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Биринчи қисим                                           Падиша мобилизацияси

I - БАП

1916-жили 25-июньдики йәрлик аһалини артқа сәп 
ишлириға мобилизация қилиш тоғрилиқ падишаниң 
пәрманиға болған наразилиқ Йәттисуғиму йетип 
кәлгән. Асасән қазақлар, уйғурлар вә казак-оруслар 
җайлашқан бу кәң вилайәт өзиниң географиялик 
орунлишишиға бағлиқ дайим алаһидә яндишишни 
тәләп қилатти. 

1916-жили июль ейиниң башлирида Ақсу-Чарин 
болуслиғиниң башлиғи қураллиқ адәмләрниң узити-
шида Чоң Ақсу йезисиға келип, йәрлик аһалини рус-
түзем (йәрлик хәлиқ) мәктивигә жиғишқа буйруқ бәрди. 
Йерим саатниң арилиғидила йүзгә йеқин әр киши 
бәлгүләнгән җайға жиғилишти. Болуслуқ башлиғиниң 
нутқини аңлаш үчүн йезиниң булуң-пушқиғидин йәнә 
бир нәччә адәм алдирашти. 

Адәмләр үчтин-төрттин болуп топланди. Уларниң то-
лиси башлиқниң қачан келидиғанлиғини тақәтсизлик 
билән күтүшмәктә еди. Улар авазлирини аста 
чиқиришип сөзлишәтти. Бәзилири болса мошундақ 
ғәмкин вәзийәттиму өз ара чақчақ қилишатти. 

Мәктәптин анчила жирақ әмәс йәрдики ақтерәкниң 
яш шахлириға тоқуқлуқ атлар бағланған.

– Хош, қени улар? Жиғилсун дәптикән, биз кәлдуқ. 
Уларниң өзлири техи йоққу, – дәп котулдиди наразилиқ 
сүпитидә йезиниң кона турғунлиридин «ғаз» ләқәмлик 
Данахун. Чүнки у сөзлигән чағда дайим ғаз охшаш бой-
нини созуп сөзләтти. 

– Ким билиду уларни. Атлири әйнә, бағлақлиқ, – 
дәп җавап бәрди қапиғи селинған, адәмләргә анчила 
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арилашмайдиған, йошурун мүҗәзи билән нами чиққан 
Ширмуһәммәт.

 Шу чағда уларниң қешиға дүгләк Ғулҗа дописини 
түзәп кийивалған Һетахун йетип кәлди.   

– Немә, техи башланмидима? Мән йетип кәлгичә, ке-
чикип қалдим дәп, ойлаптимән, – деди у.

– Әнсиримә, бурадәр. Хәвәр анчила хошал болғидәк 
әмәс охшайду. Гәп йә селиқ тоғрилиқ яки ишләп 
қәризни үзүш һәққидә болуши еһтимал, – дәп котул-
диди Ширмәһәммәт.

Көпчелик билән саламлашқан Һетахунға қошумчә 
қилип: 

– Сән өзәңчә йезиниң әң четигә өй селивалдиң. 
Әлвәттә, шуниң үчүн дайим кечикидиған болисән. Һәр 
һалда Чоң Ақсуда  яшаватимизғу! 

– Қәйәрдин йәр бәрсә, шу йәргә салдимдә. Әнди кечи-
киш мәсилиси болса, йеқин йәрдә яшисамму, бәрибир 
кечикәттим. Чүнки биздә, уйғурларда бу қанға сиңгән 
һаләт. Һәтта кечикмисәкму, әттәй тутулуп қалимиз. Өз 
вақтида келиш қандақту нақолайғу. Әнди мону қетим 
болса, кечиккиним жирақта турғанлиғимдин әмәс, 
аялим ағриватиду. Өй ишлириниң һәммиси мениң 
зимәмдә. 

– Сән тамақнима өзәң тәйярламсән? Суюқашқа 
тәклип қилсаң болаттикән, – дәп Данахун ғаз униң 
чишиға тәгди. 

– Саңа немә болди, сениң Айшәриң сени ач қойдима? 
Шундақ болса кәлгин, – дәп Һетахунму бош кәлмиди.

Данахун ғаз бир немә дәп җавап бәрмәкчи болуведи, 
лекин күтүлмигән йәрдин жиғилғанлар чуқиришип ке-
тишип алға қарашти вә йәрлик жигитбешиниң өйидин 
бир қанчә адәм чиқишип, жиғилған топқа қарап 
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маңғанлиғини байқиди. Уларниң оттурисида болуслуқ 
башлиғиниң өзи бар екәнлиги чүшинишлик болди. У 
қәдәм ташлап силкинип маңмақта. Униң қолида болса 
күмүч саплиқ қамча. Хромлуқ өтүклири йәргә чиң-чиң 
бесилатти. Һакимийәтму һәммә рәңдә әшу адәмниң 
қолида екәнлиги сезилип туратти. 

Йеза адәмлири топидин он қәдәмдә нери тохтиған 
болус қаттиқ саламлашти. Уни узитип маңған адәмләр 
болса, униң кәйнидә қалди. 

Жут адәмлири болса, униң салимиға хуш 
яқмиғандәкла җавап беришти вә шу тәхлиттила йерим 
чәмбәр түзүшти. 

– Жутдашлар, мән силәрниң қандақ яшаватқиниң-
ларни, қандақ мәсиләңлар бар екәнлигини билиш үчүн 
кәлдим, – деди у. 

Адәмләр бу униң адәттики әнъәнивий сөз беши 
екәнлигини чүшәнгән һалда җим турушти. Улар үчүн 
болусниң кәйнидә турған жигитбеши Абдурасул җавап 
берип турди. 

– Аллаға шүкри! ишләватимиз, йәр бизни беқиватиду. 
Һөкүмәткиму рәхмәт. Бизгә ғәмхорлуқ қиливатиду. 

Болуслуқ башлиғи һәтта сөзлигүчиләргә қарапму 
қоймай, гепини давамлаштурувәрди:

– Бу яхши, силәр рази екәнсиләр, һөкүмәт өзиниң 
пухралириға ғәмхорлуқ қиливатиду. Җанабий импера-
тор бизни һәрқандақ палакәтләрдин сақлайду. Бизму 
униңға шундақла җавап беришимиз керәк.

Болуслуқ башлиғи бир пәс җим болуп, андин төвән 
авазда монуларни қошуп қойди:

– Мән һазир өзәмгә ишинип тапшурулған 
болуслуқтики һәммә аһалилиқ йезилар-
ни арилап чиқимән. Силәрниңму мени қоллап-
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қувәтләйдиғанлиғиңларға ишинимән. Шу арқилиқ 
силәр йәнә бир қетим өзәңларниң Ақ падишаға 
садиқлиғиңларни тәстиқләйдиғансиләр. Биз униңға 
һаҗәтмәнмиз. Уму бизгә һаҗәтмән. Мана һазир 
Россияниң өзидә наһайити чоң түп өзгиришләрни 
әмәлгә ашуруш үчүн униңға бизниң адәмлиримиз 
зөрүр. Рус жигитлири мәйданларда җәң қиливатиду, 
артқа сәптики ишларға бизниң қатнишимиз һаҗәт. 
Шуниң үчүн, жутдашлар, тизимға киргүзүлгән 
силәрниң оғуллириңларни шу ишларға әвәтишкә 
тосалғулуқ қилмишиңларни илтимас қилимән. 
Тизимниң өзини өзәңларниң жигитбешиңлар түзәйду 
вә болуслуқ дәриҗидә тәстиқлинидиған болиду. 
Мениң вәкил-кативим бүгүндин башлап Чоң Ақсуда 
қалиду. Силәргә ишинимән. Мону йеза дайим бизниң 
һөкүмитимизгә садиқлиғи билән шөһрәт қазанған.

Болуслуқ башлиғи бираз җим болуп, жиғин 
қатнашқучилириға сәп селип чиқти. Андин: 

– Бәлким силәрниң бәзи соаллириңлар барду? – дәп 
сориди.

Адәмләр йәнила җим болушуп, бир-биригә қарашти. 
Ахири арттики     қатардин кимду-бири:

– Бизниң балилиримизни узаққа әкетәмду? – дәп 
вақириди. 

Болусниң өзиму бу соалға немә дәп җавап беришни-
му билмәтти. Лекин у һодуқмастинла ишәшлик түрдә 
мундақ деди:

– Һәммә иш бизниң бирликлигимизгә, инақлиғимизға 
бағлиқ. Әгәр тәләп қилиниватқандинму нурғун адәм 
әвәтсәк, у чағда улар чапсанарақ қайтип келиду. Әгәр 
һаҗәтлик сандики адәмләрни жиғалмайдиған болсақ, 
тәбиийки, улар кечикиду.
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– Аилидики балиларниң сани, уларниң сағлам-
саламәтлиги нәзәрдә тутуламду?

– Әлвәттә, ениқ ағриқларни артқа сәпкә мобили-
зация қилмайду. Шундақла йошурғанларму тегиш-
лик җазасини болса, жуқуридин чүширилгән санни 
тошқузалмиған  әһвалдила нәзәрдә тутулиду.

У бираз җим туруп, андин сөзини давамлаштурди:
– Әгәр силәрниң йәнә соаллириңлар пәйда болуп 

қалса, у чағда мениң вәкилимгә мураҗиәт қилиңлар. 
Бүгүндин башлап у тизим түзиду. Силәрниң мени 
йәргә қаратмишиңларни йәнә бир қетим ейтмақчимән. 
Уйғурлар қанунни тиңшайдиған хәлиқ. Талаш 
мәсилиләрни жигитбеши арқилиқ һәл қилиңлар. 
Йүзлигән жиллар давамида пәқәт биздә жигитбаш-
лири болғанлиқтинла биз мурәккәп вәзийәтләрдин 
чиқалидуқ. Улар һәммидин бурун хәлиққә йеқин. Улар 
һәм өз хәлқигә ярдәмлишиши керәк. Жигитбеши дегән 
пәқәт биз, уйғурлардила бар. Шуниң үчүн биз уларға 
ишинишимиз, асаслинишимиз керәк. 

Мошу сөзләрдин кейин у жиғилғанлар билән хош-
лашти. Шуниңдин кейин өзиниң вәкилигә бирнәччә 
еғиз сөз қилип, жигитбеши Абдурасулниң қолини ай-
рим қисти. 

Шуниңдин кейин болуслуқ башлиғи қәдәмлирини 
чиң-чиң бесип, өзиниң етиниң йениға кәлдидә, униң 
ялиға йеник шапилақ қилди. Андин путини үзәңгигә 
салдидә, чаққанлиқ билән егәгә олтарди. Узитип 
маңғучиларму башлиғиниң үлгисидин қелишмиди.

Болус йеникла қилип тизгинни өзигә тартип, андин 
қоювәтти. Ат болса бир пирқидидә, орнидин қозғалди. 

Жиғилишқа қатнашқучилар болусни узитип 
маңғучиларниң биридин: “Әнди Чаринға” дегинини 
аңлиди. 
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2 -БАП

Әтиси саат он биргә йеқин жигитбеши Абдурасулниң 
өйиниң йениға үч атлиқчи келип тохтиди. Йеник ма-
лихай вә әнъәнивий халат-чапанлириға қариғанда улар 
қазақлар болған. 

Атлирини йеқинла йәрдики дәрәққә бағлап қоюшуп, 
пакиз һойлиға киргәндин кейин улар бир-биригә 
қаришип һәйран қелишти. Оң тәрәптә Абдурасулниң 
өйи. Өй анчила йоған болмиғини билән пакиз, бирдин 
көз тартатти. 

Сол тәрәптә бүглүк вә икки қазан орнитилған очақ. 
Бир қазан хелила йоған болуп, иккинчиси кичигәрәк. 
Униң нерисида һойла-арам қурулушлири – амбар-
хана, мал қораси. Мошуниң һәммиси Абдурасулниң 
һойла-арамини хошнисиниң һойлисидин бөлүп 
туридиған пүтүн бир тамни тәшкил қилатти. Чәттәрәк, 
көктатлиққа йеқин йәрдә өткән жилдин қалған чөп до-
гиси көрүнәтти. 

Ташқиридин киридиған дәрвазиниң алдидила 
гүлзарлиқ, пәқәт һойлиниң ичкирисигила киридиған 
тар йол қалдурулған. Нәқ әйнә шундақ гүлзарлиқ 
тала тәрәптики тамниң алдиғиму ясалған. Көктатлиқ 
тәрәптә һечқандақ қорчав болмиған. 

Һелиқи кәлгәнләр һойлиға киргәндин кейин, 
уларниң чоңи атмиш яшлиқ Амантай аста авазда:

– Абдурасул, сән өйдиму? – дәп вақириди. Җавапни 
аңлимиғандин кейин Амантай деризигә берип 
тақилдатти. Андин немә қиларини билмәй, туруп 
қалди. Униң икки ағинисиму һодуққан һалда бир-
биригә қарашти.
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Амантай әндила өйгә кирмәкчи болғанда, күтмигән 
йәрдин көктатлиқ тәрәптә бир аял пәйда болди. У 
аддийла кийингән, бешиға таңған яғлиғи чүшүп 
тохтимиғанлиқтин, у яғлиғини һелидин-һели түзәп 
қоятти. Меһманларға йеқин келип, улар билән салам-
лашти. Амантай униң Абдурасулниң аяли болушини 
тәхмин қилип:

– Биз сизниң йолдишиңизни көрүшимиз керәк, 
қизим, – деди.

– Мән униң қәйәрдә екәнлигини билмәймән, аға. 
Әтигән чиқип кәткән, – деди у. – Өйгә кириңлар. Күтүп 
туруңлар, дәм елиңлар, бәлким чүшләргә келип қалар.

Сәпдашлири Амантайға қарашти вә у, йешиниң 
чоңлиғиға асаслинип, тәклипни қобул қилди.

Өй таза вә сәрәмҗан екән. Сол тәрәптә кичиккинә 
лай билән сугалған очақ. Уни пәқәт қишлиғи пайди-
линатти. Тувақ билән йепип қойған қазанда чоң қара 
қасқан вә анчә чоң әмәс кора көрүнәтти. 

Меһманлар киргән йәрдила иккинчи бир бөлмигә 
кирди. Амантай ашханиниң йенидила йәнә бир ишик-
ни байқиди.

Өй егиси дәрһал йәргә чүшәк селип, меһманларни 
төргә олтиришқа тәклип қилди. Уларниң үчилиси 
киргән ишиккә қариму-қарши там тәрәпкә олтиришти. 
Амантай қисқичила айәт оқуп дуа қилди. Бу әнъәнәвий 
мусулманчә урпи-адәтни олтарғанларниң һәммиси 
тәкрарлиди. Андин Абдурасулниң аяли меһанларниң 
сақ-саламәтлигини, аман-есәнлигини сораштуруп 
болғандин кейин орнидин йеник турдидә, уларниң 
алдиға тамға йөләклик җозини әкилип қойди.

Андин меһманларни қалдуруп, өзи һойлиға чиқтидә, 
кичиккинә қазанда чай қайнитишқа тутуш қилди. Ан
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дин өйгә йенип кирип дәстихан салди вә йеңи яққан 
тонур нанлирини қойди. Меһманлар кәлгән чағда 
Зенәт өйниң кәйнидики көктатлиқниң оң тәрипидики 
тонурға нан йеқивататти.

– Анчила аварә болуп кәтмәң, сиңлим, – деди 
меһманларниң әң кичиги, қириқ алтә яшлиқ Нурлан.

– Һечқиси йоқ, ундақ демәңлар, – җавап бәрди Зенәт 
хиҗаләт болғандәк вә әткән чай тәйярлашқа ташқириға 
маңди.

Қазан қайниғандин кейин у төмүр чөмүч билән 
қайнақ суни кориға қуюп, үстигә бир очум таш чай-
ни салди. Андин анчә йоған әмәс қапақ чөмүч билән 
хелә соруди. Андин туз вә қаймақ қошуп, кори-
ни меһманларниң алдиға әкирдидә, әткән чайни 
апқурларға қуюп меһманларниң алдиға қойди.

Амантай әткән чайни иштаһәт билән ичиветип, 
Зенәтни бирмунчә махтиди. Зенәт болса, өз новитидә, 
һөрмәт билдүрүп, униң апқур чинисигә нан селип 
қоймақчи болуведи, амма Амантай унимиди. Ле-
кин бу пәйттә чокиға хелила әплишивалған Нурлан 
Зенәтниң тәкливини хоп көрди. Нурланниң достлири, 
тонушлири арисида уйғурлар хелә бар еди вә Нурлан 
уларниң өйлиригә җандили билән меһманға барат-
ти. Нурланниң өзиму пат-пат уларни өзлириниңкигә 
меһманға чақиратти.  

Зенәт меһманларниң апқурлириға қайтилап әткән 
чайни қуюп, өзи чүшлүк тамақ тәйярлаш үчүн һойлиға, 
язлиқ ашханисиға чиқти. У дәсләп җүсәй пөрисини 
тәйярлимақчи болған. Лекин меһманларниң келишигә 
бағлиқ әнди ләңмән әтмәкчи болди. Техи йеңила 
ләңмәнниң хемирини жуғуруп болуп, әндила қиймиға 
гөш вә көктат тоғримақчи болуватқанда дәрвазиниң те-
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шида һаяҗанлап қаттиқ авазлар аңланди. Бирәр ми-
нуттин кейин һойлиға Абдурасул хошниси һәм дости 
Һашимҗан билән кирип кәлди.

– Мону атлар кимниң, Зенәт?
– Үч адәм кәлди. Сизни сорашти. Мән уларни 

тонумаймәнкән, – җавап   бәрди Зенәт.
Абдурасул алдираш өйгә кирди. Һашимҗан сәл ке-

чикип, уму һәмрайиниң кәйнидин маңди.
Өйгә киргән Абдурасулни көрүп меһманлар орунли-

ридин турушти.
– Әссаламу әләйкүм, Амантай аға, – саламлашти 

меһманлар билән Абдурасул.
– Ваәләйкүм әссалам, – җавап бәрди Амантай.
Абдурасул йеқин келип меһманларниң һәммиси 

билән қол елишип көрүшти. Һашимҗанму шундақ 
көрүшти.

– Олтириңлар, олтириңлар, қәдирданлар. Саламәт-
лигиңлар қандақ, аиләңлар теч-аманму?

– Һәммиси яхши, – деди Амантай вә һәммиси 
олтиришқандин кейин Абдурасулму, Һашимҗанму 
қоллирини егиз көтиришти.

– Амин! Алла иҗазәт қилғай, – пәс авазда дуа 
қилишти улар.

Абдурасул мобилизация һәққидә падиша 
пәрманиниң маһийитини чүшәндүрүш үчүн өйму-өй 
кирип жүрүп меһманларни күткүзүп қойғанлиғи үчүн 
улардин кәчүрүм сориди.

– Техи түнүгүнла болуслуқ башлиғи кәлгән. У өзиниң 
вәкилини қалдуруп қоюп, өзи кәткән. Униң исми Сер-
гей Петрович. Өзи яш болған билән наһайити саватлиқ 
екән. Шундақ қилип, бүгүнзә униң билән әтигәндин 
башлап һәрбир өйни арилап жүримиз. Силәргә 
вәкилләр кәлдиму? – сориди Абдурасул ахири.
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– Биз, очуғини ейтқанда, мошу мәсилә бойичә кәлгән 
едуқ. Үчинчи күни улар бизниң авулғиму кәлди. Дәсләп 
биз ениқ һечнәрсә чүшәнмидуқ, кейин, улар кетип 
өзимиз жиғилиштуқ.

– Силәр – инақ! Силәргә жиғилиш оңай. Биздә бол-
са, икки уйғур бир болса, үч пикир пәйда болиду, – 
ечинишлиқ билән чеқишти Һашимҗан. 

– Я-а-қ, ундақ демә, балам. Силәр наһайити 
инақсиләр. Пәқәт силәр һәқиқий хәтәрлик пәйда 
болғандила инақлишисиләр. Җим-җитлиқ чағда силәр 
һәрбириңлар өз алдиңларға тарқишип кетисиләр.

– Еһтимал, сиз һәқ, Амантай аға. Лекин һазир мәсилә 
җиддийдәк, амма бир пикиргә келәлмәйватимиз. 
Бәзилири беқиниш керәк, яшлиримизни 
мобилизациягә әвәтиш керәк, дейишиду. Башқилири 
мутлақ қарши.

– Мана биз болсақ, жиғилиштуқ вә қәтъий рәвиштә 
балилиримизни бәрмәймиз, дейиштуқ. Уларни у 
тәрәпләрдә немиләр күтүватқанлиғиму намәлум, – 
деди Нурлан Абдурасулниң көзигә уттур қарап қәтьий 
рәвиштә.

Мошу сөзләрдин кейин һелиғичә җим олтарған 
үчинчи сәпәрдишиға қариди Амантай. У Амантайниң 
қаришини дәрһал чүшәндидә, йөтилип қоюп, шалаң 
сақилини силап қойдидә, қәтъий түрдә кесип дегидәк 
мундақ деди:

– Биз силәргә бирлишиш мәхситидә кәлдуқ. Әгәр 
қазақларму, уйғурларму бирлишип қарши туридиған 
болса, Ақпадишаниң адәмлири һеч немә қилалмайду. 
Биз, яшлиримизни бәрмәймиз, дәп қаттиқ келиштуқ. 
Биз буниңдин қайтмаймиз. Силәрниң бизни қоллап-
қувәтлишиңларни илтимас қилимиз.
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Җим-җитлиқ пәйда болди. Бираз вақиттин кей-
ин Нурлан бир чишләм нанни ағзиға салдидә, уни 
жутувәткәндин кейин мундақ деди:

– Биз дайим бир парчә нанни тәң бөлүшүп йейишкән, 
бир-биримизгә яр-йөләк болушқан. Башқилири 
бизниң аримизға пат-пат от чачмақчи болған. Лекин 
қолидин кәлмиди. Шуниң үчүн биз бир-биримизни 
чүшәнмишимиз мүмкинму? – Чүшинимиз, Нур-
лан. Уйғурлар, кәйпиятлириға қариғанда, уларниң 
толиси яшларни Россиягә әвәтишкә қарши. Лекин 
биз һөкүмәткә қарши туралаймизму? Шундақла, бу 
мәсилигә башқа йезилар қандақ қарайду?

– Бирлишиш  – бизниң күчимиз! Шуниң үчүн бизгә 
бирлишиш керәк. Қазақлар һазирниң өзидила һәммә 
җайларда көтириливатиду. Йәттисуниң һәммиси 
қайнимиқта. Қапал, Лепси уездлири чиң турмақта. Улар 
Пржевальскиға өзлириниң вәкиллирини әвәткән. Бүгүн-
әтә җавап келишини күтиватимиз. Пишпәк уездиниң 
қирғизлириму бизни қоллап-қувәтләшкә тәйяр. Силәр 
– уйғурлар, нурғуниңлар пәқәт Верный вә Яркәнт уезд-
лиридила яшаватисиләр. Силәрниң йезилириңлар 
әмәлиятта бирхил. Шуниң үчүн силәргә бирлишиш 
оңай. Биз силәрни өзимизниң йеқинлиримиз, дәп 
һесаплаймиз, шуниң үчүн башқа уйғур йезилириғиму 
бизниң адәмлиримиз кәтти. Һазир қазақ уйғурға иши-
ниду, уйғур болса қазаққа ишиниши керәк. Әксинчә 
болғанда һәммимиз қуруп кетимиз. 

– Х-о-ш, мән өзәмниң йезамға җавап берәләймән. 
Чоң Ақсуда мениң сөзүм – қанун! Амма йәнә уезд бардә. 
Болуслуқ башлиқлириниң пикирлири башқичә болу-
ши еһтималдин жирақ әмәс. 

– Әң муһими, бизгә мону мобилизацияниң қанчелик 
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зиян әкилидиғанлиғини хәлиқниң чүшинишидур. 
Қазақлар һазирниң өзидила чүшәнди. Сарыарқа, 
Сирдәрия далалирида пәрман җака қилинған дәсләпки 
күндин башлапла адәмләр өзини өзи мудапийә 
қилиш отрядлиригә уюшушқа башлиди. Биз бу йәрдә, 
Йәттисуда техичә немиду-бир нәрсини күтиватимиз. 
Бизниң жутдишимиз Тоқаш мошу мобилизацияниң 
қазақлар вә башқилири үчүн палакәтлигини 
чүшәндүрүш мәхситидә йезиларни арилаштин чар-
чимайватиду. Силәр бир қарарға келишиңлар керәк. 
Биз болсақ ахириғичә өз дегинимиздә туримиз, – дәп 
үчинчи меһман йәнә гәпкә арилашти. 

– Хоп, мән жутдашлирим билән сөзлишәй. Йеқин 
арида силәргә адәм әвәтимән. Тоқаш дегән ким у? 

– Тоқаш Бокин – бизниң йәттисулуқ. Мону мобили-
зация һәққидә бизниң көзүмизни ачқан әйнә шу ки-
шини дәшкә болиду, – деди Нурлан қизиқип. – Лекин 
униңдин башқа жигитләрму бар. Бизниң йеримизниң 
бепаян далалирида җасурлар хелә бар!

Һәммиси күлүшти, амма бир пәстин кейинла Аман-
тай җиддий авазда мундақ деди:

– Бопту, мана бу яхши. Саңа рәхмәт, Абдурасул. Биз 
меңишимиз керәк. 

Амантай қол көтирип дуа қилмақчи болуведи, Абду-
расул униң алдини елип мундақ деди:

– Амантай аға, бу немә қилғиниңлар. Биздә меһманни 
ач әвәтиветиш адитимиз йоқ. Силәр болсаңлар бизгә 
меһмандинму йеқин. Зенәтниң һәммә немилири тәйяр 
дегидәк. Ләңмән йәңлар, андин кейин мән силәрниң 
йолуңларни тосимаймән. 

– Ләңмәндин мән һеч қачан баш тартмиған едим, – дәп 
һеҗайди Нурлан Амантайниң орниға. – ишинимәнки, 
гюруду?



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

18

Амантай Нурланға көз қирини ташлап, һәйран 
болған қияпәттә:

– “Гюру” дегиниң немиси? – дәп сориди. 
Нурлан сирлиқ һеҗайдидә, андин техиму сирлиқ 

һалда.
– Амантай аға, ләңмәнниң һәрхил түрлири бар. Уни 

һәрбир аял өзичә тәйярлайду. Пәқәт аяллар әмәс,  – дәп 
гәпкә арилашти Һашимҗан.

– У шундақ. Һәммә тойларда, нәзир-чирақлардиму 
биздә полуни пәқәт  әр кишиләр тәйярлайду. Йеқинда 
маңа Челәктә әйнә шундақ тойларниң биридә шундақ 
полуниң дәмини тетишқа тоғра кәлди, – деди үчинчи 
меһман. 

Улар йәнә бираз параңлашқандин кейин көп 
кечикмәйла Зенәт бөлмигә кирип җозидики қача-
қомучларни жиғиштуруп, дәстиханни ләңмәнгә 
тәйярлашқа башлиди.

3 -БАП

Йәттису вилайитиниң һәрбий губернатори, генерал-
лейтенант, тайинланған казак атаман Михаил Алек-
сандрович Фольбаум буйруқларни ениқ вә өз қәрәлидә 
орунлашқа үгәнгән. Уруш қәһримани, һәқиқий кона 
хизмәтчи болған у һәрбий губернаторлуқ хизмити-
диму мәсилиләрни һәл қилишқа таза һәрбийләргә 
яндашқан. 

Артқа сәптики ишларға мобилизация қилишқа 
мунасивәтлик қазақ аһалиси тәрәптин дәсләпки 
әхбаратни елиши биләнла, у уездлик вә болуслуқ 
башлиқларға чүшәндүрүш ишлирини жүргүзүшни 
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тапшурди. Униң үчүн рәһбәрләргә Йәттису һәрбий 
губернаториниң канцеляриясигә һәр үч күндә бир 
қетим әхбарат берип туруш жүкләнди. 

Тапшурма бойичә Йәттису вилайити словян әмәс 
милләтләрдин атмиш миң адәмни артқа сәп ишлириға 
мобилизовка қилиши керәк. 

Ахирқи чүшкән мәлуматниң көрсәткүчилирини 
қарап чиққандин кейин  Михаил Фольбаум терикишкә 
башлиди. У әсәбийләшкән һалда учлуқ кәлгән сақилини 
тутуп, йеник чимдап қойдидә, креслосини нери ишти-
рип қойди. Креслониң кәйнидә тамда император Ни-
колай IIниң пүткүл егизлигидә ясалған чоң портрети 
есиқлиқ еди. Андин у адәттә губернаторниң кабинети-
да өткүзилидиған нурғунлиған мәҗлис-жиғинларниң 
қатнашқучилири олтиридиған яңақ дәриғидин ясалған 
йоған үстәлни айланди. 

Кабинетта болуватқан вице-губернатор Павел Петро-
вич Осташкин олтарған үстилидин турушқа башлиди. 

Михаил Фольбаум әсәбийләшкән һалда билинәр-
билинмәс қилип қолини силкип қойди. Бу болса, 
орниңдин турмай, олтиривәргин, дегәнликниң бәлгүси 
еди. Буни вице-губернатор чүшәнгән болсиму, шуниңға 
қаримай, тик туривәрди. 

– Павел Петрович, – деди Фольбаум, – ахирқи 
мәлуматниң нәтиҗилири мени тамамән 
қанаәтләндүрмәйду. Бәлким, сиз бу мәсилини маңа, 
қандақту-бир чүшәндүридиғансиз? 

Осташкин тәҗрибилик адәм болған. У вәзийәтни 
наһайити яхши биләтти, йәрлик аһалиниң кәйпиятини, 
уларниң  падиша  пәрманиға  мунасивәтлик  көзқари-
шини биләтти, бу мобилизацияниң һакимийәткә 
аброй-атақ бәрмәйдиғанлиғиға ишинәтти. Шундақ 



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

20

болсиму, узун вақит давамида Фольбаумниң қол асти-
да беқинди болуп ишләп кәлгән у шундақла өзиниң 
башлиғиниң мүҗәзини үгәнгән. Шуниң үчүн Осташ-
кин Фольбаумниң райичә җавап қайтурди. 

– Михаил Александрович, – деди у мүмкинқәдәр 
хатирҗәм һалда, – бизниң техи вақтимиз бар. 
Ойлаймәнки, биз бәлгүләнгән тапшурмини орунлаймиз. 
Мени тәшвишләндүридиған бирдин бир әһвал – у Қапал 
уезида қандақту-бир чәттин кәлгән тәрғибатчиларниң 
хәлиқ намидин жүргүзиливатқан йәккә-йеганә ахмақлиқ 
тәрғибат ишлири. Йәнә келип,  қараңа, хәлиқ намидин-
ла Қапалдики болуслар мундақ әһваллар пат-пат йүз 
бериватқанлиғи тоғрилиқ баян қилмақта. 

