолдин қолға ташлап ойнатти.
Бәзи ахшамлири, йетиш алдида, Һемит турупла жүтүп кетәтти. У даланға
чиқип, момисиниң қойниға киривалатти. Бир аз пушулдап ятқандин кейин
аста сирилип, бовисиниң йениға өтүвалатти.
–	Апа, Һемитни көрмидиңларма? – дәтти Аминә нериқи өйдин чиқип.
– Яқа, һөй, нәгә кәткәндуй у? – дәтти момиси билмәскә селип.
– Дада, сәнма көрмидиңма Һемитни? – дәтти йәнә Аминә.
– Яқ, қизим, көрмидим.
Һемит шу пәйттә техиму пушулдап бовисиға чаплишивалатти.
– Һой, қойнумға мөшүк киривалғанму, бир нәрсә мидирлайдиғу – дәтти
аңғичә бовиси ялғандин. Һемит шу гәпкә ишинип қелип, дәрһал йотқан астидин чиқип келәттидә:
– Мөсүк әмәс, бува, мәнғу, маниғу мәнғу–дәп бодруқ қоллири билән
мәйдисигә уратти. Шу пәйттә һәммиси күлүшүп кетәтти. Икки алиқинини
бешиға қилип, қарғу көзлирини торусқа қадап ятқан Һедил бовайму раһәтлинип
күләтти.
Кейин Һемит мәктәпкә барғандичу техи. Уни биринчи күни момиси өзи
йетиләп барди. Баш–көзини жуюп, пакиз кийиндүрди. Чирайлиқ рәхттин
чирайлиқ жилтә тикип бәрди. Униң қәләм, дүгәт салидиған халтисиму бар еди.
Һемит уни чаққан қилип бойниға есивалдидә, мәктәпкә барғичә көләңгүсигә
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бир нәччә қетим қарап үлгәрди...Момайниң болса. Бу «ясанчуқ» нәврисигә
қарап һали йоқ.
Сентябрьниң оттурисиғичә момай шундақ қилип жүрди. Һемитни мәктәпкә
апирип, партисиға олтарғузуп қоюп қайтип келиду. Кейин биллә бармас болди,
бирақ нәвриси кәлгичә тақәт қилалмай, йәнә жүгрәп йетип баратти. Шоқирақ
балилар уни деризидин көрә–көрмәйла, биғилдап күлүшкә башлатти.
–Һемит, момаң сени имитип қойғили келиватиду, ха–ха–ха!
Һемит үмчийип қолиға немә чүшсә, шуни пеқиртип ататти уларға. Балилар техиму күлүшүп һәр тәрәпкә қечишатти. Андин өзи нериқи давузидин
көйнигиниң пешини тутуп кирип келиватқан момисини көрүп арқиға жүгрәп
чиқип кетәтти. Аңғичә момисиниң үни һойлидин аңлинишқа башлатти.
–Һәй, балилар, мениң балам қени? Һемит, һай, Һемит!
Һуй, һазирла көргәндәк қиливедимғу...
–Чоң апа, әйнә у, арқидики дәрәққә чиқивалди,–дәп вақиришатти балилар
һәләттин Һемитни көрситип.
– Вай, өлдүмәй, дәрәққә чиқивалғини немиси?!–момай алман–талман арқиға
өтүп кетәтти, әнди униң дәрәқ бойлап қарап ялвурушлири шу яқтин аңлинишқа
башлатти
– Женим балам, бу немәң? Чүш, айлинип кетәй, чүш маяққа! Мән саңа мана
бир тал тухум пиширип кәлдим. Бол, иссиғида йәвал: мана, латиға орап кәлдим.
Техичә иссиқ туриду. Ундақ қилма, балам, қосиғиң ечип қалди. У–у–у, айлинип
кетәй, атам балам! Дәрәққә қонувалған Күнүм!...
Шундақ күнлири Һемит мәктәптин қайтип, өйгә гүс–гүс дәссәп кирип
келәттидә, жилтисини нери ташлап, бовисиға қәтъий шәртини ейтатти:
–Иккиниң бири, бова, йә момам барсун мәктәпкә, йә–мән!
–Һой, немә болди?–соратти бовай кичигидин гепи пишшиқ нәврисини һәм
тәәҗүп, һәм зоқ билән тиңшап келип.
–Момам бүгүн йәнә мәктәпкә беривелип, қара бова, балилар мени заңлиқ
қилип өлтирәй деди...
–Һә, мундақ дә, мақул, балам, бундин кейин бармисун, мән ейтай момаңға,–
дәтти бовай мийиғида күлүп қоюп...
Мана шундақ яхши күнләр еди у! Һазир қени, нәгә кәтти у күнләр?
Өйдикиләрчу? Умумән, үч–төрт жил ичидила немә болуп кәтти буниң ичи?
Мәңгүлүк дегән нәрсиләр бир пурсәтликму болмай қалдиғу?
...Төрт жил муқәддәм Һемитниң момиси супида нан яславетипла қиңғийип
кәттидә, түгәп қалди. Җудалиқ шамили уни биринчи қетим әйнә шундақ уруп
өтти. Андин ғәм қайғу дегиниң бу аилигә, худди җирадин йол тепивалған әгиз
судәк, тохтимай сирғишқа башлиди. Бу момайдинму әмәс, тоғриси бовайдин
башланған еди. Уни Һемит яхши биләтти. Сәвәви, уни момиси өзи бир нәччә
қетим сөзләп бәргән. Умумән рәһмити момай өзиниң жугач бовийи һәққидә
нәврисигә нурғун нәрсиләрни ейтип берәтти. Болупму мону вақиәни наһайити
қизиқ қилип ейтатти.
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Колхоз қурулған жиллириниң бир күни райондин ат һарву билән сақаллиқ
рус адими чиқип кәлдидә, кәңсала алдида тохтиди. У кооператив әзалириниң
тизимини алмақчи екән. Новәт Һедил бовайға кәлди.
– Қени, сениң пәмиләң немә?–сориди рус адими.
– Билмәймән–деди бовай.
– Немдәйдой мону–дәп күлүшти олишип турғанлар.–Бу техи пәмилисини
билмәйдекән! Һой, растла билмәмсән?
– Билмәймән–деди йәнә у.
– Бовайниң ети немиди?–сориди бирси топ ичидин.
– Бовайниң ети Әнтәр моздузди.
– Андақ болса, буниң пәмилиси Моздузовкән–деди бирси күлүп.
– Моздузуң немиси, Әнтәров болмамду, вай сәнма–дәп иккинчи бирси униң
гепини түзиди.
– Дурус. Әнтәров болиду. Буниң пәмилисини Әнтәров дәп йезиң, йолдаш
агент–деди байиқи бирси ениқ қарарға келип.
– Мана яздим–деди рус адими–Әнтаров! Әнди йешиңниму ейтивәт, ақсақал.
Йә, униму билмәмсән!
– Билмәймән–деди Һедил бовай байиқидәкла бепәрвалиқ билән. Хәхләр техиму күлүшүп кәтти.
– Һой, туғулған жилиңни билмәмсән әнди, қойғина нере!–деди йәнә
байиқилар заңлиқ арилаш.
– Мана қизиқ! Бәлки өзиниң қанчә яшқа кәлгининиму ухмайдиғанду бу?
– Һәй, ейтқина, бийил қанчигә кәлдиң өзәң?
– Вайтаңа, әйтәвир колхоз қурулғандин бери мән барғу–деди у мүрисини
чиқирип. Бу гәпкә баятин һарву ләңгизидин путини саңгилитип олтирип
тизимлаватқане рус адими кәйнигә даҗип қақахлап күлүп кәтти.
Гәп шу йәргә кәлгәндә, хиялән байиқи адәмләргә қошулуп Һемитму
чайқилип күләтти:
– Мениң бовам таза қизиқкәндә. Һә, мома–дәтти андин у момисиға тик қарап
туруп,–бир немә десә “билмәймән”ла дейдекән...
– Ош, нәдин билсун, балам. Мана мәнму билмәймән. Әйтәвир, апам мени
ома оруветипла туғуп қоюптекән. У қайси жиллирикинтаң.
Һемитниң момиси шундақ дәйдудә, бовай тоғрилиқ гепини давам қилиду.
Амма Һедил бовай қалтис дехан еди. Ома вақитлирида буғдай чашлайдиған
болса, һеч ким униң алдиға өтмәтти. Алқинини түкүрүгдәп қоюп, яғач гүҗәкни
қолиға алаттидә, лиғирлап турған буғдай догисиға, худди қазандики молуға
кәпкүр салғандәк, еһтият билән патуратти. Андин йеник кәпкүр салғандәк,
еһтият билән патуратти. Андин йеник бир нәпәс елип, алтун ашни нериқи
догиға ләйлитип ататти. Силиқ гүҗәк учидин қип–қизил от ялқуни ялилдап
үзүлүп чиқиватқандәк көрүнүп кетәтти. Бирдә болса, худди учуп барған чавандаз қолидики байрақтәк, нәччә яңза болуп йәлпүлдәтти, сойлатти...
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Һемит мана мошу гәпләрни аңлиғанда наһайити пәхирлинип кетәтти. Бовиси тоғрилиқ барлиқ ағинилиригә махтинип–махтинип ейтип бәргүси келәтти.
Кейин, бовисиниң ейтишичә, 35–жилниң омисида күтмигән вақиә йүз бәрди.
У күни улар етизда ашлиқ орувататти. Һедил бовай бир бағ ашни нериқи догиға
ләйлитип ататти. Силиқ гүҗәк учидин қип–қизил от ялқуни ялилдап үзүлүп
чиқиватқандәк көрүнүп кетәтти. Бирдә болса, худди учуп барған чавандаз
қолидики байрақтәк, нәччә яңза болуп йәлпүлдәтти, сойлатти...
Һемит мана мошу гәпләрни аңлиғанда наһайити пәхирлинип кетәтти. Бовиси тоғрилиқ барлиқ ағинилиригә махтинип–махтинип ейтип бәргүси келәтти.
Кейин, бовисиниң ейтишичә, 35–жилниң омисида күтмигән вақиә йүз бәрди.
У күни улар етизда ашлиқ орувататти. Һедил бовай бир бағ ашни нериқи үнчигә
апириветипла бир қисма болуп қалди. Беши айлинип, көзлири қараңғулушуп
кәтти. Бир аздин кейин, худди бирси ойнап кәйнидин келип алқанлири билән
көзини йепивалғандәк, әтрап қап–қараңғу болуп, оғақ қолидин чүшүп кәтти,
Үнчилири шу пети һәр йәрдә чечилип қалди.
–Мундақ ишлар болиду, кейин ечилип кетиду–дейишти жүгришип кәлгән
омичилар.–Көзгә нурғун давалашларға қаримай, униң көзи сақаймиди. Кейин һәр икки көзи, худди пәрдиси чүширилгән сәһнидәк, йепилип қалди...Хелә
вақитқичә у тәмтиләп таяққа үгинәлмәй жүрди. Бара–бара у таяқ худди тенидин үнүп чиққан үчинчи путидәк болуп кәтти. Униңсиз жүрәлмәйдиған болди.
Кесәл дөниму көндүриду, дегини раст кониларниң.
Һемит бу гәпләрни аңлиғанда наһайити мискин болатти. Униң үстигә мана
өзиниң қарғу бовисини йетиләп жүргинигә қанчә болди. У, мундақ ейтқанда,
бовисиниң төртинчи пути болуп қалди...Буни аз дәп арида момиси ундақ болди...Андин кейин уруш башланди.
Умумән, һаят Һемитни қучақ ечип қарши алди. Мә ойна, дәп хушвақ
балилиқниң татлиқ қочақлирини алдиға догилап ташлап бәрди. Бирақ, аздин
кейин һәммини бирла жиғиштуруп тартивалдидә, уни наһайити алдап қойди.
Қош–қош алдида.
Һойлида немиду бир нәрсә, қаттиқ дараңлап, ишиккә тақилип туруп
қалғандәк болди. Һемит дәсләп чөчүп кетип, андин шамал язлиқ бараңдики
қәләй турхунни чүшүрвәткән болса керәк, дәп пәрәз қилди. У йәнә очақтики
отни кочулап қойди. Биқсип турған нериқи тезәк лап етип туташти. Манта
бир дәқиқә йоп–йоруқ болуп қалди. Шу пәйттә Һемитниң көзидин етилип
чиқиватқан тарам–тарам яш шу нурда чақнап. Яш әмәс, қип–қизил қан болуп
бир нәччә қетим кәйни–кәйнидин темчип кәтти...
Талада тәбиәт қәһригә һеч нәрсә тән келәр әмәс. У қар тозитип, һойла–арамни астин–үстин қиливатиду. Тум қараңғу. Һаятлиқ тохтап қалғандәк. Пәқәт–
қаттиқ боран вә аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
ІІ
Шундақ қилип, аңғичә уруш башланди. Һемитниң дадиси Меҗит җәңгә кетип, өйдә Аминә үчи қалди. Бирақ, бир вақиәләрдин кейин, Аминә шу өйдә
барму, йоқму?–пәриқсиз болуп қалди.
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Униң өй билән иши йоқ, өз оғлиға өзи ят болуп кетип баратти. Бара–бара
Һемитму униңдин қечип қалди. Бәзидә қорқатти, қилиқлири бир қисма еди. Бовай уни көрмәтти. Бир күни у даланда бирлириниң пичир–пичир гепини аңлап
қалди.
–Ким у? Бири кәлдиму?–дәп сориди таладин киргән Һемиттин?
–Һеч ким йоқ. Апам ялғуз олтиридиғу–деди Һемит.
–Яқ, сән чиқип баққина, балам, бири кирдиғу дәймән. Үни чиқидиғу.
Һемит ишиктин иңишип қариведи, Аминәм өзи билән өзи сөзлишиветипту...
Кейинки вақларда Амининиң әски ағриққа учриғинини ашлиқ қоймисида
биллә ишләватқан аялларму сезип жүрәтти. Лекин хуш чақчақ, өткүр Аминини
бир нәрсә дейишкә ағзи барматти. Пәқәт бир–биригә көз қирида қарап, Аминини шәрәт билән көрситәтти. Ғәлитә қилиқлирини көрүп, үнсиз яқа тутушатти.
–Меҗиттин хәт кәлди, қараңлар, қизлар, аз күндә келимән дәпту,–дәтти пат–
патла у аялларға. Аяллар шу чағдиму аң–таң болатти. Меҗит җәң қиливатқан
қисимдин хәт кәлгини раст еди: бирақ у башқа хәт еди...
Һәммә сир Тудихин чоңнамниң оғли Музәпәр җәңдин он күнлүк дәм елишқа
кәлгәндә ашкарә болди. У Воронежда еғир яридар болуп, госпитальда үч ай
ятқандин кейин дәм елишқа кәпту. Музәпәр бир ахшими туюқсизла өйгә кирип
кәлди. Қазан бешида бир нәрсә қиливатқан Тудихан чоңнам һодуқуп, һаяҗандин
жүриги йерилип кәткили тас қалди. Қолидики қәләй җавур җараңлап чүшүп кетип, нериқи булуңға бир пеқирап берип, қиңғийип жиқилип чүшти. Ана өзиму
әшу җавурдин бетәр пеқирап, оғлини сөйдиму–сөймидиму, есида йоқ, һойлиға
етилип чиқип хошниларни бир–бирләп чақиришқа башлиди. Пәқәт бир аздин
кейин манта очақ алдиға һәр хил аяқ кийимләр бириниң үстигә бири тизилип
кәткәндин кейинла, у:
–О–ош, мән сараң хотун баламни сөйүшниму унтуп қаптимәнғу,–дәп
маңлийини туттидә, һәрбий оғлини қучағлап қаш–көзлиригә узақ сөйди.
Аридин бирәр саат өтүп, пүтүн жут мошу өйгә жиғилип кәлди. Өйгә җиңнә
санчиғиндәк йәр йоқ. Һойлида деризидин бир–бирини иштиришип, бой созуп
қараватқан балилар қанчә техи. Музәпәр кәлгәнләр билән дәс туруп көрүшүп
шу деризә түвидә у яққа қарап олтиратти. Балилар униң һәрбий кийимигә
зоқлинип, бири шинелини махтиса, бирлири потисини қалтискән дейишәтти.
Уларниң арисида Һемитму бар еди. Қәйәрдин аңлап қалдекин, әшу чәттики
өйидин уму пулаңлап жүгрәп йетип кәпту.
Хелидин кейин жиға–зерә бесилип, худди залда кино мәзгилидә һәммә
көзләр экранға қадилип қалғандәк, чоң–кичикләр бир Музәпәргила тикләнгән
еди. Улар көп нәрсидин соал қоятти, аз нәрсидин җавап алатти.
–Мениң Қурванҗенимни көрмидиңму, балам?
–Турсун силәр билән кетиведиғу, қәйәрдә айрилип кәттиңлар?
–Қачан түгәйду бу уруш, егәким, җандин җақ тойғузувәттиғу бу қарсан
тәккүр?
–Һә–һә, шуни ейтсаң, айлинип кетәй, қачан түгәйду бу апәт?
–Аз қалди. Сәл чидап туруңлар–дәтти Музәпәр йенип–йенип...Шу ари-
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да ишиккә кәптилишивалған балиларни қақ йерип, алақ–жулуқ қарап Аминә
кирип кәлди. Өй ичи җим–җит болуп қалди. Орнидин илдам туруп, униңға
қошлап сунулған Музәпәрниң қолиму һавада қалди. Аминә кәлгән солдатни әмәс, худди башқа бирини издигәндәк, олтарғанларға тәкши қарап чиқти.
Шундин кейинла Музәпәргә тикләнди:
–Кәлдиңма, ахири кәлдиңму? Уһ, қанчилик күтүм мән сени...
Музәпәр аң–таң, у техичә өрә туратти. Аминә улуқ–кичик тинип, бешини аччиқ чайқап үмчәйдидә, мәңзини униң мәйдисигә аста апирип яқти:–
Қанчилик күттүм мән сени...–Йәнә бир қетим шундақ дәп, аңлинар–аңланмас
пичирлиди у. Музәпәр бар вуҗуди билән. Худди тәрләп турғандәк қойниға бир
парчә муз селип қойғандәк, титрәп–әйминип кәтти. Чүнки Амининиң қучиғи,
гәз бағлап кәткән ләвлири. Ичидә һеч немә йоқ, гоя әйнәктәк пақирап турған
көзлири–һәммиси–һәммиси наһайити соғ еди... «Япирәй, деди ичидә Музәпәр–
мәлимиздики гүл–қизларниң гүли–Аминигә немә көрүнгән...Япирәй».
Аминә аңғичә Музәпәрни алдиғирақ тартип, униң айиғидин та бешиғичә
тәкши қарап, бир айлинип чиқти. Андин уни худди пеқирайдиған кийим
ачқучтики әңилдәк,–чөгилитип қарашқа башлиди. Қолидин, белидики потисидин тутуп айландурди. Музәпәр шу аң–таң пети униң ихтияричә болуп бәрди.
–Мәйли дә, балам, мәйли дәп қой–деди ишарә билән даландин чай көтирип
кирип келиватқан аниси. Башқиларму шундақ има қилишти. Амма шу дәққиқидә
Музәпәрниң өзи әмәс, бирдин чеккисигә қан тепип, беши пеқиримақта еди.
Униң задила бу җуганниң Аминә екәнлигигә ишәнгүси кәлмәтти.
Аминә бурулупла ишиккә қарап маңди. Тудихан чоңнамниң җозиға тәклип
қилғиниға у писәңму қилмиди. Босуғида бой қисип туруп қалған балиси
Һемитқа қарапму қоймай, илдам өтүп кәтти. Һемитму уни әгәшмиди. Кәйнидин
биллила дегидәк чиққан Музәпәр һеч нәрсә дәп үлгирәлмәй қалди. Аминә бир
дәмдила қараңғу түн қойниға сүңгүп кәткән еди. Аңғичә нериқи дохмуштин
униң шипирлап илдам кетип барған қәдәмлирниң тивиши аңланди. Музәпәр
һеч нәрсә чүшәнмәй ишик алдида турған пети аччиқ солдат махоркисини
чоңқур–чоңқур ичигә тартти. Униң техичила ишәнгүси кәлмәтти. Бу һелиқи
күни чоң йолни чаң кәлтүрүп вақирап–зарлап қалған Аминә әмәс! Әмәс, миң
қетим әмәс!