– Павел Петрович, сизгә мәлум болуши керәк, 
улар чәттин кәлгәнләр әмәс, өзимизниң йәттисулуқ 
тәрғибатчилар. Һазир чәттин кәлгәнләрдин 
хәтәрләнмәс керәк. Барлиқ облусларда хатирҗәм әмәс. 
Дала өлкиси һазирниң өзидила долқунлинишқа баш-
лиди. Ваһаләнки, қиммәтлик Павел Петрович, падиша 
император тәрипидин биз иккимизни хизмәт қилишқа 
қоюлған мошу йәрдики әһвал тәшвишләндүриши 
керәк. 

– Шундақ болсиму, – дәп өзини тутқан һалда җавап 
бәрди Осташкин, – вәзийәт назарәт қилиниватиду, дәп 
ойлаймән. Қазақ вә қирғиз аһалиси тарқақ яшаватиду. 
Әгәр, улар әң болмиғанда Йәттису облуси даирисидәк 
бирлишәләйдиған болса, униң  үстигә  Яркәнтниң 
уйғурлирини өз тәрипигә җәлип қиливалидиған бол-
са, у чағда мобилизацияниң әмәлгә ашмаслиғиға 
хәтәрлинишкә болатти. 

Осташкинни тиңшиғач, Фольбаум деризигә қариди. 
Униң губернаторлуқ кабинетидин Верный шәһирини 
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қелин йерим чәмбәр шәклидә қорчиған тағниң әҗайип 
көрүниши ечилатти. Яз әвҗигә киргән пәйт, шәһәрниң 
жуқурисида  таза, көк асман. Буниңдин бирнәччә жил-
ла илгири тикилгән дәрәқләр һазирниң өзидила қелин 
йопурмақлирини көпкә һәдийә қилатти. 

Һәрбий губернаторниң кабинети чоң бенаниң иккин-
чи қәвитидә еди. Бенаға кириш җайиға қандақту төрт 
колонна әҗайип рәң берип туратти. Һәйран қаларлиқ 
нәрсә – 1887-жили йәр тәврәш мәзгилидә бенаниң сол 
тәрипи дәз кәтсиму, бу колоннилар бәрдашлиқ бәргән.

Михаил Фольбаум немишкиду өзини Йәттису 
вилайитиниң һәрбий губернатори болуп тайинланған 
1908-жилни хатирисигә алди. Верный шәһиригә келип, 
у өзиниң адити бойичә, алди билән шәһәрни толуғи 
билән вә униң әтрапини арилап чиқти.

Михаил Александрович бу йәргә техичә қол 
тәгмигәнлиги вә әҗайиплиғи билән һәйран қалди. У 
өз вақтида Кавказда, Дағстанда хизмәт қилсиму, или 
Алитеғи өзиниң әҗайиплиғи билән һәйран қалдуратти. 
Бу тағлар өз новитидә  упуққичә созулған яйлақлар 
билән бағлар, су ичидиған ериқ-өстәңләр билән учри-
шатти. 

Михаил Александрович назук адәм болмиған, амма 
униң мошу йәрдә болуватқиниға сәккиз жил болси-
му вә мошу кәмгичә шу гөзәликкә үгинәлмәйватиду. 
Үгинәлмәйватиду дегәндә, шу мәнадики, хизмәт паа-
лийитидин бирпәйт бош болғандила у өзини қорчиған 
тәбиәттин чүшәндүрүп болмайдиған қандақту-бир 
йеңилиқни байқатти. 

Деризигә қарап туруп Фольбаум адәттикидәк, өзигә 
яққан бир тағ чоққисини тапти. У башқа чоққилардин 
қандақту-бир алаһидә бөлүнүп туридиған бир чоққа 
еди.
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Михаил Александрович һәр қетим өзиниң кабине-
тидин таққа қариған чағда әйнә шу чоққини тепишқа 
тиришатти. Әлвәттә, Фольбаум буниңға һечқандақму 
әһмийәт бәрмәтти. Пәқәтла униң шундақ адити пәйда 
болған, халас.

Бу әһвални, йәни ялғуз чоққа Михаил 
Александровичқа униң ялғузлуғини, йәни униң им-
перия четидә, у шундақла тәнһа екәнлигини есиға 
салғандәк қилиду, дәпму чүшәндүрүшкә болар еди. 
Һә, раст, у роһий қолайлиқлар  мәнасидила ялғуз еди, 
чүнки, әмәлиятта, әлвәттә, у нурғунлиған адәмләр 
қоршавида еди. Лекин уларниң өзини чүнишишкә 
қабилийәтсиз екәнлигиниму у сезәтти.

Фольбаум деризигә қарап йәнә  хелә  вақит турди. 
Амма йенидила болған Кафедрал чиркоси қоңғуриғиниң  
җараңлишиши униң хиялини бөлүвәтти.

У бирдин кәйнигә бурулуп, йәнила шу сақилини си-
лап қойдидә, әсәбийлигини билиндүрмәскә тиришип:

– Павел Петрович, вәзийәтниң тәрәққиятини шәхсән 
өзиңизниң назарәт қилип турушуңизни илтимас 
қилимән, – деди.

Осташкин билинәр-билинмәс бешини әгдидә, каби-
неттин чиқип, кәтти.

 

4 -БАП

Абдурасулниң  әтигәндин кәчкиргичә өйләрни ари-
лап жүргинигә бирнәччә  күн болди. У илгириму өзини 
бетәрәп мәвқиәдә тутушқа тиришти, йәни мобилиза-
цияни тәрғипму қилмиди һәм униңға қарши тәшвиқму 
қилмиди.
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Абдрасулни әвлаттин әвлатққа келиватқан жигитбе-
ши вариси, дәшкиму болиду. Өз вақтида униң бовиси 
вә дадисиму мошу нарәсмий вәзипигә сайланған еди.

Әнъәнә бойичә, қәйәрдила яшимисун, кам дегәндә үч 
уйғур болса, улар өзлиригә чоңини сайлавалиду. «Жи-
гитбеши» сөз бирикмисиниң өзи әр кишиләр топиниң 
башлиғи, дегәнликни билдүриду. Мәсилән, тойлар-
ни өткүзүш, өлүм-житим ишлирини уюштуруш, 
әтрапни сәрәмҗанлаштуруш,  яшларни тәрбийиләш, 
кәмбәғәлләргә ярдәм бериш охшаш муәммәләрни һәл 
қилишта жигитбешиниң орни бебаһадур.

Тәбиийки, жигитбешиниң ейтқини сөзсиз иҗра 
қилиниши керәк, шундақла һәм жигитбеши болушму 
анчила оңай әмәс. Буниңда униң йешиму, иҗтимаий 
һаләттиму, ахчисиму һесапқа елинмайду. Асасий өлчәм 
– униң жутдашлири арисидики абройи, һөрмитидур.

Абдурасул қириқ төрт яшлиғиға қаримай, бу яш 
нисбәтән чоң яш әмәс, дәп һесаплиниду, һәқиқәттиму 
наһайити чоң абройға егә болған.

Бәлким, нәқ шуниң үчүн болушиму мүмкин, у 
өзиниң пикрини һеч қачан биригә зорлиматти. У 
сөһбәтдашлирини диққәт билән тиңшиғандин кейин-
ла гәп болуватқан мәсилә үстидә хелә ойлаштуруп, ахи-
ридила, қаидә териқисидә, бирдин-бир тоғра болуп 
чиқидиған қарарға  келәтти.

Мана, бу қетимму жутдашлириниң һәрбирини 
диққәт билән тиңшиди, андин кейинла әдәмләрниң 
көпчилиги мобилизация тоғрилиқ падиша пәрманиға 
қәтъий қарши екәнлиги һәққидә йәкүнгә кәлди.

Абдурасул пүткүл йезиниң жигитбеши. Бу дегәнлик, 
у йезиниң айрим аһалисиға қандақту-бир алаһидә 
мунасивәт қилалмайду. Шундақ болсиму, әлвәттә, өз 
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балилирини тизимға киргүзмәс үчүн униңға ахча бе-
риш, мәслиһәт-несиһәт қилиш, һәтта қорқутуш усул-
лирини жүргүзүшкә тиришқанларму болған. 

Қандақту-бир байниң балисиниң орниға бир 
кәмбәғәлниң балисини, шу кәмбәғәл аилисиди-
ки балиларниң бири тизимда болушиға қаримай, 
тизимға киргүзүвериш үчүн Абдурасулға ахча тәклип 
қилғанларму болған. Абдурасулға жуқуридинму қисим 
көрситишләр болған. Пат-патла әттәйләп болуслуқ 
башлиғидин кимниңдур-бириниң фамилиясини си-
зиветиш қәтъий илтимасини йәткүзүш  әһваллириму 
болған.

Абдурасул һакимийәт вәкиллири билән мунасивәтни 
бузмасқа тиришатти. Амма, шуниң өзидә, у дегән сай-
линип қоюлған лидер жигитбешидә. Һәқиқий жигитбе-
ши дегән, биринчи новәттә, өзини сайлиған адәмләрниң 
тәғдири тоғрилиқ, униңға ишинидиған адәмләрниң 
тәғдири үстидә ғәмхорлуқ қилиши, ойлиши керәктә. 
Униңға ишәнгәнләр болса, уйғур яшлирини Россиягә 
әвәтишкә қәтъий наразилиқлирини ейтишқан еди.

5 -БАП

Болуслуқ башлиғиниң Чоң Ақсуда болғиниға он  күн 
болди. Мана әнди йезиға йәнә икки дөләт әмәлдари 
кәлди. Улар йәрлик ақсақаллар жигитбеши вә вәкил-
катип билән биллә  түзгән тизимни тәстиқлиши керәк.

Йеник рессорлуқ һарву йезиға киргән чағда 
әмәлдарларниң көз алдида уларни һәйран қалдурарлиқ 
қорқунучлуқ әһвал көрүнди. Арисида нурғунлиған 
атлиқлар бар болған уйғурларниң наһайити чоң 
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топи йезиниң оттурисиға топланған. Болуслуқ вәкил 
туруватқан өйниң йениға кәлгән әмәлдарлар өйгә 
кирмәкчи болған.

– Немишкә кәлдиңлар? – дәп вақириди бирдинла  
йәрлик турғунларниң бири уларниң йолини тосап.

– Вадим Александрович, бу немә әһвал? Немә 
сәвәплик мундақ вәс-вәскә чүшүшкән? – дәп сориди 
өзиниң сәпәрдишидин униңдин яшариғи.

– Билмәймән, Петр Емельянович, уларни 
өчәкүштүрмәскә тиришиң.

Уларниң алдида турған адәмни йеник иштириветип, 
иккила «меһман» өйгә кирди.

Йоған час бөлмидә үстәлдә татирип кәткән вә 
һодуққан болуслуқ вәкил олтиратти. У бешини көтирип 
қоюп, йеңила киргән һелиқи иккисигә бемәнилик 
билән қариди.

– Сергей Петрович, немә болуватиду?
– Вадим  Александрович, иш чатақ. Улар түзилип 

болған тизимни еливелип, уни әкәтти. Тизим әнди йоқ, 
униң бар екәнлигигә гумандимән. 

– Силәр буниңға қандақларчә йол қойдуңлар? 
– Мениң күчүм йәтмиди. Дәсләп һәммә иш нормалдәк 

болған. Лекин кейин   уни  худди алмаштурувәткәндәк 
болди. Улар басқунчилиқ, қопал, һәтта мән ейтқан бо-
лар едим, наһайитти зораванлиқ қилди. 

– Әндичу? – қорқуп сориди Петр Емельянович, – Биз 
немә қилишимиз керәк?

– Қайтип берип һәммә әһвал тоғрилиқ рәһбәрликкә 
баян қилиш керәкмекин, дәп ойлаймән. Қандақла 
болмисун, уларни җазалаш  керәк. Һәр һалда бу 
сүйиқәстликни уюштурғучиларни җазалащ керәк.

– Бопту, йәрлик староста қени?
– Униң исми Абдурасул. Бир нәччә күн у мәшәдә 



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

26

болған. Бүгүн йоқап кәтти. Уларниң һәммиси биллә, 
дәп ойлаймән. 

– Хо-о-ш, – дәп ойланған һалда үн чиқарди уларниң әң 
чоңи Вадим Александрович. – Биз өзимизчә иш тутуши-
миз керәк. Үн чиқармастин, һеч нәрсә чүшәндүрмәстин 
бу йәрдин чиқип, бизниң һарвуға олтиришни тәклип 
қилимән. Андин кейин биз сөзсиз йенип келимиз.

Башқичә йол йоқ еди. Үчилиси сиртқа чиқишти. 
Һарвуму анчә жирақта әмәс еди. Атларму бәәйни 
әтраптики вараң-чуруңға бепәрвалиқ қилмиғандәк 
башлири төвән селишип, теп-теч турушатти. 

Бир нәччә уйғур болуслуқ әмәлдарларни тохтатмақчи 
болуп, һарвуға (коляскидә) келишиведи, амма 
үлгирәлмиди.

Вадим Александрович коляскиниң алди тәрипигә 
илип қойған қамчисини  қолиға алдидә, уни әпләвелип, 
чилвур билән атниң соғрисиға бирни урди. Ат бирдин 
партаңлап топа-чаң йол билән иштик кәтти.

Коляска әллик метрчә илгири кәткәндә, кимду-бир 
атлиқ:

– Немә, кетивәрсунма? Яки тохтитимизму? – дәп 
вақириди.

Бирнәччә адәм коляскиниң кәйнидин жүгәрмәкчи 
болған, лекин адәмләрниң толиси буни һаҗәтсиз, дәп 
һесаплашти.

– Мәйли, кетивәрсун. Башқа бешини тиқмисун! 
– Балилиримизни бәрмәймиз!
– Болуслуқниң башлиғиға ейтиңлар, биз балили-

римизни һимайә қилидиған болимиз, – кимду-бири  
кәткәнләрниң кәйнидин вақириди.

Коляскидики әмәлдарлар җим-җит болушти, пәқәт 
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топтики адәмләр жирақ қалғандила Вадим Алексан-
дрович җим-җитлиқни бузди.

– Улар өзлириниң беқинмиғанлиғиға қаттиқ җавап 
беридиған болиду. Уларни хәлиқ алдида очуқ җазалаш 
керәк, – дәп ойлаймән.

Униң сәпдашлири теп-теч башлирини ирғитип 
қоюшти...

* * *
Шу арида, уйғурлар, йәнә хелиғичә течлиналмиди. 

Атлиқлар йезини ат чаптуруп арилап хәлиқни уму-
мий жиғилишқа чақирди. Әр кишиләр топ-топ бо-
лушуп дохмушларда турушти, аяллар өзлириниң 
өйлиридә болушти. Һәммила җайда тинимсиз бали-
лар ғипилдишип жүрди. Бир қаримаққа жиғилишқа 
чақиришниң һаҗәтлиги йоқтәк көрүнди, чүнки 
адәмләр өз-өзидинла йеза оттурисиға келишип, 
өзлириниң һиссиятлирини билдүрмәктә еди.

– Балилиримизни бәрмәймиз!
– Бизниң тәғдиримизни башқурушқа йол қоймаймиз!
– Болус өзиниң балилирини әвәтсун!
Мундақ һиссиятлиқ һәрикәт һәр минутта, барғансери 

күчийиватқанлиғи билинип туратти вә у адәмләрниң 
әң ахирқи наразлиғи еди.

Жиғилишниң өзима наһайити чапсан йүз бәрди. 
Адәмләр бәәйни өз пикирлирини хошнисиға 
ейтиватқандәк билинди, лекин қаттиқ-қаттиқ, үнлүк, 
вақирап ейтишлар һәммигә аңлинип турди.

Әмәлиятта һәммила гәп-сөз бир нухтиға – 
мобилизациягә беқинмаслиққа келип тақалди.

«Әгәр һакимийәт күч қоллинидиған болса, у чағда 
немә қилиш керәк?» дегән мәсилә өз-өзидин пәйда бол-
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ди. Мундақ хәтәрликниң моҗутлиғи толуқ реал һадисә 
еди. Аддий йеза аһалисиға һакимийәтниң қураллиқ 
вәкиллиригә қарши туруш мурәккәп екәнлигини 
адәмләр чүшинәтти.

Мошундақ әһвалда адәттә кам сөзлүк Тохнияз 
исимлиқ бир әр киши алға чиқти. 

– Жутдашлар, биз җасурлуқ, җүръәтлик ишқа 
бәл бағлидуқ, – деди у. – Амма бизгә теңиватқан 
адаләтсизликкә әнди чидап туралмаймиз. Шуниң үчүн 
мән немә билән болсиму қураллинишқа чақиримән. 
Шу арқилиқ һәрқандақ баш-баштақлиққа дәккә бери-
шимиз керәк.

Йезилиқлар болса униң пикирини қоллап-қувәтләш 
сүпитидә вақиришип кетишти.

Шундақ қилип, һөкүмәт әскәрлириниң еһтимал 
һуҗумиға қарши турушқа тәйярлинишниң тәйярлиғи 
бойичә барлиқ тәшкилий ишни Тохниязниң өз үстигә 
алидиғанлиғи тоғрилиқ келишилди.

Униңдин ташқири, өзлириниң хошнилирини мошу 
қобул қилинған қарар вә бирлишип қарши туруш 
тоғрилиқ агаһландуруш үчүн хошна йезиларға, қазақ 
авуллириға әвәтиш келишилди.

Чоқ Ақсу аһалиси өйлиригә таришип, алди билән 
сарай, мал қоралириға кирип, ара-гүҗәк, җоту, 
иш қилип, қандақту һимайә қилинишқа ярамлиқ 
болғанниң һәммисини елишти. Һәтта бәзилири 
иштик екәлгән оғақларни таяқларниң учиға 
бәкитивелишти.

Шу кечиси йезида һечким ухлимиди. Һәммә хәтәрлик 
вақиәни күтүш шараитида болушти.
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6 -БАП

Абдурасул билән Һашимҗан иккиси пәқәт достла 
әмәс, улар һәм хошна болған. Уларниң һойлилирини 
арилиқтики анчә егиз болмиған, пака соқма тамла ай-
рип туратти.

Тәбиийки, уларниң аяллириму һәм балилириму өз 
ара қелин арилишатти. Һашимҗанниң аяли Аминә 
ишиктидә туғулған. Лекин турмушқа чиққандин кейин 
у ата-анисиниң өйигә анда-санда баридиған болған. У 
һәқиқий уйғур келинигә хас болған хусусийәт бойичә, 
ериниң ата-анисиға сиңип кетиш йолида һәммини 
қилатти.

Аминә узун жил давамида Һашимҗанниң ағриқ да-
дисини күтүш билән болди. Бовайға аялиниң намәлум 
хәтәрлик ағриқтин қандақту-бир йерим айниң ичидила 
көз жумуши наһайити еғир кәлди.

Шуниңдин кейин техи анчила қерип кәтмигән 
Мухпулниң мәйдиси, андин беши наһайити қаттиқ 
ағришқа башлиди. Көп өтмәйла жүриги ағрип, өйниң 
һойлисидила жиқилди вә орнидин туралмиди.

Аминә уни өзиниң қизлиридинму яхши күтти. Униң 
үстигә Мухпул билән Өмүрнисаниң икки қизи өз йе-
зисидин хелә жираққа – бири Яркәнткә, иккинчиси 
Талғарға турмушқа чиққан еди. Әлвәттә, улар келип тур-
ди, дадисини күтүшкә тиришти. Лекин, қандақла бол-
мисун уларниң өз аилиси бардә, демәк, уларниңму ғеми 
бар, дегән сөз. Уларни ташливетиш мүмкин әмәстә.

Һашимҗанниң Аминәдин  үч балиси бар. Чоңи оғул 
– он тоққуз яшлиқ Әркин вә икки қизи бар. Он төрт 
яшлиқ Назугум вә он яшлиқ Заһидә.
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Абдурасул билән Зенәт болса, төрт бала өстүрди. 
икки оғул вә икки қиз. Азат – уларниң тунҗа оғли, 
Әркин билән демәтлик дегидәк. У пәқәт бирнәччә айла 
кичик. Униңдин кейин гезәкләр – он икки яшлиқ Һасан 
билән Патигүл туғулған. Вә, ахири, кичиги – сөйүмлүги 
сәккиз яшлиқ Халидә туғулған.

Һәр язлиғи Зенәт балилирини өзиниң ата-анилириға 
– Чаринға әвәтәтти. Азат ата-анисиға аиләвий тирикчи-
лик бойичә қол-қанат болатти. Кичиклири болса бир 
ай, һәтта икки ай әркинчиликтә болуп, бовиси билән 
момиси нәврилириниң халиғинини қилип берәтти.

Азат егиз бойлуқ, бираз қопаларақ болған. 
Аилидикиләр уни бовиси – Абдурасулниң дадиси 
тақичи Абдурайимға тартқан дейишәтти.

Әркин болса, әксинчә, оттура бойлуқ, толуғарақ 
кәлгән. Умумән, Һашимҗанниң тухумида һәммисила 
шундақ болған.

Балиларниң арисидики достлуқ мустәһкәм болған, 
у достлуқни улар он икки яшлиқ вақтида қан билән 
мустәһкәмләшкә қарар қилған.

Һечким көрүп қалмаслиғи үчүн йезиниң четиди-
ки баққа берип, Азат билән Әркин иккиси өзлиридин 
чоңлардин аңлиған қәсәмяд сөзлирини ейтишқан. 
У қәсәмниң маһийити шуниңдин ибарәтки, улар әң 
ахирғичә дост болуп қелиши, һәммә ишта улар бир-
биригә садиқ болуши, ярдәм бериши вә өз сөзлиридин 
һеч ялтаймаслиғи керәк.

Андин кейин қан чиқиришқа әттәй әкәлгән иштик 
Хотән бәкиси билән оң қоллириниң биләклирини ти-
лип қан чиқарған. Буниңда улар қоллирини шундақ ту-
туш керәккән, Әркинниң қени Азатниң қени билән ари-
лишип кетиши керәк. У иккиси һәм шундақ қилған.
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Яшларниң мундақ достлуғи һәм уларниң ата-
анилириниму хошал қилған. Вәзийәт мундақ еғир 
мәзгилдә икки дост биллә болған чағларда уларниң ата-
анилириму хатирҗәм болған.

7 -БАП

Йеза аһалисиниң жиғилишидин кейинки күни Чоң 
Ақсу йезисида хатирҗәмлик һөкүм сүрди.

Ваһаләнки,  иккинчи күни тәшвишлик гәп-сөзләр 
тарқилишқа башлиди.

Әтигәнлиги Әркин Абдурасулниң һойлисиға жүгрәп 
йетип кирди. Абдурасул өйидә йоқ болуп, қазанбешида 
жүргән Зенәт жигиткә соал мәнасида қариди.

– Зенәт һәдә, дадам Абдурасул акамни сораватиду, – 
деди Әркин.

– У йоқ, балам. У әттигәндә атлиқ Чаринға кәткән. 
Немә болди? –деди Зенәт.

– Билмәймән. Бирнәччә йеза көтирилипту, дейиши-
ду.

– Қайси йезилар? Чарин әмәсма?  – дәп әнсириди 
Зенәт.

– Мән  ениқ билмәймән. Дадам Яркәнт тоғрилиқ 
бирнемиләрни деди. Яркәнтниң әтрапидики қандақту-
бир йезилар. Немә, Азат техичә Чариндима? 

– Шундақ, балам. Униңма қайтип келидиған вақти бол-
ди. Әтималим, Хәйрулла бовиси әвәтмәйватамдикин.

–  Кәлгәндә маңа дәрһал ейтарсиз, Зенәт һәдә.
– Әлвәттә, балам. Силәр айрилмас достларғу. Әгәр Аб-

дурасул әтигәнирәк кәлсә, мән уни силәргә киргүзимән.
Әркин кәтти. Зенәт болса, униң ейтқанлири тоғрилиқ 
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ойлинип қалди. У һәммә аяллар охшаш, ана сүпитидә 
балилиридин, еридин әнсиримәктә. «Бу немә әһвал? 
Немә йүз бериватиду?» дәп ойлиди у. «Расттинла йәнә 
вәйранчилиқ, уруп-соқуш, өлтүрүшму? Немишкә 
адәмләр һәммә мәсилидә өз ара келишмәйду? Һеч 
ким өлүшни халимайдиғу?  Немишкә адәмләргә бир-
бирини өлтүрүш яқидиғанду?» 

Әркин Зенәткә һәммә һәқиқәтни ейтмиғанди. 
Һәқиқәтәнму Яркәнт уездиниң адәмлири мобилиза-
ция тоғрилиқ падиша пәрманиға беқинишни халимай 
иссиянға чиққан еди.

Ваһаләнки, мону мәзгилдила қоллириға 
қурал елип, мошу Верный уездиниң Ақсу-Чарин 
болуслуғидики бирнәччә қазақ авулиму көтирилишкә 
чиққан еди. Хәвәрчи уларни қоллап-қувәтләш ил-
тимаси билән әттигәндила кәлгән еди. У йезидики 
вәзийәтни билмигәнликтин етиниң бешини жигитбе-
ши  Абдурасулниң өйигә әмәс, Һашимҗанниң өйигә 
тартқан еди.

Униң илтимасини тәпсилий тиңшап вә Нурланниң 
хетини диққәт билән оқуп чиққандин кейин Һашимҗан 
дәрһал өзиниң мәшривидики әр кишиләрни жиғди.

–  Ағиниләр, мону кишиниң исми  Бесабай. У биз 
билән сөзләшмәкчи,  – деди Һашимҗан. 

Қатнишиватқан  мәшрәп әһли әзалири бол-
са, өзлириниң қияпити билән уни тиңшашқа тәйяр 
екәнлигини билдүрди.

– Қериндашлар! Биз силәр билән охшаш-
ла әһвалда. Бизниң һоқуқлиримиз билән һечким 
һесаплашмайду. Лекин бизниңму иззәт-һөрмитимиз, 
қәдир-қиммитимиз бар. Йәттиссуниң қазақ авулли-
ри бизниң балилиримизни вә қериндашлиримизни 
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мобилизациягә бәрмәскә келиштуқ. Уездларниң 
толисиниң толқунлиниватқиниға мана бирнәччә 
күн болди. Бир һәптә илгири Лепси уездиниң 
бирнәччә болуслиғи көтирилди. Бизниң нурғунлиған 
адәмлиримиз һазирниң өзидила қурбан  болди. Түнүгүн 
силәр билән хошна тағ қазақ авуллири қоллириға  
қурал алди. Бизниң силәр билән тәғдиримиз бир. Биз-
ни қоллисаңлар,бизгә қошулсаңлар!

Бесабай җим болди, униң қисқичә нутқи 
қатнишиватқанларниң һәр бириниң қәлбигә чоңқур 
тәсир қилди. 

Вақит қис еди. Шуниң үчүн пүткүл йезини күрәшкә 
көтириш мәхситидә Һашимҗан Абдурасулниң кели-
шини күтидиған болуп, мәшрәп әһлидин жигирмә 
адәм толуғи билән Бесабай билән маңидиған болуп 
мәшәдила келишти.

Жиғилишни саат онға бәлгүлиди. Адәмләр өйлиригә 
берип атлирини тоқушқа, қоллириға кураллири – таяқ-
тоқмақлирини, ара-гүҗәклирини, ата-бовилиридин 
қалған қиличлирини елишқа алдириди. 

Саат он бирдин ашқанда отряд атлирини йорутуп 
йезидин чиқип кәтти...

Шу арида һөкүмәт әскәрлири толқунушниң да-
ирисини тарайтиш мәхситидә нурғун чариләрни 
көрүп үлгәрди. Йеза вә авулларни, бир-бири билән 
бағлаштуридиған әң муһим йолларға сақчилар, 
һәтта пүтүн отрядләр қоюлди. Винтовкилар билән 
қуралланған улар гуманлиқ дәп тепилған һәрбир 
адәмни, адәмлар топини техиму тохтитип тәкшүриди. 

Мошуниң алдида разъездлар вә һөкүмәт 
отрядлириниң  башлиқлириға  Йәттису  облуслуқ  һәр-
бий  губернатор Фольбаум имзалиған телеграмминиң 
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тексти йәткүзүлгән еди. Униңда, хусусән, монулар 
тәкитләнгән:

«Қазақларниң әң кичик топлирини иси-
ян үчүн тәшкилат дәп һесаплаңлар; ундақларни 
бастуруңлар, шу болуслуқта ғулғула пәйда 
қилиңлар, тәшвишлинишниң биринчи бәлгүсидила 
әң болмиғанда аддий рәһбәрлирини қамаққа елиңлар, 
дала сотиға бериңлар вә дәрһал есиветиңлар... Һә, 
гуманлинидиғанларниң  бирәсини тутувелип, үлгә үчүн 
есиветиңлар»

Қапал вә Лепси уездлирида мошу буйруққа асас-
линип, кечикмәйла етиш қоллинилди. Пат-патла 
һөкүмәт қисимлири ишни дала сотиға беришни 
мувапиқ көрмәйла, гуманланған адәмләрни қарап ту-
рупла етиветәтти...

Чоң Ақсу йезисидин бирнәччә чақирим йолда атлиқ 
адәмләр топини байқиған һөкүмәт әскәрлириниң 
атлиқ разъезди улар билән тоқунушқа бармиди.

Өзини чәткә тартқан разъезд башлиғи чапармәнни 
асасий отрядкә әвәтти.

Һөкүмәт отрядиниң  командани сотник Бологужский 
қорчаш уюштурушни буйриди. 

Көтирилишкә чиққан қазақ авуллириға ярдәм 
беришкә Чоң Ақсудин маңған уйғур отряди Қайқа да-
ванида винтовкилардин оқ яғдурушиға дуч кәлди. Таяқ-
тохмақ, ара-гүҗәкләр билән қуралланған уйғурлар 
қаршилиқ көрситәлмиди. Он икки көтирилишчи, 
әмәллиятта йерим отряд, шу йәрдила  қурбан болди. 
Қалғанлириға бузуп чиқип, кетишкә тоғра кәлди.

Өлгәнләрни санап чиққандин кейин сотник Боло-
гужский чапармәнни ярдәм үчүн Чонҗиға әвәтти, өзи 
болса йүз адәмдин ибарәт атлиқ отрядкә рәһбәрлик 
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қилип, уйғур йезилири Ават вә Чоң Ақсу йөнилишигә 
маңмақчи болди. 

8 -БАП

Әмәллиятта Һашимҗан мәшрәп әһлиниң һәммә 
әзалири Бесабай билән кетишти. Пәқәт Һашимҗанниң 
өзи вә шу пәйттә бу йәрдә болмиған Абдурасулла қалди.

Кәчкә йеқин Абдурасул Чариндин қайтип кәлди. 
Атлиқ разъездлар билән учришип қелиштин 
хәтәрлинип, у чиғир йоллар билән қайтқан еди. У өйигә 
келә-кәлмәйла Зенәт униңға:

–  Балилар қени? Немишкә әкәлмидиңиз уларни? –  
дәп котулдашқа башлиди.  

– Өзәңни тут, Зенәт. Һазир  һәммини чүшәндүримән. 
Уларниң һәммиси яхши.

– Әгәр яхши болса, немишкә өйдә әмәс? Немишкә 
қайтип кәлмиди?

Абдрасул аялини аста чәткә иштирип қоюп, өйгә 
кирди, ашханиға өтти вә коридики совуп кәткән әткән 
чайни ичти.

Услуғини қандурғандин кейин у өтүклирини йәшти. 
Андин кейинла бөлмигә кирип, кигизгә олтирип, пут-
лирини узун сунуп сөз башлиди:

– Балиларниң һәммиси яхши. Әнсиримә. Умумән 
Чаринда һәммә хатирҗәмлик билиниду. Дадам 
балиларниң шу йәрдә қалғини яхши, дәп һесаплайду. 
Һәрһалда мәлум вақитқичә болсима. Азатқа умумән 
қайтип келиши хәтәрлик. Униң мобилизация тизи-
мида екәнлигини билисәнғу. У йәрдә уни тапалмиши-
му мүмкин. Һәр һалда у йәрдин Яркәнткә кетишиму вә 
Верныйға кетишиму оңай. 
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Бу гәпләрдин кейин Зенәт бираз хатирҗәмләнди. 
Босуғида турупла у пәс авазда:

– Немә тәйярлай? Сәй, бирнемә йәмсиз? – дәп сори-
ди.

Абдурасул аялини яхши көрәтти, лекин муһәббәтни 
көрситиш уларниң урум-путиғиниң әнъәнисидә 
болмиған. Уларниң һәммә әр кишилириниң аялларға 
нисбәтән қопаллиғи, соғ мунасивити билән нами 
чиққан. Ваһаләнки, уларниң аяллирила уларниң 
әҗайип назук қабилийитини биләтти.

Мана һазир, Абдурасул аялиға қарап қоюп шундақ 
назук идрәкләндики, наһайити һарғиниға қаримай, у 
орнидин туруп Зенәтниң йениға кәлди, уни қучағлиди, 
вә ләвлирини униң чачлириға йеқип, пичирлап:

– Сениңдин йеқин мениң һечкимим йоқ, – деди у. 
– Һәқиқәтән сениңсиз мән яшалмаймән. Сән – мениң 
бәхтимсән!

Зенәт немә дәп җавап беришни билмиди. У ериниң 
қучиғидин аста бошинип, яғлиғиниң үчи билән 
көзйешини еттидә, язлиқ ашханиға кирип кәтти...

  Қой гөши, пияз, самсақ, лаза арилаштуруп қорулған 
сәй наһайити мейизлик бопту. Йеңи тәрхәмәк, поми-
дордин тәйярлиған хам сәйчу, техи...

Ериға сәп селип олтарған Зенәт бир чағда әтигәндә 
Әркинниң кәлгәнлигини ейтти. Җозидики таамлар-
ни иштәй билән йәп, бир апқур әткән чайни ичивәткән 
Абдурасул әнди Һашимҗанниң йениға кәтти. У өйидә 
екән. Һашимҗан достиға ахирқи хәвәрләрни ейтип, мо-
нуларни тәкитлиди:

– Вәзийәт мурәккәпләшмәктә. иш наһайити 
еғирлишиватиду. Һәммә әһвалға қариғанда һечким 
чекинәй, демәйду. Яркәнттә һазирниң өзидә 
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тоқунушлар йүз бәргән. Бизгиму йетип келишидин 
Худа сақлисун. Биз қабил туралаймизму?

– Әгәр һәммимиз биллә болидиған болсақ, қабил ту-
ралаймиз. Һә, болуслуқларму хәлиқ тоғрилиқ ойлаш-
лири керәкқу. Ундақ қилмиса улар немишкә у хизмәткә 
қоюлған? Бәлким, бир иш қилип келишидиғанду?

– Билмәймән, билмәймән. Буниңда қандақ кели-
шиш мүмкин? Уларға бизниң яшлиримиз, бизниң ба-
лилиримиз керәк. Улар болса бизниң өзимизгә керәк. 
Билмәймән.

– Әркин қени? Көрүнмәйдиғу?
– Мәшрәпкә кәтти. Биләмсән, әһвалниң қандақ 

болғинини. Бүгүн мениң мәшрәп әһлим тарқилип 
кәтти. Амма оғлум мана өзиниң мәшривигә кәтти. 
Әнъәнә давамлишиватиду. Уни һечким мәнъий 
қилалмайду! Һәтта, мәнъий қилидиған болсиму, уни 
тамамән йоқиталмайду.

– Шундақ, сән һәқ. Бизниң әнъәнимиз, бизниң та-
рихимиз, бизниң тилимиз – мана биз билишкә вә 
сақлашқа тегишлигимиз. Уларни йоқатсақ, хәлиқ 
сүпитидә йоқилимиз.

–  Мана-мана, нәқ йоқилимиз. Йоқилидиған болсақ, 
башқа тепилмаймиз, пәйда болмаймиз. Мана буни биз, 
бизниң балилиримизниң аң-сәвийәсигә сиңдүрүшимиз 
керәк. Бизниң уйғурлиғимизни, әҗайип “Уйғурия” 
дегән өзимизниң йеримиз барлиғини, өзимизниң та-
рихимиз, әдәбиятимиз бар екәнлигини яшлиримизға 
сиңдүрүшимиз керәк.

– Йәнә, бизниң достлиримизму бар екәнлигини, 
улар бизниң йенимизда екәнлигини, улар бизгә 
хаинлиқ қилмайдиғанлиғиниму яшлиримизға, 
балилиримизға чүшәндүрүшимиз керәк. Амма 
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бизниң дүшмәнлиримизму бардә. Улар тоғрилиқму 
унтимаслиғимиз керәк.

– Сән тоғра дедиң, достум. Ейтмақчи, мән немишкә 
мениң оғлумниң достини көрәлмәйватимән? Азат 
немишкә кәлмиди? 

– Биз қейинатам иккимиз униңға һазирчә Чарин-
да қелип туруш яхши, дәп келиштуқ. У йәрдә течарақ. 
Униң өзиму “һеч қачан Россиягә бармаймән” дәйду. 
Муқәррәр, мобилизация қилинидиған болса, Яркәнткә 
яки Верныйға кәтмәкчи. Бир сөз билән ейтқанда, 
қечиватиду. Бәлким, Қорамға – Савутахунумниң йениға 
кетиду. Қорамда бизниң туққанлиримиз бар.

– Биз Әркингиму униң вақитлиқчә Талғарға кетиши 
тоғрилиқ ейттуқ. Сән у йәрдә сиңлим туридиғанлиғини 
билисәнғу. ишиктидиму туққанлиримиз бар. Лекин 
у унимайду. «Керәк әмәс, уларға палакәтлик пәйда 
қилишниң һаҗити немә. Һәммә немә болса, мәнму 
шу» дәйду.

 – Бәлким у һәқтур. Һәрһалда униң мүҗәзи чос. 
Мениңкиму һәммини өзи һәл қилди. Лекин у һечқандақ 
һечяққа беришқа қарши. «Беқинғинимға қариғанда 
өлгиним яхши», дәйду.

 Достлар сиңчай ичишип йәнә бирәр саатчә олти-
ришти. Ахшими саат он бирләргә йеқин өйниң ишиги 
«ғич» қилип ечилип, Әркин кирди.

 – Әссаламму әләйкүм, Абдурасул ака.
 – Ваәләйкүм, балам. Кәч кәлдиңғу? 
 – Һә, бүгүн бизниң мәшрәп болуши керәк еди. 

Шундақ қилип, униңға йезиниң йерими дегидәк 
жиғилди. Немә қилишимиз һәққидә параңлаштуқ, 
муназирә қилиштуқ. Бүгүн болғанларниң һәммиси 
дегидәк тизимға елинди.
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 – Тизим йоқилип кәттиғу, немә әнсирәйсиләр, – дәп 
чақчақ қилмақчи болди Һашимҗан.

 – Шундақ, дада, тизим йоқилип кәтти, – дәп 
җиддий җавап бәрди Әркин. – Нурғунлири у тизим-
сизла мөкүшмәкчи болуватиду. Әгәр биз қечип кәтсәк, 
башқилирини чоң-кичигигә қаримайла алиду. У чағда 
әһвал техиму яман болиду.

 – Шундақ қилип, силәр, яшлар, қандақ келиштиңлар? 
– дәп җиддий сориди Һашимҗан.

 – Йешидиған немиси бар. Ахириғичә қаттиқ тури-
миз, дәп келиштуқ. Әгәр, шундиму, өлүм хәтәрлиги 
билән мәҗбурлайдиған болса, у чағда баримиз. Башқа 
амал йоқ.

– Шундақ, биздә таллиғидәк һеч нәрсә қалмиди. 
Һәрһалда биз йәнә өзимизниң һоқуқимизда турушқа 
тиришипақимиз. Болмиса, әтә йәнә әтә болар.

Мошу сөзләрни ейтип, Абдурасул орнидин турди. 
У қолини Әркингә созуп, уни йеник қучағлиди. Андин 
Һашимҗан билән хошлишип өйигә қарап маңди. 

Зенәт техи ухлимиған еди. Оң биқиниға түгүлинип 
йетивелип, у йәнила бүгүнки күнниң һәммисини 
хатирисигә алди. Әттигәндә Әркинниң келиши, 
Һашимҗанлар өйиниң йенида атларниң пирқишлири 
вә Абдурасул билән париңи көз алдидин өтти. У бали-
лири тоғрилиқ, өзи туғулуп өскән вә балилиқ жиллири 
өткән Чарин тоғрилиқ ойлиди.

Бүгүн Зенәт жигирмә жил Чоң Ақсуда туриватси-
му, техичә униңға үгинәлмигәнлигини чүшәнди. Униң 
үчүн Чарин чирайлиғирақ, сәрәмҗан, ана жуттәк би-
линди.

Бүгүн  шу  ойлиғанлири   өзиниң  Чаринда  
туғулғанлиғи үчүнла әмәс екәнлигини чүшәнди. Яқ, 
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мундақ сәзгү униңда Абдурасулниң бүгүн Чаринда 
хатирҗәм дәп ейтқанлиғидин пәйда болди. Демәк, Ча-
ринда униң балилири үчүнму хатирҗәм. Хатирҗәмлик, 
демәк, яхши. Әгәр униң балилириға яхши болса, ани-
му бәхитлик болиду. Чүнки ана үчүн балилириниң 
хатирҗәмлигидин муһим һечнәрсә йоқ.

Чарин униң көз алдида дозақлиқ қоршавидин сирт  
қалған қандақту бирдин-бир җәннәт арилидәк көрүнди. 

Әйнә шундақ йерим уйқида болуватқан Зенәт бир-
динла ериниң йеник йотқанни қайриветип дүмбисигә 
чаплишип йетип, Зенәтниң чечини силаватқинини 
сәзди...

9 -БАП

Яркәнт йәттисулуқ уйғурлар үчүн алаһидә шәһәр. 
Мәсилә униң Ана вәтән – Уйғуриягә һәммидин йеқин 
орунлашқанлиғидила әмәс. Яркәнттә қандақту-бир 
алаһидә шараит, қандақту-бир һарарәт.

Шәһәрниң әң мәркизигә егиз орунлашқан Веливай 
мечити бу шәһәргә дәсләп кәлгән һәрқандақ адәмни 
өзигә җәлип қилип туриду. Мусулманлар намаз оқуш 
үчүн униңға алдирайду, оқалмиғанларниң һәммисила 
униң архитектурилиқ алаһидиликлиригә бәһирлиниш 
үчүн алдирайду. 

Язниң шу күнлири Яркәнтниң чоң базири 
вараң-чуруңға  толуп-ташқан, қалаймиқан. Лекин 
қалаймиқанчилиқ адәттикидәк сетиқчилар билән 
херидарларниң нурғунлиғидин  әмәс, мобилизацияниң  
тәшвишлик әһваллиригә бағлиқтур.

Күрәң ат техи һарвудин бошитилмай турупла, 
һарвуда тик турған йеши тохталған адәм җамаәткә 
мураҗиәт қилип тәсирлик авазда:
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– Жутдашлар! Биз һечқачан қануний һакимийәткә 
қарши чиқмидуқ! Бу һәқ! Амма һазир шу  
һакимийәтниң бизни  мәҗбур қиливатқанлиғи, 
зорлаватқини билән һеч келишәлмәймиз. Әгәр биз 
балилиримизни беридиған болсақ, уларни һечқачан 
йенип көрәлмәймиз. Қандақларчә болуслар буни 
чүшәнмәйватиду? Биз һәрқандақ әмгәккә тәйярмиз. 
Лекин биз мошу йәрдә, өзимиздә әмгәк қилишимиз 
керәк!

У йәнә бирнәрсиләрни ейтмақчи болған. Лекин 
қандақту, бирдин йөтилип кәтти. Әйнә шу әһвал банә 
болдики, башқа яшарақ бири чаққанлиқ билән һарвуға 
сәкрәп чиқти. Ат болса бир пирқип,  алди пути билән 
йәрни тирпип-тирпип қойди. 

– Немә дейишкә болиду! – қаттиқ ейтти у. – Бармай-
миз! Биз һайдап маңидиған мал әмәсмиз. Униңсизму 
дәм елиш йоқ бизгә. Умумән, бизни шундақ қилип, 
тамамән йоқ қилмақчи.

– Хәлиқ толқунлунуп кәтти вә бир әр киши һәтта 
һарвуға чиқмастинла, өзи турған йәрдила:

– Бу йәрдә қуруқтин-қуруқ валақлашниң һеч 
һаҗити йоқ. Қараримиз – балилиримизни бәрмәймиз! 
Һаҗәт  болуп қалса, биз  өзимизни қоғдалаймиз! Биз, 
яркәнтликләр, қандақту-бир вәтәнсизләр әмәс, – дәп 
вақириди. 

– Яркәнтликләр, яркәнтликләр, амма һәммимиз бе-
кар жүримиз, – дегән йеқинла бир йәрдин дәрһалла 
чиқириған зәһәрлик аваз аңланди. – Биз бу йәрдә гәп 
сетип жүргичә, әйнә Лепси қуруқ сөз билән әмәс, һазир 
сән дегәнләрни  әмәлий һәрикәт билән испатлимақта.

Һелиқи турған йеридила сөзләватқан әр киши мону, 
өзигә нисбәтән даритип сөзлигән адәмни көзи биләнла 
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издимәкчи болди. Лекин тапалмиғандин кейин пәқәт 
ғудуңшупла:

– Мәнму шуни дәватимән. Һәрикәт қилиш керәк! – 
дәп қойди.     

 Шу арилиқта адәмләр сани техиму көпәйди. Көп 
өтмәстинла Яркәнт базариниң мәйдани адәмләргә лиқ 
толди.

 Сөзлигүчиләр сөзлириниң маһийитини яш-
лар билән әр кишиләрни артқа сәп ишлириға 
бәрмәсликтин ибарәт болди. Һәммиси шуниң билән 
келишти. Пәқәт бәзидила ейтилғанларни һәқиқәтәнла 
әмәлгә ашурушқа боларму, йәни һәққитәнла жутдаш-
ларни қалдуруп қоюшқа боларму, уларни әшу намәлум 
вә қорқунучлуқ  Россиягә әкәтмәсму, дегән тивишлар 
аңлинип қалатти. 

Язниң қуяшлиқ күни еди, бу болса Яркәнт 
турғунлириға келәчәккә ишәнчә қошқандәк сезилди.

Умумән, базар мәйданида яркәнтликләргә қариғанда 
пәқәт йезилардин кәлгәнләрму шунчелик болди. 
Чүнки нәқ әйнә шулар өзлириниң аз-тола участки-
лирида өстүргән мевә-чевә вә көктатлирини базарға 
әкилидудә. Ваһаләнки, мошу вәзийәттә  уларниңму 
мәлум дәриҗидә “яркәнтликләр” дәп атилишқа аса-
си бар еди. Чүнки мошу шәһәрдә қобул қилинған 
қарар уларғиму тегишлик болған. Әгәр әр кишиләрни 
артқа сәп ишлириға бәрмәслик тоғрилиқ қарар 
қилинидиған болса, у чағда шәһәр әтрапидикиләр уни 
биринчиләрдин болуп иҗра қилиду. Әгәр, шунди-
му, уезд һакимийитигә беқинип, адәмләрни Россиягә 
әвәтидиған болса, у чағда яркәнтликләр әмәсмишләр 
бәрибир йәнила шуниңға биринчиләрдин болуп 
беқиниду. 
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Умумән, әйнә шу аддий деханларға, уларниң 
өзлири етирап қилип чүшәнмисиму, нурғун нәрсә 
мунасивәтликтур. Тәкитләш керәкки, уйғур хәлқини 
дехансиз тәссәвур қилишқа болмайду. Дехан өзиниң 
кичиккинә бир парчә йерини өзиниң тиришчанлиқ 
әмгиги билән әҗайип участкиға айландуриду, алди 
билән үнүп чиққан майсини, уссап чаңқап кәтсиму, суни 
өзи ичмәй, алди билән үнүп чиқидиғанни суғириду. 

Әсирләр давамида әйнә шу деханлар Уйғурийәдә 
өзлириниң ата-бовилириниң йеридә чөлни суғириш, 
суға қандуруш үчүн, һаят қуруп кәтмәй, әксинчә 
гүллиниши үчүн йәр асти гальерияси болған қудуқлар 
– каризларни колиған...

Әнди һазир болса әйнә шу деханларни йәрдин жулу-
велип, қериларни, аялларни вә балиларни тәғдирниң 
тәққазисиға ташлап қоюп, миңлиған чақирим жираққа 
әвәтмәкчи болуватиду... 

Яркәнтниң базар мәйданидики тәшвишлик гәп-
сөзләр йәниму давамлашқан болар еди. Лекин чүшлүк 
намазға әзән чақирилди. 

Жиғилғанларниң толиси Веливай мечитиға 
йөнилишти. Содигәрләр товарлирини алдираш чипта 
билән йепиветип, намаздин кейин мечитниң өзидила 
падиша Николай IIниң һөкүмити елан қилған артқа 
сәп ишлириға мобилизация қилишни йоққа чиқириш 
(саботаж) давамлишиду, дәп тәхмин қилған еди. 

Мечитниң һойлиси лиқ толған. Мечитниң өзиниң 
бенасиға кириш тоғрилиқ ойлашниңму орни йоқ. Ле-
кин һойлиға киривалғанларниңму, өзлири өзлирини 
бәхитлик сезинәтти. Чүнки һәр җүмә күни адәмләр на-
маз өтәш үчүн мечитниң бу кәң һойлисиниң тешиға 
җайлишатти.
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имам, қаидә териқисидә, бирнәччә еғиз сөз қилип, 
андин кәлгәнләрни сәп түзәп турушқа чақирди. Андин 
өзи намаз өтигүчиләрниң баш тәрипидә турди...

Намаз тамам болғандин кейин имам жиғилғанларға 
бираз пәндә-нәсиһәт билән мураҗәт қилди.  Тәбиийки, 
у һәммини тәшвишләндүриватқан мобилизация 
тоғрилиқ мәсилидин чәтнәлмиди. Лекин бу мәсилә 
тоғрилиқ мүмкинлигичә әдәплик вә зорлимастин гәп 
қилди. 

– Қериндашлар, – деди у. – Биз һәммимиз қанунға 
беқинидиған адәмләрмиз. Һәм һөкүмәтниң биз-
ни камситмайватқанлиғиға вә бизниң диний 
һиссиятимизға һөрмәт билән мунасивәт қиливатқиниға 
миннәтдармиз. Биз, әң таза, әң пәзиләтлик дин – 
исламниң мухлислири, миннәтдарсиз, хүнүк болал-
маймиз. Шуниң үчүн, қериндашлирим, мән силәрдин 
йәнә бирқетим ойлинип, бизниң һөкүмитимизниң ил-
тимасини йоққа чиқармишиңларни илтимас қилимән. 
Силәр шуни чүшинишиңлар керәкки, бизниң яшли-
римиз һазир Россияниң кәң далалирида керәк, чүнки 
бизниң һөкүмитимиз шуларға муһтаж. Биз болсақ дуа 
қилип, Улуқ Алладин – Униң бизниң балилиримизни 
сақлишини вә қоғдишини илтимас қилимиз! 

Адәмләр топи җим турушти, улар өзлириниң има-
ми билән келишәмду, йоқму – бу тәрәп чүшиниксиз 
болди.

Адәмләр мечиттин чиқишип кетишкәндин кейин-
ла дәсләп пичирлишип, андин Алланиң өйидин хелә 
жирақ кәткәндин кейинла барғансери хелә қаттиқ-
қаттиқ өз пикирлирини ейтишқа башлиди.

Уларниң арисида имамниң сөзлиригә қайиллири 
болсиму, көпчилиги һаман буниңдин бирнәччә күн 
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илгири өзлири  үчүн бәлгүлигән мәвқиәдә қалди. 
Бу мәвқиә болса, балилирини артқа сәп ишлириға 
бәрмәсликтин ибарәт еди.

Униңдин ташқири, тизимға киргүзүлгән яшлар 
ата-анилириниң һис-туйғулири, сөзсиз, қариму-
қаршилиқ пәйда қиливатқан имамниң сөзлиридин 
тәсвирләнгәнләр әнди өзлириниң қарарлирида қандақ 
қилип чиң туруш керәклиги, әшу мобилизациягә 
қандақ қилип қарши болуш керәк, дегән мәсилә үстидә 
барғансери җиддий ойланди.

Нурғунлири йүз бәргән вәзийәттин чиқишниң 
бирдин-бир йоли, әгәр һаҗәт болса, қураллиқ җавап 
бериштин ибарәт, дәп һесаплиди.

10 -БАП

Шу арилиқта Яркәнт уездиниң Қазанчи вә Йеңи 
Тышқан дегән уйғур йезилириға 1916-жили 7-июль-
да тизим түзүш бойичә көрсәтмә елиш үчүн шәһәр 
башлиғиниң  келиши тоғрилиқ буйруқ әвәтилгән.

Шу қәрәлдин икки күн илгири әтигәнлик саат онда 
хәвәрчи келип, Қазанчида өйлиниш тойи өткүзүлди, 
дәп хәвәр қилған. 

Уйғур  өйлиниш тойи әсирләр давамида шәкилләнгән 
һәммә әнъәниләргә җиддий риайә қилиш билән өтәтти. 
Әтигәнлиги дәстихан әтрапиға әмәлиятта йезиниң 
һәммә әр кишилири жиғилиду. Сәл егизирәк болған 
пәхрий орунға сазәндиләр олтириду. Меһманлар 
кәлгичә той өтидиған җайни хәвәрлигәндәк қилип дап-
думбақ, нағра челиниду.

Әлвәттә, буниң анчила һаҗәтлиги болматти, чүнки 
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уйғур йезисида һәрқандақ чоң-кичик әһмийити бар 
вақиәләрни йезиниң һәммә турғунлири – әң чоң  бо-
вайлардин тартип кичик балилар билиду. Шуниңға 
қаримай, нағрисиз той қандақтур той әмәстәк 
билинәтти...

Меһманлар олтиришип болғандин кейин дутар вә 
тәмбиргә новәт берилди.

Һәрқандақ уйғур йә нахша ейтиду яки уссул ойнай-
ду,  дейишиду. Буниңға яки дутар чалиду, дегәнниму 
қошуп қойса болатти.

Қаидә териқисидә, дутар билән тәмбүрниң киши-
ни мәптун қилидиған авази муңлуқ чиқиду, иш қилип, 
һәтта тойлардиму пат-патла мувапиқ шеирлар билән 
муңлуқ аһаңлар ейтилиду. Пат-патла улар челиш үчүн 
бир тәвлүктин ошуқ вақит тәләп қилинидиған классик 
музыкилиқ композициядин елинған шеирлардур. 

Әлвәттә, сазәндиләрниң пәқәт айримлирила 
уйғурниң он икки муқамини толуқ билиду. Ваһаләнки, 
өзини аз-тола болсиму һөрмәтләйдиған сазәндә 
қандақту-бир муқамдин үзүндә иҗра қилиши керәк.

Лекин бирдинла, муңлуқ аваз кәскин шох, 
хошаллиқ аваз билән алмишип кетиду. Тойға 
қатнишиватқанларниң һәммиси қошулуп кетидиған 
уйғур хәлиқ нахшилири ейтилиду. Бу нахшилар 
һәммигә тонуш вә улар уйғур мүҗәзиниң, уйғур 
қәлбиниң һәқиқий ипадисидур!

Бу нахшилар жирақ вә шуниң билән биллә йеқин 
болған Вәтән билән бирлишип, һимирлишип кетиду.

Һәм муңлуқ, һәм хушхой болған әшу нахшиларни 
тиңшап олтирип, һәрқандақ уйғур Қәшқәр, Турпан, 
Хотән, Қумул охшаш қедимий уйғур шәһәрлирини 
көз алдиға кәлтүриду. У худди өзи Ғулҗида, Үрүмчидә, 
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Корлида, Атушта, Қағилиқта яки Кучада болуватқандәк 
һис қилиду.

Мана һазир дунияда һәммини унтуп, сазәндиләр әң 
көп тарқалған «Атушниң базарида» уссул нахшисини 
җиддий киришип, арисида тохсән яшлиқ ақ сақаллиқ 
мөтивәрләр, жигирмә яшлиқ жигитләр бар болған топ 
уссулиға киришиведи, уезд башлиғиниң хәвәрчиси йе-
тип кәлди.

ишарәт қилип, тойни тохтатқан әмәлдар вақирап ту-
руп мундақ деди:

– Уезд рәһбәрлигиниң қарариға мувапиқ ақсақаллар 
вә сайланғанлар мошу жилниң 7-июль күни Уездлиқ 
башқарминиң бенасиға бериши керәк. Артқа сәп 
ишлириға баридиған уйғур-таранчиларниң тизимини 
түзүш тоғрилиқ мәсилә қарилиду. Бармиғанлар қаттиқ 
җазалинидиған болиду!

Хәвәрчи бәәйни өзи шу уездниң башлиғидәк вә 
йезиға өзи кәлгәндәк олтарғанларға җиддий һалда көз 
ташлиди.

Җим-җитлиқни атақлиқ һәзилчи вә чақчақчи Ваҗит 
бузди. У өзи шунчилик җиддий рәңгә киргәндәк қилип, 
хәвәрчиниң йениға келип уни дорап:

– Җанаби! Бүгүн Қазанчи йезисида таранчиларниң 
тойи болуватиду. Униңға кәлмигәнләр қаттиқ 
җазаланмайду! – деди.

Тойға қатнишиватқанлар парақ-парақ күлүшүп 
кәтти. Хәвәрчи болса, кәскин айлинип, өзиниң 
коляскисигә алдириди...

Бирнәччә минуттин кейин той давамлаштурулди. Ду-
тар челинип, меһманлар уссулға чүшти, уйғур миллий 
таамлири биридин кейин иккинчилири кәлтүрүлди. 
Бир қариғанда һәммә нәрсә һәрқачанки, адәттики 
тойдәк билингәнди. Ваһаләнки, ундақ болмай қалди. 
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Жигирмә минутлардин кейин йезиниң әң қери 
ақсақаллириниң бири тохсән икки яшлиқ Мәсимахун 
жигитниң дадиси Пәйзуллиға мураҗиәт қилип мундақ 
деди:

– Һөрмәтлик Пәйзулла! Мән йәнә бирқетим сизни 
оғлиңизниң тойи билән тәбрикләймән. Балилирини 
өйлүк-очақлиқ қилиш – бу ата-аниниң вәзиписидур. 
Тәклип қилғиниңларға рәхмәт. Әгәр иҗазәт бәрсиңиз, 
мән һәммимизни һаяҗанға селиватқан алдики вақиәгә 
мунасивәтлик өз пикиримни ейтсам. Мана һазирла 
уездлиқ рәһбәрликниң мәхсус хәвәрчиси келип, шу 
мәсилә тоғрилиқ йәнә әскәртип кәтти. Биз өзимизма, 
дайим бизни немиләр күтиватқанлиғи һәққидә ойлай-
миз. Биз өзимизму әқилгә мувапиқ бир йолни таллаве-
лишимиз керәк. Сизгә бағлиқ, һөрмәтлик Пәйзулла, бу 
йәргә әмәлиятта йезиниң һәммә әр кишилири жиғилип 
олтириду. Мана һәм жигитбеши, һәм бизниң молли-
миз Керимахун һаҗи. Бүгүн һәммиси мошу йәрдә. 
Қени, қандақ қарарға келишимизни ениқлавалайли. 
Биз сөзсиз ениқлишишимиз керәк.

Мошу сөзләрдин кейин Керимахун һаҗи орнидин 
турди:

– Һөрмәтлик меһманлар! – деди у, – мән бизниң  
ақсақалимиз Мәсимахун акамниң сөзигә қошулимән. 
Алди билән өзимизниң урпи-адәтлиримиз бойичә той-
ни тамам қилайли, андин кейин йүз бериватқан әһвал 
һәққидә мулаһизә қилайли.

Мошу сөзләрдин кейин Керимахун һаҗи 
қолини көтирип, «амин» дәп, қисқичә дуа қилди. 
Қатнишиватқанларниң һәммиси униңға әгишип 
қайтилиди.

Шуниңдин кейинла Қазанчи мәһәллисиниң жигит-
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беши Сопахун орнидин туруп һойлиниң оттурисиға 
чиқти. 

У егиз бойлуқ, сөләтлик, йоған авазда гәп қилидиған 
киши еди. У әтраптикиләргә диққәт билән қарап чиқип, 
кәскин сөзлиди:

– Жутдашлар, мән өзимизниң  балилиримизни 
бәрмәк түгүл, һәтта шу мәсилини муһакимә қилишқиму 
бармишимиз керәк. Чүнки мән ишинимәнки, 
һечқандақ музакирә-муһакимиму болмайду, бизни 
болса пәрманни орунлашқа мәҗбурлайду, халас. Ле-
кин мән силәр өзәңлар сайлиған жигитбеши сүпитидә 
тәкрарлаймәнки, мән уезд башлиғиға бармасни қәтъий 
қарар қилдим.

Сопахунниң сөзидин кейин һәммиси қандақту 
биллила сөзлишип кетишти. Йезилиқлар бе-
риш вә бармаслиқ тоғрилиқ пикирләрни ейтишти. 
Нурғунлири беқинмаслиқ йүз бәрсә, униң ақиветидин 
пәйда болидиған муәммалардин хәтәрләнди.

Башқилири, әксинчә, қорқмаслиққа чақирди.
Лекин Сопахунниң бәдили шунчилик жуқурики, 

нәтиҗидә Қазанчиниң турғунлири униң ейтқинини 
тоғра көрүшти вә жутдашлирини әмгәк мәйданиға 
әвәтмәсликкә келишти.