...Оза күздә, ома түгигәндин кейин, Музәпәрләргә новәт келиведи. Улар
буниңдин чөчүпму кәтмиди. Чүнки мәлидә әр йәткәнниң һәр қайсиси бүгүн болмиса, әтә, бәри бир урушқа маңидиғанлиғини яхши биләтти. Шуңлашқа уларниң
бир қулиғи мәлидә, бир қулиғи шәһәрдә–һәрбийкомда еди. Мәлидикиләр
бәзидә башқисидинму көрә, кәңсалада тамға есиқлиқ турған төрт бүҗәклик
телефондин әйминәтти. Мәлә бойичә бир талла, кичиккинә тутқучини толғап
қоюп сөзлишидиған шу телефон таң сәһәрдә яки туюқсиз кәчқурунлуқлири,
худди тамни титритип жириңлап кәттиму, болди, демәк, муһим гәп бар.
Өткән ахшам шундақ болди. Қәғәзләргә қарап ялғуз олтарған йеза һакими
Мерхан ана орнидин дәс турдидә, бир қолиға трубкини тутуп үлгәрмәй, иккинчи қолиға қериндишини алди. Қәғәзгә латин һәрипидә бир нәччә исим–фамилияни йезип, алдираш трубкини астидә, коча арилап ат чепип кәтти...
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Әтиси әтигәнлиги бир топ адәмләр чоң кочидики ақ терәк түвигә аста қәдәм
бесишип келишти. Бу топни көрүп, кечики гәпни аңлимиған чоң–кичикләрму
һәр тәрәптин тәшвишлинип келишмәктә еди. Улар бир-биригә астала қол учини беришип, соал мәнасида ғәмкин қаришатти.
Яздики узитишларда һәр кимдә йенип көрүшүш үмүти бесим еди. Лекин
өткән һәптидә бир күндә кәлгән икки «қара қәғәз» һәммини туюқсиз бөрә
тәккән қойдәк үркитивәтти. Уларға қаттиқ–қуруқ нәзир беришип, техи аччиқ
жиғилар бесилип үлгәрмәй, мана әнди Музәпәр, Меҗитлар җәңгә меңипту...
Нерирақта һәр қачан урушқа маңғанларни наһийә мәркизигә йәткүзүп
қойидиған ат һарву туриду. Униңға қетилған боз ат билән торуқ ат, худди
Ақтопиниң ташлиқ йолида шәһәргә адәм тошуп һерип кәткәндәк, үгдишип
җим туриду. Аста өпкидәш, һәр хил параңлар арисидин бирәр аччиқ нида
ашкарә аңланса, худди: – аңлаватамсән, адәмләр йәнә жиғливатиду, дегәндәк,
бир бирини тумшуғи билән ноқуп қоюшиду.
Икки жилдин бери болуватқан узитишлар бәзидә кичиккинә митингиға
охшап кетәтти. Рәисләр сөзләтти, ахирида қерилар дуа беришәтти. Бу қетим
ундақ болмиди. Сәл алдирашлиқ байқилатти. Йеза һакими Мерхан ана баятин Меҗитларниң кечикмәй наһийә мәркизигә йетиши керәклигини ейтип,
ат үстидин чүшкидәкму болмиди. Униң ахшамқи телефонниң жириңлашида
җиддий түс алған чирайи техичә өзгәрмәй, шундақла туратти.
–Жиғлимаңлар! Жиғлимаңлар, хотунлар, керәк болса, җәңгә өзимизму баримиз техи!–дәтти у Һедил бовайларниң өйи тәрәпкә қарап–қарап қоюп.–Немә
болди улар, кечиктиғу... Тохти, йә сән жүгрәп...
–Әйнә, чиқти, келиватиду–дейишти бир нәччиси тәңла Мерхан аниниң
сөзини бөлүп. Чәттики әшу өйдин төрти аста чиқип келишти. Улар худди
бир ағамчиға четип қойғандәк қатарлишип келивататти. Оттурида Һедил бовай, униң оң йенида Һемит, сол тәрәптидә–күйоғул Меҗит. Аминә ериниң сол
биқиниға чүшүп турған йол халтисидин тутувапту.
Улар йеқинлап кәлгәнсири топлишип турғанлар техиму җанлинишқа башлиди. Гоя улар әмәс, җудалиқ пурсити йеқинлап келивататти. Икки җуган алдиға
жүгрүп берип, Амининиң қолтуғидин алди. Униңға үзлирини йеқин қилишип,
пичирлап бир нәрсиләрни дегәндәк болди. (Өзәңни тут, сәвир қил, дейишти,
әтималим). Аминә еғир уһ тартип, һәсрәт билән баш чайқиди. Таң атқичә ухлимай, ери билән жиға арилаш муңдишип чиққачқа униң көзлири қизирип,
чирайи отуқуп кетипту. Чирайлиқ аяллар күлгәндила әмәс, жиғлаватсиму
чирайлиқ...Аминә шу пәйттә Музәпәргә техиму гөзәл көрүнүп кәтти. У чақмақ
иштиклигидә бир чағларда көп жигитләр қатарида өзиниңму Аминигә «салам
хәт» язғинини хиялидин өткүзди...
Күн ағамчә бойи көтирилди. Ақ терәк йопурмақлириға униң сериқ шолиси баяшәт қонуп, хатирҗәм туратти. Лекин әйни пәйттә җудалиқ алдида,
шу алтун нурму қара көрүнәтти. Таң сәлкинидә ойғинип, техичә шилдирлишип турған йопурмақлар қарийип кәткәндәк еди. Умумән, Ақ терәк қарилиқ
кийивалғандәк...Күн тутулуп кетип барғандәк еди. Аңғичә пүтүн жут мошу
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йәргә жиғилип кәтти. Әтрапта хошлишип, адаққи аманлиқ тиләшләр, ахирқи
қетим бир–биригә тикләнгән көзләр...Пәқәт Һедил бовай, худди буларниң
һәммисини жирақтин аңлаватқандәк, кор көзлирини көккә қадап, кәкә сақилини
диңгийтип чәттә туратти.
– Қени, қозғилиңлар әнди, балилирим. Аман болуңлар көрүшкичә–деди шу
арида Мерхан ана һәммисигә аңлитип. Шу шу болдидә, баятин етилип кетәй
дәп турған жиға садаси, худди қизған майға су сәпкәндәк, төрт тәрәпкә чачрап
кәтти.
– Ялғузум, – дәтти бирлири.
– Қаяшим – дәтти иккинчилири.
– Җигәрим, акам, қериндишим!–дәтти көпчилик.
– Қени, олтириңлар һарвуға! Вақ боп кәтти!–деди йәнә Мерхан ана ваң–чуң
арисидин. Шу пәйттә чоң–кичикләр Музәпәрләргә техиму йепишти. Бирлири
қолини сунатти, бирлири қучағлатти. Уларни қоюп беридиған түри йоқ. Һарву
күн петишқа қарап қозғилишқа тәйяр туриду. Аминә шу йәрдә бир һарвуға, бир
Меҗитқа қизирип кәткән көзлири билән қарап, хәқниң алдида биринчи қетим
ерини қаттиқ қучағлап сөйди.
–Аминә!–деди Меҗит көксигә чаплишип кетип барған аялиниң маңлийини
силиқ сийпап. –Жиғлимаң, биз кечикмәй қайтимиз, қоюң...
Аминә йенип–йенип бешини аччиқ чайқатти...Меҗит униң көзиниң тегидә
угиливалған чоңқур үмүтсизликни байқиди. Шу арида Һедил бовай келип,
күйоғулини қучағлиди:–Хош, балам...Һемит йәнә калләк болушуп қалған
ата–анисиға үмчийип, бой созуп қарап туратти. Әң ахирида Меҗит оғлини
егиз көтәрдидә, үз–көзлиригә тәкши сөйди. Шу чағдила Һемит һәммини
чүшәнгәндәк болуп, дадисиниң бойнидин қаттиқ қучағлап, паңңидә етилип
кәтти.
–Меҗит, болди қилиңлар, балам, һарву саңа қарап туриду–деди йәнә ат
үстидә йеқинлап кәлгән Мерхан ана. Әйнә шу чағда, әң ахирида мундақ гәп
болди.
–Дада,–деди күйоғул.
–Һов, оғлум,–деди қейната. Меҗит бир дәқиқә теч туруп қалдидә, андин
Һемитниң қолини әкелип бовисиниң қолиға чиң тутқизип қойди. Ата–бала
бир–бирини үнсиз чүшәнди...
Бир дәмдила гоя һарву тартип барған жиға садаси судәк ямрап мәлиниң
сиртиға чиқип кәтти. Адәмләр бир–биригә путлишип дегидәк кетип баратти.
Шуларниң арисида тәмтиләп, яғичини униңға буниңға тәккүзүвелип, Һедил
бовайму Һемит билән кәлмәктә еди. Шу анда пүтүн жут бу дунияда жиғидин
башқа һәммә нәрсини унтуп қалғандәк еди. Бәзиләр өзи һөкүрәп жиғлаветип,
йенидикисини жиғлима дәп, бәзләтти. Анилар, аяллар җудалиқтин қорқуп
жиғлатти. Қучағтики балилар жиғидин қорқуп жиғлатти...
Мәлә четигә чиққанда Меҗитлар һарвуға олтиришти.
–Тохти, һайда һарваңни!–деди Мерхан ана. Бирақ бир нәччә аяллар чүшму–
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чүштин қелип һарвуға есилишти. Улар һарвуниң чақлиридин, ләңгизидин тутуп тартишатти. Худди уни тартип тохтитивалса, бу жигитләр җәңдин–өлүмдин
айрилип қалидиғандәк еди. Әйтәвир, һәммини қиливатқан мошу һарвудәк
еди. Мәлидикиләрни топ–топ тошуп, түгитәй дегәнму мошу һарву! Қанчә–
қанчисини әкетип, бириниму қайтуруп кәлмигән мошу һарву! Гоя һәммигә
гунаһкар колхозниң мошу кона һарвуси еди...
Музәпәрләр топтин үзүлүп чиқип, ат–җаниварларАқтопиниң ташлиқ йолида йәнә өзлириниң бир хил меңишиға чүшти. Аминә һарву кәйнидин тәңла
жүгриведи, аяллар тутивалди. Икки қоли йенидикиләргә есилип, өзи илдиға
интилип–иңишип қалған Аминә, жүриги алдин–ала бир нәрсини туюватамду,
иш қилип, бар һәсритини яш қилип йәргә төкти. Әтрап, нерида қерилип ятқан
дала, кичикинә жутниң мусаппә көки–һәммиси уни аңлап көрүп, улуқ–кичик
тинип туратти. Баятин өзини шунчилик сәвирлик тутқан Мерхан ана чидамай,
у яққа қаравалди...
–Хош, тәғдир қошқан мөмүн җорам!–дәп зарлиди Аминә.
–Хош, аман болуңлар, Аминә!–дегән Меҗитниң үни һарву чеңи арисидин
титрәп чиқти. Аминә бешидики яғлиғини жулувалдидә, уни егиз йәлпүп туруп,
бар авази билән тил қатти:
–Хәт йезиң, төрт көзүм билән күтимән, Меҗит!
–Язимән!Аминә язимән!
–Тәғдир силәрни оқтин сақлиғай, әзизлирим!
–Һемит ялғуз қалмисун. Аминә!...
–Мошу йолда күтимән сизни, Меҗит! Мошу йолда!
Топлишип қарап қалған адәмләр билән узап кетип барған һарву арисида мана мундақ ахирқи аманәт сөзләр ейтилди. Бу шуниң биләнла түгимиди
техи. Бир аздин кейин Музәпәрләр йәнә бир қетим кәйнигә бурулуп, тиңирқап
тиңшап келишти: Аминә жүригиниң әң муһим гепини унтуп қалғанму, бирдин
топтин үзүлүп чиқип, яғлиғини шилтигән пети жүгрәп келивататти: – Меҗит!
Меҗит! Меҗит!
... Музәпәр худди уйқидин чөчүп ойғанғандәк, бешини бир нәччә қетим
қаттиқ силкиди. Әшу үн һазирму ениқ аңлинип, қулақ түвидә яңримақта еди:
–Меҗит!...Андин у өзигә келип, коча тәрәпни тиңшиди. Қараңғу түн–тилсим
аләм қойнидин аста шипирлап кетип барған Амининиң байиқи қәдәм тивишлири әнди нериқи кочидин аста аңланди. «Япирәй–деди йәнә Музәпәр аччиқ махоркисини болуқ–болуқ шорап–Меҗитниң вапати еғир кәптудә бу есил аялға!
Көтирәлмәптудә...Бевапа тәғдир, мошу уруш касапити бу вападар қизил гүлни
йол бойида чаң–топа басқан қорайға охшитип қоюпта! Сунған қочақ қилип,
арқиға пеқиритип ташлаветипта. Япирәй, япирәй...»
Музәпәр муһлити өтүп, җәңгә–өз қисмиға қайтти. Қайтишта у мәлидики
чоң–кичикләр билән түгәл дегидәк хошлашти. Пәқәт Аминигә көрүнмиди.
Тайлиқ, у өзиниму, ағриқчан Амининиму айиди... Кейин буни аңлап, Аминә
наһайити хапа болуп жүрди, дейишиду адәмләр.
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–Товва–товва, шундақму қилидекәна? Меҗит мениң билән хошлашмай кетипту, қараңлар. Мән уни күндә күтүвататтимғу...
–Һуй, у Меҗит әмәс, Музәппәрғу, айлинип кетәй. Қой, ундақ дәп бекардин
хапа болма–дәтти аяллар униңға ечинип.
–Яқ, силәр алдимаңлар мени. Мән өзәм көрдимғу. Төшиниң икки йеқида
янғучи бар едиғу. Өзи сәл әтир пураттиғу. Қулақчисиниң йоған қизил юлтузи
бардиғу. Яқ, у Меҗит! Мениң Меҗитим! Ундақ дәп алдимаңлар мени...Әнди
кәлсунчу, мән униңға қаримай турувалимән...Мениңдә немә гуна бар шунчә...–
Шундақ дәп бир күлүп, бир әски болатти Аминә...
Аминә өйдиму бир нәччә күн өзигә өзи мошундақ дәп жүрди. Һедил бовай
бу гәпләрни җим туруп тиңшаттида, еғир уһ тартатти. Булту Меҗиттин «қара
хәт» кәлгәндә, бовай өзиму тас қеливеди өрүлүп кәткили.
Меҗит бу өйниң ич күйоғли еди. У тәнһа вә житим бала болғачқа, бовай
өзи уни Аминигә четип қоюведи. Дәсләп бовай бу тетик чирайлиқ қизидин
әндишә қиливеди: Навада пүтүн мәлә ағзидин чүшмәйдиған бу өткүр, дадил қизи Меҗит билән көңүлләшмәй қалсичу? Яқ, дегән билән улар чапсан
ичәкишип кәтти.Яз күнлири етиздин кәлмәтти. Қонуп ишләтти. Меҗит кам гәп,
ишләмчан, бәқувәт жигит еди. Қиш күнлири улар қатар чайлардин қалматти.
Умумән, бовай күйоғлидин миң қатлиқ рази еди.
Мерхан чоңнам ат чепип кәлгән һелиқи кечиси Меҗит билән Аминә бараңда
чай ичип олтиратти, Һемит даланда бовисиниң қучиғида йеңила ухлап қалған.
– Әву булуңға өй салсақ, һә! – дәвататти Меҗит–икки еғиз, яқ үч еғиз салимиз. Чүнки, оғлимиз әтила жигит болуп...
– Вай–вуй, сизму асмандики ғазниң шовисиға нан чилап...–дәп күләтти
Аминә.
– Яқ, сиз күлмәң, Аминә–дәтти Меҗит әстаилдил сөзләп,–яхшиси, ейтиңа,
өйни немидин салған яхши?
– Таң... – Мениңчә хиштин салған яхши. У мәккәм болиду. Өрүлмәйду.
Бизниң салған өйүмиз һеч қачан өрүлмиши керәк...
– Вай–вуй, техи–йәнә гүлдәк ечилатти Аминә.
Аңғичә һойлиға тизгин серип, Мерхан аниниң қизил ети дүкүрләп кирип
келиведи. Улар орнидин чачрап туруп кетишти. Бая, өзлирила әмәс, уларниң
татлиқ арзулири, үмүтлири, келәчиги шу кечидила түгәп–пүтүп чачрап кәткән
екән.
Меҗитниң хәвирини адәттикидәк, адәмләр өйигә келип аңлатмиди. Мерхан
ана Һедил бовайларни кәңсалаға чақиртти. Улар әйминип кирип келишкәндә
оң қолдики узун бәлдиңдә жут чоңлиридин икки–үч адәм олтарған екән.
Һедил бовайлар шуларға яндишип, бәлдиңниң четидила олтиришти. Мерхан
ана гәпни жирақтин башлиди. Уруш пүтүн хәлиққә азап–күлпәт елип кәлди.
Миллионлиған адәмләрниң әң улуқ һоқуқи–яшаш һоқуқидин мәһрум қилди.
Түнүгүнки ават, чирайлиқ жутларни туллар билән житимлар маканиға айландурди. Адәмләр мәйдандин күткән ақ хәтләр орниға «қара хәтләр» көпирәк
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кәлди. Өй бесип дегидәк кәлди. Йәниму келиватиду. Бирақ инсан ирадисидәк
мустәһкәм сепил йоқ. Хәлқимиз буларниң һәммисигә, барлиқ өлүмләр зиттиға
бәрдашлиқ бериватиду...Бу, һәммиңлар билисиләр, ғалибийәтниң биринчи
шәрти...Демәк, бизниңму, қериндашлирим, чидамлиқ, сәвирлик болушимиз
керәк. Мана бүгүн болса...–Мерхан ана Меҗитниң хәвирини шу йосунда ухтурди. Һедил бовайниң у күни қайси ериқлардин қандақ атлап өтүп кәткини–
есида йоқ. Амининиң өйигә берип, өзини супиға ташлиғичә кочида немә дәп
зарлиғини–есида йоқ. Икки дәртмәнниң аһ–зари оттурида көйүп–пишип, бир
күндила қандақ чоң болуп қалғини Һемитниңму есида йоқ...
Шу күндин тартип Аминә кам гәп болуп қалди. Пәқәт әмәли иштин келип,
бир чағларда Меҗит иккиси чарақлап турған мусаппә асманға қарап юлтуз
санайдиған ишик алдидики бәлдиңдә ялғуз олтиратти. Бәзидә кәчкичә, бәзидә
кәчтин таң атқичә... Һедил бовай қизиға тәсалла бәргидәк сөз тапалмиди. Пәқәт
қизиниң бу әһвалда қанчә вақит, қанчә күн болғинини санап қоятти, кейин у бу
һесаптинму йеңилип қалди...
Кейинки әһваллар болса, һелиқинидәк. Вақит, еғир тирикчилик бовайни
сәл бәзләп үлгәргән еди. Бирақ, мана әнди Аминә барлиқ дәртни, худди кона
ағриқтәк қозлап, бир уһиға икки уһ қошудиған болуп қалди.
Күнләр қоғушундәк еғир өтмәктә еди. Мәлә ғерипсинип, ядап кетип баратти. Музәпәр кәлгән күни Тудихан чоңнам җәңдә өлгәнләрни бармақлири билән
санап бәргәндә, Меҗит он биринчи болуп чиқиведи. Һазир бу һесап оттуздин
ешип кәтти. Илгири, кәткәнләр–кәтмәнләнгәнләр әмәсқу, йенип көрүшәрмиз
техи, дегән үмүт бар еди. Әнди «қара хәтләр» қош–қош келивәргәндин кейин
мәлә техиму чөлдирәп кәтти. Әң еғири–үмүт жирақлап кәткән еди.
Аминә бир күнлири һеч йәрдә көрүнмәс болуп қалди. Бу қириқ үчинчи
жилниң март айлири еди. Қар астидин ақ чечәкләр көрүнди, дәрәқләрдин ниһал
көрүнди, әҗава, әшуларниң ашиғи Аминә немишкә көрүнмәйду? Бая ағрип
қаптекән бечарә. Ағриғи хелә бар охшайду. У орун тутуп йетип, көкси–қарни
ишип кетиптәк. «Бу сериқ ағриқ... Һәй, әнди униң өрә болмиғи тәсрәк»–дәтти
уни йоқлап чиққанлар баш чайқап. Йәнә бир аз күнгичә әтиси–ахшими бу
өйниң йенидин өткәнләр Аминниң кичик балидәк аччиқ иңрашлирини аңлап
жүрди. Ахири бир сәһәрдә турупла бузулдидә. Һедил бовайниң қолида җан
бәрди. Мартниң ямғурлуқ күни униң қәбригә топа ташлаватқанларниң ахирқи