11 -БАП

Бирқанчә йезилар вәкиллириниң кәлмишини 
күтмигән һөкүмәт адәмлири уларни бирқатар 
җазалимақчи болди. Мәсилән, Қазанчи йезисидин жи-
гитбеши Сопахунниң башчилиғида бәш адәм қамаққа 
елинди. Мундақ ишлар әмәлиятта пүткүл Йәттису 
вилайитидә жүргүзүлди.
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Шундақ болсиму, вәзийәтни түзәш керәк бол-
ди вә башқа усул таллавелинди. Үч күндин кей-
ин Йәттису һәрбий губернатори Михаил Фольба-
ум өзигә бәкитилгән даиридә уездлиқ вә болуслуқ 
башлиқлириниң, чоң содигәрләр коммерсантлириниң, 
байларниң жиғинини өткүзди.

– Җанаплар, мән силәргә болуслуқтики ишларниң 
әһвалини ейтип олтармаймән, чүнки силәр өзәңларниң 
уездиңлар билән болуслуғуңлардики бу тоғрилиқ иш-
лардин мениңдинму яхши хәвәрдарсиләр. Шундақ 
болсиму, мән силәрдин әһвални түзитиш тоғрилиқ 
ениқ нәтиҗидарлиқ чариләрни көрүдиғанлиғиңларни 
күтимән, – деди Фольбаум өрә туруп залға қарап. – 
Мән бу йәрдә Вәтинимизгә өзлириниң садиқлиғини 
бирнәччә қетим испатлиған адәмләрни көрүватимән. 
Мән пәқәт шунила ейтмақчимәнки, падиша импера-
тор бизниң һәммимиздин өзиниң пәрманиниң сөзсиз 
орунлишимизни тәләп қилишқа һәқлиқ.

Бу сөзләрдин кейин Йәттису губернатори орниға ол-
тирип:

– Пикириңларни ейтиңлар, җанаплар, –  деди.
Сөзлигүчиләр нурғун болди. Еһтимал, бәзилири 

өзлириниң әқилдарлиғини көрсәтмәкчи болғанду, 
башқилири мундақ чоң жиғинда сөзләвалмақчи 
болғанду, үчинчилири болса жуқури башлиқларға 
йеқип қелишни халиғанду.

Һәрһалда уларниң гәп-сөзлириниң маһийити мо-
билизация бойичә Петербургтин әвәтилгән буйруқни 
сөзсиз орунлашта һәрбий губернаторниң тәшәббусини 
толуқ қоллап-қувәтләшкә келип тақалди.

Сөзлигүчиләрниң бәшинчиси Яркәнт уездиниң болу-
си Мәсим Хандиқов болди. У өзигә ишинип тапшурулған 
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болуслуқ бойичә мобилизация планини орунлашқа 
барлиқ күч-ғәйритини сәрип қилидиғанлиғиға алий 
башлиқни ишәндүрди.

Әмәлиятта шу уездниң болуси Надир Сабиров-
му вә Верний уезди Қарасу болуслиғиниң башлиғи 
Җамалдин Бушриевларму шундақ дәп тәкрарлиди. 

Әйнә шу сөзләшләр вақтида артқи қатарда олтарған 
шу болуслуқларниң атақлиқ әрбаплири Һүсәйинбәк 
Юнусов, Җамалдин Йолдашев, Ғоҗамбәрди илимов, 
исламбай Ниязовлар өз ара пичирлишип параңлашти. 

– Бизниңкиләрғу вәдини қаттиқ бериватиду, лекин 
орунлаларму? – дәп пичирлиди Йолдашев.

– Вәдә бериш – орунлиди дегән гәп! – дәп сақилини 
мидирлитип күлүмсириди  ойлинип, ичидә дегидәк 
гәп қилди исламбай Ниязов! – Лекин, шу җайға йенип 
барғанда еғир, тәс боламдикин дәп ойлаймән.

– Камчилиқ-хатани кәч чүшәндимикин дәп 
ойлаймән. Гәрчә, ким билиду?.. – ойлинип, худди өзигә 
ейтиватқандәк пичирлиди Һүсәйинбәк Юнусов.

Вақиә сүръити беришиниң оңушлуқ болушиға жиғин 
қатнашқучилириниң толисиниң ишәнмәйдиғанлиғи 
көрүнүп туратти. Қурал қоллинишқа, һәтта қан 
төкүшкә тоғра келиду, дегән пикиргә майиларақ 
билинәтти. Мундақ пикирни һечким очуқ ейтмисиму, 
һәрбири мошу тоғрилиқ ойлатти. Бу көрүнүпла турат-
ти, чүнки қатнишиватқанларниң арисида өзиниң йе-
зисида, шәһиридә, авулида немә болуватқанлиқни өз 
көзи билән көрмигән һечким йоқ еди.

Еһтимал, шуниңға мунасивәтлик, һәрбий губерна-
тор Михаил Фольбаум новәттики натиқниң артуқчә 
оптимистик нутқиниң тамамлинишини күтүп туруп, 
орнидин турмастинла қолини көтәрдидә, мундақ деди:
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– Җанаплар, силәрниң мәвқиәңлар маңа наһайити 
чүшинишлик. Ениқ тәкливиңларни ейтишни илтимас 
қилимән. Бизниң иш-һәрикәтлиримизни бирқатар 
қәтъийләштүрүш вақти йәтти, дәп һесапламсиләр?

Залда җим-җитлиқ һөкүм сүрди. Бу җим-җитлиқ 
генералниң сөзлиридә һәйран қаларлиқ һечнәрсә йоқ 
екәнлиги билән чүшәндүрүләтти. Ақивәтән, һәрқандақ 
генерал қәтъийләштүрүш тәрәпдариғу. Бу җим-җитлиқ 
техи илгирила қаттиқ чариләрниң көрүлгини билән 
чүшәндүрүләтти, мундин кейинки мундақ бесимчилиқ 
болса, әнди очуқ тоқунушқа йәткүзүши мүмкин.

Җим-җитлиқни разилиқ дәп баһаланған Фольбаум 
төвәндикиләрни деди:

– Мақул, исиянкарларни әқил-һошиға кәлтүрүш 
үчүн уларға қандақ шәкилдә бесим көрситиш һәққидә 
биз ойлинип көрәйли. Силәрниң, җанаплири, биз 
өзимизниң падиша императорға вә Вәтинимизгә 
өзимизниң садиқлиғимизни йәнә бир қетим испатли-
шимиз үчүн, йәрлик аһали арисида вәтәнпәрвәрлик 
чүшәндүрүш ишлирини жүргүзүшни давам 
қилишиңларни илтимас қилимән.

12 -БАП

Қаршилиқ овҗ алмақта. Һечкимниң қойғиси йоқ. 
Һакимийәт бесим көрситишни давамлаштурмақта, 
шуниң өзидиму Йәттису вилайитиниң аһалисиму 
йетәрлик дәриҗидә қәтъий турушқа бәл бағлиған.

Тәхминән генерал Фольбаум кеңәшмә өткүзгән чағда 
Яркәнт уезди аһалисиниң вәкиллири – уйғурларниң, 
қазақларниң һәм Пржевальск, Верный вә Қапал уезд-
лиридин әвәтилгән вәкилләрниң қатнишиши билән 
кеңәшмә өткүзүлгән еди.
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Әмәлиятта кеңәшмә һәммә Йәттисуни өз ичигә 
алған еди, чүнки алтә уездтин  төрт уездниң вәкиллири 
қатнашқан. Президиумда һәрбир уездтин бир-бирдин 
вәкил олтарди. Әйнә шундақла һәрбир болуслуқниң 
пикри ейтилиши үчүн шу териқидә сөз беришкә ти-
ришти. Вәкилләрниң мәвқиәсиму, маһийити бойичә 
охшаш болди. 

Кеңәшмини Ават йезисидин Һемитахун риясәтчилик 
қилди. 

– Яркәнт тәвәсигә хуш кәпсиләр! Биз уездта силәрни 
чоң хошаллиқ билән көрүшни халиған едуқ, ле-
кин һаят бизгә өзиниң шәртини таңмақта, – деди у 
бир пәс мәйүсләнгән аһаңда, – шуниң билән биллә 
Яркәнт уездидин бизниң кеңәшмимизгә вәкил сайлаш 
символлуқ екәнлигиниму биз чүшинимиз. Яркәнт уез-
ди көп милләтлик вә биз һәрқачан бир-биримизни 
чүшиништуқ вә қоллап-қувәтлидуқ. Қени, бүгүнму, 
мошу йәрдә, һәммимизгә умумий боларлиқ мәвқиәни 
ишләп чиқайли.

Биринчи болуп Пржевальск уездиниң вәкили сөз алди. 
У йеник, тум көк халат кийгән, анчә яш болмиған қирғиз 
еди. У сақилини силап қоюп, дәсләп аста, андин кейин, 
барғансери һаяҗан силкинип кетип, мундақ деди:

– Мән бу жиғинға бир мәхсәт билән вәкил бо-
луп кәлдим. У болсиму, мобилизациягә қәтъий 
беқинмаслиқ мәвқиәсидә қаттиқ туруштур. Аман-
гелди рәһбәрлигидики Торғайдики бизниң 
қериндашлиримиз һазирниң өзидә актив күрәш 
жүргүзмәктә. Биз уларға хаинлиқ қилмишимиз керәк! 
Әгәр һәтта силәр бизни қоллап-қувәтлимисәңларму, 
биз, қирғизлар Пржевальск уездида қаршилиқни да-
вамлаштуриверимиз.
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– Ақсақал наһайити тоғра! – дәп алдинқи натиқни 
қоллиди Қапал уездидин вәкил болуп кәлгән яш жигит. 
– Амангелдиниң жигитлири өзиниң қенини төкүватиду, 
амма Ақпадишаниң пәрманиға беқинмайватиду. 
Бизниң улардин немимиз кам? Мобилизациягә бар-
маймиз. Бизгә мошу йәрдиму иш ешип-ташиду.     

Үчинчи болуп сөзгә чиққан йеши тохтиған, җиддий 
адәм сөзләштин илгири бир йөтиливелип, залға бирқур 
қаравалдидә, андин пәс авазда мундақ деди:

– Мобилизация бизгә керәк әмәс. Биз ишләймиз, ле-
кин өзимизниң йеримиздә ишләймиз. Йеқинда мән 
йәттисулуқ бизниң йәрлишимизни тиңшидим. Униң 
исми Тоқаш. У наһайити тоғра сөзләрни қилди. Мән 
униңдәк сөзләлмәймән, лекин мән униң гәплирини худ-
ди өзәм ейтиватқандәк униңға қайилмән!

– Вах, аттиңдә-ә! – дәп кимду-бири залдин вақириди. 
– У шундақ дедиму яки сәнму? Шунда немә 

дейиштиңлар?
Залда күлкә көтирилди вә  Һемитахун өзиму күлгән 

һалда қолини көтирип,  течлинишқа чақирди. 
Натиқ һеч һодуқмастинла сөзини давамлаштурди:
– Тоқаш адаләтлик тоғрилиқ гәп қилди. Әнди мону 

мобилизация болса, адаләтсизлик! Шуниң үчүн биз 
өзимизниң балилиримиз билән қериндашлиримизни 
бәрмәслигимиз керәк. 

Йәнә бирнәччә адәм сөзлиди вә сөзлигүчиләрниң 
һәммисиниң пикирлири әмәлиятта бир нухтидин 
чиққачқа, икки пункттин ибарәт қарар қобул қилинди. 

1. Адәмләрни артқа сәп ишлириға бәрмәс керәк.
2. Мабада кимду-бирини қандақту-бир аһалилиқ 

пунктта зорлап алидиған болса, һәрқандақ усул билән, 
һәтта қураллиқ түрдә қаршилиқ көрситиш керәк. 
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1916-жилниң июль вә август айлири давамида 
Йәттисуниң һәммә җайлирида аһалилиқ пунктлар 
турғунлири билән һөкүмәт әмәлдарлири оттурисида 
пат-пат һәтта қураллиқ тоқунушларға өтүп туридиған 
әһваллар болуп турди. 

Пат-пат азчилиқни тәшкил қилған болуслуқларниң 
вәкиллири вә уларни қоллап-қувәтләватқан чоң байлар 
сақчиларниң ярдимигә тайинип турди.

Әмәллиятта һәммә қазақ авуллири, қирғиз аилили-
ри  вә уйғур йезилири қаршилиқ көрсәтти. Һәммә усул-
лар пайдилинилди. 

Мәсилән, Верный уезди Қорам болуслуғиниң 
мәркизи Қорам йезисиниң оттурисида турғунлар 
һакимийәтниң аз-тола вакаләтлигигә егә болған 
әмәлдарларниң һәммисигә тәсир қилишқа тиришип 
көрди. Болуслуқ катип Григорий Соколов топлинип 
кириватқан адәмләрдин қутулушниң йолини тапалмай 
қалди. Қорамниң аһалиси униңдин түзүлгән тизимниң 
толуқ өз әйнини беришни тәләп қилди. 

Әмәлиятта һәркүни йеза аһалиси топ-топ болуп 
идаригә берип, фамилияләрни елан қилишни тәләп 
қилди. 

Күнләрниң биридә бирнәччә адәм әтигәндин баш-
лапла катипниң алдида пәйда болди.

– Биз тизимни көрситишни тәләп қилимиз. Силәр 
байларниң әркә балилириниң фамилиялирини әттәй 
өчүриватисиләр, – дәп алға интилди ақбаш Қәмирдин. 

– Мана, мана, бирлирини өчүриветип, башқилирини 
язисиләр. Немишкә мениң оғлум башқа бири үчүн аза-
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плиниши керәк? – дәп Қәмирдинниң сөзини давам-
лаштурди  Реһимҗан.

Топлишип, иштиришип жүрүп, улар үстәлниң ящи-
гини ечип тизимни алмақчи болди. 

– Мениңда һечқандақ тизим йоқ, у болуслуқ 
башлиғида, – деди катип. 

– Қандақларчә болуслуқ башлиғида, болуслуқ 
башлиғиниң қәйиридә?

– Өйидә, әлвәттә, йәнә қәйиридә болуши мүмкин. 
– Һошуң билән бол, жигит. Ялған ейтидиған 

болсаң һаятиң билән видалишидиған болисән, – деди 
Қәмирдин.

* * *
Әтиси кәчқурун наһайити ғәзәпләнгән адәмләр топи 

болуслуқ башлиғиниң өйигә қарап маңди...
Қорам тоғрилиқ қәйәрдила гәп болмисун, һәммила 

йәрдә әң алди билән Қорам мечити көздә тутилиду. 
Амма Қорам мечити тоғрилиқ сөз болғанда сөзсиз  Са-
вутахун көздә тутилиду. 

Қәшқәрдә туғулған Савутахун он йәттә йешида 
өзиниң дәсләпки һәҗ сәпиригә атлиниду. Он жил-
дин кейин тәғдир уни Қорамға кәлтүриду, бу йәргә 
җайлашқан у шу йәрдә атақлиқ Қорам мечитиниң 
һулини қуриду. 

Өзиниң жутдашлирини һармай-чарчимай һәрбир 
мусулманниң пәризини ада қилишқа чақирған Са-
вутахун шунчелик иззәт-һөрмәткә егә болдики, униң 
һәрбир сөзи қәтъий, тоғра вә муһакимә қилинмайдиған 
дәриҗидә қобул қилинди.

иккинчи тәрәптин, Савутахун наһайити кам сөзлүк 
болуп, диний мавзулардин башқа күндилик һаят 



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

60

мәсилиригә гәп қозғимасқа тиришатти. У өзиниң 
икки қетим һәҗ қилишқа барған сәпири, Муқәддәс 
Мәккини зиярәт қилиши униңға пәқәт йәрлик жи-
гитбешинила әмәс, шундақла мәлум дәриҗидә һәтта 
болуслуқ башлиғиниң сөзлириниму тиңшимасқа им-
кан бәргәнлигини яхши чүшинәтти. 

Ваһаләнки, әҗайип әқиллик вә сәзгүр адәм сүпитидә 
Савутахун өзиниң абройини сүйистимал қилмасқа ти-
ришатти.

Әлвәттә, у икки қетим һәҗ қилишқа барғанлиғи 
сәвәвидин пайдилинип, Қорамниң жигитбешиға тәсир 
қилған. Лекин у мәсилини шундақ қоялаттики, өзи 
жүргүзиватқан идеяләрни жигитбеши бәәйни өзиниң 
идеясидәк қобул қилатти. 

Қорам пәқәт шу намлиқ болуслуқтила әмәс, 
шундақла Верный уездиниң Қарасу, Маливай, Ақсу 
-Чарин болуслуқлири бойичи мәркәзгә айланған. 

Савутахунниң абройиға бағлиқ Қорамниң һәм 
Яркәнт уездиғиму тәсири болған. Йәни, әмәлиятта уйғур 
аһалиси жиғинчақ яшаватқан Йәттису облусиғиму 
тәсир қилған. Шуниң үчүн Қорамдики вәзийәт һәрбий 
губернаторни вәс-вәскә чүшәрмәй қоймиди. 

Артқа сәп ишлириға мобилизация қилишниң бе-
риши Қорамда алаһидә диққәт мәркизидә бол-
ди. Болуслуқ башлиғи Аруп Абдурасуловтин 
жуқуридин чүширилгән разнорядкиниң орунлиниши 
башқилириға қариғанда алаһидә тәләп қилинди. 

Аруп Абдурасулов наһайити өз сөзидә туридиған 
адәм болған. Һәтта мәиший мәсилиләрдиму у биригә 
бир мәсилидә вәдә бәргән болса, вәдисини сөзсиз орун-
латти. 

Падиша пәрманиға бағлиқ мәсилидә болса, һәрбий 
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губернатор өткүзгән мәҗилистә у, башқа әмәлдарлар 
охшашла, тизимға һаҗәтлик санда фамилияләрни 
киргүзүп, мобилизацияни өз дәриҗисидә орунлашқа 
қаттиқ вәдә бәргән. Ейтмақчи, әгәр башқа болус-
лар өз вәдилирини башлиқниң алдида алаһидә 
пәриқлиниш үчүнла ейтқан болса, Аруп Абдурасулов 
өз мәҗбурийитини орунлашқа қаттиқ киришти, чүнки 
у қуруқ вәдә бәрмәскә үгәнгән. 

Мана йезида вәзийәт әвҗигә чиққан пәйттә Аруп 
Абдурасулов һәқиқәттинла артқа сәптики ишларға 
әвәтилидиғанларниң тизимини қайтидин тәпсилий 
тәкшүрәш үчүн  уни еливелип өйигә әкәтти. 

Мәсилә униң катип Григорий Соколовқа 
ишәнмәслигидә әмәс.  Мәсилә шуниңдин ибарәтки, 
һәқиқәттинму  әмәлдарларға  ахча берип,  фамилия-
ләрни өчүриветишкә тиришиш әһваллириму болған.

Бу әһвал  Григорий Соколов алдинишқа майил 
дегәнликни билдүрмәтти, болуслуқ башлиғи кимниң 
Григорий Соколовқа тәсир қилмақчи болғанлиғини 
вә кимниң фамилиясини өчүрвәтмәкчи болғанлиғини 
тәкшүримәкчи болған. 

Аруп Абдурасулов кимду-бирини әркилитиш 
нийитидә болмиған. Амма у һәм шундақла ихтияр-
сиз төһмәтхорлуққиму йол қойматти. Лекин ундақ 
төһмәтхорлуқниң хәтәрлиги моҗут еди. Чүнки пат-
пат адәмләр һеч сәвәпсизла һакимийәт вәкиллирини 
мәккарлиқта вә тизимни алмаштурушта әйипләтти.

Қорам болуслиғиниң башлиғи Аруп Абдрасуловниң 
қудиси семиз илахун жүгрәп кәлгәндә, өзи өйидә олти-
рип тизимни диққәт билән қарап чиқмақта еди.

илахун тәрләп-тәпчип жүгрәп кирипму қолидики 
қоляғлиғини чүшәрмәй, униң билән чечи чүширилгән 
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яғақ бешини һелидин-һели сүртүп, Қәшқәр дописини 
көтирип қоятти. Андин бир нәпәс еливелип:

– Аруп, адәмләр топи мәшәгә келиватиду, яхшиси, 
сениң бу йәрдин кетишиң керәк, – деди.

Аруп Абдурасулов һодуқмастин қәғәзләрни папкиға 
селип, үстәлниң ящигигә тиқивәтти. Бу үстәлни у болус 
болған чағда әттәй алған, башлиқлардин бирәси униң 
өйигә келип қалса, уни җозида олтарғузуш әпсиздәк 
билинәтти, шуниң үчүн  Европа үлгисидики  җиһаз 
елиш һаҗәт, дәп һесаплиған. Үстәлдә бирнәччә ящик 
бар еди. Әйнә шу ящикларниң үстидин һесаплиғанда 
иккинчисидә артқа сәпкә әвәтилидиғанларниң тизими 
тиқиқлиқ еди. 

Аруп Абдурасулов үстәлдин туруп семиз илахунға 
қаридидә, мундақ деди:

– Немә сән чала боғузланған ғораздәк титирәп 
кәттиң? Адәмләр топи кәлсә кәлсун? Немә боптәк 
шунчә? Улар бизниң қорамлиқларғу. Алдиға чиқимән, 
параңлишимән. Ахири, мән – ким? Мән дегән болуслуқ 
башлиғиғу!

Бешидики вә бойнидики тәрлирини сүртишни да-
вамлаштуруп, семиз илахун немә дәшни билмәй қалди 
вә бөлминиң булуңидики Вена үстилигә берип олтар-
ди. 

14 -БАП

Ғәзәпләнгән қорамлиқлар топи болуслуқ башлиғи 
Аруп Абдурасуловниң өйигә алдирашти.

Улар топлишипла чәттики йоған, һәйвәтлик өйгә ке-
тиветип, алди билән мечитқа келишти.
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Кәчки төртинчи намазниң вақти тамамланған, вә 
чоңлардин бир нәччә адәм мечитниң йенидики анчә 
чоң болмиған тахта супуда олтиришатти. Болусниң 
намиға ғәзәп билән вақиришиватқан адәмләр топи-
ни көрүп, һелиқи бовайлар Савутахунни чақириштин 
башқа һеч илаҗ тапалмиди. Савутахун болса, мечит йе-
нидики мәдрисигә улишип селинған өзиниң бөлмисидә 
олтиратти. У мәхсус кичиккинә үстәлдики Муқәддәс 
Қуръанни оқувататти.

– Муһтәрәм имам, қандақту-бир адәмләр топи 
мечитқа йеқинлишип келиватиду. Бәлким, сиз немә 
әһвал екәнлигини билиш үчүн чиқамсизмекин? –  дәп 
хиҗаләт болуп мураҗиәт қилди бовайларниң бири 
бөлмә ишигини қия ечип.

Савутахун китапни япмайла бир чәткә қоюп, дәрһал 
бөлмидин чиқти.

Адәмләр топи мечитқа йеқин кәлди вә Савутахун бо-
вайлар билән һелиқиларниң болуслуқ башлиғиниң иш-
һәрикәтлиригә қаттиқ наразилиқ авазлирини аңлиди.

Савутахун ғәзәпләнгән топқа йеқинлишип, қолини 
көтәрди вә мүмкинқәдәр өзини хатирҗәм тутушқа ти-
ришип, уларниң биринчи қатардикилиригә мураҗиәт 
қилди:

– Немә вақиә болуп қалди? Немигә силәр шунчилик 
ғәзәплиниватисиләр? – дәп сориди у. 

– Биз болус Арупқа кетип баримиз. Тизим-
ни көрсәтсун бизгә, – дәп ғәзәплик, лекин шундиму 
қәдимини асталитип җавап бәрди ақчачлиқ Қәмирдин.

– Немишкә мениң оғлум башқилар үчүн азаплини-
ши керәк? – қошумчә  қилди Реһимҗан. 

Савутахун һәммини чүшәнди. Чүнки пүткүл округ 
бойичә атақлиқ болған униңға һөкүмәт әмәлдари 
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сүпитидә һәм жутдаш сүпитидә қорамлиқлар хелидин 
бери мураҗиәт қилатти.

У, әлвәттә, дөләт миқиясидики муәммани һәл 
қилалматти, ваһаләнки, Қорам тоғрилиқ ейтмиғанниң 
өзидә болуслуқ дәриҗидә болсиму вақиәгә тәсир 
қилалатти.

Савутахун йә у, йә бу тәрәпкә ян бесишқа тиришми-
ди. У сәясәткә арилашмиди, падишаниң мобилизация 
тоғрилиқ пәрмани судинму таза сәясәт еди.

Шуниң билән биллә у дайим һәммини Аллаға тап-
шуруп (ишинип), өзини тоқунушлардин жирақ 
тутушқа тиришатти. Ваһаләнки, мәсилини һәл 
қилалайдиғанлиғиға көзи йәткән чағларда у өзини 
тиңшиши керәк, дәп ишинип, өзиниң асаслиқ 
сөзлирини ейтидиған.

Мана һазирму, адәмләр топиниң кәйпиятини яхши 
чүшәнгән у шундиму өзиниң пикирини ейтишни 
өзиниң қәризи, дәп һесаплайду.

– Мән тиничлинишиңларни илтимас қилимән. 
Ғәзәп һечқачан пайда кәлтүрмигән. Яратқучи Алла 
қизиққанлиқ билән һәрикәт қилғанларни кәчүрмәйду.  
Мән силәрни чүшинимәнки, адаләтлик тәнтәнә 
қазиниши керәк. Лекин мән силәрни ғәзәп билән 
һәрикәт қилмасқа, һаяҗанға берилмәй, мәсилини һәл 
қилишқа чақиримән. Мән силәрни һазир таришип ке-
тип, тизимни әтә әтигән тәкшүрүшиңларни илтимас 
қилимән. 

Бу сөзләрдин кейин жиғилған топ гуманлинип қалди. 
Савутахунниң абройи шунчилик жуқури болғанки, 
адәмләрниң толиси кәйнигә қайтишқа яки таришип 
кетишкә тәйяр болған.

Ваһаләнки, ақбаш Қәмирдин унимиди. У өзиниң 
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кәйнидә турған адәмләргә қарапқоюп, андин 
Савутахунға нәзәр ағдурди. Андин пәс авазда, лекин 
мурәссәгә кәлмәйдиған авазда мундақ деди:

–Һөрмәтлик имам! Бизни тохтишқа тиришмаң. Биз 
бәрибир һәқиқәтни қолға кәлтүримиз! Аруп җавап бе-
риши керәк. Болусқа башбаштақлиқ қилишқа һечким 
һоқуқ бәрмиди!

Шу сөзләрни ейтқандин кейин ақбаш Қәмирдин 
һечкимгә қаримайла қәдимини давамлаштурди. 
Адәмләр топи бәәйни бирпәйт иккилинип қалғандәк 
болдидә, шундиму Қәмирдинниң кәйнидин жүгрәшти.

Савутахун болса уттур мечитқа киридиған йәрдә 
кочиниң четидә турупла қалди. Униңға Аллаға ибадәт 
қилип, униңдин әң еғир ақивәт йүз бәрмишини сораш-
тин башқа амали қалмиған еди.

Шу арида мәсилә течлиқ йоли билән һәл 
болмайдиғанлиғи ениқ болған. Әшәдийләштүрүлгән, 
пичақ, ара, оғақлар билән қуралланған адәмләр 
болуслуқ башлиғиниң өйигә йеқинлашти. Ғәзәп 
көзлирини йепивалған улар әнди һечнәрсини һәм 
тиңшимасму болди. Һечқандақ чүшәндүрүшләр яки 
ақлинишлар уларни қанаәтләндүрәлмиди.

Улар Аруп Абдурасуловниң өйигә келип, 
мобилизацияләнгән адәмләрниң тизимини тәләп 
қилди. икки йүзгә йеқин адәмдин ибарәт наһайити 
чоң топ Қорам болуслиғиниң башлиғи Аруп 
Абдурасуловниң сиртқа чиқишини тәләп қилип теч-
ланмиди.

Болусниң өзи һәтта йошурунушниму ойлимиди. 
Әксинчә, у жутдашлириниң алдиға чиқмақчиму болди. 
Лекин униң йеқинлири уни бу ойидин ялтайтти.

Арупниң жиғилған адәмләр алдиға чиқишиға қәтъий 
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қарши турғанларниң бири семиз илахун болди. У һәтта 
қудисиниң көктатлиқ арқилиқ йезидин чиқип кетиши-
ниму тәклип қилди.

Ваһаләнки, Аруп Абдурасуловниң  өзи қечиш 
тоғрилиқ тәклипни қәтъий рәт қилди. Адәмләр 
топи болусниң алдиға чиқмиғиничә өзлириниң 
тарқалмайдиғанлиғи чүшинишлик болғандин кейин 
Аруп Абдурасулов буниңдин йерим саат илгири се-
лип қойған үстәл ящигидин папкини алдидә, бирнәччә 
ишәшлик адәмләр һимайисидә өйниң ишик алдиға 
чиқти.

Папкини қолиға тутуп туруп болуслуқ башлиғи 
адәмләр топини течландурмақчи болди. Лекин топ те-
химу ғәзәплинип кәтти. Болусниң падиша түзүмигә 
садиқ адәм екәнлигини билидиған қорамлиқлар униң 
бирму сөзигә ишәнмиди. Барғансери вәзийәт чекигә 
йәткәндин кейин адәмләр һойлиға бесип кирмәкчи 
болди.

Бирнәччә адәм дәрвазини бошитип, ахири уни 
сундуривәтти. Болуслуқ башлиғи өйгә жүгрәп кирди. 
Адәмләр топи өйгә таш етишқа башлиди, андин кейин 
ичкиргә киришти.

Қорам болуслиғиниң болуси Аруп Абдурасулов  
өзиниң өйидә қаза болди. 

Ваһаләнки, моҗут һакимийәтниң вәкилини өлтүргән 
билән, адәмләр муәммани һәл қилалмиди. Падиша мо-
билизацияси давамлаштурулди, қорамлиқлар болса 
техиму чоң балаю-апәткә дуч болди.

* * *
Болуслуқ башлиғини уҗуқтурғанлиқ тоғрилиқ 

һакимийәт орунлириға мәлум болуши биләнла 
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Челәктин Қорамға қураллиқ отряд әвәтилди. Отряд 
башлиғи Клюев фамилиялик пристави (район по-
лиция башлиғи) болди. Қорамға киридиған йәрдә у 
йәрлик турғунларни қамчилар билән уруп қоғлаветиш 
тоғрилиқ буйруқ бәрди. 

Йезиға бесип киргән атлиқлар адәмләрниң өйлиригә 
тарқишип кәткәнлигини билди. Клюев һәммә өйләрни 
арилап чиқип, әр кишиләрни мечитниң қешиға 
жиғишқа буйруқ қилди. 