тәзийәсиму шу болди: –Һелиқи вақитта Музәпәр хош дәп қойсиму болғанкән
бу рәмитигә...
Шундақ қилип, мәлә четидики бу өйдә қарғу бовисини йетиләп Һемит
қалди. Тәғдир униң үчүн бир чағлардики тоққузи тәл, көңүллүк бу аилини кәч
күз алмисидәк силкип қеқип, пәқәт қуруқ ғолинила қалдуруп қойди...
...Шамал йәнә көксәп һулап келип дәризигә урулди. Деризә дирилдәп
титирәп берип тохтап қалди.
–Һемит, техичә олтирамсән балам? Мәйәдә йоққу сән?–деди Һедил бовай
йәнини сийпап. Болди, ят, балам, мениң йенимға келип ят,–Бовай шундақ
дедидә, у тәрипигә өрүлүп ятти. У бир нәрсигә тәкқази еди...
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Һемит очаққа йәнә икки тал тезәк ташлап, отни аста кочилап қойди. У ач бәш
күн болди һеч немә йемигили. Көз алдида мәктәп. Бир–бирини жонушуватқан
балилар. Қулақ түвидә–жүрәк титиритидиған ваң–чуң...
Тәбиәт бүгүн қәһридин қайтар әмәс. У пүтүн әркини зимистан қиш әркигә
берип қоюп, мону қараңғу асман гүмбизи астидики бар һаятлиқни тохтитип
қойғандәк. Пәқәт–қаттиқ боран вә аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
ІІІ
Бу икки еғизлиқ өй еди. Қелин вә мәзмут тамлири бир әсирдин бери беҗирим
туратти. Һедил бовайниң өзи мошу өйдә туғулған еди. Өйниң кәйнидә пака там
билән қоршалған бағ. Бағда өрүк көп еди. Баһарда улар тәкши чечәклигәндә бу
баққа худди туюқсиз қар йеғип кәткәндәк туюлатти.
Улар, әлвәттә, Һемитниң ядида йоқ. У чағда Һемит техи туғулмиған. Униң
есиға келип көргини–гоя буға мүңгүзидәк тикисигә шахарап турған қери
өрүкләр путақлири. Һазир уларму йоқ–һәммиси қалинип кәтти.
Һемитниң ядида қалғини–мону һойла ичи еди. Бүгүн у балилиқ чеғини
йәнә бир қетим сеғинип әслиди. Һойлиниң оң тәрипидә язлиқ бараң бар еди.
Момиси баһарда уни чөгилитип җохор, әтир, рәна вә қизил гүлләрни тәрәтти.
Нерирақта йөгүмәш гүли билән кавиму терип қоятти. Улар кейин өсүп, уч тартип, шахарап кәткәндә бараңға алиқанчилик аптап чүшмәтти.
Кәчқурунлуғи раһәтлигиму бу һойлиниң! Су сепилип, пакиз сүпирилип,
униң оттурисиға җоза қоялатти. Ғәрип гүмбизидә аста төвәнләп чүшүп кетип
барған күнниң сериқ нури нериқи тамға уттур чүшәтти. Чүшәттидә, андин
аста–аста ғувалишип йоқап кетәтти. Демәк. У күнниң патқини еди.
Нериқи тону йенида пашидин қоруш үчүн туташтуруп қойған бир дас тезәк
аччиқ исини еринип чиқирип туратти. Аңғичә Һемитниң момисиниң аш көки,
реһан көки вә почақ селип әткән суюқ еши тәйяр болатти. Җозиға аштин бурун
униң гүпүлдәп турған татлиқ пуриғи йетип келәтти.
–Паһ–паһ, немә дегән ләззәт бу!–дәтти Һедил бовай тармуш бармақлири
билән җоза үстидин қошуқ издәветип.–Яратқан егәм, мошу күнләрдин айрима...
Һемитниң еши бәзидә шу пети туруп музлап кетәтти. У ғизани ташлапла
әтиязда дуканға тухум өткүзүп елип бәргән поңзигини ойнашқа башлатти. У
поңзәкни нерирақ апирип қоятти. Андин сәл даҗип қолиға түкирип қоюп, там
тәрәпкә қаритип тепәтти. Тепәттидә, кәйнидин тәңла өзи жүгрәтти. Аңғичә
тамға тегип, кәйнигә қаңғип кәткән поңзәк униң чатиридин өтүп кетәтти.
Һемит дәрһал бурулуп кәйнигә қайтатти. Бәзидә у путлишип жиқилаттидә,
кичиккинә пучуқ бурни йәргә тирилип қелип, үз–көзи аппақ топа болуп кетәтти.
Баятин зоқлинип, ағзи ғизада, көзи–Һемитта олтарғанлар бир тәвринип келип, андин тәңла күлүшәтти. Пәқәт момиси учуп дегидәк кетип берип, етиги
билән униң үз–көзини йенип–йенип сүртәтти, Тоғрирағи, топа әткәндә чиқса
чиқатти, болмиса тили билән ялаветәтти... Һемит йәнә бирдинла жиғини унтуп, поңзигигә есилатти. Шу чағда поңзәк билән Һемитниң қайси–қайсисини
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қоғлап жүргинини айриш тәс еди. Һемит бәзидә тохтам суда белиқ қоғлап
жүргән кичиккинә белиқчиға охшап кетәтти...
Һә, у яхши күнләр еди. Һемит шуларни ойлаттидә, еғир уһ тартатти.
Әтигәнлиги тағ кәйнидин көтирилип чиққан садиғанға кетәй Күн бу һойлиға
сап–сериқ алтун ялитип қоятти. Аләм бейиш еди, адәмләр, үзигә Ана–йәр
көркини чаплавалғандәк һөсүндар еди...–Һазирчу? Қени у күнләр! – Йәнә
соратти Һемит. Бирақ җавап тапалматти. Һазир шу өзичиликла кичиккинә
өтмүши чоң хатиригә айлинип, униң үчүн қачанду бир чағда бөшүгидә ухлаветип көргән татлиқ чүшигә охшатти... Һелиқи поңзигиму аллиқачан бу һойлидин
худди са елип кәткән җүҗидәк йоқап кәтти... Һазир мошу жудунлуқ түндә болса, һойлидики әшу изгүлүкләрниң һәммисини дәһшәтлик шувурған өчмәнлик
билән, ғәзәп билән чәйләвататти. Чөчәкләрдики Мистан кәмпирдәк маймақ вә
келәңсиз путлирини егиз көтирип һаләтин дәссәвататти:
–Мә, саңа! Мә, саңа!
...Һемит йәнә еғир уһ тартип, очаққа бир тал тезәк ташлиди. От көйүвататти.
От билән биллә жүриги көйүвататти. Зарлатти. Аһ!
Ата–аниси йенида болсичу, кашки. Улар Һемитни дунияға әкәлдидә,
өзлири худди нәгиду алдираватқандәк, чапсанла бу дуниядин кәтти. Момисичу, меһриван момиси! Еһ, Һемит һазир мәктәп кәйнидики һелиқи дәрәқкә
чиқивалармеди! Момиси бир тал тухум пиширип узун етигиниң бир четини
тизидин жуқури қилип тутувелип, һөмүдәп йетип кәлгичу! Келип: «Иссиғида
йәвалғина, атам, балам, мана техичә иссиқла туриду. Латиға орап кәлдим...–У–
у–у, дәрәққә қонувалған Күнүм!»–дәп әву төвәндин бой созуп қарап турсичу...
Мәйли ялвурмай қойсун, пәқәт тухум елип кәлсә, болатти. Бир тал тухум...Йерим тал болсиму мәйли...һазир тақ мошу пәйттә, һеч немисиз, өзила кәлсә болатти. Келип:–Ялғуз олтирамсән, балам? Башқилар қени? Көзлириң немишкә
яш, айлинип кетәй...–дәп һал сорап қойса болатти...һал сорап...
Өй ичидә қандақту бир нәпәс қисидиған қансиқ пурақ бар еди. Илгири
ундақ нәрсә сезилмәтти. У чағларда, әксичә, иллиқ вә иссиқ бу өйдә кишиниң
тоймай–тоймай жутқуси келидиған пурақ бар еди. У, әтималим, мошу қазанда
һәр күни тәйярлинидиған һәр хил таамлар һиди болса керәк. У пурақ өйдә
җиһазларға, қелин тамларға. Һәтта торусниң көпүп кәткән томур охшаш
сиртиға тепип турған йоған лимлириғичә сиңип кәткән еди. Һазир өйдә пурақму
йоқ, җиһазму йоқ. Рәмити момисиниң әдимәтчилиги билән татлиқ–турумини
салидиған чаққан, гүллүк сандуғи болидиған. Бовай уни өткән күздә тағдин
қайтқан малчиларға бир пут териққа тегишивәтти. Шуниң билән, бу өйдә йәр
астидин иссиқ йол елип, пәқәт муқәддәс қан қалди, халас.
Даланниң әһвалиму чағлиқ. Амининиң вапатидин кейин иккиси мошу
ичкәрки өйгә киривалди. Далан әнди һеч кимгә кериги йоқ, далада егисиз қалған
чолақ тамдин бетәр еди. Униң өйгә кирип–чиқишта бовайни путлаштурғандин
башқа иши қалмиди.
Шундақ қилип, қеп–ялаңғач бу өйдә қансиқ пурақ бар еди. У, тайлиқ, дат бесип кәткән қазанда тохтимай қайнайдиған дағ суниң пуриғи. Бирдә зәй, бирдә
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қансиқ төмүр һидди арилаш бу пурақ өй ичини техиму соғақлаштуруп, лиққидә
қаплап туратти. Дуруси, бу йоқсизчилиқ пуриғи еди...
Йоқсизчилиқ пуриғи бу өйдә икки жилдин бери удбан сезилишкә башлиди. Илгири өйдә бизәчә нәрсиләр болуп туратти. Униң үстигә жут етиги кәңғу,
Һедил бовайни чайдин айриматти. Һемит иккиси берип, ғизалинатти. Бовай
чәттә җим олтирип қәдинаслириниң яхши гәплирини аңлап қайтатти. Бирақ
кимниң күндә чечәкләп турған җени бар дәйсиз,–айлар өткәнсери жут илиги үзүлүшкә башлиди. Һәр бир аилиниң бешиға төгүсиз дәрт–әләмләр кәлди.
Ахири һәр ким өз һаләкчилиги билән болуп қалди. Намратлиқ адәмгәрчилик
алдида тоғрисиға турувалди...
Өткән қишта бу өйдима йегидәк һеч нәрсә қалмиди. Шүкри, дегән билән,
колхоз бир аз ярдәм қилди. Бирақ худди супуриниң тегидә қалған қуруқлуқ
ундәк, қоймида түгәп кетип барған ахирқи ашлиқтин ярдәм болди. Аз күн өтүп,
уму түгиди, Һедил бовай нәвриси билән Меҗитлар хошлишип кәткән һелиқи ақ
терәк түвигә келип, узақ олтиридиған болди. Кәчкичә бирәси келәттидә, өйигә
апирип бирәр чинә чай берәтти. Кейин уму йоқ болди. Улар әнди адәмләрниң
алдиға өзлири баридиған болуп қалди. Бара–бара мәлә үчүнму, Һедил бовайлар
үчүнму бу адәттики ишқа айланди. Йоқсизчилиқниң қаттиқ жипи иккисини
икки учиға ат билән тайдәк бағлавалдидә, кочиму–коча, өйму–өй тәмтилитип
йетиләп жүрди. Әйтивәр, өткән қишта уларниң қил учида турған һаятини
тирикчиликниң һәр хил амили аранла сақлап қалди.
Шундақ қилип жүрүп өлмигән җанға йәнә яз кәлди. Әзәлдин дехан хәлиқ
әтияз көксигә илишивалса, өзини язниң төридә дәп һис қилидиғу. Һедил бовайлар буғдай чүрүш болғанда техиму яйрап қалди. Пүтүн мәлә шу. Далада
бой тартип буғдай әмәс, гоя адәмләр роһи өсүвататти. Шу жиллардики йерим
көңүлләрни һеч ким вә һеч нәрсә–йеңи ашчелик мәдәт берип бәзләлмәтти.
Йеңи аш! Чапсанирақ өсүп, чапсанирақ пиш!
Балилар тәтилгә чиққанда Һедил бовай нәвриси билән хаманға көчүпла келивалди. Шу язда Һемит үчинчи синипқа көчкән еди. Далада йеңи аш күндин–
күнгә сарғийип пишивататти. Мәлиниң күн петиш тәрипидики Һәмра теминиң
йенида адәмләр йәр чиндап, тулуқ тепип, хаман ясашқа киришкән, Бирлири
нерирақта очақ колап, ләмпә ясаш билән бәнт. Бәзиләр йеңи хаманни көрүш
үчүн мәлидин әттәй йетип келәтти.
–Мошуму бийилқи хаминимиз! Айлинип кетәй, хасийәтлик җай!–дәтти улар
дүгләк, чәмбәр тәхлитидә ясиливатқан хаманға қарап. Улар бу чәмбәрни дәсәп
қоюштин әйминәтти. Һаҗәт болса, униң оттурисиға путини йешип, ялаңғидәк
өтүшкә тәйяр еди...
Адәмләр шу һалда чоң мәйрәм һарписида болатти. У кичик йезиниң кичик
хаминидики бир язлиқ ома, рисқа–амәт даласида өтидиған уйқисиз түнләр еди.
Бир язлиқ ома–бир жиллиқ күрәш. Сәвәви һәр бир дан–дүшмәнгә қадалған бир
тал оқ. Нахшиларда әйнә шундақ дәп ейтилатти. Шуңлашқа ома–яшаш үчүн
күрәш, йеңиш үчүн дәсләпки васитә еди. У пәқәт өзиниң тәбиий сазлири җор
болған дулу уссули, тириклик намайиши. Алтун аш арисидин барлиқ тириклик
томуз, торғай, бөдүнә–һәммиси қошулуп бирла тилда сайратти:–Ғалибийәт!
Ғалибийәт!
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Қириқ үчинчи жилниң йезини Һедил бовайлар әшу хаманда өткүзди. Бовай
убданла йеникләп қалди. Һемитму шу. Муһими, улар хаманда жүрүп, ғәмни
бир аз унтуп қалған. Хаманда ваң–чуң, қизғин һәрикәт. Пүтүн мәлә мошу йәргә
көчүп келивалған. Һәр ким өз иши билән бәнт. Бирлири буғдай чәшлисә, бирлири уни мишкапларға қачилатти. Бир нәччә һарву лиқтишип ашлиқ бесип,
Ақтопа йоли билән наһийә мәркизигә қарап кетәтти. Һемит сәл чоңирақлар
билән икки қетим шәһәргә берип кәлди. Иккинчи қетимда у һарвудин сәкрәп
чүштидә, бовисиға қарап жүгрәтти:
–Бова, бова! Биз қизил әскәрләргә буғдай апирип кәлдуқ!
–Қизил әскәрләргиму? Уһ, тилиңдин айлинай, балам! Мана сәнму чоң боп
қалдиң...–дәтти хаман четидики ериқ бойида чиғдин бағлиқ ешип олтарған бовиси.
Бәзидә Һедил бовай аста тәмтиләп һарвуға буғдай бесиватқанларниң йениға
келәтти. Сийпап тепип мишкапниң бир четини тутатти вә: –һә қени, ташлидуқ–
дәтти чиңқилип туруп.
–Сән бағлиғиңни ешивәр, чоңда, биз өзимиз,–дәтти яшлар уни аяп. Бовай шу
пәйттә сәл ойлинип қалатти. «Һәссинә, һелиқи чағлирим болармиди! Буғдай
чәшләп, алтунни көктә марҗандәк тизармиди киши...»
Ома күнлири та кәч күзгичә созулди. Сехи яз адәмләргә өз һиммитини айимай, хелә хошал қилди. Хапа қилишта ләнити урушму өз һәссисини унтимиди– «Қара қәғәзләр» бәзиләрни хамандин, даладин, һәтта буғдай өнчилири
арисидин издәп тапти...
Күздә колхозчиларға ашлиқ бөлгәндә Һедил бовайларға бир мишкап буғдай
тәгди. Рәис билән Мерхан ана Һемитниму ишлиди дәп, йәнә бизчә қошуп
бәрди. Улар у мишкапни һөмүдәп–һасирап өйгә көтирип кириштидә, каңниң
төригә тикләп қойди. Язичә егисиз өйниң булуңлирида чашқан төшүклири
пәйда болған екән. Һемит шу күнила чашқан төшүкләрни лай билән һим қилип
чаплавәтти.
Һедил бовай шу күндин тартип мишкап йенида ятидиған болувалди.
Тәһисини униңға тирәп дегидәк қоюп, кечилири охинип кәтсә бир һаза җим
тиңшап ятатти. Бирәр нәрсә қитирлиғидәк болса, дәрһал үркитиш үчүн һаса
тайиғиму оң йенида тәйяр. Униң үстидә әву күни Һемит даланда йоған бир
тулум чашқанни көргинини ейтип бериведи: Навада шу чашқан кечилири кирип қалса,–һә–һә, сәнму бизниң рисқимизға оғрилиққа кәлгән?! Сени тохта,
дөйүз!–дәп туруп тайиғи билән айландуруп қоймақчи уни...
Бовай қапиғини түрүвелип, қоллирини көтирип силкип, бурап–толғап
шундақ қилип қойса, Һемит қақахлап күлүп кетиду. Лекин у билиду–бовиси
пәқәт нәврисиниң көңлини кичиккинә болсиму хуш қилиш үчүнла шундақ
қиливатиду. Бовисиниң өзигә задила ярашмайдиған бу «шәйтанлиғини»
көргәндә, Һемитниң техиму униңға ичи ағрип, көкси–қарни сирилип кетиду. Шуңлашқа бовисиға қарап күлгәнсири көзлиридин яш чиқип кетиду. Яш
чиққансири қаттиғирақ күлиду. Бовай шу яшни көрмәтти. Көрсә, у яшлар униң
жүригигә топ–тоғра тамчатти...Бәзидә һаятта қарғу болуп қалғанму яхшикәнла
зади...
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Жуқарқи Җуңғар теғиниң ақ сәллиси күндин–күнгә йоғирип, пат–пат болуп
туридиған ақ йеғин ахири қарға айлинишқа башлиди. Демәк, қиш йеқинлап келиватиду. Һедил бовайлар шу арилиқта бизәчә қиғ тошуп үлгәрди. Кейинирәк
бовай әнди сиртқиму анчә чиқмай, әшу қиғдин қазанға от қалап қоюп, иссиқ
қанда көпирәк олтиратти.
Пәқәт мәктәпкә берип–келип жүргән Һемитла бу өйдә тирик җан барлиғидин
дерәк бәретти.
Һәр әтигәнлиги Һедил бовай қанда зоңзийип олтирип, мишкапни наһайити
силиқ сийпап қоятти. Җүдәң вә тармуш қоллири мишкапни худди тағақтәк таратти. Андин униң ағзини авайлап йешәттидә, бир очум буғдай елип йәнә чиң
қилип бағлатти. Аста–аста қиш һөкүм сүрүп, қисқирап кәткән күнләр чапсан
өтүватқандәк билинәтти. Бовай уни мишкапқа қарап пәрәз қилатти–униңдики
буғдай күндин–күнгә йеримлап кетип баратти. Ичи бошап, мишкап өрүлгән
күни уму биллә өрүлүп кетидиғандәк туюлатти...
Бир күни Һедил бовай Һемитни башлап жуқарқи түгмәнгә барди. Бир халта
буғдайни ун тартип кәлди. Бу яхши амал еди–бир чинә қайнақ суға бир қошуқ
талқан салса, қәдимкидәк ғиза болиду. Андин, талқан дегән умумән берикәтлик
таам.
–Һә, тохта, балам, биз өлмәймиз, жуму, задила өлмәймиз. Чидаймиз, һелиқи
вақта Музәпәр: аз қалди, сәл чидап туруңлар! Биз йеңимиз!–дедиғу. Һә, мана
шуниң үчүн чидишимиз керәк–деди бир күни Һедил бовай қазанда талқан
қоруветип.–Биз ахири йеңимиз! Сени шу күнләргила йәткүзүп қойсам, балам
арминим йоқти, у дунияда путумни созуп ятаттим...
Һедил бовай бу гәпни көп тәкрарлатти. Бурнакүн түгмәндин келиветипму
шундақ девиди:
–Мүмкин, Музәпәр шуни бизгә әттәй ейтип қойғили кәлгәнду бизни үмүтсиз
болмисун дегәнду, һә? Аз қалди деда, ағзиңға яғ, айлинип кетәй, ағзиңға яғ...
–Немини аз қалди деди, бова–сориди Һемит мүрисидики халтини силкинип
сәл көтирип қоюп.
–Һә, йеңишни дәйдидә, балам, ғалибийәтни! Ғалибийәт бизгә йетип
кәлгәндә, уни иккимиз әву чоң йолға чиқип қарши алимиз...Дадаңниң кәткән
күнини есиңға аламсән һазир? –Һедил бовай туюқсиз соал қойди нәврисигә,
Һемит гәп қилмай аста мүрисини чиқирип қойди.
–Мана шу дадаңлар кәткән чоң йолға чиқип қарши алимиз, деди йәнә бовиси.
–Алдиға чиқип қарши елип, немә, ғалибийәт дегән адәммеди, бова?–дәп
йәргә қарап келиватқан пети сориди Һемит.
–У адәмдинму улуқ болса керәк балам. Һәммимиз шуни дәп сәкпариғу мана.
Ғалибийәт болмиса, бизму болмаймизғу дәймән.
–Әгәр дүшмән йәңсә, бизниң мәлигиму келәмду, бова?–йәнә сориди Һемит.
–Вай, келиверидула у үзи қелинлар. Келиду, балам, келиду–деди наһайити
аддий сөзләп Һедил бовай,–силәрни техи яш, малай–палайлиққа ярап қалар
дәр, һә, маңа охшашларнизә әбәйла ачиқип етиветиду десәң у вәһшиләр...
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Һемит уруш жирақ бир яқта болуватиду, түгисиму шу яқта түгәйду, дәп
өзичә пәрәз қилатти. Амма буни ойлимаптекән. Һазир бовисиниң мону гепини
аңлап у қәдимкидәк қорқуп қалди. Көз алдида өткән күздә мәлә клубида көргән
кинодикигә охшаш, дәһшәтлик вақиәләр тизилди:
Мәлигә бешида каска, қолида автомат, тилини чүшинип болмайдиған
әскәрләр ямрап кирип кәлди. Андин чәттин өйләргә от қоюшқа башлиди. Мәлә
ичи ваң–чуң, жиға–зерә. Аңғичә пәсләп учқан самолетлар, худди дәрәқләрниң
арисидин өтүп кәткәндәк қилдидә, коча вә һойлиларда бир нәччә бомба тәңла
йерилди. Әйнә бир бомба мәктәп һойлисиниң тақ оттурисида партлиди. Мәктәп
қаттиқ силкинип, деризә әйнәклири парчә–парчә болуп чеқилип кәтти. Қорқуп
кәткән балилар ишиктин қисилип жүгришип чиқтидә, һәр ким беши қайған
яққа қарап қечишқа башлиди. Әйнә Меһрай билән симәнқиз төвәндики өйигә
әмәс, жуқуриға–тағ тәрәпкә қечип кетип бариду.
Һемитниң һәләтин уларни қоғлап берип, тутувалғиси бар. Бирақ қизлар
шунчилик қаттиқ чеқирап, җениниң баричә жүгрәп кетип баратики, уларға йетишиш мүмкин әмәс.
Шу арида гүппидә қилип Һемитниң ядиға бовиси келип қалди. –Вай, бовам! Бовам немә болғанду!–деди у алиқинини маңлийиға тақап вә өйгә қарап
өзини атти. Жүгрәп келиветип у дәһшәтлик ишларни көрди. Йол бойидики
Мәңсүрләрниң өйи көйүп түгәп, әнди униң орнидин аччиқ ис пуқирап чиқип
туратти. У тәрәптики өйләрма өрүлүп, көйүватиду. Нериқи кочидин йәнә
вақираш–зарлашлар, машина–танкларниң гүрүлдәшлири, автоматларниң
калтә–калтә етилған үнлири аңланди. Сәл берирақта болса немислар қоюқ
исниң арисида кимду бирлирини қоғлап жүриду. Мәлиниң жуқурисида бир топ
қери–чөриләрни чуқуртуп һайдап келип, тазиму йоған машиниларға бесиватиду. Қисқиси, әтигән бар еди бу йеза, мана бир дәмдила йоқ...
Һемит өйигә көзлири алақ–жулуқ кирип кәлди. Бовиси кор көзлирини
торусқа қадиған пети тепчәкләп каңда олтирипту. У шу пәйттә от кәткән қорада
бағлиқлиқ қалған тилсиз җаниварға охшатти.
–Балам, кәлдиңма? Я–алла. Бу немә аламәт? Немә ваң–чуң?!–деди у тәшвиш
билән.
–Немислар бесип кирди, бова, немислар! Чәттин һәммини қириватиду!–
деди Һемит һасирап сөзләп.–Бизниң дәрһал қечишимиз керәк. Тур, бова, бол,
кәттуқ!
–Нәгә?
–Билмәймән.
Шу арида ишик қаттиқ урулушқа башлиди, Һемит бурулуп шу яққа қариди.
Бовиси җим–җит тиңшап туруп қалди. Аңғичә ишикни тепип өрүветип бир топ
немис кирип кәлди. Кирипла икки солдат Һедил бовайниң гәжгисидин алдидә,
дарилдитип һойлиға сөрәп маңди. Бовиси жулқунуп, кәйнигә бурулуп:–Һемит,
балам, қорқма җуму!–дәп зарлап чиқип кетип баратти.
–Шнель! Шнель!–дәтти солдатлар униң биқинлириға ноқуп. Һемит һойлиға
чиққанда йәңлирини түрүп, икки алқиниға түкүрүп–түкүрүп қойдидә,
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түгүрлинип туруп һелиқи немисларға йолвастәк есилди. Амма шу пәйттә
өгүздәк егиз бир немис уни туюқсиз җайнәк билән уруветип қалди. У кәйничә
даҗип берип оңдисиға жиқилди вә ишиккә тақилип йетип қалди. Шу арилиқта
немислар униң бовисини әву язлиқ бараңниң йениға апирип, «та–та–тат» қилип
етивәтти. Бовай тамға йөлинип келип, андин аста сирилип берип жиқилди...
–Бова!–дәп вақиравәтти шу чағда Һемит.
–Һой, немә болдуң, балам, нем болдуң!–дәп Һедил бовай чип тохтап қалди.
Һемит худди уйқисидин чөчүп охинип кәткәндәк, алақ–жулуқ қарап бовисиниң
қолтуғиға кирип кетип баратти.
–Қорқатмисаң мени, җеним балам!–дәп Һедил бовай дәрһал униң маңлийини
тутти. Һемитниң пүтүн тән–тени титирәп кәткән еди.
–Немә болдуң!–йәнә сориди бовай тәшвишлинип.
–Һеч немә, бова, һеч немә болмиди, өзәм...–деди аранла сөзләп Һемит. У
шундақ дәттидә, бир ишинип–бир ишәнмәй йәнә бовисиға қаратти. Көзлирини
яш әгип кәткән. Бовайму аң–таң болуп туратти.
–Ағриватамсән! Әкәл, болмиса, халтини мән көтиривалай–деди у башқа
немә дәрини билмәй.
–Яқ, өзәм, бова, өзәм көтиримән–деди Һемит әндила өзигә келип, һәтта сәл
шатлинип. Сәвәви, у мошу турқида наһайити бәхитлик еди–бовиси йенида, тирик еди!..
Униң байиқи балилиқ қәлбиниң тәсәввуридики вақиәләр өзи үчүн шунчилик әйни едики, униңға ишәнмәй мүмкин әмәс. Пәқәт әндила у өз хиялиниң
дәһшәтлик торидин жулқинип чиққандәк болдидә, аста илгириләп маңди.
Әтрапта һеч бир урушсиз ақ дала керилип ятатти. Һедил бовай авайлап чамдап келивататти. У мошу пәйттә өзиниң аддий–саддий гәплири арқилиқ уруш
билән ғалибийәтниң немә екәнлигини нәврисигә наһайити ениқ чүшәндүрүп
қойғинини өзиму сәзмәтти...
Бүгүн болса бовай қазанда талқан қоруветип, йәнә шу ғалибийәт тоғрилиқ
параң қиливатати. Һемит у гәпләрни әнди башқила бир етиқат билән тиңшатти.
–Кимләр қандақ билмәймән, балам. Амма биз ғалибийәтни алдиға чиқип
қарши алимиз–дәтти Һедил бовай ишәшлик сөзләп–Мана, қарап тур, һәммигә
чидаватимиз, лекин униң алдиға жүгрәп чиқмай өзимизму чидимаймиз...
...Даланда немиду бир нәрсиләр қоғлишип жүргәндәк қилип қалди. У қар
тозатқан қуюн болуш керәк. Һемит сәл тиңшап турдидә, йәнә очаққа бир тал
тезәк ташлап қойди.
–Һемит, техи ятмидиңма? –Ай–й–й, ят дегәндики әтигәнирәк ятсаңғу, балам? Немә олтирисәнкинтаң?–деди Һедил бовай худди зарлинип үн қетип...
Шу пәйттә уларниң ойи бир–бири үчүн мошу түндәк қараңғу еди. –Һемитниң
ятқуси йоқ, бовайниң турғуси бар... у немигиду тәққазә...
Тәбиәт бүгүнки түндә қәһридин қайтар әмәс. Җаһанда һаятлиқ тохтап
қалғандәк. Пәқәт қаттиқ боран вә аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
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IV
Шу күнлири Һемитму күндә дегидәк мишкапқа қарап қоятти. Худди төмүрчиниң көрүгидәк бели бир нәччә пүклинип чөкүп кетип барған
мишкап униңму тәшвишини ашуратти. Тап–тайлиқ буғдай түгисә, байиқи
сәрганданлиқ… Өйму–өй тәлмүрүп, кочиму–коча сарғийиш…
Һәммидин еғири–синипдашлириниң туюқсиз алдиға чиқип қелиши, бовиси билән бирәр ишик алдида турғанда бәзи балиларниң қия қаришип,
аста қилишқан пичир–пичири җениға пататти. Әву синипта, кәйнидики партида олтиридиған Бешир билән Әхмәт көрүп қалсиғу. Боп бериду, қақахлап
күлүшүп…Һәммидин еғири мана шу еди техи…! Улар, Чимәнқиз иккиси, бир
партида олтиратти. Омақ вә тетик бу қиз Һемитқа қәвәт йеқинчилик қилатти,
бәзидә уни наһайити аяп кетәтти…Чимәнқиз шундақ қилғансери, у өзини
чәткә тартатти. Жүригидә өзи чүшинип йетәлмәйдиған татлиқ бир туйғу
бар еди. Бу немә? Иш қилип, әйнә шу туйғу дайим уни Чимәнқизниң алдида
һодуқтуратти. Әйтәвир, Һемит нурғун нәрсидин қорқатти. Бәзидә ойлимисила
яхши… Һазирға мишкаптики буғдай түгимәй турса болатти. Буғдай…
Бирақ амал қанчә. Һәммә нәрсиниң чеки бар. Ахири бир күни буғдай түгәп,
мишкап нериқи булуңда керәксиз бир парчә латиға айлинип қалди…
Шу жилқи қишниң оттурида Һемитниң пәрәзи тоғра чиқип, йәнә бовиси иккисиниң еғир күнлири башланди. Раст, әву күни колхоз бәш килочә
көмүқонақ бәргән, У аранла бир аз күнгә йәтти. Ундин кейин һеч кимдин ярдәм
болмиди. Кимдин болсун? Һәр ким өз тирикчилиги билән. Чәттики кичиккинә
бу йезиниң тирикчилиги қаттиқ тартилип турған жипқа охшатти. Йәнә сәлла
тартилса. Тарс үзүлүп кетиши сөзсиз.
Шу күнлири Һемитниң оқушиниңму тайини болмиди. Мәктәпкә барса бариду, бармиса–йоқ. Чүнки бовисини йетиләп жүрүши керәк. Булту–озаларда
Һедил бовай хелә тимән болидиған. Өзи өйдә бәхүдүк қаливерәтти. Аста там
яқилап, өйгә кирип–чиқип жүрәтти. Бийил убданла начарлап, униң әң узун мусапини–қандин манта очаққичила болуп қалди. Шуңлашқа уни дайим йетиләп
жүрүш керәк…
Қириқ үчинчи жилниң қиш айлири әйнә шундақ өтмәктә. Соғ вә йоқчилиқ
қари астида қалған бу йезиниң гоя бешила чиқип турғандәк, Һедил бовайларни
йәнә қандақ күнләр күтүп туридекин? Гәпниң йоғини мана шуниңда техи…
Бовай мошу яшқа келип һеч қачан өзини кайиған әмәс еди… Өзидә мисқалчә
гунна йоқ дәп ойлатти. Амма шу күнләрниң биридә у узақ хиялдин кейин өзини
бирдинла гунна патқиғиға патуруп қойғандәк болди. Шу чағда биринчи қетим
өзини өзи раса тилиди.
У күни бовай Һемитни мәктәпкә әвәтиветип, тизиға иңигини тирәп узақ олтарди. Хиялиниң йәтмигән йери қалмиди: Иссиқ аилиси бар еди–оңай–тоңтәй
болуп кәтти. Көңүллүк жути бар еди–бит–чити чиқти. Һазир қалған күни мана
бу җудалиқ Өзи ач. Һемитму ач кәтти мәктәпкә. Бечарә бала һазир жилтисини
сөрәп өйгә аранла кирип келиду. Өйдә чишлигидәк нәрсә йоқ. Әң ямини һеч
йәрдин бирәр бурда нан тепилип қалар дегән үмүт йоқ…Шуларни дәп келип,
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бовай өткән һәптидики Илахун бовайларниң қаттиқ–қуруқ нәзирини әслиди.
Уларниң чоң оғлидин «қара хәт» кәлгән еди. Нәзиргә Һемит иккиси барди.
Қайташта өй егиси қаттиқ–қуруқ бир нәрсиләрни түгүп бәрди. Шулар билән
Һедил бовайлар гоя һаятини йәнә бир аз күнгә узартивалди.
Бая турупла униң бешиға: «Бәлки йәнә нәзир–чирақлар болуп қалар» дегән
ой ялт қилип қалдидә вә шундақла тезлиқта ғайип болди. Бу ойдин бовай өзи
чөчүп кәтти:
–Сениң ачтин өлмәслигиң үчүн мәлә адәмләрниң өлүп бериши керәкмеди?
Һелиму түгидиғу жуттикиләр? Тфу, қери дәллә! Өл бу күниңдин...Пәйлиңниң
яманлиғидин қарсаң тәккән саңа. Мана диңгарап ялғуз қалдиң. Һәммини ялмап
болдуң, алҗиған қахваш! Тфу!!!
Шундақ дәп тиллиди бовай өзини. Жүрәклири ойнап кәтти. Пичирлап
кимләрниңду роһий хатириси алдида кәчүрүм сориди. Йәнә турупла у икки
һәптә бурун йүз бәргән һелиқи көңүлсиз вақиәниму пәйлиниң яманлиңидин
дәп җориди. У күни йәнә Һемит иккиси аста кочиға чиқиведи. Чиқип төвәнләп
әву Бериз бовайларниң ишигидә өзлирила тохтап қалди–өй егиси ишик алдини
сүпүрүвататти.
– Һә – һә, немә? Немә керәкти сәнләргә? Маң кетип, турма бу йәрдә,–деди Бериз бовай жут яхши билидиған қопаллиғи билән,–гәп қилмиса, күндә мәшәни
айлинип кәтмәйду була...һеч кимниң бекар қалған нени йоқ...Маң, маң кетиш!–
Бовай шундақ дедидә, давузини қаттиқ йепип кирип кәтти. У тәрәптин йоған
төмүр илғирниң егиси охшашла ғәзәплик шириқлиши аңланди.
Һедил бовай қетип турупла қалди. Һемит бовисини пир пеқирап кәтти.
– Җүр, бова, кетәйли, җүр, җүр! – дәтти у бовисиниң қолидин тартип.–
Чапсанирақ кетәйли! Җүгинә, болғина!...Һемит әтрапиға әйминиш билән
қаратти. У балилар аңлап қалмиса, һәммидин Меһрай, Чимәнқизлар көрүп
қалмиса дәп хиҗил еди...Бовай бурулуп маңай девиди, техиму тәмтиләп кәтти.
Қолидики тайиғи, худди қарғу тохудәк, һәр яқни тоқулдитип чоқилашқа башлиди.
–Тов–ва–дәп уһ тартип бир аз маңғандин кейин бовай,–һазир адәм адәмни
хапа қилидиған заманму, һә? Мону Беризниң гепини қара, әстахпирла! Күндә
мәшәдин айлинип кәтмәйсән демәмда? Қачан бу йәргә кәлдуғуй, балам? У
немә дегини? Я–яқ, әтималим, бу мени момийидин күнлисә керәк...Товва!
Шу күни Һедил бовай наһайити хапа болди. У һәммини унтуп, топтоғра
өйигила кәтти. Кәчкичә каңда хиял сүрүп олтарди. Әрваларни бир–бирләп
әсләп чиқти. Турупла униң бу жутни ташлап кәткиси келәтти. Бирақ, нәгә?
Һедил бовай бурған у жутниң әһвали бу жуттин яхшидиму? Уруш вабаси униңға
жуқмеди дәмсән? Шуларни ойлап, әң ахирида униң тақ мошу тирикликниң
өзини бирәтола ташлап кәткүси келәтти...Бирақ, Һемитни қандақ қилмақ? Навада бовай шу ишқа барса, у башқилардинму көрә Һемитниң алдида бир өмүр
кәчүргүсиз намәртлик болмамду...Һә–һә, өлүмниңму өзигә хас әтивари барғу...
Бәзидә мәзмунлуҗ өлүм бемәна һаяттин қиммәт...–Шундақ дәп хуласә қилди
бовай.
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Шу күни Һемит мәктәптин әтигәнирәк қайтти. Өйгә султуюп кирип кәлдидә,
жилтисини супиға қоюп, өзиму шу йәргә лассидә олтарди. Андин ичигә олтиришип кәткән көзлирини бовисиға қадиди. Бовай байиқи роһий тәвриниш,
азаплиниш һәсритидә болуп, техичә ичидә өзини өзи қайивататти. У техиму
кичикләп, техиму бечарилишип кәткәндәк еди.
Бир аздин кейин улар йетилишип өйдин чиқти. Негә, немигә–өзлириму
билмәтти...
Һәр күни адәмләр ат қора йениға жиғилип қалатти. Униң алдидики қери
қарияғачниң йәрни тешип чиққан йоған томурлири үстидә хелигичә олтирип,
андин тарқишип кетәтти. Бүгүнму шундақ болди. Төрт–бәш адәм өз–өзидинла
топлишип қалди. Уларниң егилгән қәддидин җапакәшлиги, чирайидин еғир
турмуш әски намайән. Кийимлириму начар. Көпиниң путида чоруқ...Уруш–
қарақчи алиқачан бу жутниму қеп–ялаңач қилип йешиндүрүвалған еди...
Һедил бовай аста шу йәргә кәлгәндә, улар бүгүн башқичила параң қилип
олтиратти. Болупму мәлидә анда–мунда гезит оқуйдиған Турсун тоқуниң үни
алаһидә аңлинип туратти.
–Мана қара,–дәвататти у. –Мән саңа ейтсамчу, Сталинградта фашист
байриғи өрүлдиму, болди, Берлинда бизниң байриғимиз тикилди дәвә!!!
–Қандақчә, сәвәп?–соратти бирлири.
–Сәвәп шуки, биз әйнә шу йәрдә Гитлерниң чоң илигини чеқивәттуқ.
–Гитлер, Гитлер! Паһ, бу гитләрниң әлимини, һә!–деди кимду бирси әләм
билән чиш арисидин сөзләп.
–Мана қара, –деди йәнә Турсун току,–һәй, учу, әшу Гитлер дегиниң
әхәқләрниң мончисиға бармайдиған немикән өзи...Мән техи уни...
–Мени десә анисиниң йениға барсун,–деди кимду бирси ғәзәп билән.–Мошу
азапларға қойған шу әбләх әмәсму?!
–Дурус! Дурус дәйсән. Пәхри, әшу хумпәрниң касапити.
–Бир әвлия шаирниң тили билән ейтқанда, әгәр қайғу–һәсрәтниң худди отқа
охшаш иси болса, у чағда пүткүл аләмни қараңғулуқ бесип кетәр еди!–деди
аста сөзләп Атил муәллим.