Кәч ахшими  қорқутуш чарилири башланди. 
Қатар тизип, әтрапини қураллиқ солдатлар қорчиған 
қорамлиқлар сепини қәдди-қамити келишкән торуқ 
айғирини ойнақлитип пристав Клюев қолидики 
қамчисини егиз көтирип пулаңлатқан һалда мундақ 
деди:

– Тәртипсизликни башлиғанлар ихтиярий түрдә 
алға чиқсун. Улар һәрбий мәзгил қануни бойичә җавап 
бериду. 

Һечким чиқмиди. Пристав сәл җим болуп, андин:
– Степаныч, башла! – дәп команда бәрди. 
Униң орунбасари, үз-көзини сәпкә бесип кәткән, 

тәрләп кәткән Степаныч җим һалда оң қолини 
көтирип, чүшәрди. Униңдин кейин қалғанлири әнди 
немә қилиши керәклигини биләтти.

икки солдат биринчи сәпкә жүгрәп келип, сол 
тәрәпниң четидә турған атмиш бәш яшлиқ Тохтахунни 
жулуп дегидәк чиқирип, мечитниң җәнуби тәрипидә 
өсүватқан яш дәрәққә сөрәп апарди. Андин Тохтахун-
ни қоллиридин дәрәққә бағлап қоюп, өзлири чәткә 
чиқишти. Җазани адәттики орунлиғучи – икки метрлиқ 
Трофим оң қолиниң йеңини түрүп, Тохтахунниң 
дүмбисини қамча билән савашқа башлиди. 
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Он алтә қетим савашқа бәрдашлиқ бәргән Тохтахун 
әнди һошини йоқитип, бешини төвән саңгилатти. Уни 
дәрәқтин йешивәткән һелиқи икки солдат әнди иккин-
чисини әкәлди.

Җазалаш түн бой давамлашти. Һалсизланған, 
қанға боялған Қорам аһалиси ахирқи күчини селип 
өйлиригә йетәлидидә, анилириниң, аяллириниң вә 
қизлириниң жиға-зериси, налиси астида босуғидила 
һош-каллисини йоқатти. 

Шу кечиси алтә адәм уруп-соқуштин вапат болди. 
исиянниң әң актив қатнашчилиридин атмишқа йеқин 
адәм қамаққа елинди.

Полиция пристави Клюев әмәлгә ашурған чарилири 
үчүн рәһбәрлик тәрибидин рәғбәтләндүрүлди.

15 -БАП

Йәттисуниң һәрбий губернатори Михаил Фольба-
ум йүз бериватқан вәзийәттин әнсиз еди. Әмәлиятта 
униңға бәкитилгән һәммә территориядә һакимийәткә 
актив беқинмаслиқни ипадиләйдиған стихиялик иси-
янлар йүз берип турди. Алдин-ала бир чарә көрүш 
керәк, әксинчә болғанда вақиә наһайити еғирлишиши 
мүмкин.

У бу әһвал тоғрилиқ мәсилини һәл қилиш бойичә 
өзиниң ой-пикирини Түркстан генерал-губернатори, 
Түркстан һәрбий округиниң командани Алексей 
Куропаткинға бирнәччә қетим баян қилған. Лекин Алек-
сей Куропаткин худди вайимға чүшүшниң һечқандақ 
сәвәплири йоқ, дәп һесаплап, Михаил Фольбаумға 
соғла җавап берәтти.
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Ваһаләнки, 1916-жили августниң оттурлирида 
Йәттису облусиниң уездлиқ вә болуслуқ башлиқларниң 
пүтүн бир топи Верныйға келип, һәрбий губернаторниң 
қобул қилишини илтимас қилди. Тәбиийки, уларниң 
илтимаси қанаәтләндүрүлди.

Учришиш Фольбаумниң кабинетида болди. Әң бе-
шидин башлапла параң әнсизчилик характерға егә бол-
ди. Болуслуқлар башлиқлири новәтлишип авуллар, йе-
зилар вә шәһәрләрдики толқунушлар тоғрилиқ баян 
қилишти. Фольбаум әһвалниң өзи көздә тутқандин 
хелә мурәккәп екәнлигини чүшәнди.

Қапал, Пржевальск вә Верный уездлирида исиян кәң 
қанат яйди. Мәсилән, шу территорияләрдә һакимийәткә 
қарши туруш қураллиқ қаршилиқ шәклигә кирди. 

– Вәзийәт назарәт қилиш чекидин ашти. Йәрлик 
турғунлар тоғридин-тоғра һакимийәт вәкиллиригә 
һуҗум қилиду. Улар таяқ-тохмақлар, палтилар вә ари-
лар билән  қураллиниду. Әгәр илгири тизим түзүшкә 
тосқунлуқ қилса, һазир очуқтин-очуқ күч қолланмақта, 
–  деди Қапал уездиниң башлиғи.

– Бизниң Верный уездидиму вәзийәт йеник әмәс. 
Йеқинда Қорам йезисиниң турғунлири көтирилди вә 
Қорам болуслиғиниң башлиғини өлтүривәтти. Шуниң 
үчүн бу жиғинға униң орниға кәлдим, – деди қандақту 
хиҗаләт болғандәк йешилрәң йепилған яңақ дәриғидин 
ясалған йоған үстәлниң әң четидә олтарған нисбәтән яш 
жигит. 

– Җанаплар, әһвал маңа мәлум. Әйнә шу 
наһайити еғир вәзийәттин чиқиш үчүн силәрниң 
тәклиплириңларни аңлимақчимән, – дәп Фольбаум 
кесип қаттиқ ейтти. – Бу һәқиқәтән исиян екәнлиги 
һәққидә мән Алий җанап генерал Куропаткинға баян 
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қилдим. Ваһаләнки, әшу исиянни әң чапсан, мәйли 
қатил усул билән болсиму бесиш керәк. Униң хошна че-
гаридаш территориягә  көчүшигә йол қоюшқа болмай-
ду. Силәргә Йәттисуниң башқа облусларға нисбәтән 
өзигә хас алаһидиликләргә егә екәнлиги, тәбиийки, 
мәлум. Дала өлкисидә исиян кәң қанат яйған болсиму, 
нәқ Йәттисуда чоң хәтәрлик бар. Йәттисуниң аһалиси 
арилаш вә көтирилгән қазақлар билән қирғизларни 
уйғурлар актив қоллап-қувәтләйду. Силәргә мәлумки, 
җанаплар, миллионлиған таранчи-уйғурлар вә 
қәшқәрликләр бевастә бизгә йеқин йәрдә яшайду. 
Әгәр улар Йәттисудики өзлириниң қәбилидашлирини 
қоллап-қувәтләйдиған болса, ойлаймәнки, һәқиқий 
һалакәт йүз бериду.

Фольбаум җим болуп, һәммә қатнашчиларға диққәт 
билән көз жүгәртти, андин әнди өзини тутуп юмшақ 
авазда мундақ дәп қошуп қойди:

– Бүгүн-әтә мән Алий җанап генерал Куропаткинниң 
мәхпий көрсәтмисини күтиватимән. Униңда 
хизмәтчиләрниң пүтүн бир категориясигә мобилиза-
ция бойичә имтиязларни бериш тәхмин қилиниду. 
Силәргә мунасивәтлик қисимда болса, бу көрсәтмә 
уездлиқ вә болуслуқ башлиқларға хәвәрлиниду.

Кеңәшмә саат үчкичә давамлашти. Андин кейин 
барлиқ қатнашчилар зияпәткә тәклип қилинди. 

Генерал териккәнлигиниң бәлгүсини билиндүрмиди, 
лекин ичидә өзиниң қол астидикиләргә тамамән 
рази әмәс еди. У болусларниң чечилаңғулиғини, 
милҗиңлиғини, салаһийәтсизлигини байқиди.

Шуниң билән биллә у өзима толқушларниң 
барғансери улғийип кетиватқанлиғини көрди.

Кеңәшмә қатнашчилири өзлириниң болуслуқлириға 
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кәткәндин кейин, генерал Фольбаум вице-губернатор 
Осташкинни өзигә чақирип, Йәттисуниң һәммә 
территориясидә һәрбий һаләт елан қилишни буйриди 
вә һәрбий қисимларниң башлиқлириға мобилизация-
ни әмәлгә ашурушта һакимийәт орунлириға һәр  қандақ 
шәкилдә беқинмаслиқ йүз бәрсә, һәтта әйипкарларни 
етишқичә чарә қоллиниш һоқуқи берилгәнлигини 
йәткүзүш тапшурулди.

икки күндин кейин ойланған һалда үстәлни ай-
линип гиләм билән техи йеқиндила болуслар 
олтарған, һазир болса бош үстәлләрни көрди вә 
мәҗлис қатнашчилиридин кимниң қайси үстәлдә 
олтарғанлиғини хатирилигәндәк болди Фольбаум.

Бир нәччә минут у худди қетип қалғандәк сәзди 
өзини, андин аста деризигә қарап, ялғуз тағ чоққисиға 
тикләнди вә бирдин айлинип, үстәл бешидики өзиниң 
креслосиға берип олтарди. Андин йәнила қаяққиду-
жирақ биряққа қарап, қәлимини алдидә, ениқ почер-
киси билән төвәндикиләрни язди:

«1916-жили 14-август. Верный шәһири. 
Дәрһал Яркәнт вә Пржевальск тәрәптә операция 

өткүзүш үчүн Әнҗандин артиллерия вә атлиқ болуп 
йәнә сәккиз рота Пржевальскиға һәм Ташкәнттин 
артиллерия билән кам дегәндә сәккиз рота Верныйға 
әвәтишни илтимас қилимән». 

Фольбаум қәлимини чәткә қойдидә, адъютантини 
чақирип, телеграммини дәрһал Ташкәнткә – Түркстан 
һәрбий округиниң командани генерал Алексей 
Куропаткинға әвәтишни буйриди.
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16 -БАП

Түркстан өлкисиниң атмиш сәккиз яшлиқ генерал-
губернатори, Түркстан һәрбий округиниң командани, 
инфантериядин генерал Алексей Николаевич Куропат-
кин Фольбаумниң илтимасиға наһайити диққәт билән 
қариди.

Оттура Азияни бесивелишқа қатнашқан, һәрбий ми-
нистр дәриҗисигичә көтирилгән у империяниң әйнә шу 
җәнубий-шәрқий қисмида әһвалниң турақсизлиғини 
башқа һәммигә қариғанда яхши биләтти.

Шундақ болсиму, у буйруқ беришкә алдиримиди, 
бираз вақит губернаторлуқ креслосида олтирип, қелин, 
ақ арилашқан сақилини силиғач ойға чөмди.

Бир тәрәптин, Йәттису һәрбий губернаториниң ил-
тимасини қанаәтләндүрүш һаҗәт болуп, исиянни теч-
ландуруш үчүн илтимас қилинған қисимларни әвәтиш 
керәк болған.

Лекин, иккинчи тәрәптин, қошумчә қисимларни Хи-
тай чегарисиға әвәтиш хәтәрлик пәйда қилиши мүмкин 
вә, тәбиий, Хитай мәмурийитиниң или өлкиси чегари-
сини күчәйтиши мүмкин.

Пүткүл дала өлкисидә қазақ аһалисиниң аммивий 
наразилиғи чоң миқиясқа егә болуватқан шу чағларда 
бу әһвалниң Йәттисуниму өз ичигә елип кетиши 
тоғрилиқ ойлимас наһайити диққәтсизлик болған бо-
лар еди.

Куропаткин Фольбаумни яхши биләтти вә униңға 
ишәнмәсликниң асаси йоқ еди.

Креслосида техичә олтириватқан у қоңғурақ билән 
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адъютантни чақирди вә у киргән чағда Куропаткин бир 
пәс униң көзигә уттур қарап турди.

Узун жиллар давамида генерал-губернаторниң 
рәһбәрлигидә хизмәт қилип, униң мүҗәзини хелә яхши 
үгәнгән адъютант мидирлимай турди. У рәһбириниң 
қаришиға бәрдашлиқ бәргәндәк болуп, һәтта генерал 
гәп қилишқа башлиғандиму адъютантниң үзидә бирму 
бәлгү билинмиди. 

– Юрий Васильевич, Йәттису һәрбий губернатори 
илтимасиниң толуқ дәриҗидә орунлишини диққәт 
қилип турушиңизни сиздин илтимас қилимән, – дәп 
Куропаткин қаттиқ ейтти вә пәс авазда үстәлдин бир 
варақ қәғәз алди. 

Адъютант үстәлгә йеқин келип усунған қәғәзни 
алдидә, униңға қаримайла, дайим сол қолида болидиған 
папкисиға селип қоюп, тик турған пети:

– Алий җанаплири, йәнә қандақ буйруқ болиду? – 
деди. 

– Сиз бош, – деди Куропаткин ойланған һалда вә 
шундақла, бирнәччә минут илгәркидәк, адъютантқа 
қариди. 

Адъютант тәсвүрлүк айландидә ишик тәрәпкә қәдәм 
ташлиди. 

икки күндин кейинла Фольбаум илтимас қилған 
қисимлар һәрбий тәртип бойичә Йәттисуға қарап 
йолға чиқти. 

* * *
Генерал Фольбаум, телеграммини Ташкәнткә 

әвәтивәткән болсиму, қол қоштуруп олтиралмиди. 
Қолидики һәммә полицейларни вә казак күчлирини 
тәстиқләнгән тизим бойичә адәмләрни зорлап еливе-



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

74

лиш тоғрилиқ болуслуқларға бөлди вә бу һәқтә қаттиқ 
буйруқ чиқарди.

Қаршилиқ көрсәткәнләрни болса һәрбий-дала соти 
бойичә сотлашқа буйруқ қилди.

Йәттисуниң һәммә территориясидә тәссәвур қилиш 
мүмкин әмәс әһваллар йүз бәрмәктә еди.

Нурғунлири қаршилиқ көрсәтмәкчи болди, 
өзлириниң йезилири билән авуллирида өзини-өзи 
мудапиә қилиш отрядлирини уюштурди. Һәрбий 
қисимлар келип, уларни зорлап мобилизациягә 
әкетишини күтмәйла, адәмләр тарқақ ушшақ по-
лиция вә казак отрядлиригә һуҗум қилип, уларниң 
қураллирини тартивелишти.

Башқилири, улар азчилиқни тәшкил қилатти, 
һакимийәткә беқинишқа келишип, мобилиза-
ция пунктлириға беришти. Улар күчләрниң тәң 
келәлмәйдиғанлиғини вә һакимийәткә қарши турушқа 
тиришиши – бу таза ойлимастин иш тутуш екәнлигини 
чүшинәтти. Улар наразилиқ вә исиян Сарыарқиниң, 
Сирдәрия вә Амудария арилиғи, Пәрғанә вадисиниң 
наһайити нурғун кәңлигини өз ичигә алғанлиғини 
аңлиған болсиму, амма шуниңға қаримастин, улар 
қудрәтлик империягә қарши туруш дегәнгә ишәнмиди.

Униң үстигә йәнила, гәп-сөзләргә қариғанда, әзалири 
Дөләт думиясиға қатнашқан қазақ миллий «Алаш» 
партияси һаҗәтсиз қурбанлиққа йол қоймас үчүн 
һакимийәткә қаршилиқ көрсәтмәскә чақирди.

Үчинчилири болса, булар Йәттису аһалисиниң 
йетәрлик дәриҗидики нурғун сандики қисми, туғулған 
җайлирини ташлап, чәт әлгә кәтмәкчи болди. Улар 
өзлири билән һарвуларға патқиничә болған һәммә 
нәрсини алдидә, яхши җай издәп сәпәргә чиқти. 
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Улар өзлирини у чәттә – или өлкисидә қандақ қобул 
қилидиғанлиғини – кәйнигә йенип келәмду яки шу 
тәрәптә қаламду, уни билмәтти. Улар сөзсиз һечнәрсә 
билмәтти, амма, шундақ болсиму, туғулған җайлирини 
ташлап, намәлум тәрәпләргә кәтмәкчи болди.

Ахирида, өзлириниң уруқ-туққанлиридин бири-
ни артқи сәп ишлириға әвәтиветип, шундақ болси-
му, аилиниң қалған әзалириға өз өйлиридә хатирҗәм 
яшалмайватқанларму болди.

Йәттисуниң уйғур йезилирида мошу һәммә төрт 
топниң вәкиллири болди. Бу әһвал Чоң Ақсу йезисини-
му айлинип өтмиди.

Мобилизациядин қечип қутулуш мүмкинчилиги 
болмиған Әркин җәң мәйданға йеқин йәргә кетишкә 
мәҗбур болди. У өзиму бирнәччә қетим буниңдин 
баш тартмайдиғанлиғини ейтқан. Азат билән болған 
бирнәччә талаш-тартишларда у өзи:

– Бизниң аҗиз екәнлигимизни сән қандақларчә 
чүшәнмәйсән? Әгәр мән бармисам, мениң орнумға 
башқа бирини әкетиду! – дегән.

– Әгәр биз һәммимиз қаршилиқ көрситидиған 
болсақ, улар кимни әкетәләйду? – дәп Азат келишмигән. 
– Қариғина, қазақ авуллири бир кишидәк көтирилди! 
Биз болсақ техичә икки тайин.

– Сән чүшәнгинә, һәтта яшларниң һәммиси қечип 
кетидиған болсиму, улар бизниң атилиримизни елива-
лиду.

– Әркин, буни сән чүшәнмәйсән! Биз қандақту-бир 
йол тепишимиз керәкқу! Биз үндимәс мал әмәсқу. Бир 
чарә көрүшимиз керәкқу!

– Чарә, чарә, немә чарә? Беқиниш керәк. Биз 
һакимийәт орунлириға қарши туралмаймиз.
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– Амал қанчә, сән халиғиниңчә бол, мени улар 
әкетәлмәйду!

– Сән қечип кетәрсән, башқисиму қечип кетәр. 
Үчинчисини бәрибир әкетиду.

– Мән дедимғу, сән билгиниңни қил, мән һеч яққа 
бармаймән. Әң яхшиси йошурунимән.

– Қанчилик йошурунуп жүрисән? Бәрибир, әтигәнму, 
кәчму тутиду.

– Мени туталмайду. Умумән, сән билгиниңни қилғин, 
амма мән бармаймән.

Мошундақ йосундики талаш-тартишлар уларда дай-
им болуп туратти. Лекин Әркинни әвәтиштин икки 
күн илгири өзиниң дости билән хошлишиш үчүн 
кәчқурунла Азат кирип кәлди. У ахшими улар қандақту 
тамамән башқа мәсилиләр һәққидә гәп қилишқа ти-
ришти. Буниңда улар қандақту еһтиятсиз сөзләр билән 
бир-бирини рәнҗитивалмасқа тиришти. Әркин өзини 
дадил тутти, чүнки у өзи үчүн һәммини аллиқачан һәл 
қилип болған. У кетидиғанлиғини, у яқларда тамамән 
йеник болмайдиғанлиғини биләтти. Лекин у һәм йе-
нип келидиғанлиғини вә өз йеридә һаят кәчүрүшни да-
вам қилидиғанлиғиниму биләтти. 

Азат болса өзини җиддий тутти, әсәбийлишәтти. 
Әркин уни чүшинәтти. Чүнки Азатниң истиқбали 
тамамән чүшиниксиз әмәс еди. Азат өзини немә қүтүп 
турғанлиғини билмәтти. Әгәр у йошурунуп, ятларниң 
өйлиридә сәрсан-сәргардан болуп жүрсә, бу бир. Әгәр 
у чегаридин өтүп кетишкә мәҗбур болса, бу иккинчи 
мәсилидә. Әгәр уни тепивелип, дала һәрбий-трибунал 
соти билән һөкүм чиқиридиған болса, бу үч. Һәр қандақ 
әһвалда хошаллиқниң нишани аз. 

Әйнә шундақ қариму-қаршилиқларға қаримай, икки 
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дост толарақ өзлиригә қариғанда башқилири үчүн ғәм 
қилишатти. 

Азатқа Әркин чидимайдиғандәк, ят муһитқа 
төзәлмәйдиғандәк, униң үстигә йеқинла йәрдә фронт 
линияси өтидиғандәк сезилди. 

Өз новитидә Әркин тәғдирниң еғирчилиғи өзигә әмәс, 
Азатқа чүшиватиду дәп һесаплиди. Чүнки мәҗбурий 
ишларда қандақла еғирчилиқ болмисун, бир парчә 
нениң, өзәңниң болмисиму, бешиңда панайиң бар. 

Азат болса һәр күни қосиғиға йәйдиған, ятидиған 
баш пана издәшкә мәҗбур. Чүнки у пәқәт өзиниң 
өйидила әмәс, шундақла уруқ-туққанлириниң өйидиму 
туралмайдудә. Тутулуп қалидиған болса һакимийәт 
уни қаттиқ җазалайду. 

Қандақла болмисун, кечичә бир чинидин әткән чай 
билән гәплишип, хошна һойлида тоху қичқарғанни 
аңлидидә, достлар хошлашти. 

Йоруқ чүшүшкә башлиди. Улар һойлиға чиқип, 
дәрвазиниң түвигә барғанда улар әрәпләрчә бир-
бирини қаттиқ қучағлиди. 

Уларниң һәрбири пәқәт мана әндила достлуғиниң 
күчини сезинди. Узун жиллар давамида  улар кичик 
чағлирида биллә болди, биллә ойниди, өсмүр болған 
чағда қизларға қариди, ахири, өзлирини әр кишиләр 
сүпитидә сезингәндә, җиддий муәммаларни муһакимә 
қилишти. Улар бу һәқиқий достлуқ дәп ойлимиди. 
Уларға мошуниң һәммиси шундақ болуш керәк, бу 
қандақту тәбиий һадисә, өз өзидин өтидиған нәрсидәк 
болуп көрүнди. Мана һазирму, улар айрилишидиған 
чағда, бәлким, әбәдидур, улар өзлириниң дост, улар 
мәлум дәриҗидә бир-бириниң қисми екәнлигини ети-
рап қилишти...
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Әркинниң мобилизациягә кәткинигә бир һәптә өтти. 
Шу күндин бери Азатни һечким көрмиди. Ата-анисиға 
өзи тоғрилиқ әнсиримәслигини, у өзи үчүн өзи немә 
қилидиғанлиғини ейтқан.

Абдурасул оғлидин ялтаймиди, униң өзи әгәр бирәр 
қарарға келидиған болса, униңдин янмайдиғанлиғини 
биләтти. Зенәткә қараш ечинишлиқ  еди. У йошуру-
нуп жиғлатти, лекин Абдурасул өйгә кириши биләнла 
ишип кәткән қапақлирини яғлиғиниң учи билән етип, 
җим болатти. 

17 -БАП

Азат дадисиға вәдә бәргәндәк, бәрибир падиша мо-
билизациясидин ялтайди. Дәсләп Чаринда йошуру-
нуп жүрди, андин кейин, у йәрдиму хәтәрлик болғанда, 
Қорамға – Савутахунға келивалди. Лекин, «оттин қорқуп 
ялқунға чүшүпту» дегәндәк болди. Қорамда вәзийәт те-
химу еғир болған. Шуниң үчүн Азат Лепси уездиға бе-
ривалди. 

исиян көтәргән қазақ қәбилилири билән пади-
ша әскәрлири арисидики асасий тоқунуш нәқ мана 
шу йәрдә болған. 1916-жилниң сентябригә қәдәр Леп-
си уездиниң бирмунчә болуслуқлирида чоң қуралиқ 
тоқунушлар йүз бәргән. Қозғилаңчилар һуҗум билән 
өзлиригә қарши туруватқан турақлиқ қисимларни 
Қапал уезди территориясигә чекинишкә мәҗбур қилди.

Азат Бекболат отрядиниң тәркивидә җәң қилди. Бу 
отряд асасән уруқ-туққанлар билән жутдашлардин 
тәркип тапқан еди. Бекболат қириқ яшлардики аччиғи 
қаттиқ, толуқ кәлгән, һәрбий ишқа һечқандақ муна-
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сивити йоқ, өзиниң тәбиити бойичә қошун башлиғи 
болған. У өз қәбилидашлирини һимайә қилип ма-
невр қилишни, өз вақтида чекинишини биләтти. Ле-
кин униң талантиниң асасий көрүнүши шуниңдин 
ибарәтки, у өз тәрипидин аз чиқим болсиму, дүшмәнгә 
чақмақ иштиклигидә бесип кирип, уни тар-мар қилип 
һодуқтурушниң пәйтини хатасиз сезәтти.

Бекболатниң отрядидә җасурлуқ билән җәңгә 
кириватқан яшлар билән бирқатарда һәм ақсақаллиқ 
чоңларму болған. Шуларниң бири сәксән яшлиқ Байбо-
сын ата тағ даванлириниң биридә еғир өткүлдин өтүп, 
дәм еливатқан яшларға мураҗиәт қилип, мундақ деди:

– Балилирим! Мениң йешим сәксәндә, лекин мени ат 
үстидин пәқәт өлүмла чүширәләйду.

Өзара пичирлишип гәп қилишиватқан яшлар 
ақсақалниң мону сөзини аңлап җим болушти, униң 
һәрбир сөзигә диққәт ағдурди.

Байбосын ата, шу арида сөзини давам қилди:
– Силәр яхши билисиләрки, һазир бизниң 

қәбилилиримизниң һәммиси көтирилишкә чиқти, 
һәммә авуллар вә жирақтики тағ қишлақлириму 
көтирилди. Нурғунлири тағларда болуп турсиму бо-
латти, у чағда улар мону палакәттин жирақ болған 
болар еди. Лекин мән ишәшликки, бирму ақсақал, 
бирму қәбилә башлиғи ундақ қилмиди. Һәрһалда, 
бизниң мошу Лепси уездида пәқәт Йәттисудила әмәс, 
бизниң ата-бовилиримиз орунлашқан, әҗдатлиримиз 
һаят кәчүргән бизниң йеримизниң барлиқ булуң-
пушқақлирида әйнә шундақ әһваллар, вақиәлләр йүз 
бериватиду. Есиңларда болсунки, балилирим, биз 
қазақлар, өзимизниң йеримиздә вә  бизгә қандақла синақ 
кәлмисун, лекин биз шуни унтимишимиз керәкки, биз, 
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өзини вә өзиниң йерини сақлалиған атилиримизниң 
балилиримиз. Бизниң әҗдатлиримизниң роһи һәм 
һазирқидәк дәһшәтлик вақиттиму бизни қоллап-
қувәтләйду.

Байбосын ата җим болди, у сөзләватқан һәммә вақитта 
униң сөзини һечким бир еғиз сөз билән болсиму бузми-
ди. Һәммә җим болуп олтиришти, уларниң һәрбири 
өзи көрәлмигән, лекин шу әҗдат өз вақтида ана йери-
ни һимайә қилалмиған болса, у чағда у – униң әвлади, 
еһтимал, көк асманни һеч қачан көрәлмәттимекин 
дегәндәк, шу әҗдатлирини хатирилигидәк болушти.

Байбосын атаниң сөзлири Азатниң жүригигә 
тәккәндәк болди. У демини ичигә елип, ақсақалниң 
һәрбир сөзигә диққәт бөлди.

Азат илгириму бу сәксән яшлиқ бовай өйидә тәвәрүк 
сүпитидә сақлиниватқан қиличниң сепини мәккәм ту-
туп, бәәйни он сәккиз яшлардики жигитләрдәк егәрдә 
мәккәм олтирип, җазалиғучи отрядләр қатариға бесип 
киргән роһий күчи билән пәхирлинәтти.

Лекин бүгүн болса, әшу чиндили билән ейтиливатқан 
сөзләрни аңлап, Азат һазирқи һаятта хәтәрлик пәйда 
болғанда қандақларчә әшу аддий бовай һәмминиң 
жүригигә қонарлиқ пикирләрни ейтиватқиниға һәйран 
қалди. 

Һәқиқәттинму, көтирилгәнләрниң толиси сөз 
маһаритигә егә болмиғанлиқтин, тарихий вақиәләрни 
яхши билмәтти, әң асасий, муһими, улар сөзсиз өзлири 
үчүн, өзлириниң аилилири үчүн, өзлириниң йери үчүн 
күришиштин ибарәт болған. 

Улар қурал-ярақниң йоқлуғиға қаримай, 
уларға һөкүмәтниң мунтәзим армияси қарши 
туруватқанлиғиға қаримай, йәкүн қанчелик қайғулуқ 
болсиму, күрәшни давам қилидиғанлиғини биләтти. 
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18 -БАП

Йәттису һәрбий губернатори Михаил Фольбаумниң 
илтимаси бойичә Әнҗан вә Ташкәнттин кәлгән һәрбий 
қисимлар қәтъий вә қатиллиқ билән ишқа киришти. 

Лепси вә Қапал уездлиридики қазақ авуллириниң 
толиси харабийлиққа айландурулди. Җазалиғучилар 
һечнәрсидин тартинмиди. Дала һәрбий сотлар дәрһал 
иҗра қилинидиған дәһшәтлик һөкүмләрни чиқарди. 

Һөкүмәт әскәрлиригә қарши туруватқан Қапал 
вә Лепси уездлирида исиянчилар отрядлирини, теч 
аһалини җазалаш дәһшәтлик түрдә жүргүзүлди. 

Падиша җазалиғучилириниң тактикиси аддий, вә 
шуниң өзидә, нәтиҗидарлиқ болди. 

Қаидә териқисидә, қисим авулни қоршавелип, теч 
аһали қачалайдиған кичиккинә тар йол қалдурулди 
(корридор). Андин бирнәччә кигиз өйни өртиди. 
Адәмләр өз һаятини вә йеқинлириниң һаятини сақлап 
қелиш мәхситидә қалаймиқанчилиқта өйлиридин 
сиртқа чиқишти. 

Лекин уларға һелиқи мәхсус йөнилиш бойичә 
қурулған тар корридордин башқа йол йоқ еди. 
Бу йәрдиму уларни өлүм күтивататти. Чүнки 
җазалиғучилар қачқанларни әмәлиятта тақап турупла 
ататти. Натиҗидә пәқәт айримлирила қутулуп қалған. 

Бекболат отряди тәркивидә күрәш қилғанлар 
авуллириниң толиси йоқ қилинди.

Аз қисмила һөкүмәт қисимлирини күтмәстинла 
жиғилип, алди билән жирақ қишлақларға, андин кей-
ин чегара арқилиқ или өлкисигә кетәлиди. 

исиянчилар отрядлири қарши турушни давамлаш-
турди, амма уларниң күчи түгимәктә еди. 
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Бекболат йеңи кәлгән һөкүмәт қисимлири 
қураллиниш җәһәттин үстүн болғанлиқтин, вә, 
униңдин ташқири, исиянчилар күндин күнгә 
өзлири үчүн ишәшлик қорған болған авулли-
ри көпләп йоқитиватқанлиқтин әһвални чүшинип, 
мәғлубийәтниң муқәррәрлигини көздә тутқан һалда 
өзиниң отрядини аһалилиқ пункттин жирақ әкетишкә 
тиришти. 