–Наһайити дурус гәп. Паһ–паһ, қалтис дәптекән,–деди йәнә Турсун току гепини мундақ хуласә қилип–Әгәр мениң пәрәзим дурус чиқса, уруш бийил қиш
чиққичә түгәйду!...
–Қандақчә, сәвәп?
–Вай, сәнму шу өмрүңдә гезит оқумай сораверисән.
Қандақчә болатти, бизниңкиләр фашист дегәнни сүрүп селиватиду һазир!
Мана қара, аз күндә бизниң байрақ тақ Берлинниң киндигидә йәлпүлдәйду.
Шуниң билән пүтти, Гитлер капут!
–Ағзиңға яғ–деди нерирақтин гәп тиңшап олтарған Һедил бовай. Шу арида һарву кәлдидә, кишиләр алман–талман шуниңға олтирип нәгиду кетип
қелишти. У йәрдә Һедил бовай билән Һемит иккиси қалди. Улар хелиғичә үнсиз
олтиришти. Һедил бовай әву күнки вақиәдин кейин бирсиниң ишик алдиға бериштин жүрәк алди болуп қалған...
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Йәнә хелә олтарғандин кейин улар аста орнидин турушти. Чүш егилигән
пәйт. Салқин вә һалсиз нурини чечип күн қандақту бир непиз ақ туман ичидин
тухум сериғидәк сарғийип кетип баратти. Бовай җим...Һемит җим...Көктики
күнму җим...Бир аздин кейин коча оттурисида бир–бирини гоя сәндүрүлүп иштирип, бирдә атлап–дәссишип егиз–пәс икки көләңгү кетип бармақта еди. Сус
икки көләңгү... Тақ шу пәйттики өзлириниң пәрәзичә адәм дегичүлигиму йоқ
икки мусапирниң көләңгүси...
Мошу пәйттә Һедил бовайниң Йәргә, Самаға, барлиқ адәмзатқа бирла илтимаси бар еди: «Маңа әмәс, садиғанға кетәйләр, мону нәврәмгә бир парчә нан
бәрсәңлар!!! Мана мону Һемит баламға...»
Мошу пәйттә Һемитму өз ойи билән келивататти.–Униң байқишичә бовиси жирақтин бир нәрсә көрүватқандәк дайим асманға қарап маңатти. Қарғу
адәмләр шундақкәндә дәп ойлатти у. Бирақ һазир бовиси йәргә қарап җим–җит
келивататти. Терә бөки худди аҗримас болуп чаплишип қалған беши саңгилап
инчик бойнидин һазирла үзүлүп чүшүп қалидиғандәк еди. Һемитниң бовисиға
қарап йәнә ичи сирилип, жиғлиғуси келип кәтти...
– Һедилка, һай Һедилка!–туюқсиз кәйни тәрәптин чиққан бу үн һәр иккилисини тәңла тохтитивалди.
– Ким у?–деди Һедил бовай көзлирини чимчиқлитип туруп. Көйнәкчанла
чиққан момай иңишип ишиктин белиғичә көрүнүп туратти.
– Һедилка дәймән, һәй, маяққа мениңлар, маяққа,–деди йәнә момай.
Улар ишиккә йеқинлап кәлди. Иккилисиниң қәдими, худди немә болдекин
дегән мәнада, әйминиш билән ташлинатти. Һемитниң задила у яққа маңғуси
йоқ. Сәвәви бу Меһрайларниң өйи еди... Мүмкин болса, қечип кетишкә тәйяр...
– Җүрүңлар, өйгә кириңлар,–деди момай сол қоли билән ишикни иштирип,
йоған ечип туруп. Улар өйгә киришти. Момай Һемитларни төргә тәклип қилғач,
өзиниң гепини өзи бөлүветип, тинмай сөзләвататти.
– Силәрни деризидин көрүп қалдим, қарисила: Қени, қени Һедилка, нерирақ
өтүп, җайлишип олтарсила, Һемит балам, сәнму шу яққа өт. Мундақ қарисам,
өтүп кетип берипсиләр, бир чинә иссиқ чай ичсун дедим қарисила, Һедилка.
– Рәхмәт. Рәхмәт–дәтти Һедил бовай миннәтдарлиқ билән.
– Вай. Нем дәйдила, Һедилка, түнүгүн әву шәдики чоң қизим алдираш
келип кетиведи. Шу қизим икки тал орус ненидин алғач кәптикә, қарисила.
Силәрни шуниңға еғиз тәгсун дедим. Һедилка. Қени, қәни, жуқури өтсиләра
әнди, жуқури.
– Рәхмәт, Майсәм, рәхмәт–деди бовай йәнә.
– Арилапла силәрни әсләп қоюмән, қарисила. Мошу күнләрдә қандақму
қиливатидуғандай шула десәм, мән йоқ. Угилинип кетимән зади,–дәп давам
қилди Майсәм момай–йә өзәмниң жүгрүп йетип барғидәк чамам болсиғу кашки.
– Рәхмәт қериндишим, рәхмәт. Ай–й, бизниң күнимиз...–дәп тохтап қалди
бовай. Аңғичә Майсәм момай рус ненини әкилип, оттурисидин иккигә
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бөлүп кесиведи. Димаққа башқила бир пурақ келип урулди. Һедил бовай
бармақлирини чиң кириштүрүвелип, қолини тизиға қаттиқ тақап олтиратти. У
шундақ қилмиса, худди қоли өзила нанға кетип қалдиғандәк туюлуп кәтти.
– Бу нан төрт бүҗәклик, созумчақ болидекән–дәтти момай пичақни еливетип.
– Әйнә қараңлар, төрт бүҗәклик, созумчақ болидекәндә һә?–дәтти Һедил
бовай момайниң сөзини орунсизла тәкрарлап сорап.
– Бу ненни қоғун тилғандәк, узун кесип йәйдекән, қарисила, Һедилка,–дәтти
йәнә момай.
– Әйнә қараңлар, қоғун тилғандәк кесип, һә, Майсәм. Буниң пуриғи
башқичилиму немә?–дәтти немә қиларини билмәй олтарған бовай йәнә.
Майсәм момай һеҗирға чай қуйди. Андин нанға тәклип қилди. Бовай
әйминип,өзигә охшаш тәмтиләп титрәп турған қолини нанға сунди. Бир кесим
нанни елип, Һемитқа узатти.
– Өзлири йәвәсила, Һедилка, һуй, мана Һемитқа барғу мәйәдә–деди момай
чай қуюветип.
– Я–бисмилла–деди йәнә бовай, бир чишләм нанни узақтин бери устура
тәгмигән сақал–бурутиниң арисида қалған кәмтүк ағзиға селиветип. Майсәм
момай чай қуюп олтирип йәнә нурғун гәпләрни қилип үлгәрди. Һемит бовисиға
беқип, нанни аз–аздин йәп олтарди. Бир аздин кейин бовай билән момай узақ
параңға чүшүп кәтти. Шу арида таладин кирип кәлгән синипдиши Меһрай
Һемитқа иллиқ күлүмсирәп туруп қелип, андин аста уни нериқи өйгә шәрәт
қилип чақирди.
– Бүгүнму бармамсән мәктәпкә?–деди Меһрай. Дедидә. Җавап күтмәйла
сөзини башқа яққа йөткәп кәтти:
– Һә, растла, мән саңа дәптәр–қериндаш елип қойдум, Һемит–Меһрай чапсанла жилтисини ечип, униңдин йеңи, тутулмиған көк дәптәрни чиқарди. –
Түнүгүн апам елип кәптекән. Мә, мана мәйәгичу пәмиләңни йезип қой, җуму.
Унтима. Болмиса үштүп кетиду. Өкүни Чимәнқизниң үштүп кәттиғу. Биләмсән?
Һә, растла, түнүгүн сени Чимәнқиз сориди...–дәп қошуп қойди андин. Һемитниң
кичиккинә жүриги жиғла қилип қалди... Бир тәрәптин қисилсиму, иккинчи
тәрәптин Чимәнқиз сориди дегән сөз ғәлитә вә иллиқ туюлиду...
Уни һаяҗан оравалди. Шу арида нериқи өйдин Майсәм момайниң:
– Аминәмниң жилиғиму аз қалдиғу дәймән, ай–й, худайимәй–дегән гепи
һашкарә аңланди. Һедил бовайму бир немиләр дегәндәк қиливатиду. Униң
гепиниң ахири аччиқ нидаға охшап кәтти.
– Жут барғу, жит болсиму пуритип қоярмиз, Һедилка. Қойсила, көңүллирини
бузмисила–дәвататти Майсәм момай.
Бир аз вақит өтүп, Һедил бовайлар бу өйдин чирайида қан жүгрәп хелә
көңүллүк чиқишти. Бовайниң тайиғи илгәркидәк тәмтиләп–тенимәй, худди
егиси әмәс, у яхшилап бир тойғандәк, уларниң алдида башқичила тикилдап
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келивататти. Бовай үчүн әң муһими – Һемит бүгүн ач қалмиди. Шуниңға миң
қатлиқ шүкри! Һемит үчүн чоң хошаллиқ–бовисиниң көңли көтирилип қалған
еди. Майсәм момайға миң–миң тәшәккүр!
–Я–яқ, балам, биз ачтин өлмәймиз!–дәп келивататти бовай–задила өлмәймиз.
Садиған кетәй жут барки, һеч қачан бизни йәрдә қоймайду.–Һәммила адәмләр
әву қизғанчуқ Бәриз дөйүз әмәстә...дәп роһлинип сөзләп келивататти бовай–
Һелиқи вақта Музәпәр дегәндәк, йәнә сәл чидап турсақ ғалибийәтму келиду.
Байила өзәңму аңлидиңғу, балам, хәхләрму у күнгә аз қалди, дейишиватиду.
Һә, мана шу чағда мән сени Ғалибийәткә, худди дадаң Меҗитқа тапшурғандәк,
тапшуримән. Һәй, ғалибийәт, маңа қара дәймән шу чағда, Мән бу ялғузумни
түңмәнниң норидин пүтүн елип чиқтим. Көзүмниң қарчуғидәк сақлидим.
Ғалибийәт. Бу балам әнди саңа аманәт. Иш қилип, бу ялғузумни тенитип
қоймисаңла болди. Өзәң билисән, мениңсиз күни тәсқу бу шор пешаниниң.
Һә–һә, яхши қара. Мениң орнумда қара! Мана шундақ дәймән Ғалибийәткә!
Ей–й, балам, униңдин башқа мениңдә немә қилған арман дәйсән.
Бовайниң сөзлири җанлиқ–җараңлиқ. Тетик вә ениқ. Бовисиға бойлап
қарап–қарап қоюп Һемитму наһайити хошал келивататти. У һазир бовисини
өйигә апирип қоюп, Меһрай бәргән мону дәптәргә алдиримай. Йоған һәрипләр
билән чирайлиқ қилип исим–фамилиясини йезип қоймақчи. Үчинчи синип
оқуғучиси Зулияров Һемит Меҗит оғли дәп язмақчи. Андин кейин мәктәптики
әву Муса, Әхмәтләр заңлиқ қилип көрсун қени. Оғурлап бақсун бу дәптәрни...
Һемит ичидә шундақ дәп, техичә яғач һидди келип турған қолтуғидики дәптәргә
йенип–йенип қарап қоятти...
Ишик түвини бир нәрсә тимақлири билән қаттиқ морлиғандәк қилип қалди.
Даланниң илғуриму йоқ сунуқ ишиги ечилип кетип, тақла, йепилди. Һемит
очаққа йәнә икки тал тезәк ташлаветип, у тәрәпкә бепәрва қарап қойди.
–Ө–һә, өһә–дәп йөтәлди Һедил бовай мәйдиси қирилип – Һемит, техи
ятмидиңма? Ятсаң, балам,–деди андин худди жиға арилаш, – мәйкә, мәйәгә
келип ят...
Һемит унчуқмиди. Бовиси бир аз пичирлап яттидә, җим болуп қалди. Униң
үнини талада һулап–ушқетип, бара–бара күчийиватқан шувурған аңлатмиди.
Даланниң ишиги ғич қилип ечилип, йәнә қаттиқ йепилди...
Һә, тәбиәт бүгүн қәһридин қайтар әмәс. Мону қара түнгә оралған асман
гүмбизи астида һаятлиқ дегән тохтап қалғандәк. Пәқәт қаттиқ боран вә аччиқ
соғ, аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
V
Февральниң иккинчи йерими башланди. Бирақ қар шу пети ятиду. Соғ қайтар
әмәс. Мундақ болса, бийил қишниң созулуп кетидиған түри бар. Кочиларда,
илгәркидәкла, адәмләр қариси йоқниң орнида. Бәзи сәһәрдә Қаһар атчиниң ат
қора тәрәпкә қарап ғичирлитип дәссәп кетип барғини көрүниду. Униң ағзидин
көк тамакисиниң исидин бурун соғниң һори пуқурап чиқип туратти. Бәзидә у
чип тохтап, сәл иңишқан пети раса бир қақиливалаттидә, андин у яқ–бу яққа
қия қарап қоюп, йәнә илгириләп кетәтти. Кочида башқа җан йоқ.
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Шу күнләрдә һәр әтигәнлиги Һедил бовайлар қазанда дағ суни қайнитип
қоюп, очақ алдида яки қанда олтиратти. Өй ичини һо қаплап кетәтти. Нәмдин
техиму қаңшип кәткән кансиқ пурақ булуң–булуңларда тинип–уюп, там–
торусларға чаплишип қалғандәк еди. Димақни қирип көңүлни ғәш қилатти. Бу
йоқсизчилиқ пуриғи. Шуңлашқа аччиқ…
Өй ичидә гөрстан җимлиғи. Бовай өз хияли билән. Һемитму шу. Бәзидә
у булуңларға тәкши қарап қоятти–һеч немә йоқ. Яздики тулум чашқанму
көрүнмәйду. Һемитниң пәризичә. У бовисиниң һелиқи күнки аччиғидин яман
қорқуп кетип, жирақ бир яққа қечип кәтсә керәк. Йоқ…
Бүгүн әтигәндә Һемит әву күни Меһрай бәргән дәптәргә немиләрниму йезип–сизип олтиратти. Униң бүгүн мәктәпкә бериши керәк еди. Қайси күни
тумуқап келип, икки–үч күн бармиведи.
Шу арида һойла тәрәп дүкүрләп, атлиқ бирси киргәндәк қилди. Диң тиңшап
қалған Һедил бовайниң жүриги ойнап кәтти. Узақ болуведи бу һойлиға
адәмләрниң аяқ басмиғиниға. Булту Амининң қирқидин кейин һеч ким кирмиди. Мундақ күнләрдә, худди яғсирап кәткән қазандәк. Адәмсирап кәткән
һойлиға туюқсиз бирсиниң кирип келишиму әвзәлкәнла зади…
–Һемит балам, нәдисән? Көзүң иштикқу. Қариғина, балам, бирси кәлдиму
немә?–деди бовай һаяҗан билән орнидин турушқа тайин тепип. Аңғичә атлиқ
адәм деризигә йеқин келип, қамчисиниң сепии билән әйнәкни чәкти:
–Һедилка, һай Һедилка!
–Ким у, балам, ким. Қариғина, чақириватидиғу.
–Үсүп чоң дадамғу, әву кала бақидиғанчу–деди Һемит деризидин бойлап
йеқин кәлди.
–Болди, ака, алдираймән–деди егәрдин еңишип қарап Үсүп падичи. –Әву
Тудиханниң оғли Музәпәрдин хәвәр кәптекән. Шуни саңа аңлитип қояй дәп.
Бопту әмсә…
–Һой, өйгә кирмәй кетәмсән? Қуруқ чай болсима…Немә хәвәркән у,
ухмидиңму?–дәп алдираш сориди бовай.
–Ай–й, ака, немә хәвәрди, барғанда өзәң билисән–деди Үсүп падичи вә етини чиң девитип чапсанла һойлидин чиқип кәтти.
…Жиға садаси гоя жирақтинла Һедил бовайларниң алдиға жүгрәп чиқти.
–Бу немә? Һәй, балам, бу немә?–Бовай асманға көз тиккән пети өй тәрәпкә
қулақ йеқип, асталап меңип тохтап қалди. Һемитму шу. У немидинму
қорқуватқандәк еди.
–Бу қандақ болғини, һә! Музәпәр…Бу қәдимки бизни сәл чидап туруңлар
дәп ейтип қоюп кәткән Музәпәрма?! Һой, тохта, балам, тохта, ундақ әмәсту?
Йә шундақму? Һой...Бовай бир җайда худди мүнгүзигә таш тәккән җанивардәк
пеқирап кетип, шундақ дәвататти.
...Өйдә бәш–он адәм олтиратти. Йеза һакими Мерхан аниму шу йәрдә
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екән. Киму җүдәп, қарийип кетипту. Һедил бовай авайлап босуға атлап кирип
кәлгәндә, өзидин бетәр дәртмәнни көрүп Тудихан аниниң зарлишини дәң...У
кичиккинә бешини аранла тутуп турған җүдәң бойниға есилип жиғлиғанда,
бечарә бовай өзини туталмай қалди.
– Сәвир, Тудихан, сәвир–дәтти, бирақ өзи сәвир қилалматти.
– Өзиңизни аяң, Тудихан–дәтти, бирақ өзини қандақ аяшни билмәтти...
– Отқа салсам көйәмду бу дәрт, суға салсам ақамду?..Қайси оқтин
лачинимниң ағзидин қан аққанду? Он гүлүңниң бири техи ечилмиған ай
чеғин, туяқлириң техи убдан қатмиғанғу, тайчиғим...Аһ–аһ–аһ! Қәйәрләрдә
қалдиң ялғуз, қәйәрдин сени издәйкин? Су тегигә сүнгәйму йә қанғирип көккә
чиқайму? Өрүлгән тағ, көйгән отқа дәртлик бешим тиқайму? Аһ, ялғузум,
қайрилдиғу, сундиғу бу қанитим! Кәттиң, балам Музәпирим, униңсизма яра
дилимни қанитип. Аһ–аһ–аһ! Қандақ қилай җеним балам?! Қандақ қилай, һәй
жутум? Қандақ қилай, Һедилка?!
Тудихан аниниң жиғисиға чидап болматти. Мерхан ана яғлиқ учини көзигә
тутуп ичи–ичидин өпкидәтти. Башлири чөкүп кәткән бовайларниң сақаллири
етигидә нәмлишип ятатти...
Һедил бовай үчүн әзәлдин қараңғу бу дуния техиму қарийип, техиму тарийип кәткәндәк еди... Шу арида:
– Қандақ қилай, Һемит балам! Нәгә апирай бу дәртни–дегән Тудихан аниниң
һалсиз үни аранла аңландидә, жиғиси астилап берип тохтиди. Тоғриси, жиғлап
һерип кәткән униң бу нидаси бир тал һәсрәт тамчисиға айлинип, чоң җудалиқ
бәргидин йәргә аста үзилип чүшүп кәткәндәк туюлди. Һемит очақ алдида, супида олтиратти. Кона терә җүгисиниң тик яқисиға беши чөкүп, пәқәт икки
қулиғи диңғийип көрүнүп туратти. Баятин аранла олтарған у Тудихан аниниң
мону гепидин кейин бирдинла өпкидәп кәтти. Андин өзини басалмай, пүтүн
вуҗуди титрәп жиғлашқа башлиди.
– Һой, балам, сән немә болдуң? Қой, жиғлима...
– Һемит, балам, ундақ қилма, айнип кетәй, қой...
– Бир йериң ағриватамду йә?!!
Чоңлар әнди тәәҗүп билән тиңшап келишти...
Һемитниң жиғиси–әсли Тудихан аниниң жиғисиниң давами еди. У қошақсиз,
лекин, саз охшаш, сирлиқ еди.
Униң жиғиси–Музәпәр охшаш миллионлиған шеһитләрниң роһий хатирисигә
баш егиш, шуларни йоқлаш еди. Өзи кәби миллионлиған житимларниң зари
еди.
Униң жиғиси–еқиллиқ инсанниң еқилсиз иши–урушқа қарши иссиян еди.
Уруш хумарларға болған наразилиқ, шикайәт, һәтта қарғиш еди!
Униң жиғиси–момиси, аниси Аминә, атиси Меҗитни кинәш еди...
Әң ахирида, униң жиғиси–қарғу бовиси иккисиниң мону еғир күнлири еди...
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Һемит, худди ялғуз олтарғандәк, узақ жиғлиди. Уни тохтитиш мүмкин
болмиди. Ундақ қилиш униң өзиниңму мәйли әмәстәк еди. Мана жиғлиғуси
кәлдидә, жиғлиди...У жиға йәнә бир көксидики дәрт–әләмләр булиғи тешип,
партлап кәтти, халас...
Бир чағда Мерхан ана Һемитниң йениға келип чөктидә, уни қучиғиға
олтарғузди. Яғлиғи билән униң қизирип кәткән көзлирини гоя яш сәлкини йол
селип аққан җүдәң йүзини сүртүшкә башлиди. Пәқәт гәп қилмиди. Башқиларму
ойчан үнсиз олтиратти. Еғир җимлиқни Һемитниң аста, лекин наһайити улуқ–
кичик тинишла бузуп туратти.
Һә, конилар бекар демәйду: житимниң жиғиси–аччиқ жиға...
Өгүни Тудихан ана анда–мунда жит пуритип үч–төрт қерини чақирди.
Униңға Һедил бовайму кәлди. Адәттикидәк, алдиримай кәчләп қайтти. Һемит
иккиси мәлә оттурисидики мал қораси алдидин өтүп берип, шу йәрдә мозай
баққучи Закир билән Мүсрәт рәисниң арисида болуватқан ғәлитидә параңни
аңлап қалди. Закир рәисниң бир у тәрипигә, бир бу тәрипигә өтүп чапсан–чапсан сөзләвататти. Униң һодуқушида қорқуш аламитиму сезилип туратти. Бовай
у гәпләрни қулақ түрүп аңлиди. Бирақ анчә етивар бәрмиди. Аридин бир аз күн
өтүп, у гәпләрни өз пети йәнә бир әсләйдиғинини, һәтта шу гәпләр униң ахир–
ақивәттики тәғдири болуп қалидиғанлиғини нәдин билсун бечарә бовай...
VI
Һемит мәктәпкә бир аз кечикип кәлди. Атил муәллим йеңила дәрисни
башлаптекән. (Әсли у Адил Ниязов еди, мәлидикиләр қандақту Атил муәллим
дәп атишип кәткән).
Әйнә шу Атил муәллим йеңи география дәрисини башлап, тахтиға қарап
қайсиду бир дәрия–көлләр һәққидә сөзләветиптекән.
–Мана бу дәрия, балилар, өзиниң узунлуғи бойичә дунияда үчинчи орунни
егиләйду. Әнди, мону көл болса...
Шу чағда ишик ғич қилип ечилдидә, бир қолида жилтиси, бир қолида бөки–
Һемит султуюп кирип кәлди.
–Муәллим, муәллим, Һемит кәлди!–дәп тәңла вақиришип хошал болушуп
кәтти алдиңқи партида олтарған Меһрай билән Чимәнқиз.
–Во–о, муәллим, Һемит тиләмчи кәпту,–дәвәтти шу чағда кәйнидики партида олтарған Муса. Нерисида бирлири қаһқаһлап күлүшүп кәтти.
Һемит ишик түвидә, худди туюқсиз гәҗгисигә сойла тәккәндәк, чөкүп
пүклинип туруп қалди. Көзигә лиққидә яш кәлди. Һәтта шу йәргила жиқилип
чүшкили тас–тасла қалди. Аңғичә униң көзлири қараңғулушуп, балиларниң өз
ара вақиришиватқинини бир аңлап, бир аңлиматти:
–Мону сараңниң дегинини қараң, муәллим–дәвататти орнидин туруп кәткән
Меһрай кәйнидики балиларни җонуп.
–Яхши бала болса, шундақ дәмду? Оқуғучи әмәс, хулиган бу, муәллим!–
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дәвататти техиму җәһли чиққан Чимәнқиз. Әву балиларму бош кәлмәй,
вақиришатти.
– Ялғанму, тиләмчиғу?
– Әмәс!
– Тиләмчи!
– Әмәс!
– Тиләмчи!
– Әмәс! Әмәс! Әмәс!
Һемит кәйнигә бурулуп, сәнтүрлүп берип ишиккә урулдидә, бар күчини
жиғип, жүгрәп чиқип кәтти. Кәйнидин тәңла етилип Меһрай билән Чимәнқиз
чиқти. Тахта йенида гепиниң давами техичә тили учида турған Атил муәллим
чақмақ иштиклигидә йүз бәргән бу вақиәгә бирәр нәрсә дәпму үлгирмиди.
Пәқәт қизлар жүгришип чиқип кәткәндин кейин деризигә йеқин келип, бой
созуп һойлиға қариди. Қизлар соғда ишик түвидә тохтап қалди, әтималим,
у тәрәптин көрүнди. Һемит болса жилтиси тизиға қанқип–урулуп, донулдап
жүгрәп кетип баратти. Сол қолидики бөкини пат–патла үзигә апиратти. У
жиғлап кетип баратти...
...Һә, у яш асан тохтимиди. Узаққа созулди. Униң давами мана һазирму, йерим түндә, чоғниң шолисида худди қизил қанға айлинип, техичә тамчилимақта
еди...
Һемит шу вақиәдин кейин мәктәпкә бармиди. Бүгүн бәш күн болди, өйдин
чиқмиди. Техиму җүдәп, көзлири пақирап, отуқуп ишишқа башлиди. Бир
тәрәптин ачлиқ...Ачлиқтинму–гәпләр аччиқ...
...Әйнә шу чағда у мәктәпкә тухум пиширип апиридиған момисини әсләтти.
Сеғинатти:
Һазир, мана мошу анда, момиси өзила кәлсә болатти, һал сорап кәлсә болатти, пәқәтла һал сорап...
Хелә күндин бери Һедил бовайму сунтахта болуп түгишип кәтти. У
нәврисини бәзләп, дуниядики әң яхши гәпләрни қилип көрди:
–Балиғу улар, балам. Немини чүшиниду дәйсән уларни. Ойнапла дәп қойған
болғиди, айлинип кетәй. Қой, ундақ қилма. Рәнҗимә, балам. Жиғлима–дәтти
бовай Һемитниң баш–көзини сийпап.–Аз қалдиғу, җеним балам, аз қалди. Сәл
чидап турсақ, бу күнләрмә унтулуп кетәр. Чидап туруңлар, дегән әмәсмеди
һелиқи вақта рәһмәтлик Музәпәр...Чидайли, ғуличи кетип, ғеричи қалди, чидайли–дәтти йәнә бовай хелә җим олтарғандин кейин,–жут барғу, бизгә чүшлүк
рисқа тепилип қалар. Җүр, бир айлинип келәйли. Андин кейин сән мәктивиңгә
бар, оқушуңдин қалма, балам...
Бирақ Һемит мутләс көнмиди. Униң бу қәтъийлигидин бовай үчүн қандақту
бир еғир ақивәт шәписи келәтти–бала өзини өзи өлүмгә һөкүм қилғандәк еди...
Бая, чүштин кейин, Һедил бовай ахирқи қетим нәвриси билән сөзлишип
көрди.
– Балам,–деди у икки көзи торусқа қадилип, иңигини алқиниға титрәп
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олтарған пети–өзимиз бармисақ, ким бизниң алдимизға келиду. Ай–й, ачтин
өлүватқанлар қанчә? Ишип кәткәнләрчу техи. Җүр, балам, кийин, әң болмиса
бирәр өйгә кирип параң сеп олтирип сиқармиз...Шуму мәдәт...
Һемит унчуқмиди. Бовай аста тиңшап көрүведи, у теч жиғлаветипту. У бовисини аятти, униң сөзини йәрдә қойғуси кәлмәтти. Бирақ техичила униң қулақ
түвидә әву күнки гәпләр ениқ аңлинип туратти:
– Ялғанму, тиләмчиғу!–дәтти балилар.
– Әмәс!–дәтти қизлар.
– Тиләмчи!
– Әмәс!
– Тиләмчи!
– Әмәс! Әмәс! Әмәс!
...
Һемит йеңи билән көзини сүртүп қоюп, бая өзи елип киргән тезәкләрни
очаққа селишқа башлиди.
– Муштақ олтиримизму, балам?!–деди узақ хиялдин аста баш көтәргән бовиси.
– Өлсәм, өләй, һеч яққа бармаймән, бова!..–Бу Һемитниң ахирқи сөзи еди.
Бовай чүшәндики, әнди сайи–сулаңниң һәммиси бекар, Һемит, бәри бир, дегинидин қайтмайду. Бовай, иңигини қош тизиға тирәп, йәнә хелә олтарғандин
кейин өзиниң ятқуси келип қалдиму яки илаҗисизлиқ кәйнигә иштирип
өрүвәттиму, иш қилип, шу йәргила киңғийип ятти. Узаққичә өйниң зәй арилап
қансиқ пуриғини чоңқур ичигә тартип қоюп, гәп қилмай ятти. Сәл көтирилип–
чүшүп турған қуруқ көксини демисә, мошу тапта униң өлүк яки тириклигиниму айриш тәс.
Һәр һалда бовай тирик еди. У шу ятқан пети ачтин өлмәсликниң һәммә
илаҗисини ойлавататти. Очуқтин очуқ көрүнүп келип, ишик–деризидин марап
турған әҗәлдин Һемитни қутулдуруп қелишниң амалини издәп тапалмай аварә
еди. Бир чағда әву күни қора алдида Мусрәт рәис билән мозай баққучи Закир
иккисиниң париңи туюқсизда есиға келип қалди. Бовай шу чағда, уларниң гепини әйни өз пети есиға кәлтүрмәкчи болди. Немә дейишиведи шу чағда улар?
– Билмәймән,–дәвататти Закир алдираш сөзләп,–билмәймән, әтигән қарисам,
дардийип қетип қапту, шу!
– Қетип қапту, қетип қапту–деди рәис ғәзәплинип.–Қараш керәкти.
Иссиғирақ тутқан болсаң, қатматти. Мошу күнләрдә колхоз мелини өлтәргиниң
үчүн биләмсән, сени немә қилиду? Сотлайду! Атиду!
– Һә!–чөчүп кәтти Закир, андин рәисни пир пеқирап ялвуруш билән нурғун
нәрсиләрни дәвататти.–Кечә–күндүз яхши қараватимәнғу, ака, беқиватимәнғу.
Ишәнмисәң, хәхләрдин сорап бақ...Өзиң үч–төрт күндин бери ичи сүрүп
жүрәтти...Мән қандақ қилимән, ака, мениңдә немә гуна?
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– Қайси мозайди у?–сориди рәис.
– Һелиқичу, әвучу, әву күни туғулған һелиқи ала мозай. Шу өлүп қапту,
Мүсрәтка!Әнди немә қилимиз уни?
Немә қилаттиң қораниң кәйнидики ориға көмүп ташлаңлар деди рәис етиға
миниветип,–бирә кесили болса, жуқмусун йәнә, хәх аран жүргәндә...
Мана шундақ дейишиведи улар. Һедил бовай буни у тәрәптин келиветип очуқ аңливеди. Ядида яхши сақлинип қапту. Әнди униң хияли шу параң
әтрапидин нери кәтмиди. Буму униң ахирқи қарари, ахирқа үмүти болуп қалди.
Башқа амал йоқ. Немә болса шу болсун... Бәри бир тириклик әла...Һәммигә дава
керәк. Демәк, тирикликкиму сәвәп керәк. Мана шундин кейинла бовай бүгүн
кечә һава райиниң мошундақ болушини тиливеди...Һазирму шу ойда ятиду.
...Һойлида йәнә, худди тала мөшүклири қоғшилип–чекиришип далаңға кирип кәткәндәк қилип қалди. Далан ишиги қаттиқ ечилип кетип, тақла қилип
йепилди.
– Һемит, техи ятмидиңма, балам?–Каң тәрәптин бовайниң тутуқ, байиқи
мәйүс үни аңланди йәнә.–Ай–ай, әтигәнирәк ятсаң балам, мәйәгә кәл, мениң
йенимда ят.
Һемит унчуқмиди. Манта очақ теч. Өй ичи тум қараңғу, қансиқ, зәй.
Қәбирстан җимлиғи. Пәқәт талани тиңшаш дәһшәтлик.
Һә, тәбиәт бүгүн қәһридин қайтар әмәс. Мону асман гүмбизи астидики
барлиқ һаятлиқ тохтап қалғандәк. Пәқәт қаттиқ боран вә аччиқ соғ, аччиқ соғ
вә қаттиқ боран...
VII
Хелидин кейин, йерим түндә бовай баш көтирип, зоңзийип олтарди. Андин
боран техичә қарни шаплақ қилип уруватқан деризигә–қилвә тәрәпкә бурулди. Җим–җитлиқ. Сол тәрәпни, һәр еһтималға қарши, йәнә бир сийпап қойди.
Һемит йоқ. Демәк, уму баятин очақтики от билән тәңла көйүп, ахирида тәңла
өчүп мантида ухлап қапту...
«Еһ, яратқан егәм–дәп пичирлиди бовай қадақ алиқанлирини түклүк үзигә
апирип шу чағда. –Бу ишимни рава көрәмсән, көрмәмсән–ихтияр өзәңдә. Навада рава көрмисәң, маңа әң қаттиқ җазаңни беривәр–хала, бейишиңға тик, хала,
дозиғиңға пеқиртип ташла...мениң үчүн бәри бир. Мән яшарини яшап болған
адәммән...Һә, әсли сән мени қилчә айимидиң, өзәмни аяш–мениң қолумдин
кәлмиди. Ахирида мана қалған күнүм, яратқан егәм. Һәр һалда әшу ялғузум
үчүн йәнә бир аз яшишим керәк. Уни бүгүн–әтә келидиған яхши күнләргә
йәткүзүп қоюшим зөрүр. Шундақ қилмисам, һәтта өлүп қалсам икки көзүм
очуқ туруши сөзсиз. Демәк, гөрүмдиму теч яталмаймән...
Мана һазир бәндәң үчүн бәднәм бир ишқа, паскина бир ишқа барғиливатимән.
Униң сәвәвини өзәң билисән. Қени, ахирқи қетим бир рәһим қил, мәдәт бәр,
йөләкчәм бол, яратқан егәм...»
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Бовай бөкини сәл түзәп қойди. Чоруғиниң боқушлирини тартип белидики лата потисиниму чиңитип қойдидә, аста нәпәсини ичигә чоңқур тартип босуға тәрәпкә өмүләп маңди. Униң әндики ғеми–қараңғуда тегип кетип
Һемитни ойғитивалмиса болатти. Ишик түвидә. Манта очақниң булуңида палта болидиған. Әң авал шуни қолға елиш керәк. У өз орнида болса болаттиғу
техи. Әгәр Һемит уни башқа яққа еливәткән болсичу. У чағда ишниң насирға
чапқини–уни издәп тепиш тәс.
Каңдин босуғиға йетип кәлгичә бовай хелә тәшвишни баштин кәчүрди. Һә,
қирсиқлиқ чаплашса,һаятта һәр бир қәдәмниң өзи дозақ...Бовай аста өмүләп
келип, очақ алдини тиңшиди: Һемит қиңғийип гирвәккә бешини қойған пети
пушулдап ухлавататти. У андин наһайити еһтияҗлиқ билән сәл нерә чүшүп
палтини издиди. Мана, яхши, дегән билән, палта орнида екән. Әнди ишикни
аста ечип, туйғузмай чиқип кетиш керәк. Шу пәйттә Һемит мидирлиғандәк
қилип қалди. Һедил бовай демини ичигә тартип икки пүклинип қорулуп туруп
қалди. Һемит калпуклирини тамчип қоюп, йәнә уйқиға кәтти. Бовай аста ишикни ачти вә чапсанла чиқип, тириқлатмай йепип қойди.
Сиртта һәқиқәтән тәбиәт дәһшити әшу петичә чәктин ашқан еди. Һойлиға
чиқар–чиқмайла аччиқ боран шундақ ғәзәп билән үзигә урдики, у әндикип,
нәпәс алалмай қалди. Шамал бөкини учирип кәткили тас қалди. Бовай тохтап
қелип, бир қоли билән яғақ бөкини чөкирип бесип–бесип қойди. Шундин кейин
қәддини боранға қадап туруп дәсләпки қәдимини күчәкәп ташлиди. Бисмилла!
Бир аздин кейин әшу чәттики өйдин мәлә ичигә бирдә өзини боранға қарши
тик туруп, бирдә сәл йеничә болуп тәмтиләп келиватқан бу қарғу адәмни һеч
ким көрмиди, әлвәттә. Бовайғиму шу керәк едиғу...У тенимәй уттур келивататти. Сәвәви. Униң икки көзи кор болған билән көңүл көзи очуқ вә рошән
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еди. У худди кечиси ойғақ йетип, көзи жумуқ болсиму һәммини ениқ тәсәввур
қиливатқан адәмдәк. Әтрапни очуқ көрүп келивататти. Пүтүн өмри мошу кочида өткәчкә, униң һәр бир таш–даңгилидин ойман–дөңигичә яхши мәлум еди.
Мана, өйдин чиқип оңға бурулғанда кона чолақ там, униң йенидин өтидиған
йол уттур яғач–теши тошулуп болған кона мечитқа апириду. У йәрдин солға
бурулуп, икки йүз қәдәмчә маңғандин кейин адәмләр қишниң күни мал
суғиридиған чоң көл. Шу көлни яқилап яки униң үсти билән меңип өтүп, оңға
айланғанда, уттур ашлиқ қоймисиға тақишиду. Униң кәйнидә мозай қораси.
Қораниң кәйнидә тәхминән икки йүз метрчә нерида бир җай бар. Бовайниң нишани–шу җай. Бовай шу җайға үмүт билән кетип бариду, бирақ уни шу сирлиқ
җайда үмүт болуп көрүнүп әҗәл күтүп турамду–һазирға намәлум...
Чоң көлгә йәткәндә бовай қаттиқ путлишип кәтти. Шу йәрдә үч–төрт қәдәм
алдиға иңишип–сәнтүрүлүп, жиқилип чүшкили тас қалғанда қолидики палта
учуп кәтти. Палта музға тейилип берип, немигиду тақла қилип тәгдидә, тохтап
қалди. Бовай оң путиниң ағришиға қаримай. Өзини шу тәрәпкә атти. Палтидин
айрилиш–ишниң пүткини еди. Һазир барлиқ үмүт әшу палтида, палтиниң иштик бисида еди...
Бовай муз үстидә төрт путлап пеқирап, өмүләп хелә жүрүп қалди. Тайиғи
билән әтрапни чоқатти, бармақлири билән музни сипатти. Шувурған музда тейилип ойнавататти. Ойнап, виҗилдап пеқирап, бовайни қийнатти. Шүкри дегән
билән, палта нерида ятқан бир парчә музға тирилип тохтап қапту. У титрәк
қоллири билән палтини чиң тутувалдидә, илгириләп кәтти.
Бовай пат–патла тохтап, әтрапни тиңшатти: һеч ким йоқту? Йоқ, һеч ким
йоқ. Мәлә җим. Һәтта сегәк иштларму бу дәһшәтлик түндә җан қачуруп теч
йетивалса керәк. Шамал техичила қаттиқ чиқиватиду, аччиқ чиқиватиду. Түн
пәрдиси үстигә тәкши йепилған мәлә һәтта ойғақ болсиму, баш көтиридиғандәк
әмәс...
«Һә, аз қапту.–деди бовай ашлиқ қоймисиниң ахирқи дохмушини сийпап кетип берип.–Аз қапту...Һазир өйгә баримәндә. Таң атқичә һәммини раслап қойимән. Җеним балам һеч немини сәзмәйла қалсун. Әтигәнликкә бирла
көрсун. Бәлки, бир хошал болуп қалар, һә...»
Бая өйидин иссиқ чиқип, бирдин нәм тартишқа башлиған чоруғи әнди совуп, дардийип қетишқа башлиди. Титрәк тән–тенигә тарап кетип баратти. Бовай немидинму қаттиқ сәскәнгәндәк болди. Лекин байиқи аз қалған үмүт уни
қиздуруп келивататти. Шуңлашқа у өзини худди һеч немә болмиғандәк һис
қилишқа тиришип, йәнә илгирилиди.
Бовай һаятида нурғун йолни бесип өтти. Лекин һеч бир йол мунчилик
узун сезилмеведи. Қанчә вақит болди өйдин чиққили? Техичила түгимәйдиғу
бу йол? Немә дегән мүшкүл. Қарлиқ мусапә еди?! Униң кәйнидә худди чигиш кирип кәткән ағамчидәк, қалаймиқан нурғун из қалди. У һаятида нурғун
кечиләрни узақ йолларда қонуп қелипму өткүзгән еди. Лекин һеч бир кечә бу
қәдәр дәһшәтлик әмәс еди. Кечә әмәс, дозаққу бу?!