Лекин Әнҗан билән Ташкәнттин кәлгән һөкүмәт 
қисимлириниң мәхсити һәрқандақ шараитта исиянниң 
беришини йоқ қилип, мобилизацияниң орунлиниши-
ни қолға кәлтүрүштин ибарәт еди. 

Бекболатниң өзи туғулған авулиға улар сентябрьниң 
ахири бесип кирди. 

Таң сәһәрдә Бекболатниң келини Айгүл бийә 
сеғишқа чиққан чағда йеқинла келиватқан атлиқларни 
көрди. Атлар бирхил меңишмақта, атлиқлар болса пәс 
авазда немиду-бир немиләр тоғрисида – авул аһалиси 
тәрәптин һечқандақ хәтәрлик йоқ екәнлигигә ишәнгән 
һалда параңлашмақта еди. 

Мундақ ишәнчә асаслиқ еди, чүнки отряд йолида бу 
биринчи авул әмәс еди. Нәқ шуниң үчүнму уларниң 
тактикисиму илгирила ениқ ишлинип болған. Шуниң 
үчүнму уларниң һәрбири немә қилиши керәклигини 
биләтти. 

Айгүл челигини, у йеримиғичә сүткә толуп қалған 
болсиму, бийиниң астиға қоюп, өзи чапсанлиқ билән 
кигиз өйгә жүгрәп кирди. 

– Әву йәрдә қураллиқ адәмләр келиватиду! Улар 
нурғун! – дәп бир яшлиқ оғли ятқан бөшүккә қаридидә 
һодуққан һалда хәвәрлиди. 

– Кимләр? Қандақ адәмләр? – дәп қариди келинигә 
Сәулә. 
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– Мән билмәймән, амма улар бизниңкиләр әмәс... 
Қача-қомуч билән бәнт болуватқан Сәуле бир қолида 

чинә тутуп, иккинчисини һалсизланған һалда пәс 
үстәлгә қойдидә, турупла қалди. У орнидин турмиди, 
һеч сөз қилмиди, у пәқәт бир нухтиға қарап қетипла 
қалди.

Атлиқлар, шу арида, авулни қоршавелип, алдираш 
һәрбир кигиз өйниң йенидики қозуқларға бәш-алтидин 
атлирини бағлиди. 

Биринчи кигиз өйгә кириши биләнла җазалаш от-
ряди башлиғиниң буйруғини орунлаш мәхситидә 
қатардикиләрниң бири қаттиқ вақирап: 

– Барларниң һәммисини өйләр алдидики мәйданға 
жиғиңлар! – деди.

У ениқ биригә мураҗиәт қилмиди. Яқ. Һәтта 
өйдә қанчә адәм барлиғиниму, умумән, адәм барму-
йоқму қөрмиди. У өйгә кирипла ишәшлик түрдә, уни 
аңлидиму-йоқму, униң билән кари болмай, иш қилип 
вақириди. Бу, һәқиқәттиму алаһида муһим әмәс еди. 
Чүнки җазалаш отрядиниң кейинки һәрикити алдин-
ала ениқ еди. Отрядниң теч авул аһалисини җазалиши 
биринчи қетим әмәс еди. 

Нәқ җазалиғучилар алдида ениқ мәсилә-вәзипә 
– һазир авулда бар болуватқан атилири билән 
әрлири, қериндашлири билән балилири чапсанарақ 
қаршилиқлирини тохтитип, һакимийәткә берилиши 
үчүн қорқунуч пәйда қилиштин ибарәттур. 

Җазалиғучилар пәқәт мошундақ усул биләнла 
исиянни тохтитиш, исиянчиларниң роһини сунду-
руш мүмкин, дәп ойлиди. Ваһаләнки, улар башқиму 
усулларниң бар екәнлигини тәхминму қилалмиди. 

Күткәндәкла, авулда барларниң һәммиси – аял-
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лар һәм балилар, анчә чоң болмиған мошу өйгә йеқин 
мәйданға топланди. Авулда қалған икки қери бовайниң 
бири мүкчийип токулап йетип кәлди, иккинчиси йоқ 
еди. 

Бу икки бовайниң исиянчилар билән биллә 
кетәлмигининиң сәвәви, бири шунчелик начардики, 
кигиз өйдинму чиқалматти. 

иккинчиси болса, балилиқ вақтида аттин жиқилған. 
Шуниң нәтиҗисидә жиллар өткәнсери устиханли-
ри сақаймас ағриққа айланған. Нәтиҗидә худди униң 
бәдининиң салмиғидин униң устиханлири сунуп 
кетидиғандәк билинип, бовай әйнә шундақ аранла 
мүкчийип маңатти. 

Отрядниң башлиғи әснәп қоюп, бир қанчә адәттики 
сөзләрни ейтти: 

– Силәрниң әр кишилириңлар қени? Һәммиңлар 
жиғилдиңларму? Кигиз өйләрдә һечким қалмидиму?

Аяллар җим-җит болушти, у җим-җитлиқни қолида 
тутуп турған Айгүлниң оғлиниң жиғиси бузди. 

Отряд башлиғи чоңқур бир нәпәс елип, әнди һелиқи 
бовайға қарап:

— Җавап бәр! – дәп вақириди. 
Бовай бешини көтирип, пүткүл бәдини билән 

қолидики тайиғиға тайинип туруп пәс авазда:
— Һәммиси мәшәдә, башлиқ. Қери Рахманқул 

келәлмәйду. У узундин бери орнидин туралмайду, – 
деди. 

Бовай җим болуп, худди чүширип қойғандәк, беши-
ни төвән саңгилатти.

– Хо–о–ш, қәбилиниң әр кишилири қени? – дәп 
тәкрарлиди отряд башлиғи.

Һәммә җим болушти вә бу қетим бешини әнди 
көтирәлмигән бовайға һечким һәтта қарапму қоймиди. 
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Отряд башлиғиниң соалиға җавапму болмиди. 
Ениғариғи, бу соалға җавапни соал қойғичиму, җавап 
күткичиму, һәммиси биләтти. 

Принцип җәһәттин һәммиси чүшинишлик бол-
ди. Җазалаш отрядиниң башлиғи бовайға йәнә бир 
қарапқоюп, чишлирини ғучурлатқан һалда:

– Башқа соалим йоқ, – деди. 
Андин кейин подпоручик погонини тақап йенида 

турған жигиткә қарап:
– игорь Евгеньевич, башлаңлар! – дәп буйриди. 
Шу арида бираз турушқан аяллар өзлиричә уларға 

тарқилишқа рухсәт қилинди, дәп ойлиди. Шундақ 
қилип, улар дәсләп чөчишип, андин җүръәтлигәрәк 
болушуп өйлиригә киришип кәтти. Көп өтмәстин кей-
инла һелиқи чимәнлик мәйданда һелиқи бовайдин 
башқа һечким қалмиди. Бовай бешини көтәрмәстинла, 
һелиқи тайиғиға йөлинишни давамлаштурувәрди. 

Айгүл кигизөйниң ичкиригә кирип, балисини 
бөшүккә ятқузай дегичила, бирйәрдин иссиқ қаңсиқ 
һиддини сәзди. Йеқинла йәрдә немиду-бир нәрсә 
көйүватқандәк билинди. Чүнки пурақ наһайити 
аччиқ, күчлүк еди. Униң қәйәрдә екәнлигини Айгүл 
пәмләлмиди. 

Кигизөйгә жүгрәп киргән Сәуле:
– Чапсинарақ балини қолуңға ал! Сиртқа чиқ, чап-

сан! – дәп вақирап кәтти. 
Айгүл балини елипла арқа-кәйнигә қаримай 

өйниң ишигигә өзини  атти. Авулда тәссәвур 
қилиш мүмкинчилик әмәс әһвал йүз бериватат-
ти. Кигизөйләрниң һәммиси түгәл көйдүрүлгән, 
қәйәрдиду-бир йәрдә өрт яғач түврүкләргиму 
туташқан. Һодуқуп кәткән аяллар қолиға чүшкәнниң 
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һәммисинила елип, ялқунлап көйүватқан өз өйлиридин 
сиртқа жүгримәктә. Бәзилири болса, немә қиларини 
билмәй, һәтта нәқ шу вәзийәттә һеч һаҗити йоқ 
нәрсиләрниму елишти. Йәнә бирлири болса, һечнәрсә 
алмастинла жүгрәшти.

Бәзи балилар болса, оттин йошурунушқа тиришип, 
пәс үстәлләрниң астиғиму киривелишти.

Нәтиҗидә һәммиси йәнила шу буниңдин бирнәччә 
минут илгири турушқан мәйданға жиғилишти.

Аяллар билән балилар вақирашти вә жиғлашти. 
Әйнә шу көрүнүштә өзиниң тайиғиға йәнила шу 
йөлинип турған бовайниң һәҗәплинәрлик сөзлири 
аңланди:

– Әлвида, Рахманқул аға. Әлвида, мениң 
қериндишим!..

19 -БАП

Көч түгимәс еқим билән чегариға созулуп кәлмәктә. 
Һөкүмәт әскәрлириниң бесими астида қазақ авуллири 
бу аламәт паҗиәлик көчүшкә мәҗбур болди. Йәккә-
йеганә болупму, аилилири биләнму кетишти. Пүткүл 
қәбилилири билән туғулған җайлирини ташлап или 
өлкисигә көчүп кәткәнләрму болди.

Алди билән бу көч-көч пәқәт теч авулларнила өз 
ичигә алди. Лекин у йәрдә пәқәт аяллар билән балилар-
ла қелип, улар бәрибир падишалиқ һөкүмәт армияси 
тәрипидин хану-вәйран қилинди.

Теч аһалиға қарши җазалаш отрядлирини пайдили-
ништики бу чариләрни падиша һөкүмити тәрипидин 
пүткүл қозғилаң территориясидә жүргүзиливатқини 
наһайити ениқ болди. 
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Мундақ чариләр Дала өлкисидиму, Түркстан 
өлкисидиму жүргизилди.

Йәттисуниң алаһидилиги шуниңдин ибарәтки, бу 
вилайәт Уйғурия билән чегаридаш болуп, униң өзиму 
Муһәммәт Яқупбәгниң дөлити вә или султанлиғи тар-
мар қилғандин кейин Цин империясиниң тәркивигә 
айрим мәмурәвий бирлик болуп қошулған еди. 1912-
жили болса, йәни Синхай инқилавидин кейин, Хитай 
Җумһурийитиниң тәркивигә қощулған еди. Шу чағда 
өлкиниң асасий аһалиси уйғурлар билән қазақлардин 
ибарәт еди. Нәқ шуниң үчүнму падиша һөкүмити 
тәрипидин тәқип қилинған қачақлар чегариға қарап 
маңған еди. 

Бекболатниң отряди ахирқиларниң бири болуп 
йолға чиқти. Қачақлар мана, 1916-жилниң сентябрь 
ейи давамида кечә-күндүзләп чегаридин өтүватқиниға 
қаримай, адәмләр сани камаймиғандәк болди.

Бекболатниң отряди мүмкинқәдәр нурғунлиған 
авулларниң или өлкисигә өтүп кетиши үчүн падиша 
әскәрлириниң жүрүшини барлиқ күч-ғәйрити билән 
тосап турушқа тиришти.

Азат өзини отрядтә бәәйни қериндашлириниң ари-
сида болуватқандәк һис қилатти. Пәқәт қурдашлирила 
әмәс, шундақла уни ақсақалларму тәңтуши сүпитидә 
көрәтти. Улар биллә тузақ (засада) қурушқиму, һуҗум 
қилишқиму биллә чиқидиған болди.

Нәқ мана мошу йәрдә, отрядтә Азат һәқиқий 
әрлик достлуқниң, өзара бирликниң қәдрини 
чүшәнди.У өзи билән биллә болуп, еғирчилиқниң 
жүкини тәң көтириватқан һәрбир жигит билән әр 
кишигә ишәшлик еди. У еғир пәйтләрдә улар уни 
йәргә қаратмайдиғанлиғини, улар уни  һечқачан 
ташлимайдиғанлиғини  биләтти. 
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Нәқ шуниң үчүнму Азатниң өзи уларни  йәргә 
қаратмасқа тиришти. У Бекболатниң тапшурмисини 
ениқ, дәлму-дәл иҗра  қилатти,  падиша әскәрлири 
билән болған һәрқандақ тоқунушта өзини мунасип 
көрситишкә  тиришатти, шуниң билән биллә һәммә 
ишни ойлинип қилатти. 

Азат Бекболаттин  нурғун  нәрсини   үгәнди. У Бек-
болаттин тутамлиқни, тәғдиранә қарарларни қобул 
қилишта даналиқни үгәнди. Һәтта ахирқи болсиму, 
лекин Бекболат отрядқа чегаридин өтүшкә буйруқ 
бәрсиму, жүригидә әшу буйруққа нарази болсиму, 
бәрибир командирниң һәқ екәнлигини етирап қилди.

Өз йеридә қелип, қүрәшни давамлаштуруш 
бемәнилик еди. Чүнки наһайити зор қүчкә әксигә 
кәлтүрүп, тиришип беқиш, мәлум бирвақиттин кейин 
қайтип кәлмәк болған.

Отрядтә болуватқан чеғида Азат асасий мәсилини 
чүшәнди.  У мәсилә – әгәр  пүткүл хәлиқ көтирилидиған 
болса, уни  йеңиши  мүмкин әмәс, дегәнликтин ибарәт 
еди. 1916-жилқи қозғилаң әйнә шуни көрсәткән. 
Шундақ, падиша әскәрлири нурғунлиған қазақ авул-
лирини қоғлап чиқарди, вәйран қилди  вә нурғунлиған 
қуралсиз адәмләрни йоқ қилди, қамиди, амма уларниң 
әркини сундуралмиди.

Өзлириниң  туғулған йәрлирини қалдурушқа  
мәҗбур болған адәмләр әйнә шундақ еғирчилиқларға 
қаримастин баш әгмиди. Улар башқа йолни таллавал-
ди. Шу арқилиқ өзиниң әркини таңмақчи болушқа 
тиришқанлар әмәс, әйнә шу адаләт үчүн күрәшкәнләр 
ғалиплар болуп чиқти.

Қозғилаң бесиқтурулған болсиму, адәмләрниң 
қарши турушиниң һаҗәтлигигә,  қурбанлиқлар  бекар 
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кәтмигәнлигигә көзи йәтти. Бу әһваллар адәмләрни 
мундин кейинки  күрәшләргә илһамландурди...

Үчйүз миңға  йеқин  адәм  Йәттисудин  или   өлкисигә 
қачти.

Өткүлгә бар болғини бирнәччә  чақирим қалғанда,  
нурғунлири мата мишкаплириға ана-йәрниң тописи-
ни елишқа башлиди. Бекболатниң  отрядидикиләрму 
әйнә шундақ қилишти...

Бекболат  билән Азат анчә егиз болмиған дөңдә 
олтиратти. Төвинидә болса, ериқта су еқивататти, 
һаварайи булуңғур. Улар хелиғичә гәп қилишмай ол-
тарди. Пәқәт маңидиған чағдила Бекболат қайғуланған 
әлпазда булутлар арисидин аран-аран көрүнүп турған 
тағ чоққилириға қарап, кичиккинә халтисини бирнәччә 
очум топа билән тошқуздидә, жүригигә йеқин ички 
янчуғиға мәйүсләнгән  һалда салдидә: 

— Һаятта әң  һәсрәтлик нәрсә – у сениң  өз вәтиниңни  
тәрк  етишиңдур, – деди. – Сениң әҗдатлириңниң мошу 
йәрдә қелиши вә сениң уларниң  қәбирлиридин жирақ 
болушуңдур...

Азат мәйүсләнгән еди. Униңға Бекболатниң кәйпияти 
шунчелик тәсир қилдики, у ейтқан сөзләрни Азат 
жүригигә шунчелик йеқин қобул қилдики, ахири өзи 
бирму-һеч сөз қилалмиди.

Бекболат шу арида орнидин туруп, аста өз етиға қарап 
маңди. Ети болса, бу  чағда буниңдинму ширнилиқ 
чөпни әнди йәләлмәйдиғандәк, ширнилиқ чөпни 
чимқап  йәвататти.
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Россияниң  Ғулҗидики консули Владимир Люба 
көчниң даирисигә һәйран қалди. Мәхсус телеграмми-
да у алдин-ала көрсәткүчләр бойичә 1916-жилниң  сен-
тябрь ейиниң ахирида көчүп кәлгәнләр үчйүз миң 
адәмни тәшкил қилди,  дәп  хәвәрлигән.

Мунчелик һәқиқәтәнму инсанпәрвәрлик паҗиәни 
көргән консул илгири мобилизация тоғрилиқ падиша 
пәрманиниң қанчелик аммибап әмәслигини тәхминму 
қилалмиған еди.

или өлкисиниң аһалиси кәскин көпәйди, Рос-
сия консули бу фактни һеч йоққа чиқиралмиди. 
Ташқи ишлар министрлигидин Россия дипломатия-
лик вакаләтханисиға қачақлар арисида иш жүргүзүш 
тоғрилиқ мәхсус йол-йоруқлар  әвәтилди. Үрүмчидин 
башқа мундақ йол-йоруқларни Қәшқәр, Чөчәк вә 
Ғулҗидики консулуқларму алди.

Владимир Люба тәҗрибилик дипломат болған. 
Йәттису вилайитидә йүз бәргән вәзийәтни тәһлил 
қилип, қачақларниң пәйда болушини тәхминлиди. 
Шуниңға мунасивәтлик униң вәзиписигә тегишлик 
болған кейингә қалдуруп  болмайдиған бирнәччә ишни 
әмәлгә  ашуруш керәк болди.

Уларниң арисида әң муһими, Хитай һакимийәт 
орунлириниң хошна территориядики  мүшкүллүк  
вақиәгә көзқариши болған.

Униңдин ташқири, консулниң вәзиписигә 
йәрлик россиялик аһалә билән  алақә бағлап, униң 
вәтәндашлирини орунлаштурушқа мәлум дәриҗидә 
ярдәм көрситишкә қатнишишини қолға кәлтүрүш  
тапшурулған.
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Өз тәрипидин Хитай һакимийәт органлири 
Йәттисуда йүз бериватқан  вақиәләрни диққәт билән 
байқап турди. Әлвәттә, чегаридаш территориядики 
вәзийәтниң мүмкинқәдәр  чапсанарақ турақлинишиға  
мәнпийәтдар еди.  Һәрқандақ  наразилиқларниң  
қайнап тешиши вә ипадилиниши уларда  қорқунучлуқ 
пәйда қилатти, униң үстигә наһайити нурғун  қачақлар 
қәлгән  или өлкисиниң  өзи хелә дәриҗидә турақлиқ  
территория әмәс еди.

Шуниң үчүн Хитай  мәмурийити Россия  дипло-
матиялик вәкиллири билән ишни бирлишип  жүргү-
зүшкә  мәнпийәтдар еди.

Йәттисудин болған қачақлар  чегаридин өткәндә 
пәқәт или өлкисидила  әмәс, шундақла  асасән  Прже-
вальск вә Пишпәк  уездлиридин  кәлгән қирғизлар  
Қәшқәрийәгиму орунлашқан болсиму, асасий топ  
Ғулҗа  вә униң әтрапиға  орунлашти.

Мана шуниң үчүнму  Россия консули Владимир 
Люба вақиәниң мәркизидә болди.

Полковник Владимир Люба  өзиниң ишини яхши 
көрәтти. У әлчиханиниң бенасида  тәвлүкләп  болатти.  
Дипломатиялик тапшурмиларни  у наһайити  диққәт 
билән ениқ иҗра  қилатти. Шуниң үчүнму  рәһбәрлик  
тәрәптин бирнәччә қетим  мукапатланған еди.

Шуниң билән биллә, Владимир Люба йәрлик Хитай  
һакимийәт органлири билән өзиниң өзара мунасиви-
тини шундақ йолға қойғанки, улар өзара ишәнчилик 
сөһбәтләрдә, әлвәттә, дипломатлар арисида ишән-
чилик учришишларниң мүмкүнчилигигә қарап, 
униңға өзлириниң хәйирхаһлиғини вә униң паалийи-
тини мүмкүнчилигичә қоллап-қувәтләйдиғанлиғини 
очуқ ейтишатти.

Мана мону наһайити мурәккәп вәзийәттә, йәни униң 
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дипломатиялик  вакаләтлигигә тоғра кәлгән мәзгилдә 
шунчелик нурғун  қачақларниң  келиши бойичә шун-
челик мурәккәп мәсилини Ғулҗидики Россия консу-
ли Владимир  Люба өз җавапкәрлигиниң һөддисидин   
әҗайип   маһарәт  билән чиқти.

Униңға пәқәт чәкләнгән вақитқа болсиму, Хи-
тай һакимийәт органлиридин, тоқунушларға иғва  
туғдуруши  мүмкинлигигә қаримай, чегарини япмасни 
қолға  кәлтүрүш мүмкин болди.

иккинчи тәрәптин,  Владимир  Люба  или   өлкисидә 
яшаватқан йәрлик қазақ миллитидин  қазақларни 
мүмкинчилигичә орунлаштурушқа  ярдәмлишиш,  
униң үстигә, әлвәттә,  өзлириниң туғулған  җайлириға  
у яқта вәзийәт аз-тола  яхшиланғандин кейин қайтип 
кетиш тоғрилиқ чүшәндүрүш ишлирини жүргүзүшни  
қолға кәлтүрди.

 

21 -БАП
 
Пәқәт 1916-жилниң  октябридила   Йәттисуниң 

һәммә территориясидә  қозғилаң  бастурулди.
Адәмләр қарши  турушқа имканийити болмай,  

қорқунучлуқ әһвалда  уезд  вә болуслуқ  һакимийәтниң  
вәкиллирини күтти.

Шундақ қилип, улар қайтти.   Йезилиқларни  Россиягә 
әвәтилидиғанларниң тизимиға зорлап киргүзүди,  вә 
әмәлиятта  сақчилар  уларни төмүрйол  станциясигә 
йәткүзди.

Шундақ болсиму,  Йәттису бойичә план орунланми-
ди. Тизимға киргүзүлгән  атмиш миң адәмдин  әллик  
миңчә  адәмни   әвәтиш мүмкин болди.

Асасән  Яркәнт вә Верный уездлирида истиқамәт 
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қилидиған уйғурлардин мобилизациягә әвәтилгән-
ләрниң сани бирнәччә миңнила тәшкил қилди. 

Яркәнт  уездидики Қазанчи йезисида  әмәлиятта  
бирму әр киши  қалмиди. Улардин  дәсләпки тизимға  
киргүзүлгәнләрдин бәзилири һөкүмәт  әскәрлири 
билән  болған тоқунушларда қурван  болди яки чегари-
дин өтүп, чәт әлгә – или өлкисигә кәтти.  

Уларниң  орниға йеши бойичә мобилизациягә 
әвәтишкә ятмайдиғанларни тизимға киргүзди. 
Нәтиҗидә  тизимдикиләрниң йеримини дегидәк  
әллик-атмиш яшлардики әркишиләр тәшкил қилди. 
Мошундақ вәзийәттә пәрманға асаслиниш вә аппеля-
ция қилиш диққәткә елинмиди. Адәмләрни қамаққа 
елипла қураллиқ конвойлар биләнла мобилизациягә 
әвәтилидиған җайға  йәткүзүлди.

Чоң Ақсуға  йетип кәлгән болуслуқ катип Сергей Пе-
тровични бәәйни өзгәртивәткәндәк болди. У әнди өзини 
тәккәбур тутуп, һечқандақ илтимас вә хаһишларни 
тиңшашниму халмиди. Адәмләр билән өзини ғурур ту-
туп гәпләшти. Наразилиқниң четини чиқарғанларға 
попоза, қорқутуш билән җавап бәрди.

Йәрлик аһали мәнавий вә җисманий хорланди.  Улар 
өзлирини бәәйни тақилиқ өтүк дәсигән чөмүлиләрдәк 
һис қилишти.

Әйнә шундақ әһвал Қорамдиму, Қаратуруқтиму, 
Челәктиму, Йеңишәрдиму вә Таштиқаридиму 
байқалди.

Ғулҗа йолиниң иккила тәрипигә тарқақ болуп 
җайлашқан уйғур йезилири артқа сәп ишлириға мо-
билизация қилиш  бойичә падиша пәрманиға актив 
қаршилиқ көрсәттиму яки теп-течла өзлириниң бали-
лирини әвәтишкә тириштиму, униңдин қәтъий нәзәр, 
бәрибир матәм вә үмүтсизлик вәзийитигә чөмди.
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22 -БАП

Йәттисуниң һәрбий губернатори  Михаил Алексан-
дрович Фольбаум роһий җәһәттин әҗайип көтирәңкү 
һаләттә еди. Бу көрүнүшниң икки җиддий сәвәви бар 
еди.

Бири шуниңдин ибарәткин, униңға бәктилгән һәммә 
территорияни өз ичигә алған қозғилаң ахири бастурул-
ди. Төрт ай давамида әвҗигә алған исиян әмәлиятта 
тохтитилди вә тәртип әксигә кәлтүрүлгән еди.

Михаил Александрович өзиниң кәкә сақилини чим-
дап қоюп, әйнә шу өткән төрт айниң өтүшини хиялида 
тәһлил қилди.

Униң һесави бойичә, Йәттисудики алтә уездтин,  бо-
лупму Қапал, Лепси, вә Пржевальск уездлири хәтәрлик 
вә толқунуш әкәлди.

Верный уезида вәзийәт нисбәтән муваппәқийәтлик 
болди һәм мобилизация бойичә аз-тола түзүтүшләр 
билән планни орунлаш мүмкин болди.

Пишпек вә Яркәнт уездлирида чоң толқунушлар 
байқалмиди. Әлвәттә, болуслуқ дәриҗидә тоқунушлар 
болди, ваһаләнки, Қапал яки Пржевальскидәк җәңләр 
байқалмиди.

Михаил Александрович һәрбир уезд башлиғидин 
тәпсилий һесават елип, андин тегишлик доклад йе-
зип, уни Түркстан генерал-губернатори Алексей Ни-
колаевич Куропаткинға әвәтишни ойлиди. У бу ишни 
өзиниң орунбасари, вице-губернатор Павел Петрович 
Осташкинға тапшурмақчи болди.

Фольбаум адъютантини чақирмақ болуп қоңғурақни 
алмақчи болдидә, лекин ойлинип қалди. Униң диққити 
бүгүн әтигәндә Петербургтин кәлгән 
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телеграммиға қадалди. Әйнә шу телеграмма Михаил 
Александровичниң үстүн кәйпиятта болушиниң ик-
кинчи сәвәви еди.

Буниңдин икки ай илгири Йәттисуниң һәрбий губер-
натори, тайинланған атаман Михаил Александрович 
Фольбаум Алий Җанаплириға  әң төвән илтимас әвәткән 
еди. Бу илтимас хизмәт баби яки дөләт ишлириға 
бағлиқ әмәс, нурғун жиллар давамида Михаил Алек-
сандровични тәшвишләндүрүп жүргән муәммани һәл 
қилишқа урунуп көрүш еди. У униң һәл қилинишини 
дайимла кейингә қалдуруп келивататти,  лекин, ахири 
у илтимасни император Николай ІІгә әвәткән.

Мана бүгүн әтигәнлиги узақтин күткән җавап кәлди. 
Адъютант хәт-чәк үчүн бәлгүләнгән күмүч пәтмустә 
әтигәнлик почтини әкиргән чағда, Михаил Александро-
вич императорниң герб мөри бесилған йоған конвер-
тни көрүп толқунуп кәтти. У илгәркиләргә қариғанда 
бу қетим чапсанлиқ билән сақилиниң учини чимдап 
қоюп, конвертни ечип, йеник нәпәс алди.

Униң илтимаси сәмимийәт билән қанаәтләндүрүлгән 
вә падиша-император Михаил Александрович 
Фольбаумға фамилиясини өзгәртишкә рухсәт қилған. 
Һазирдин у “Михаил Александрович Соколов-
Сокольский” дәп аталған.

Михаил Александровичниң армини әмәлгә ачти 
вә у адәттин ташқири хошал буниңға. У шуниңға хо-
шалки, өзиниң әллик йешида нурғунлиған хизмәт 
балдақлирини бесип өткән – “Вилайәт һәрбий губер-
натори”, “Генерал-лейтенант” дегән һәрбий атаққа егә 
болуп, тайинланған казак атамани, әнди болса униң 
пикиричә, мошу падиша һакимийитиниң  рәмзигә 
мувапиқ мону фамилиягә егә болуш қолға кәлтүрүлди.
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Михаил Александрович адъютантни чақириштин 
ялтийип, губернаторлуқ креслодин турдидә, адәттики 
кеңәшмә өткүзидиған яңақ дәриғидин ясалған йоған 
үстәлни айлинип, өзиниң яхши көридиған деризисигә 
кәлди. Униңдин адәттикидәк или Алитеғи көрүнүп ту-
ратти.

Октябрь ейи еди. Михаил Александрович дайим-
ла өзигә мавзу таллавалидиған әшу чоққа бәәйни өз-
өзидинла пәйда болуп, башқилиридин жирақлишип, 
кичиккинә булут есилип қалғандәк еди. 

Михаил Александровичқа әйнә әшу кичиккинә бу-
лут өзидин-өзила дәһшәтлик қарабулутқа айлиниши 
мүмкиндәк болди. Немишкиду у бирдәмдила кадет 
һәрбий училищесигә чүшишни арман қилған балилиқ 
чеғини әслиди...

Бирдәмдила, бирдинла қаттиқ санчиқ ағриғи униң 
жүригидә пәйда болдидә, Михаил Александрович Фоль-
баум Соколов-Сокольский башқа тағ чоққилиридин 
жирақ, қарлиқ чоқ көрүнүп туридиған деризиниң 
түвигила мәңгүгә жиқилди.  
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1 -БАП

Падиша һөкүмитини ғулатқан 1917-жилқи Фев-
раль инқилави тоғрилиқ хәвәр Йәттисуғиму йе-
тип кәлди. Аһалиниң һәрхил қатламлириниң 
вәкиллири өзлириниң  һәм иҗтимаий, һәм миллий 
мәнпийәтлирини һимайә қилидиған тәшкилатларни 
қурушқа имканийәт алди. 

1917-жилниң март  ейиниң өзидила  атақлиқ та-
тар коммерсанти Зәйнутдин һаҗи Тазетдиновниң 
тәшәббуси билән Верныйда комитет қурулуп, у 
«Қурултай» дәп аталди. У комитетниң вәзиписи 
Йәттису мусулман хәлиқлириниң мәнпийәтлирини 
һимайә қилиш вә ипадиләштин ибарәт болди.

Комитетниң биринчи тәшкилий мәҗилисигә тәклип 
қилинған исламбай Ниязов  миллионер исқақбайниң 
қейнатиси Тазетдиновниң алаһидә өйигә кирип, бир-
динла адәмниң көзигә чүшидиған байлиққа һәйран 
қалди. Болупму, исламбайни һәқиқәттиму зални безәп 
турған наһайити йоған хрусталь шам-люстра (асма 
шам) һәйран қалдурди.