№3/5/2014

85

Бовай убданла музлап–титрәшкә башлиди. Турупла у қорқуш һәсритигә
чүшүп қалди. Алдидики үмүт йеқину, амма қайтип өйгә йетивелиш үмүт
жирақлап кетип баратти. Бир чағда бовайниң путиға қаттиқ бир нәрсә тәккәндәк
қилди. Тохтап, аста иңишип, уни қолға алди. Устихан. Йоған устихан. Күн очуқ
күнлири бу әтраптин у йәр–бу йәрдә пақирап ятқан устиханларни көрүшкә болатти. Әтималим, у көмүлгән малларни татлап–колап чиқирип иштлар ғаҗилап
ташлавәткән устиханлар болуш керәк. Немила болса, Һедил бовай ахири дегән
җайға йетип кәпту...Әндичу?
Бовай әнди шу әтрапни пеқирашқа башлиди. Тайиғи билән һәр йәрни кочилап қоюп, зоңзийип олтираттидә, бармақлирини қар астидик топиға патуруп
көрәтти. Тописи юмшақму? Яқ, муздәк қетип қапту. У нерирақта өтүп йәнә
бир чокчийип турған йәрни татлашқа башлиди. Шу пәйттә бөриму, иштму,
намәлум, әйтәвир бир нәрсә әшу йәрдин еринчәклик билән орнидин туруп,
нерирақ берип худди рәнҗиш билән бурулуп қариди. Бовай уни сәзмиди. У
бара–бара илдам һәрикәт қилип, һәр йәрни бир сийпап көрүп жүрәтти. Шу
пәйттә у қарда төрт путлап өмүләп әмәс, гоя суда икки қоллап үзүп жүргәндәк
еди. У дөңдин–бу дөңгә бу дөңдин йәнә нериға җәйнәгдәп–тизлап баратти вә
қар астини кочилашқа башлатти. Мошу йәрму? Әмәс...Бәлки, у тәрәптиду? У
йәнә илгириләтти. Төрт путлап силҗатти. Мәшәдиму? Әмәс...Мону қар астидиму? Әмәс...
Аридин хелә вақит өтти. Бовай наһайити чапсан һәрикәт қилди. У пәрәзидә
қол астидики нәрсини тапалмайватқандәк еди. Шуңлашқа җан–тени билән
қарни татлатти. Тимақлири қамап, кейин қанап кәткәндәк туюлди. Бирақ аққан
қан йоқ. Һәммиси–бармақлири, алиқанлири яғачтәк кетип қалған еди.
Ахирида бовай шамал қарни учартип ялап, үсти сәл ечилип қалған догиға
келип қалди. Палта билән чепип көрүведи, топиниң тегиму юмшақла еди.
Мана мәшә!–дәвәтти бовай ишәшлик. Андин яғичини нери қоюп тизлинип
олтардидә, икки қоллап топини чепишқа башлиди. Бар күчи билән чапти. Алман–талман вә алдираш чепишқа башлиди.
– Бирла ямпиши йетәтти–дәтти у өзи–өзигә–бирла ямпиши...
Бовай хелиғичә чапти бу йәрни. Чеккисидин соғ тәр чиқип кәтти. Кейин
у тәр муз болуп қетишқа башлиди. Сақал бурутини аппақ қру бағлап, ялаң
төшигә қар кирип кәткән еди. Бовай палтини чәткә қоюп, хелә қоландиму дегән
ойда алдини сийпап көрди–һеч немә коланмапту, дога шу пети туриду. Баятин
немә қилдим, дәп һәйран болди бовайға жиға ямашти. Әшу догини бағриға
бесип, өпкидәп хелә йетип қалди. Кейин йенип турғуси кәлмәй, вижилдиған
боран, аччиқ, ушқетип келип тарсилдап бешиға тегиватқан қар учқунлирини
бир сезип, бир сәзмәй, мошундақ ятқуси келип қалди. Униң бөкини бая палта чепиватқанда шамал жулуп апқечип кәткән еди. Бовай уни сәзмиди. Пәқәт
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һазирла у ялаңпаштақ ятқинини туйди. Ориниң у тәрипидин байиқи бөригә
охшайдиған нәрсә төрт путини керип сәл чөкүп. Бой созуп қарап туратти.
...Жирақ упуқ арисидин қоллирини пулаңлитип Һемит жүгрәп келивататти.
У йәрдә әмәс, булутлар ариси билән худди дәрияда көчкән парчә–парчә музларни дәссәп–сәкрәп келиватқандәк еди... Униң пақирап қалған көзлири чаниғидин
чиқип. Төрт тәрәпкә алақ–жулуқ қаратти. Җениниң баричә алиқинини ағзиға
қилип вақиратти. Чирайида қоқуш аламәтлири...
– Һе–м–и–ит! –дәп вақириди бовай қолини егиз көтирип. Лекин өз үнини өзи
аңлиматти. Көтирилгән қолму йоқ, у қарға тирилип қалған сақаллиқ иңигиниң
астида һәрикәтсиз ятатти.
Бир дәқиққә бовай йәнә шундақ тәсәввур қилди. Йәнә турупла тәсәввур
тәсәввурға берип улашти. Бир топ адәмләр мәлә тәрәптин жүгришип келиветип, чип тохтап қалаттидә, әтрапиға бойлишип қаратти. Андин йәнә илгириләп.
Бир–бирини иштиришкән пети мошу яққа жүгришип келивататти.
«Мән мә–йә–дә! Һай, халайиқ, мән мә–йә–дә!–дәп вақириди йәнә Һедил бовай. Бирақ бу үниниму һәтта өзи аңлимиди. Пәқәт ағзини аран ачқанда боран
бир очум қарни пүркәветип, вижилдап өтүп кәтти. Йәнә бир арилиқта Һемит
алдиға келип қарап турғандәк сезилди.–Балам!–дәп аччиқ иңриди бовай. Һемит
йәнә йоқап кәтти. Байиқи адәмләрму көрүнди униңға. Улар жүгрәп келиватиду, келиватиду, бирақ задила йетип келәлмәйду. Әксичә, жүгәргәнсери кәйнигә
даҗип кетип барғандәк еди. Байила уни қутулдурушқа келиватқанлар әнди
болса хош ейтип, аста–аста жирақлап кетип баратти.
– Һәй, халайиқ, мән мәйәдә, маяққа мениңлар, ма–яқ–қа–а!–дәп өзичә ахирқи
қетим вақириди бовай. Бу үниму қру қаплиған сақилиға сиңип кәтти. Кәттидә,
йәнә ахирқа қетим қалаймиқан бир көрүнүшләр билән ваңчуңлар әкс садаси
кәлгәндәк болди. Жүгрәп келиватқан Һемит. Жүгрәп кетиватқан адәмләр... Андин қандақту бир қизил шәпәқ көрүнүп. Аста қарийип берип йоқап кәтти.
...Бовай титрәштин қалди. Бар вуҗудини җанға раһәт бир иссиқлиқ орап келивататти. У иссиқлиқ алдида мону дәһшәтлик түнниң аччиқ соғи һеч нәрсә
әмәс еди. Андин қандақту бир юмшақ вә иссиқ алиқан уни шунчилик еһтият
вә меһир билән сийпашқа башлиди, бәлки бу һаятта һеч ким бовайни бирәр
қетим мундақ силиқ сийпимиғанду? У алиқан аста–аста, техиму иллиқ–иссиқ
сийпиди...
...Бовай татлиқ ухлап қалди.
...Қар бориған соғ шамал түн авғансири техиму күчийип бармақта еди. У
пеқирап–виҗилдап келип, деризә–ишикләрни ихтиярчә уруп–қақатти. Һазир
болса, у сәргарданлиқта еғир азап билән дуниядин өткән йәнә бир бегуна
бәндиниң қазасини жутқа алдираш хәвәр қилип жүргәндәк еди.
Йерим түн...Мону дәһшәтлик асман гүмбизи астида һаят тохтап қалғандәк.
Пәқәт қаттиқ боран, аччиқ соғ, аччиқ соғ вә қаттиқ боран...
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АБДУХАЛИҚ
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ГҮЛЛИНӘРМУ БУ МИЛЛӘТ ДЕГӘН

– У миллитин өзгәртип апту,

Махтинимиз миллитимиздин,

Болимән дәп ишлик, әмәллик, -

(Бу һәммигә ортақ иптихар.)