Жиғин он бәш минут кечикип башланди. Чүнки 
Пржевальскидин қандақту-бир вәкилни күтивататти. 
Тәклипнамә илгирила әвәтилгән болсиму, йолниң 
жирақлиғи жиғинниң башлинишини сәл кечиктүрди.

Шундақ болсиму, чақирилғанларниң толиси бу 
чарә-тәдбирниң тәшәббускарини анчила алдиратми-
ди. Зәйнутдин һаҗим оттурисиға дүгләк үстәл қоюлған 
чоң залда у яқ, бу яққа меңип, һәммә меһманлар билән 
аманлашти.

исламбай билән саламлашқанда, у униң 
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саламәтлигини алаһидә сориди, ишлиридин хәвәр тап-
ти. исламбай Ниязовму наһайити кәмтарлиқ көрсәтти. 
Зәйнутдин һаҗи исламбайдин хелила яш болсиму, 
уни очуқ мүҗәзи, әдәпликлиги вә принципиал харак-
тери үчүн һөрмәтләтти.

исламбай һәрхил чарә-тәдбирләрни уюштуруш-
та малийә җәһәттин әмәлгә ашуридиған Зәйнутдин 
һаҗиниң  қейнатиси нәқ миллионер исқақбай Габ-
дулвалиев екәнлигини чүшәнсиму, уни аз биләтти. 
Габдулвалиевниң өзи залда болмиған, лекин әмәлиятта 
Зәйнутдин һаҗи саламлашқан барлиқ содигәрләр, 
коммерсантлар, чоң завод егилири, сөзсиз униң 
қейнатисиниң саламәтлигидин хәвәрдар болди.

Тәбрик сөз билән Зәйнутдин һаҗимниң өзи жиғинни 
ачти. У қисқичила сөзлиди. Мәсилиниң маһийитигила 
тохталди. Зәйнутдин һаҗи йәнә бир қетим буниңдин 
бирнәччә күн илгири Петербургта падиша Нико-
лай ІІниң тәхттин ваз кәчкәнлиги вә һазир һакимийәт 
Александр Федорович Керенскийниң рәһбәрлигидики 
Вақитлиқ һөкүмәтниң қолида екәнлигини елан қилип, 
Зәйнутдин һаҗи силиқ түрдә Йәттусидики вәзийәткә 
өтти.

– Һөрмәтлик җанаплар, сөзсизки, биз Вақитлиқ 
һөкүмәтни вә униң Йәттисудики вәкилини 
тәбрикләймиз. Ваһаләнки биз, сөзсиз, пат йеқинда 
чақирилидиған Тәсис (учредительный) жиғиниға тәйяр 
болушимиз керәк. Биз силәрни – барлиқ мусулман 
хәлиқләрниң вәкиллирини тәклип қилғинимизниң 
сәвәви, алдики Тәсис жиғинида биз бирпүтүн тәләп, 
бирпүтүн низамнамә билән сөзгә чиқишимиз 
керәк. Бүгүн биз силәргә пәқәт бирла мәсилини 
муһакимә қилишни тәклип қилимиз. У мәсилә 
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Йәттисуниң барлиқ мусулманлириға тегишлик. Биз 
уйғунлаштуруш (координация) комитетини қурушни, 
уни «Қурултай» дәп аташни вә у бизниң һәммә 
хәлқимизниң мәнпийитини көздә тутушини тәклип 
қилимиз. Мән силәрниң вақтиңларни сүйистимал 
қилмаймән вә һәр қандақ шараитта бизниң мундин 
кейинки иш-һәрикәтлиримиздә пайдилиқ болидиған 
ой-пикириңларни, мулаһизәңларни ейтишиңларға 
ишинимән.

Зәйнутдин һаҗи Тазетдиновниң бу сөзлири 
қатнишиватқанларға күтүлмигән сөзләр дәп ейтишқа 
болмайду. Петербургтики һакимийәт өзгириши 
тоғрилиқ, қатнишиватқанларға сөзсизки, мәлум болған.

Ваһаләнки, улар барлиқ мусулман хәлиқләр 
үчүн мундақ бирләштүридиған структурини қуруш 
тоғрилиқ ойлимиған еди.  

Һәр бир милләтниң вәкиллири йүз бериватқан 
өзгиришләргә мунасивәтлик уларниң миллитиму 
қандақту дөләт һакимийитигә қатнишиши – бу башқа 
мәсилә.

Лекин, Зәйтундин һаҗи тәклип қилған мәсилә улар 
үчүн бир йеңилиқ болди. Улар Зәйнутдин һаҗиниң 
һәммини қозғитидиған муәммаларға көзқариши 
һәқиқәтәнму жирақни көзләйдиғанлиғини етирап 
қилишти.

Музакирә муназирилик  характерға егә болуши үчүн 
пикирләрни әркин ейтишқа қарар қобул қилинди. 
Шуниң үчүнму новәт исламбай Ниязовқа кәлгәндә, у 
толарақ Зәйнутдин һаҗиға мураҗиәт қилип мундақ 
деди:

– Мән уйғурларниң намидин қатнишиватқанларни 
шуниңға ишәндүримәнки, «Қурултай» комитети-
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ни тәшкил қилиш идеяси һәқиқәтәнму һәр бир 
милләткә бизниң һоқуқумизни һимайә қилишқа 
ярдәм қилған болар еди. Ваһаләнки, бу бизниң миллий 
алаһидиликлиримизни, бизниң мустәқиллигимизни 
йоқитишқа елип кәлмәмду? Бәлким, «Қурултайниң» 
тәркивидики һәрхил хәлиқләр вәкиллири билән кели-
шиш керәктур? 

Жиғин икки сааттин ошуқ давамлашти вә зал-
да қатнишиватқанларниң һәммиси өз пикирлири-
ни ейтишти. Нурғунлиған тәклипләр ейтилди, лекин, 
әмәлиятта, комитет қуруш идеясини һечким инкар 
қилмиди.

Һәммисини диққәт билән тиңшап болғандин кейин, 
ахирида йәнила Зәйнутдин һаҗи Тазетдинов сөз алди. 

У жиғин давам қилған икки саат давамида йезип 
олтарған қәғәзлирини алға иштирип қоюп, андин 
уларға бирқур көз жүгәрткәндин кейин мундақ деди:

– Алди билән бизниң тәкливимизни мәнпийәтдарлиқ 
билән музакирә қилғанлиғиңларға минәтдарлиғимни 
ейтмақчимән. Шәхсән мән өзәм музакириниң бериш 
сүръитигә қанаәтмән. Силәрниң пикир-тәкливиңларни 
нәзәрдә тутқан һалда «Қурултай» комитетини қуруш 
принципини йәнә бир қетим чүшәндүрмәкчимән. 
Бизниң пикиримизчә, комитет бирләштүрүш струк-
туриси болуп, униңда һәммә йәрлик мусулман эт-
нослиридин вәкилләр болиду. Шуниң үчүн һәрбир 
хәлиқниң вәкиллири «Қурултай» тәркивигә киридиған 
болиду. Ваһаләнки, һәр бир милләт (этнос) өзиниң 
миллий тәшкилатини қурушқа һоқуқлуқ, лекин  у 
тәшкилатларниң шәртлири «Қурултайниң» асасий 
қаидилиригә қарши болмаслиғи керәк. Әгәр силәр 
мәсилиниң мошундақ қоюлишиға келишсәңлар, аваз 
беришиңларни илтимас қилимән.
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Қатнашқанлар сәл тохтилип, йәкдиллиқ билән йеңи 
тәшкилат – «Қурултай» комитетиниң қурулушиға аваз 
беришти.

* * *
«Қурултай» комитетиниң вуҗутқа келишниң өзи 

Йәттисуниң йәрлик аһалисини җәмийәтлик һаятни 
активлаштурушқа илһамландурди вә миллий сәясий 
тәшкилатларни қурушни чапсанлаштурди.

«Қурултайниң» қурулғиниға техи икки ай өтмәстинла 
һәр хил милләтләр (этнослар) даирисидә комитетлар 
қурулушқа башлиди. Әмәлиятта нәқ «Қурултай» әйнә 
шу миллий комитетларға йөләнгән болсиму, у коми-
тетлар бәәйни «Қурултайдин» келип чиққандәк болди.

Әйнә шундақ әң аммивий комитетларниң бири 
«Алаш» комитети болди. Униң лидерлири кәң би-
лимлик адәмләр болуп, улар өзлириниң сәясий 
йөнилишидә дөләтни конституцион реформа қилиш 
идеясигә асасланди.

Йәттисуниң өзбәк җамаәси «ислам кеңиши» намлиқ 
өзиниң комитетини қурди. Униң наминиң өзи ислам 
дини асасида бирлишиш асасий принцип дегәнликни 
билдүрәтти. Умумән, бу «Қурултайниң» дәсләпки 
идеясигә қарши кәлмәтти. Чүнки шу дәсләпки идея нәқ 
Россияниң Тәсис жиғинидики мусулман хәлиқлириниң 
мәнпийәтлири тоғрилиқ көрситилгән идеягә мас 
келәтти.

Йәттисуниң уйғурлири «Миллий кеңәш» дәп аталған 
өзлириниң тәшкилатини қурди. 

Шундақ қилип, 1917-жилқи Февраль буржуа-
демократик инқилап қолға кәлтүргән имканийәт мәлум 
дәриҗидә Йәттису вилайитиниң йәрлик аһалиси 
тәрипидин әмәлгә ашурулди.
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2 -БАП

1918-жили январьда исламбай Ниязов Верный 
шәһиридин қараңғу чүшкәндә Талғардики өйигә қайтип 
кәлди. Униң рессорлақ коляскиси Жуқарқи Талғирниң 
қар басқан йоли билән тейилип дегәндәк маңған вақит 
давамида униң хияли икки қетим бөлүнди.

Биринчи қетим униң ой-хияли яхши бодалған 
арғимақ йолдики тоң қарға путлишип кетип, өзини 
чәткә атти. Шу сәвәптин һарвукәш уни қамча билән бир-
ни урди. иккинчи қетим исламбай Ниязов йеғиватқан 
қарниң у четидики тағ қирқилириға көз ташлиди. У 
қирқилар исламбайға қудрәтлик күчтәк көрүнди. ис-
ламбай Ниязовқа хиялида әшу тағ  қирқилири әсирләр 
давамида қандақту сирни сақлап келиватқандәк ой сал-
ди.

исламбай Ниязов Йәттису вилайитиниң уйғур вә 
туңган Миллий съезидин қайтқан еди.

Буниңдин бирнәччә ай илгири у «Қурултайни» 
тәсис қилишқа қатнашқан чағда бу идеяни уйғур 
җамаәтчилигиниң хелә нурғун қисми қобул қилиду, 
дәп тәхминму қилмиған еди.

Өзиму вә икки айдин кейин, 1917-жилниң май ейида, 
уйғур-таранчилириниң «Миллий кеңиши» қурулған 
чағда, униңға яшларниң қатнишиши уни техиму 
һәйран қалдурған еди. Шу чағда Ғулҗа йоли бойиға  
җайлашқан һәммә уйғур йезилириниң  яшлири шу 
жиғинға делегат болуп,  қатнашқан еди. Сөзсизки, пәқәт 
яшларла әмәс, һәм шундақла оттура яш әвлатлириму вә 
ақсақалларму аз әмәс еди. Амма исламбай Ниязовниң 
елинған нәзәригә нәқ шу яшлар ташланған еди. У 
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яшларни көргинигә хошал еди, чүнки нәқ әйнә шу 
яшларға, ахири, милләтниң келәчиги бағлиқ еди.

Бүгүн мана  Йәттису  вилайити уйғур-туңганлириниң 
«Миллий кеңиши» уюштурған съездин қайтип келиве-
тип, исламбай  Ниязов йәнә шу яшлар тоғрисида ой-
линип кәтти.

Съездға тәйярлиқ хелила илгири башлинип, һечнәрсә 
унтулуп қалмиғандәк қилған еди. Лекин нурғунлирини, 
җүмлидин, исламбай Ниязовниң өзиниму һәйран 
қалдурған қариму-қаршилиқларни һечким күтмигән 
еди.

Уйғурлар билән туңганлар жиғинчақ истиқамәт 
қилидиған уездларниң вәкиллири съезға делекат болуп 
сайланған. Униңдин ташқири чоң содигәрләр билән  
биллә қол һүнәрвәнләр вә аддий ишчилар яшаватқан 
аһалиниң иҗтимаий қатламлириму әстә тутулған.

Съезниң башлинишидила рәһбирий рольни Яркәнт 
уездиниң делегатлири Һүсәйинбәг Юнусов, Асим Да-
молла, Абубәкир Юнусов атқурди.

исламбай Ниязов Һүсәйинбәг Юнусов билән 
хелә  йеқин тонуш болған. У бу адәмни униң ишқа 
пишшиқлиғи, башқиларниң пикирини тиңшашни 
билидиғанлиғи үчүн чоңқур һөрмәтләтти.

Нәқ Һүсәйинбәг Юнусовниң тәкливи билән Йәттису 
уйғур вә туңганлири Миллий съезиниң рәиси болуп 
атақлиқ содигәр Җамалдин Йолдашев сайланған еди. 
Қариму-қаршилиқлар музакирә вақтидила башланған 
болсиму, Җамалдин Йолдашевниң намзити көпчилик 
аваз билән өткән.

Мана мәшәдиму исламбай Ниязовниң диққитини 
өзиниң ғәйрәтлиги билән сәл толуғирақ кәлгән жигит 
җәлип қилди. У Верный уездидин вәкил болуп кәлгән Аб-
дулла Розибақиев еди. У ишчи кәмбәғәлләрдин ибарәт 
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вәкилләр топиниң лидери еди. Уларниң һәммисила 
йеқиндила қурулған «Мусулман ишчилириниң 
бирләшкән иттипақиниң» әзалири еди.

Абдулла Розибақиев бир қариғанда жигирмә яшлар 
әтрапидидәк көрүнәтти, лекин у сөзгә чиққанда, һәммә 
делегатлар, уни қоллидиму, қоллимидиму, униңдин 
қәтъий нәзәр, Абдулланиң натиқлиқ қабилийитигә 
һәйран қелишти.

– Мәзкүр съезд хәлиқниң муһим муәммалирини һәл 
қилиш үчүн чақирилди. Шуниң үчүн мән бир топ де-
легатлар намидин шу муәммаларниң бирнәччисини 
тәклип қилимән.

Мошу сөзләрни ейтқач, Абдулла Розибақиев алди-
римастин, һәммә уни диққәт билән тиңшаватамду, 
йоқму, өзиниң нутқини башқа тәкрарлаш имканийи-
ти болмайдиғанлиғиға көз йәткүзүш үчүн, залға бир 
қарап қойди. Андин кейин у сол қолидики қәғәзгә 
қарап қаттиқ вә ениқ қилип, монуларни деди:

– Мону төвәндикиләрни тәклип қилимән:
1. Йәрни униңда ишләватқан деханларға тәң бөлүш 

һаҗәтлигини етирап қилиш!
2. Аялларниң тәң һоқуқлиғини етирап қилиш!
3. Һәммә миллий мәктәпләрдә оқутушни йеңи 

методикиға йөткәш!
4. Казак полклири билән дехан кеңәшлиридә пишип 

йетилгән қарши турушларни бетәрәп дәп елан қилиш!
Абдулла Розбақиевниң бу сөзлири вараң-чуруң вә 

вақирашлар билән қарши елинди. Съезд бирмунчә 
вақит беарам қилинған һәрә үгисидәк чуқиришип 
кәтти.

Съезд делегатлиридин дин вәкиллири Абдулла 
Розибақиевниң нутқидики иккинчи пунктқа терики-



107

Иккинчи қисим                                                         Қарши туруш

шип кетишти, әнди чоң йәр егилиридин делегатлар би-
ринчи пунктқа қәтъий келишмиди. Униңдин ташқири 
һәтта мәктәпләрдә йеңи метод билән оқутушқиму на-
разилар бар екәнлиги байқалди. Төртинчи пунктқа 
мунасивәтлик болса, буни нурғунлири һақарәтлик дәп 
чүшәнди.

исламбай Ниязов жиғинни жүргүзиватқан 
Һүсәйинбәг Юнусовни диққәт билән байқиди. У бол-
са қизиққанлиқ әһваллар бирпәс бесилғичә теч олти-
рип, андин өзиниң  пикириниму ейтмай, һәтта залға 
нисбәтән қандақту-бир һиссиятиниму билдүрмәйла:

– Делегат Розибақиевниң нутқини муһакимә қилиш 
елан қилиниду, – деди. – Делегатларниң һәр бир топиға 
яки айрим натиқларға онбәш минуттин вақит берили-
ду. Шундақ қилип, биз бир йерим саатта түгитишимиз 
керәк. Андин кейин аваз бериш башлиниду, шуниңдин 
кейин съезд делегатлири тамаққа бариду.

исламбай Ниязов әмәлиятта һәммә делегатларниң 
сөзлирини хатирисидин өткүзди. Уларниң һәммиси 
тоғра сөзлигәндәк қилди, өзлириниң мәвқиәлирини 
испатлиқ түрдә һимайә қилди. 

Шундақ болсиму делегатларниң мәвқиәси пүтүнләй 
бир-биригә қариму-қарши болди.

исламбай Ниязовниң өзи Абдулла Розибақиевниң 
тәклиплиригә қарши болди. Съезд делегатлири, 
умумән алғанда, төрт пунктниң бириниму қобул 
қилмиди.  Шундақ болсиму, исламбай ичидә яш Абдул-
ла Розибақиевнниң билимлик вә ғәйрәтлик екәнлигигә 
пәхирләнди.

Тамақтин кейин съезд делегатлири икки муһим қарар 
қобул қилди. Уларниң бири «Миллий фонд» қурушқа 
мунасивәтлик болди, иккинчиси болса «Уйғур-таранчи 
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авази» гезитини нәшир қилишқа мунасивәтлик болди. 
Җиддий муһакимидин кейин гезит муһәррири болуп 
Зәрип Бәшари тайинлинип, Абдулла Розибақиев ре-
дакция кеңишиниң тәркивигә кирди.

3 -БАП

«Миллий кеңәш», умумән «Қурултай», Йәттисуда 
Вақитлиқ һөкүмәтниң сәяситини жүргүзди. Шуниң 
билән биллә тәрғибат-тәшвиқат ишлирини большиве-
кларму елип барди.

Октябрь инқилави ғалип қазиниши билән вә 1917-
жили декабрьда һәм 1918-жили январьда артқа сәп 
ишлириға мобилизация қилинған қазақ, қирғиз вә 
уйғурларниң нурғун қисминиң қайтип келиши билән 
Йәттисуда вәзийәт кәскин өзгәрди.

Маливай йезисидин артқа сәп ишлириға әкәткән 
Муһит Самарида Әркин билән тонушти. Уларниң 
арисида өзгириватқан һаятқа вә бирмунчә башқа 
мәсилиләргә бағлиқ умумий тилтепиш болмисиму, 
улар чапсан достлашти.

Бепаян Россияниң сәясий ишлирини  ахирғичә 
чүшинип алалмиған яшлар, шуниңға қаримай, у яки 
бу һәрикәтниң тәрәпдарлири болуп шәкиллинишкә 
башлиди.

Ахшамлири достлар йерим авазда өзлириниң 
һәқлигини испатлап, талаш қилидиған болди. Шундақ 
қилип, улар һечнәрсини испатлалмай, оппонентини 
ишәндүрүшкә һеч испат болмиғандинкин, өзлириниң 
шәхсий мәвқиәсидә болушни давамлаштурди. Уларни 
бирләштүргән вә бир-биригә дүшмән қилмиған нәрсә 
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– большевиклар билән социал-революционерларниң 
яки уларни “эсерларму” дәп атиған, арисида мәхсәт-
муддиалирида чоң пәриқниң болмаслиғидур.

1917-жилниң декабрида Муһит билән Әркинниң 
арисида айрилиш йүз бәрди. Әркин йәнә бирмунчә 
вақит Самарида қалмақчи болди, әнди Муһитни ана-
жути Маливайға кетиштин һечнәрсә тохтитип турал-
миди...

Пүткүл йол давамида – алдида поездта, андин кей-
ин иргулу һарвусида чәксиз кәңташа қазақ даласи-
да жүрүп, Муһит Маливайға туғулған өйигә кәлгәндә 
уни  сиңлиси Хуршидәниң, һәм яғлиғиниң учи билән 
көз йешини сүртүп ишик алдида туруп анисиниң 
күтүвалидиғинини  хиялидин өткүзди...

Муһит мобилизациягичә өз йезисидин һечяққа 
чиқмиған еди. У Россия турмақ, һәтта Верный яки 
Яркәнттиму бирқетимму болмиған. Униң ундақ 
хаһишиму болмиған. Маливай униңға дуниядики 
барлиқ шәһәрләрдинму әҗайип гөзәл еди. У туғулған 
йеридин артуғарақ һечнәрсә болмайдиғанлиғини, у 
өзиниң йезиси үчүн вә жутдашлири үчүн өзидә бар 
болған һәммини һеч ечинмайла бериветидиғанлиғини 
сезинәтти.

Униң һарвуси Ғулҗа йолидин Маливайға апиридиған 
топилиқ йолға чүшкәндә Муһит наһайити тәвринип 
кәткәнлигини сәзди. У конирап кәткән малихай 
кийгән һарвукәшкә өзиниң тәвринип кәткәнлигини 
сәздүрмәскә тиришти.

Лекин һарвукәш Муһитниң өй ичидикилири билән 
учришиш һаяҗанлинишини сәздиму яки биләттиму, 
әйтәвир қандақту бепәрвалиқ билән сөз қилди.

– Сән, жигит, тәшвишләнмә. Бәзидә һәтта үч күн өйдә 
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болмисаң, шундиму сеғинисән. Сән болсаң, кәткиниңгә 
хелә болди...

Муһит ичидә һарвукәшкә миннәтдар болси-
му, үн чиқармиди. У һәқиқәтәнла  мана, падиша 
мобилизациясиниң өткинигә икки жил болди, әйнә шу 
икки жил ичидә һәммә нәрсиниң шунчелик өзгирип 
кәткәнлигини ойлиди. Әл өзгәрди, Муһитниң өзиму 
өзгәрди.

Бирдин-бир өзгәрмигән – униң өзгиришиму мүмкин 
әмәс нәрсә – бу Муһитниң өзи туғулған йәргә болған 
муһәббитидур.

* * *
1918-жили қишниң ахирини Муһит өйидә – Мали-

вайда өткүзди. У бәхитлик еди – йенида аниси, сиңлиси 
Хуршидә бар.

Өйигә кәлгән күнниң әтисила Муһит қандақту-бир 
раһәтлиниш сезими билән һойлини қардин тазилиди, 
қойлар ятидиған қорани тәртипкә кәлтүрди. У өйини, 
туғулған йезисини сеғинған еди, илгири адәттикидәк 
болуп көрүнгән нәрсиләрниң һәммисила қандақту-бир 
йеңилиқтәк, адәттин ташқиридәк көрүнәтти.

Март ейиғичә падиша пәрмани асасида мобилиза-
ция қилинғанларниң һәммиси дегидәк қайтип келиш-
ти. Пәқәт төртила Россиядә хелә туруп қалди. Улар 
Қизил армия сепигә өтүпту, дегән гәпләрму тарқалди.

1918-жили мартниң башлирида Маливайға Вер-
ный шәһиридин бир топ яшлар кәлди. Йеза 
аһалиси жиғилишқа келишти. Гәп немә һәққидә 
болидиғанлиғини тиңшаш үчүн униңға Муһитму 
кәлди. Йеза жигитбеши өйниң йениға жиғилған 
жутдашлириға йеқин келип, Муһит бешиға қиммәт 
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терә қаплиған дүгләк бөк кийивалған бир жигиткә 
диққәт қилди.

Өзиниң йолдашлиридин сәл алға чиқип, у жигит 
үзүп-үзүп, лекин ениқ сөзлимәктә еди. Униң авази-
да қандақту адәмләрни өзигә җәлип қиларлиқ күч бар 
еди.

– Биз, «Мусулман ишчилириниң бирләшкән 
иттипақиниң» вәкиллири, – деди у жигит сол қоли 
билән бешидики бөкини түзәп қоюп, чүнки униң 
оң қолида қандақту-бир қәғәзләр бар еди. – Бизниң 
тәшкилатниң қурулғиниға бир жилчә болди. Биз ад-
дий адәмләрниң мәнпийәтлирини һимайә қилимиз. 
Мана, силәрниң бизниң сепимизгә өтүшиңлар үчүн 
силәрниң алдиңларға кәлдуқ. Биз һәммимиз биллә бо-
луп һаятимизни яхшилалаймиз!

– Сән өзәң кимсән? Қәйәрликсән? – дегән авазлар 
аңланди топниң ичидин.

– Мениң исмим Абдулла. Фамилиям Розибақиев. 
Туғулған йерим Кийиквай. 

– Кийиквайдин дәмсән? Кимниң балисисән?
– Мениң дадамниң исми Әхмәт, лекин мән Һидайәт 

исимлиқ кичик дадамниң қолида тәрбийиләнгәнмән.
– Һидайәт тоғрилиқ билмәймән, лекин дадаңни 

билимән, – деди биринчи сәптә турған бовайларниң 
бири, – у Верный шәһиридики мечитларниң биридә 
молла болғанмекин?

Абдулла җавап берип үлгәрмәстинла топниң отту-
рисидин оттура яшлардики бир киши:

– Елиәкбәр Розибақиев сизгә ким болиду? – дәп 
вақириди.

– У мениң иккинчи кичик дадам.
– Ундақ болса, башқа соал йоқ! – деди йәнила шу 

киши. –  Муәллим Елиәкбәрни биз яхши билимиз. У 
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адәмләргә нурғун яхшилиқларни қилған. Пүткүл уезд 
бойичә мәктәпләрни ачқан.

Мошу гәпләрдин кейин адәмләр җанлинип кәтти. 
Абдулла адәмләр течланғичә күтүп турдидә, андин 
қаттиқ авазда сөзини давамлаштурди:

– Бизниң бу йәргә кәлгинимизниң сәвәви, «Мусулман 
ишчилириниң бирләшкән иттипақи» аддий хәлиқниң, 
силәрниң һоқуқуңларни қоғдалайду вә қоғдайдиған 
тәшкилат екәнлигини чүшәндүрүштин ибарәт! – деди.

– «Қурултай» дегән немә? Сизниң «Қурултайға» көз 
қаршиңиз қандақ? – дәп вақириди Муһитқа йеқин 
турған оттура яшлардики бир киши.

– Биз «Қурултайниң» бир қисми болған «Миллий 
кеңәш» тәркивигә кирдуқ. Амма улар кона һакимийәт 
тәрәпдари. Биз уларниң йоли билән маңмаймиз.  
Улар аддий хәлиқниң мәнпийитини қоғдимайду. 
Мән силәрдин бирла нәрсини илтимас қилимән – 
хаталашмаңлар! Наһайити чоң Россиядә ғалибийәт 
қазанған Кеңәш һакимийити һәммә кона, илгириләшкә 
тосалғу болуватқанниң һәммиси билән күришиватиду. 
Вә бу йеңи Кеңәш һакимийити ғалибийәт қазиниду! 
Мән шуниңға ишинимән. Бизниң хәлқимиз нурғун 
азап-оқубәтләрни баштин кәчүрди. Хәлқимиз тәсәввүр 
қилип болмайдиған еғирчилиқларни баштин кәчүрди. 
Силәр хаталашмаңлар, әксинчә һаләттә әйнә шу азап-
оқубәтләр һечқачан түгимәйду!

Муһит Абдулла Розибақиевниң ишәшлик 
ейтиватқанлирини узаққичә тиңшиди. Униңға 
униң жутдашлири – маливайлиқлар барғансери 
өзиниң яшлиғиға қаримай, адәмләрни ишәндүрүш-
чүшәндүрүштә  әҗайип қабилийәткә егә болған 
әйнә шу яш большивекниң сөзлиригә башлирини 
лиңишитип қойғандәк көрүнди. Улар өзлириниң узун 
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һаятида ойлапму һәм гуманму қилмиған муәммалар 
һәққидә ойлинишқа башлиди.

Муһит һәйран қалди. Абдулла Розибақиевниң 
етиқати, униң йеңи Кеңәш һакимийитигә ишәнчиси 
шунчелик күчлүккин, Муһит бирдинла өзи үчүн Аб-
дулла Розибақиев охшаш адәмләр өзлири тәәллуқ 
болған партияниң  идеялиригә қан-тени билән 
берилгәнликтин,  уларниң һәқ болидиғанлиғини 
чүшәнди...

Абдулла Розибақиев билән болған учришиш 
көплигән аддий йезилиқларниң дуниятонушини әйнән 
башқичә өзгәртивәтти.

Бар болғини икки һәптидин кейин Абдулла 
Маливайға иккинчи қетим кәлгән чағда, пәқәт Муһитла 
әмәс, йәнә әлликчә яшлар ихтиярий йосунда Қизил 
гвардиягә йезилған еди. Улар өзлириниң мутлақ 
тоғра иш қиливатқанлиғиға тамамән ишәшлик еди, 
чүнки улар аддий хәлиқниң мәнпийитини, өзлириниң 
жутдашлириниң мәнпийәтлирини һимайә қилишқа 
қәдәм ташлиғанлиғиға ишәшлик еди.

Большевикларниң чақириғи билән улар адмирал 
Колчакниң әскәрлири билән җәң қилишқа кәтти.

4 -БАП

Әркин бир жилдин ошуқ Самарида жүрди. Алди 
билән уни Мәркизий Азиядин кәлгәнләр билән 
Оренбургқа әвәтти, андин кейин Самариға.

Канал қурулишида вә һәрхил фортификаци-
ялик (истеһкам – һәрбий-инженерлик қурулуш) 
қурулушларда ишләп жүрүп, Әркин өзи охшаш 
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артқа сәп ишлириға зорлап әвәтилгәнләр билән 
йеқинлишивалған еди. Пәрғанә вадисидин, Сарыарқа, 
Амудәрия вә Сирдәрия далалиридин, аилә-өйлиридин 
айрилған аддий жигитләр кечә-күндүзләп ишлиди.

1917-жилқи Февраль революцияси мобилизация 
қилинғанларниң турмуш тәртивигә хелә өзгиришләрни 
киргүзгәндәк көрүнди. Уларниң сепидә наразилиқлар 
пәйда болди. Һәрбири йүз бериватқан вақиәниң 
маһийитини чүшинишкә тиришатти, лекин аддий, 
жирақ чәттин кәлгән йеза балилири үчүн бу оңайла 
әмәстә.

Пәйдин-пәй улар һәрхил күчләрниң арисида па-
диша һакимийитиниң ғулутилишиға қаритилған 
чоңқур қариму-қаршилиқлар бәлгүлиниватқанлиғини 
чүшинишкә башлиди. 