Деди бири сорун үстидә,

Һәрикәт қип жүримиз һаман,

Аччиқ билән бәкму әләмлик.

Йоллиримиз болсун дәп раван.

– Һә, бар , .-деди кимдур қувәтләп , -

Шуңа кимдур оқумисиму,

Виждани йоқ адәмләр биздә.

Йезилиду гезитимизға.

« Йеға яндин» чиқса бурадәр,

«Милләтпәрвәр» дәймиз махтишип,

Дадимизни етимиз кимгә?

Һәссиси дәп изитимизға.

Давам қилса бу һал шу тәхлит,

Китап , журнал қилғанда тәклип,

Миллитимиз кәтмәмду азлап?

Иши болса, уни алмақлиқ.

Бир чарисин тапайли, достлар,

« Тутуруққа керәк» десиму,

Кетишмисун сатқунлар каплап.

Инсан екән дәймиз «ярамлиқ».

– Бизгә керәк әмәс сатқунлар,

Кимдур алса абанементни,

Кәтсә яхши , - дедим бөләккә.

Театрға, бир әмәс қошлап.

Қутулимиз виждансизлардин,

Кәлмисиму қоюлумларға,

Санмәс, сапа керәк милләткә.

«Яша!» дәймиз, уни алқишлап.
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Һә,амирақ боп кәттуқ санға,

Яшайдекән ажизлар шундақ,

Қизиқмаймиз сапаси билән.

Өзлирини өзлири алдап.

Ишни қилсақ « ғожам көрсун» гә,

«Дат!» десиму гәр дадихаға,

Гүллинәому бу милләт дегән.

Өтмәс екән қилған сөзлири.

УНТУП ҚАЛСАҚ ҺАЯ , ҺӘЗӘРНИ

Жиқилғанға болмаскән йөләк,
Қибләгаһи болғанлар бөләк.

Туғулмақта сәби никаһсиз,
Гоя шәрму - һая жүткәндәк.
«Һай!», дләйдиған адәм көрүнмәс,

Зорлар жүрәр екән керилип,
Дәрмансизға чиқмаскән йөләк.

Вижданлиқлар тамам өлгәндәк.

Қелишаркән алиплар унтуп,

Яқа тутмас болдуқ ва һәжәп,

«Һәқ?» дегәнниң нами « террорчи»,

Ана жүрсә пәрзәндин сетип.
Меһри - шәпқәт, иман , етиқат,
Йәр астиға кәткәндәк кирип.
Яш - ялаңлар өливатиду,
Өзлирини өзлири есип.
Бу неминиң аламитидур,
Ахир заман кәлгәнму йетип.
Өзгәрмәктә тәбиәт, адәм,
Тилигәндәк таңла мәһшәрни.
Һайван сүпәт боп кәтмәймизму,
Унтуп қалсақ һая, һәзәрни.
ӘГӘР УЙҒУР БОЛМИҒАН БОЛСАМ

« Азатлиқчүн күрәш!» сөзини.

Зораванлар чоқар көзини.
Нәгә бақма сүрлүк сәргүзәшт,
Арамлиқ йоқ олтарсам, турсам.
Мән буларни қилалматтим һис,
Бәлки уйғур болмиған болсам.
ЕҺТИТМАЛ
Ямғур яғар болди қиш күни,
Худди тамджин тапраш чүшкәндәк.
Берәлмәстин «Протонға» даш,
Зар - зар жиғлап йешин төккәндәк.
Жиғлимастин қандақ чидайду,
Қаплап турса, көксини зәһәр.

Охшайдекән һәқиқәт дегән,

Өзи тапқан қабаһәтләрдин,

Жүридиған конфеттәк шорап.

Инсан! Атлиқ қилмиса һәзәр.

Тоймайдекән қосиғиң аңа,
Қалисәнкән балини дорап.

Қум яғмақта Хотән үстигә,
Хали әмәс униңдин Йәкән.
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Нечүн шундақ? Сориғи йоқтур,

Әасус! Нахшамни тиңшиғучи йоқ,

Уйғурумға зәрдаптин йәткән.

Чүнки, чүшәнмәс тили өзгичә.
Шәрәтләр билән билдүрәй десәм,

Мана шундақ яшаватимиз,

Қолум талиду, йәңи түргичә.

Арзу қилип тап - таза һава.
Жүрәкләрни қилмақта зидә,

Өтүваимсән һаяттин шундақ,

Кесәлликләр дәрди - бедава.

Өзәмгә өзәм болалмай егә.
Апманға йәтмәс бәси мүшкүлкән,

Кийиш әмәс, йейишимизму,

Тәлмүрүп жүрүп хәхниң көзигә.

Химия боп кәтти, қараңлар.
Шундақ өтсәк, кәлгүси әвлат,

АРЗУ

Дейишмәсму бизни сараңлар.
Мән өзәмгә өч болуп кәттим,
Немә десә, дейишәр, амма,

Кәчмишимгә хорлиғим келип.

Аңлимаймиз, болуп бақилиқ.

Жүргинимгә қосақни тоқлап,

Ләнәтләргә қалур еһтимал,

Чиш кочилап, мәйдини керип.

Қип жүргәнләр бүгүн даһилиқ.
Бағлавелип гәлгә галстук,
ӨТҮВАТИМӘН ҺАЯТТИН
ШУНДАҚ

Зияли, дәп жүргиним бәрһәқ.
Әнди билсәм ушбу күнгичә,
Қилмаптимән бирәр ишни тәқ.

Өтүватиду һаятим, һәйһат,
Өзәмгә өзәм болалмай егә.

Салмаптимән әвладим үчүн,

«Немәң йәтмәйду?» дәп қоймас това!,

Бирәр көрүк ериқ , өстәңгә.

Һалимни ейтсам, өз көрүп кимгә.

Жүрүптимән терәмгә сиғмай,
Хошал болуп ойнап , күлгәнгә.

Арманлирим көп, аңа интилип,
Кетип баримән, түгүмәс йолум.

Тикмәптимән мевилик дәрәқ,

Бәзән сәраптәк көрүнәр арман,

Нәвриләр чоң болса, йесун дәп.

Амма, тутушқа йәтмәйду қолум.

Салмаптимән нә бир имарәт,
Өтүптимән сетип қуруқ гәп.

Язалмас болум нам - шәрипимни,
Әждадим қойған кәби әйничә.

Шиар товлап өтти өмүрүм,

Һәмрам болди нахша « Әй, пәләк»,

Зораванға хошамәт қилип.

Ейтиватимән үнүп йәткичә.
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Ләнитигә қалғум, әвладим,

Гирдаплардин чиқишни үгән,

Кимлигимни йәткәндә билип.

Чәкмәй десәң әгәр әзийәт.

Мән өзәмгә өч болуп кәттим,

БӘЛКИ ШУНИ КҮТМӘКТӘ ТӘҢРИ

Кәчмишимгә хорлиғим келип.
Әвлаилирим тапарму ронақ,

Яйлиғимни қаплиди бөрә,

Кәтсәм бақийға пушманни елип.

Әкәлмәктә мелимға әжәл.
Бири кәтсә, келиду они,

ВӘСИЙӘТ

Қоғлавәтсәм, өтмәстин һәйәл.

Чүшкүнликниң сүйи улуқкән,

Жүрүгимни қилвәтти зидә,

Чөкмәс үчүн жүримән үзүп.

Бу жиртқучлар қойларни боғуп.

Кимдур қамақ ташлап еқинға,

Мәримәктә сағлиқлар, һәйһат,

Маңа қарап олтурар күлүп.

Ялалмастин, бплисин туғуп.

Чүшкүнликниң сүйи соғақкән,

Атай десәм, милтиқ бар, оқ йоқ,

Бәдәнлирим кәтти дирилдәп.

Қапқан қояй десәм қозуғум.

Белиқчидин сорисам ярдәм,

Ухлалмаймән дәки - дүкидә,

Жавап бәрди, « тохта, кейин», дәп.

Һәсирәт боп қалди озуғум.

Олтуриду белиқчи беғәм,

Һә, бөриләр ялғузлиғимдин,

Өзгиләр йоқ, ярдәм күткидәк.

Бозәк қилип алди пеқирни.

Үзүш тәскән, гәр күч болмиса,

Қизил қанға бояп ташлиди,

Долқунларни йерип өткидәк.

Яйлиғимниң түз вә қирини.

Тартишмақта аяқ , қоллирим,

Көрүп туруп көргүликләрни,

Мағдиримдин баримән кетип.

Ярдәм қилай демәйду хошнам.

Чөкүп кәтсәм, жиртқуч йегичә,

«Өзәң үчүн өл житим» екән,

Әвлатлирим аларму тепип?

Бу дуняниң ишлири уқсам.

Чөкүп кетип баримән, мана,

Өзәм үчүн өлимән әнди,

Әвладимға қилип вәсийәт,

Бәлки шуни күтмәктә тәңри..
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Пил
билән
маймун
Бурун вә йеқинқи заманларниң биридә бир пил билән бир маймун сөз
талишип қапту.
– Қариғина! – дәпту өзиниң күчлүклигидин махтанған пил, - һәм чоң
мән, һәм күчлүкмән. Шуңа бир түп яғачни бирла тартип жулувалимән.
Сениң немигә күчүң йәтсун?!
– Яқ! – дәпту маймун өзиниң чаққанлиғи вә пәмликлигидин махтинип, - мән жүгрәштә, өмүләштә чечәнмән, сән болсаң яғачқа ямишип
чиқалмайсән, яғачниң шехиға қуйғуриңни қоюп олтиралмайсән.
Ахири бу иккиси бир-бирини йеңивелиш үчүн әқиллиқ бир қери
үкиниң йениға кәпту.
– Бизниң пикримиз бир йәрдин чиқмайватиду, сизчә күч яхшиму,
пәмму? – дәп сорапту үкидин һәр иккиси.
Уларниң һәр иккисиниңла махтанчақ екәнлигини билгән үкә:
–
са

Андақ

бол-

қайсиңниң

яхшилиғиңни

си-

нап көрәйли. Силәр
мону дәрияниң у
йеқидики әву алмини көрдүңларму? –
дәп сорапту.
–

Һә-ә, көрдуқ,

- дейишипту пил
билән маймун.
–

Көргән

болсаңлар - дәпту
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үкә, - алди билән әшу алмидин маңа әкелип бериңлар,
андин кейин мән силәрниң
соалиңларға җавап беримән.
Улар мақул болушуптудә,
дәриядин өтмәкчи бопту. Лекин долқунлинип еқиватқан
дәрияға чүшүштин маймун
қорқупту, буни көргән пил:
– Кәл мениң үстүмгә мингин, - дәпту мәғруранә һалда,
- мән һәм чоң, һәм күчлүк,
бунчилик судин өтүш мениң
қепимғиму кәлмәйду.
Нәтиҗидә

маймун

пилға

минип дәриядин өтүпту. Булар дәриядин өтсә, һелиқи
алма наһайити йоған вә егиз
екән. Пил уни йилтизи билән
жулувалмақчи болупту. Лекин жулалмапту.бир яққа әмгәкчи болуп
иштирип беқипту, егәлмәпту.
– Тохтап тур! – дәпту шу чағда маймун махтинип, - бу иш пәқәт
мениң қолумдинла келиши мүмкин, мән учиға чиқай, сән қарап тур,
- дәп наһайити тезлик билән алминиң учиға чиқиваптудә, мәй болуп
кәткән алмиларни йәргә ташлаверипту. Пил йәрдә туруп жиғипту.
Шундақ қилип, улар бир қанчә алмини дәриядин өтүп, үкиниң алдиға
кәпту.
– Хош, әнди күчлүклүк билән пәмликликниң қайси яхши екән? – дәп
соришипту бу иккиси.
– Күч яхши, пәм яхши дәп ким ейталисун, - дәпту үкә, - һәр иккиңларла
өзлигиңлардин алмини әкиләлмидиңлар, пилниң күчлүклигидин дәриядин
өтәлидиңлар. Маймунниң пәмликлигидин алмини алалидиңлар. Буниңға
қариғанда күч билән пәмниң бириккини яхши.
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Һесамдун қизиқчиниң
һәзиллири
Ундақ қазанға мундақ чөмүч
Дайим Һесамдунни гәптин жиқитмақчи болуп, жүргән бирси чоң, сөрундә
үнлүк аваз билән:
– Һесамдун, сизни сақчи тутуп әпкәтти дәвататти, қачан қоюп бәрди? – десә,
Һесамдун:
– Сени қоюп бәргән күнниң әтисила мениму қоюп бәрди – дәпту.

Һесамдунниң жүрүши
Бир чирайлиқ аял тоғрисида параңлишип кетип барған ағиниси Һесамдундин
сорапту:
– Һесамдун! Сиз шу чирайлиқ аял билән жүргәнму? дәп сорапту.
Һесамдун:
– Жүргән, - дәп җавап берипту. Қизиқип кәткән ағиниси:
– Қанчилик жүрдүң? – десә Һесамдун:
– Бир қетим идаридин чиқип, базарғичә жүрдүм, - дәпту.

Зоңзуюп
Кавапчи алдида һарақ ичишип олтарған салапәтлик үч киши йолда
кетиватқан Һесамдунни чақирип, тутуп алди. Шу арида қатнаш сақчиси уларни йол үстидин чәткә чиқип, олтиришқа дәвәт қилди. Мәсләр гәпкә қулақ
салмиғандин кейин сақчи уларниң йениға келип, һәр бириниң исим, фамилиясини сорашқа башлиди. Мәсләрдин бири:
– Мән Мусаев, - деди, иккинчиси:
– Нуртаев, - деди,
Үчинчиси:
– Мирзаев, - деди.
Новәт Һесамдунға кәлди. Сорунға әндила қетилип, зоңзуюп олтарған пети
бир зих кавапни техи йәп түгәтмигән Һесамдун өзини “Зоңзуюп”- дәп, тонуштурди.
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Сәвийә
Бир мәшрәптә Һесамдунниң чақчақлириға қайил болған бир киши:
– Бурадәр, оқуғанму сиз? десә, Һесамдун:
– Оқуған, - дәп җавап берипту.
– Бурадири:
– Қанчинчигичә оқуған? десә, Һесамдун:
– Бир синипта йәттә жил оқуған, - дәпту.

Яман иштму бар
Һесамдун бир нәччә ағинилири билән бир олтириштин қайтип, дәрвазиси
алдиға келип қапту. Һесамдун уларни адәт бойичә тәкәллүп билән өйигә
тәклип қилип:
– Өйгә кирәйли, ағиниләр! дәпту. Улар әттәй:
– Өйгә кирсәк меһман қилғидәк бир немәң барму, - дәп кочилап сорапту.
Һесамдун:
– Өйдә тавуз бар, үзүм бар, юмшаққина нанму бар дәп қоюп, қариса,
ағинилириниң өйгә киридиған пәйли бар. Шуниң билән Һесамдун дәрһал
сөзини давамлаштуруп: - ағиниләр, қорада бағлақсиз яман иштму бар, - дәпту.

Иккинчи қолбашлиқ
Һесамдун ишләйдиған идарә башлиғиниң аяли һаман ери билән тәңла чепилип, хизмәтчиләргә башчилиқ қилидекән. Коллектив башлиқниң аялидин безар болушупту. Бир күни башлиқниң өзи бар вақитта бөлмигә бир киши кирип,
Һесамдундин сорапту:
– Йолдаш! Идарәңларниң иккинчи қолбашлиғи ким?
Һесамдун қоли билән башлиқни көрситип:
– Иккинчи қолбашлиқ – бизниң мошу башлиғимизниң аяли болиду, - дәп
җавап берипту.

Тил тәгмисун
Бир мәшрәптә баштин-айиғиғичә көк рәхттин кийим кийгән салапәтлик бир
киши чоңчилиқ билән Һесамдунниң ағзини татлапту:
– Һә, Һесамдун, қени, гәпчи болсаң мени бир күлдүрүп бақ! – дәпту.
Һесамдун:
– Сизгә тил тәккүзүшкә болмасмекин ака, - дәпту.
– Немишкә? – дәп сорапту у киши:
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– Немишкә десиңиз, һәдимиз сизгә тил тәгмисун дәп, синькиға селип
әвәтипту, - дәпту.

У йәрдиму хорәк тартисән
Һесамдунниң бир ағиниси униңға чақчақ қилип:
– Ағинә, иккимиз тәңла өлсәк, бизни бир гөргә қойса, чақчақ қилишип йетип, зерикмәттуқ-дә, десә Һесамдун:
– Яқ, бурадәр, сениң билән бир гөрдә ятмаймән, - дәпту.
– Немишкә? – десә:
– Немишкә болатти, сениң хорәк тартидиған әски адитиң бар, гөрдә мени
арам худа ухлиғили қоймайсән, - дәпту Һесамдун.

Һәқиқәтниң өлчими
Һесамдун ишләйдиған идариниң башлиғи өз гепини һемишәм раст
қилидиған киши екән. Һесамдун башлиғиниң бу мүҗәзигә бир нәччә қетим
пикир ейтип, өзи дәккиму йегән екән.
Бир күни һәқиқәтниң өлчими немә? дегән мәсилә үстидә муназирә болғанда,
Һесамдун идарә башлиғиға:
– Һәқиқәтниң өлчими сизниң сөзиңиз, - дәпту.

Қанчиси қиз, қанчиси оғул?
Бирси Һесамдундин сорапту:
Иниңизниң қанчә балиси бар?
Һесамдун:
Алтә оғул, қанчиси қиз? дәп йәнә сорапту қизиққучи киши.
Вай таңәй, әтигәнлиги уларниң һәммисила әйнәк билән тағақ талишиду, дәпту Һесамдун.
Муқавиниң 1-бетидә рәссам Күрәш Зулпиқар тәрипидин ишләнгән
Нәвбәтийниң портрети;
3 -вә 4-бәтлиридә рәссам Руслан Юсуповниң әмгәклири пайдинилди.
Өмәр Муһәммәтимин (Кроран) портрети рәссам Күрәш Зулпиқар тәрипидин
сизилған.
Журналимиз сәһипилиридә бесилған мақалилар муәллиплириниң мәвқәси редакция
мәвқәси болуп һесапланмайду.
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