Мундақ чүшәнчиләр өз ишлирини амма арисида 
жүргүзиватқан һәрхил шәкилдики тәшвиқатчиларниң 
пәйда болушидин мүмкин болди. Мәсилән, Әркин 
туриватқан Самарида актив тәрғибат социалист-
инқилапчилар тәрипидин жүргүзүлди. Уларниң иде-
яси билән шу чағларда Әркин билән йеқин болған 
маливайлиқ жигит Муһитму қизиқатти. У шу чағларда 
һәм конституцион демократларниң, йәни кадетларниң 
вә большевикларниң идеялири биләнму қизиқатти.

Әйнә шу һәммә сәясий күчләрниң дәлил-испатлири 
өзлиричә ишәшлик болсиму, Әркин вә униң жутдаш-
лири үчүн һәммидин йеқини большевикларниң  идея-
лири йеқин екәнлигини чүшинәтти. Әйнә шу идеяләр 
өзлириниң аддий хәлиққә йеқинлиғи билән аддий 
әмгәк адимидә чоң ишәнчә пәйда қилатти.

Он йәттинчи жили язлиғи бирнәччә Петроград 
ишчилириниң Самариға келиши Әркинниң толуғи 
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билән большевиклар һәрикитигә қошулушиға 
ярдәмләшти.

Петроград ишчилириниң бири Сергей Архипович 
бирқетим кәчқурун Әркин билән большевиклар идея-
си һисдашлириниң йошурун жиғинидин қайтип кели-
ветип, аста, хирилдиған аваз билән мундақ деди:

– Силәрдә, Йәттисуда, йошурун күрәш болуш 
күтүлмәктә. Царизм идеяси у йәрдә чоңқур йилтиз 
тартқан. Казаклиқ һәммила йәрдә өзгиришләрни ха-
лимайду. Дондиму, Сибирдиму шундақ. Силәрниң 
Йәттисуриңларда казаклиқ наһайити күчлүк.

– Бәлким, у шундақту, амма аһалиниң нурғун 
қисми қазақлар  билән уйғурлардин ибарәт. Казаклар 
өзлириниң станицилиридә яшайду, уйғур йезилири 
болса,  мәсилән, наһайити нурғун.

– Сән маңа хапа болма, силәрниң уйғуруңлар немини 
һәл қилалайду? Казаклар – бу күч! Улар қуралланған, 
улар бай! Улар идея җәһәттин царизмға садиқ!

Әркин җим болуп қалди, чүнки у ичидә Сергей Ар-
хипович билән  йәкдил еди.  «Һәқиқәтәнму уйғурлар 
сәясәттин жирақ. Бирла униң жутинила алайли. 
Чоң Ақсуда адәмләр ашлиқ терийду, йәр һайдайду, 
бағванчилик, көктатчилиқ қилиду, әнди уларға хош-
на йезиларда немә болуватқини қизиқ әмәс, униң 
билән кариму йоқ. иккинчи тәрәптин, һәр бир уйғур 
өзиниң тарихий вәтини Уйғурия тоғрилиқ ойлиниду. 
Лекин қандақ, умумән ярдәмлинишигә боламду, дегән 
мәсилидә умумән чүшәнчиси йоқ. Һәр бир уйғур өз 
хәлқиниң тарихини яхши билиду, униң өтмүшини би-
лиду, лекин униң келәчиги һәққидә ойланмайду», дәп 
ойлиди Әркин. 

Бәлким шуниң үчүнму, «Большевизм» дәп 
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атилидиған йеңи, пәвқуладдә һәрикәттә у өзиниң 
һаятини өзгәртидиған, униң хәлқиниң тәғдирини 
өзгәртидиған бирнәрсини көргәнду.

5 -БАП

Октябрь инқилави өзгиришлириниң пәйда болу-
ши билән Әркинниң үмүтини техиму мустәһкәмлиди 
вә 1917-жилниң ахирида нурғунлиған жутдашлири 
охшаш уму Самарида Қизил гвардия сепигә йезил-
ди. Самара қизил гвардиячилар отрядидә бирнәччә 
ай хизмәт қилғандин кейин Әркин Верный шәһиригә 
әвәтилди.

1918-жили март ейида Павел Виноградов билән 
Рудольф Маречекниң рәһбәрлигидә қурулған 
һәрбий-революцион комитет Йәттису бойичә Со-
вет һакимийитини орнитиш  йолида қизғин күрәш 
жүргүзди.

1918-жили мартта Верныйға келип, иккинчи күнила 
Әркин Абдулла Розибақиев билән тонушти.

Верный шәһири уйғур кварталида ишчилар 
билән қол һүнәрвәнләр алдида сөзгә чиқип, Абдулла 
Розибақиев большевиклар партиясиниң йолини ениқ 
қилип чүшәндүрди.

– Биз хәлиқниң һоқуқини қоғдайдиған, өзи хәлиқтин 
келип чиққан бирдин-бир партиямиз! – дәп ишәшлик 
ейтти у. –  Хәлиқ дегән у – биз, силәр билән аддий иш-
чилар, деханлар, қол һүнәрвәнләрдур.

Әркин әшу толуқ кәлгән жигиткә қарап туруп, униң 
билимликлигигә, етиқатлиғиға, һәтта сөзләш усулиға 
һәйран қалди.
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Абдулла Розибақиев Әркинниң тәңтуши болған вә 
униң үстигә, етирап қилиш керәкки, жирақ Кийиквай 
йезисидин болған жигирмә бир яшлиқ уйғур жигити 
Верный һәрбий-инқилапчи комитетниң әзасидур.

Жигирмә күн өтүпла Әркин билән биллә новәттики 
митингидин қайтип келиветип, Верный шәһириниң 
Торговая кочисида Абдулла Розибақиев Әркингә 
мураҗиәт қилип, мундақ  дәп тәклип қилди:

– Пүткүл Йәттису бойичә әмәлиятта Кеңәш 
һакимийити орнитилди. Һазирчә проблемилиқ  
болуватқан Довун  вә Чоң Ачиноқа йезили-
ри қеливатиду. Ваһаләнки, бүгүнки күндә Кеңәш 
һакимийитини Яркәнттә мустәһкәмләш керәк. Мән шу 
тәрәпкә бармақчимән. Сиз мениң билән беришни ха-
ламсиз?

– Әлвәттә, Абдулла. Әгәр мән пайдилиқ болсам?!
– Бизниң уйғурлар Октябрь революциясиниң 

әһмийитини техи ахириғичә чүшәнмәйду. Биз 
силәр билән уларға йеңи заманниң маһийитини 
чүшәндүришимиз керәк. Силәр охшаш етиқатлиқ 
большевиклар пайдисиз болуши мүмкин әмәс. 

– Хоп, йолдаш Розибақиев. Мән сиз билән келишимән, 
бизниң көплигән уйғурлиримиз бүгүнки күнниң про-
блемилиридин наһайити жирақ.

– Һә мана, бүгүнки күнниң проблемилири! Бүгүн 
һечқачан болмиғандәк, вақиттин кейин қелишқа 
болмайду. Мән ейтқан болар едимкин, вақитниң 
чақириғидин дәп. Әпсуски, мошу кәмгичә нурғунлиған 
уйғурлар қараңғу вә надан. Шуниң үчүнму улар-
ни нәйрәңвазлиққа селиш оңай. Биз хәлиқниң аң-
сәвийәсини ечишниң һәммә чарилирини көрүшимиз 
керәк. Бизниң балилиримиз билимгә йеқинлишиши 
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үчүн мәктәпләрни ечиш керәк. Музыка вә театр то-
плирини қурушимиз керәк. Бизниң мәдәнийитимиз 
наһайити байғу! Бизниң муқамлиримизнила алай-
личу! Бизниң уттур вәзипимиз – кәлгүси әвлат  үчүн 
әйнә шу музыкилиқ надир байлиғимизни сақлаштин 
ибарәттур!

– Һәқиқәтәнму, бу муһим мәсилә! Лекин, Абдул-
ла, немишкә биз бирләшмәймиз? Бирләшсәк, бизгә, 
өзимизгә маарипниму, сәнъәтниму, әдәбиятниму 
тәрәққий әткүзүшкә оңайғу!

– Бизниң шоримиз әйнә шуниңда, Әркин! «Му-
сулман ишчилириниң бирләшкән иттипақиниң» 
вәзипилириниң бири әйнә шу сүнъий пәриқни 
йоқитиштин  ибарәттур. Мән бу ишта бизгә қәрәллик 
мәтбуат ярдәмлишиду, дәп ойлаймән. Биз пат йеқинда 
уйғур гезитлирини, журналлирини чиқиришни көздә 
тутмақтимиз.

– Самарида мән маливайлиқ бизниң бир уйғур бали-
си билән тонуштум. Әйнә шу уйғур өзиниң туғулған йе-
зисидин башқа һечйәрни етирап қилмайду. Яркәнткә, 
Верныйға бериш пурсити туғулмисиму, һәтта униң у 
йәрләрдә болуш хаһишиму йоқ екән!

– Чүшиниң, Әркин, мәсилә адәмниң қәйәрдә 
болғанлиғида яки болмиғанлиғида әмәс. Бизниң жут-
даш уйғурлиримизниң адәттин ташқири ишинип кети-
ши вә принципиаллиғиниң болмаслиғидин ибарәттур. 
Биз пәриқ қилмастинла, у достму яки дүшмәнму, 
һәммисигә ишинимиз. Мана шу әң  хәтәрликтур! Биз 
принципларға риайә қилмаймиз. Бәзидә һаятий прин-
циплар йолида һәммини қурван қилиш керәк! Талла-
велиш керәк!

Абдулла Розибақиев мошу сөзләрни ейтип, 
бирдәмдила җим болди. У ойлинип қалғандәк бол-
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ди. Әркин униңға қарап Абдулланиң қан чиққидәк 
ләвлирини чишләвалғинини көрди.

Җим-җитлиқ бирнәччә секунтқа созулди вә әнди у 
унчелик һаяҗанланмай, гепини давам қилди:

– Әркин, мән әйнә шундақ һаятий йолни таллавал-
дим. ишиниңки, бу маңа оңай болмиди. Лекин һәрбир 
адәм қачанду-бир чағда мошуниңға бәл бағлиши керәк.

Әркин Абдулланиң сөзлирини диққәт билән 
тиңшиди. Улар тәңтуш болсиму, Әркин үчүн Аб-
дулла Розибақиев тәңдиши йоқ улуғвар инсан еди. 
Абдулланиң жигирмә яшлирида қилған ишлирини 
Әркингә пүткүл һаятида әмәлгә ашурулалмайдиғандәк 
билинди. Абдулла униң алдида һечқандақ тосқунлуқ 
болмайдиған чөчәкләрдики қәһриманлардәк сезилди.

Балилиқ чағлирида Әркингә аниси мәғлубийәт 
дегәнни билмәйдиған Чинтөмүр батур тоғрилиқ 
чөчәкни ейтип бәргән. Абдулла Розибақиевни Әркин 
хиялида уму һәммә дүшмәнлирини оңайла тиз 
пүктиридиған нәқ әйнә шу Чинтөмүр батур билән се-
лиштуратти.

Лекин Абдулланиң ахирқи сөзлирини аңлиғандин 
кейин Әркин өз ойиға гуманланди. У Чинтөмүр батурға 
һеч нәрсә еғир әмәс, дәп һесаплатти. Чинтөмүр ба-
тур әң яман, мәккар дүшмәнлирини оюнчуқтәкла 
мәғлубийәткә учритатти.

Шуниң үчүн Абдуллағиму һеч нәрсә еғир болми-
ши керәк. Һәрһалда, Әркин һечқачан бу әһвални 
һеч байқимиған, сәзмигән еди. У дайим Абдулла 
Розибақиевни қәтъий, оптимист, һәрқандақ идея-
ни йеникла һаятқа маслаштуридиған адәм сүпитидә 
биләтти.

Амма  Абдулланиң өзигә  һеч қачан оңай  
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болмиғанлиғи тоғрилиқ гәплирини аңлап,  Әркин униң 
қачан гепини давамлаштуридиғанлиғини тақәтсиз 
күтти.

Ваһаләнки, өз күчигә ишәшлик болған Абдулла,  
адәттикидәк, қәтъийлик билән мундақ деди:

– Мән бизниң хәлқимизниң тарихий намини әксигә 
кәлтүрүшни арман қилимән! Чүнки биз, жигирминчи 
әсирдә «таранчи», «қәшқәрлик», «ғулҗилиқ» вә башқа 
дәп атилишимиз кесиридин хәлқимизгә түзитип бол-
мас зиян әкилиду...

Әркин пайдилиқ нәрсиниң һәммиси тоғрилиқ 
аңлашни күткән еди, лекин мону сөзләрни күтмигән. 
У Абдулланиң  меңишини давамлаштуриватқинини 
байқимай, турупла қалди.

Верныйда мартниң нәм қари яғмақта. Бир нәччә қар 
учқуни Әркинниң яқисиға чүшти, лекин у бу қарниң 
ерип бойнини һөл қилғининиму сәзмиди...

6 -БАП

1916-жилниң октябрь ейида Бекболатниң отря-
ди билән или өлкисигә өтүп кәткән Азат Ғулҗидин 
анчә жирақ болмиған Баяндай йезисидики жирақ 
туққанлириниң өйидә турди. Бу йеза һәрбир уйғурға 
мәлум. Чүнки ХІХ әсирниң ахирида атақлиқ  Баяндай 
сепилини елиш үчүн болған наһайити чоң қозғилаңда 
уйғур хәлқиниң қәһримани Садир палванниң 
даңқи чиққан. Нәқ қозғилаңниң мәғлубийәткә учри-
ши нәтиҗисидә миңлиған уйғур шу чағда Йәттису 
территориясигә көчкән еди.

Азат өзи кичик чеғида у һәр язни Чаринда өткүзәтти, 
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у йәрдә мома-бовилири яшатти. Шу чағларда Хәйрулла 
бовай Азатқа пат-патла әйнә шу «көч-көч» тоғрилиқ ей-
тип бәргән еди. Мана һазир у күтүлмигән йәрдин шу-
ларни хатирисигә чүшәрди.

Һазир Азат бовисиниң шу ейтип бәргәнлиригә аз 
қизиққанлиғиға пушайман қилди. Еһтимал, буниңға 
Азатниң йешиниң кичиклиги сәвәп болушиму  мүмкин. 
У чағларда Азат уйғур хәлқиниң әйнә шу новәттики 
паҗиәсини җиддий қобул қилиш йешида әмәс едидә.

Хәйрулла бовай нәврисигә «көч-көч» мәзгилидә өзи 
шәхсән бешидин өткүзгән пүткүл азап-оқубәтләрни 
сөзләп беришкә тиришқан билән, Азат буларни 
чүшәнмәйду, дәп етирап қилди. Шуниң үчүн у өз 
һекайисини тохтитатти. Лекин хатириләш уни шун-
челик өз илкигә алдики, у ихтиярсиз пәс авазда ана 
йериниң паҗиәсини һәммә билән тәң тартқан уйғур 
хәлқиниң дана шаирлири Билал Назим билән Сейит 
Муһәммәт Қашийниң шеирлирини ядқа оқушқа баш-
лиди.

Хәйрулла бовай бу шеирларни Азатқа қариғанда өзи 
үчүн оқувататти. Лекин Хәйрулла бовай епини тепип, 
шундақ оқаттики, Азат әриксиз уларниң бәзилирини 
ядқа еливалған еди.

Мана һазирму, бовиси ташлап кәткән йәрдә болу-
ветип, Азат Сейит Муһәммәт Қашийниң ақсақаллиқ 
Хәйрулла пичирлап ейтқан шеирини хатирисигә алди. 

Мана һазирму, бовиси әшу шеирларни ядқа ейтқан 
чағда униң көзлиридин яш тамчилири аққанлиғини, 
у тамчиларниң йәргә чүшмәй, бовайниң қелин 
ақсақилиға чаплишип қалғанлиғини хатирисигә алди...

Әлвида, дәп, биз кетәрмиз, Или шәһири яхши қал,
Мүлк-имарәт, җаю-мәнзил, әрзу бәһри яхши қал,
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Қилған-әткән пәълимиз қилди җуда бу йәрләрдин,
Көз ечип көргән бу җайлар биздин әнди яхши қал.
Ата-бабалар өтүп мундақ бәлайи көрмигән,
Бизгә кәлди бу қаза һәм бағу-бостан яхши қал.
Илида ятқан мазарлар бизгә қилғайсиз мәдәт,
Һәр дуада яд етәрмиз әвлиялар аман қал.
Һәм ғерип қалди йәнә қәвиму-қериндаш роһлар
Ата-ана туприғи қәбри-гөристан яхши қал.
Киндик-қенини төкүп туққан анимиз қайдисән,
Һәм мәдәт бизгә қилиң роһи-рәванлар яхши қал.
Әһли пәрзәнт, қиз-оғуллар кәткән ул дар ул-бәқә
Пак мәъсум роһлар, бизләр кетәрмиз яхши қал.
Һәр күни бәш вақ берип қилған намазлар әда,
Җәннәт ул-фирдәвс йоли мәсжиту минбәр яхши қал.
Ғулҗа шәһиридин көчәр Борахоҗур яхшилар,
Айрилип қалдуқ җуда сафи намазлар яхши қал...
Бу Илиниң тағлири отлуқ, сулуқ гүлзар еди,
Әмди бу тағлар бәри ғоли баяван яхши қал.
Сайрар еди бағларда булбули әфған чекип,
Әмди бу булбули билә күлли гүлистан яхши қал.
Кәңрүлүк еди бу йәр һеч йәрдә мундақ җай йоқ,
Өмримизни яхши өткәздуқ бу йәрдә маһ-у сал.
Йешимиз атмиштин өтти болмас әлиди шатлиқ,
Нәвҗәван яшлиқ кетиптур әмди тапмайду кәмал.
Алтун-өстәң биз көчәрмиз йүз түмән әмгәк билә,
Җайлинип мәнзил тутупким юрт болалмақлиқ муһал.
Йеңи юрт абат болур болса йәнә әрзәнчилик,
Достларға шатлиқ, дүшмәнләр болсун пайимал...

Ғулҗида Азат узақ турмиди, йерим айдин кей-
ин өзиниң жирақ туққанлирини издәп, у Уйғурияниң 
җәнубиға – Қәшқәргә йолға чиқти. 
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Буниңдин бирнәччә жил илгири Абдурасул техи 
кичик Азатқа һәммә уйғурлар Қәшқәрдә туғулған, 
дәп ейтип бәргән еди. Һәм уларниңму қандақту-бир 
туққанлири шу йәрдә қелиши мүмкин.

Азат Қәшқәрдә бир нәччә ай болсиму, бәри бир 
өзиниң үч туққан қериндашлирини тапалиди. Униң 
һәйран қелип  билгини – кона Қәшқәрниң шу квар-
тали – әң чоң Һейтка мечитиниң арқисидила, өзлири 
туруватқан җайда әмәлиятта һәрбир хошниниң 
чегариниң у тәрипидә уруқ-туққанлири бар екәнлигини 
билди.

Азат Ғулҗидиму, Үрүмчидиму уруқ-туққанлири 
нурғун екәнлигини биләтти. Лекин уларниң Қәшқәрдә 
мунчелик нурғун екәнлигигә һәйран қалди. Һәркүни 
униң үч туққан қериндашлириниң хошнилиридин 
бирәси кирип, чегариниң у четидики қериндашлири 
һәққидә бирнемиләрни ейтип беришини илтимас 
қилатти.

Азатниң кетиши алдида ахшими кона өйдин хошна 
аял кирди. У аял өз вақтида Зия исимлик чоң дадисиниң 
Намәнгән шәһиригә йеқин Уйғурсай йезисиға 
кәткәнлигини вә хәвәрләргә қариғанда униң Риза вә 
Рәшит исимлиқ икки оғли һазир ишиктә дегән йәрдә 
яки униң әтрапида яшаватқанлиғини сөзләп бәрди. 

– Уйғурсайға мән баралмаймән, у наһайити жирақ. 
Мениңчә болғанда Верныйға қариғанда Қәшқәрдин 
йеқинирақ. ишиктигә беришқа болиду. У биздин анчә 
жирақ әмәс, – дәп вәдә бәрди шу чағда Азат.

Қәшқәрдә болуши Азатта икки хил сезим пәйда 
қилди. Әлвәттә, у йәрдә һаят еғир вә қәшқәрликләргә 
бирпарчә нан тепиш үчүн аянмай тәр төкүп, еғир әмгәк 
қилиши керәк.
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Лекин,  иккинчи тәрәптин, Қәшқәрдики  уйғур  хәлқидә 
бар болған әң  яхшилиқларни ипадиләйдиғандәк 
көрүнди Азатқа. Қедимий шәһәрниң тарихий 
ядикарлиқлири, бирнәччә йүз жиллиқ мечитларниң  
көрүнүшлири һәйран қалдурди.

Наһайити чоң мәйданни егиләп турған Қәшқәрниң 
базарлири Азатқа худди у бир чөчәк шәһиридә 
болуватқандәк һис қилди өзини. Бу базарларди-
ки сетиқчиларниң үзлири, һәрбир херидарниң има-
ишарилири Азатни өзигә мәптун қилатти.

Қол һүнәрвәнләрниң кварталлири тәссәвур қилип 
болмас көрүнүшни ипадиләтти.

Тар, әгир кочиларниң бойлириға орунлашқан усти-
ханиларда халиғиңизниң һәммисини – исми йезилған 
Қәшқәр хәнҗиридин тартип лай қочақлириғичә ясат-
ти. Буларниң пүткүл дунияда тәңдиши йоқти. Униң 
үстигә һәрбир уста өзини унтуп қалғандәк, пүткүл 
диққитини бөлүп ишләттики, у аләмдә һечнәрсини 
байқимиғандәк сезиләтти.

Азат йәттә-сәккиз яшлардики балиниң йенида йе-
рим саатларчә турди. У бала Азатниң көзичила яғачтин 
әҗайип чирайлиқ мәхсус китап қойидиған кичиккинә 
үстәл ясиди. Азат бу бала туғулишидила әйнә шундақ 
һүнәргә егә болғандәк ойлап қалди.

Бу үстәлни ясашқа балиға йерим саат һаҗәт болди. 
У шундақ чирайлиқ нәқишләнгәнки, Азатқа буни пәқәт 
ойлап беқиш үчүн кам дегәндә биркүн керәк болғиди...

Амма Азатқа әң чоң тәсир қилғини Һейтка  мечитиниң 
йенида дәрәқниң сайисида қатлима үстәлләрдә 
олтарған үч бовай болди.

Азатниң туққанлири әйнә шу әң чоң уйғур мечи-
тидин анчә жирақ әмәс йәрдә туратти. Азат қаяқила 
маңсун, у әйнә шу бовайларниң йенидин өтәтти, улар 
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билән саламлишатти вә һәрқетимда у бовайлар аддий-
ла әмәс, әксинчә қандақту-бир алаһидә бовайлар болу-
ши керәк, дегән ойни баштин кәчүрәтти.

Уларда қандақту-бир нәрсә болуп, әйнә шу «бирнәрсә» 
Азатқа арам бәрмәтти. Қәшқәр бовайлириниң 
көрүнишиниң өзи қандақту-бир муһим нәрсини 
ипадиләтти, лекин Азат нәқ немини екәнлигини 
чүшәнәлмиди... Азат буни пәқәт өзиниң кетидиған  
күнила чүшәнди. Әшу  аппақ сақаллар, мәғрур 
көтирилгән башлар, һәрикәттики алдиримаслиқлар, 
шуниң өзидә көзләрдики ғурур мәңгүлүкниң аламити-
дур, дегән уқум Азатниң бешини йорутқандәк болди.

У бовайларниң қачанду-бир чағларда кетидиғанлиғи 
муһим әмәс. Уларниң орнида башқилири олтири-
ду.  Уларму қачанду-бир чағларда улардин илгири 
кәткәнләрниң орниға кәлгәнғу.

Күндин-күнгә, нурғунлиған жиллар давамида 
өзлириниң үстәллиридә олтарған әйнә шу бовайларниң 
йенидин адәмләрниң өтүватқинини Азат көрди. Мана 
шуниңға охшашла пүткүл дуния қалаймиқанлишип, 
яндап өтүп кетиду, қедимий Қәшқәр болса һаман 
қалидиғанлиғиниму у чүшәнди...

Падиша һакимийитиниң ғулиши билән Россиядә йүз 
бәргән өзгиришләр һәқиқәтәнла Хитай мәмурийитини 
беарам қилди. Кеңәш һакимийитиниң чегаридаш тер-
ритория, хусусән Уйғуриягиму тарилиш хәтәрлиги 
пәйда болди.

Хитай мәмурийити Үрүмчи, Ғулҗа вә Қәшқәрдә бо-
лушни давам қиливатқан вә Кеңәш һакимийитини 
инкар қиливатқан падиша әмәлдарлири билән Хи-
тай Җумһурийитининиң йеңи Кеңәш һакимийитини 
етирап қилишини қолға кәлтүрүшкә тиришиватқан 
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Кеңәш һакимийити оттурисида һелә-нәйрәң ишлитип 
турди.

1917-жилниң ахири – хәтәрлик өтүп кәткән чағда 
– Азат Чоң Ақсуға қайтип кәлди. Ахшими өйгә ки-
рип, жиғлаватқан анисини қучағлапла, андин Әркин 
тоғрилиқ сориди:

– Әркин йезида йоқ, – деди Зенәт яғлиғиниң учи 
билән яшлирини етип вә өйниң кам-кота ишлири-
ни түгәткәч җоза қойди. – У падиша мобилизация-
си бойичә кәткәндин бери техичә Чоң Ақсуға қайтип 
кәлмиди.

– Һашим акам униң қәйәрдә екәнлигини биләмду?
– Бәлким билиду. Мән бир қетим Аминәдин сориған 

едим. У шундақ деди, “Әшақта, Россиядә, қизил гвар-
диячимекин”, деди. У кимләр, балам?

– У, демәк, йеңи һакимийәтниң вәкиллири, апа. 
– Һә-ә, демәк, бизниң Әркин йеңи болус болидикәндә?
Азат анисидин бу йеңилиқни аңлап,   дәсләп 

ишәнмиди. «Ундақ болуши мүмкин әмәс» дәп ой-
лиди у. «Немә қилғини бу Әркинниң, униң әң йеқин 
достиниң, қериндаш десиму болиду, большевизмға 
қошуливалғини?»

Буниңдин бир жил илгирила Азат падиша 
һакимийитигә қарши еди. Шуниң үчүнму у артқа 
сәп ишлириға мобилизация қилиштин өзини чәткә 
тартқан еди.

Лекин падиша һакимийити йоқ қилиниши билән 
әнди өзиниң хаталашқанлиғини сәзгән. Йеңи Кеңәш 
һакимийити униңға Ақпадиша һакимийитидин 
һәрһалда уйғурлар үчүн наһайити начар болуп 
көрүнгән. «Падиша һакимийити вақтида биз өзимизниң 
әмгигимиз билән һаят кәчүргән, ачарчилиқтин 
өлмидуққу. Һазир, баравәрләштүрүш шараитида 
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путиңни созушқиму болиду», дәп ойлиди  Азат Кеңәш 
тәшвиқатчилириниң шиарлирини аңлиғандин кейин.

Ана жутида үчла күн турғандин кейин у Риза билән 
Рәшитни издәп ишиктигә кәтти.

7 -БАП

1918-жили январьниң ахирида  Абдурасул 
Һашимҗанларниң өйигә кирди. Җүмә күни еди, мәзин 
җүмә намизиға әзән қичқирип болған еди. Достлар ал-
дирашти, йол бойи җим маңған Һашимҗан мечитқа 
киришниң алдидила:

– Бүгүн кәчқурун  Зенәт билән бизникигә кириң. Гәп 
бар, – деди.

– Мақул, – деди кейинки вақитларда ағинисиниң 
кәйпиятида бирмунчә өзгиришләрни байқиған Абду-
расул.

Абдурасул бу әһвални Һашимҗанниң мобилиза-
ция бойичә кәткән оғлини көрмигили икки жилчә бол-
ди, әлвәттә, қаттиқ әнсирәйдудә, дәп чүшәнди. Әркин 
аман-есән, һәтта у Қизил гвардиягиму йезиливапту, 
дегән гәпләрму бар еди.

Ваһаләнки, Һашимҗанниң әнсириши пәқәт 
буниңдила әмәс еди.

Һашимҗан билән Аминә хошнилирини күтивататти. 
Улар хошнилирини илгири чақирмақчи еди, амма 
дайимла гуманлинип жүрди. Мана әнди улар өзлири 
чақиримиз дегәндикин, кейингә қалдурушниң 
әһмийитиму болмайдудә.

Абдурасул билән Зенәт уларниң өйигә киргәндә өйдә 
өй егилиридин башқа һечким йоқ еди. Җозиға йоған-
йоған тону нанлири қоюлған. Абдурасул төрдә, Зенәт 
униңдин пәсәрәк берисиғила берип олтарди.
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Өй егилириму олтиришқандин кейин, Абдурасул 
қолини көтирип, дуа қилишти. Аминә иштик орнидин 
туруп ашханиға чиқип кәтти. У кирмигичә Һашимҗан 
гәпни башлимиди. Көп кечикмәй Аминә корида әткән 
чай әкирип, меһманларға апқурларға қуйди. Мана шу 
чағда Һашимҗан сөзләшкә киришти:

– Абдрасул, мениң сени чақириғинимниң сәвәви, саңа 
муһим бирнәрсини ейтмақчи едим. Мәсилә шуниңдин 
ибарәтки, биз, аялим билән Ғулҗиға кәтмәкчимиз.

Һашимҗан бу сөзләрни дәқәм-дәқәм қилип ейт-
ти вә Абдурасулға у худди мүрисидики тағни елип 
ташлавәткәндәк сезилди.

Абдурасул һазир өзигә Һашимҗанниң 
ейтқанлирини түви-тәтигә толуқ йетип чүшәнмигән 
еди, лекин униң чүшәнгини: Һашимҗанниң һазир 
ейтқанлири уни немиду-бир нәрсидин наһайити 
қаттиқ әнсиритиватқини  болса керәк болди.

Йүз бериватқан җим-җитлиқни Зенәт бузди:
– Қандақ кәтмәкчисиләркә? Җай-маканчу? Әркин йе-

нип келәрму!
Һашимҗан һечгәп қилмиди. Пәйтни пайдилинип, 

Аминә гәпкә арилашти:
– Өйгә көз-қириңларни селип қоюшуңларни 

силәрдин илтимас қилимиз, – деди у. – Әркин болса... – 
у өзини туталмай һөкүрәп жиғлапла кәтти.

Зенәт Аминәни бәзлимәкчи болди, амма Абдурасул 
ағинисигә җиддий  көз ташлиди.

Һашимҗан бешини көтәрмәйла, җим болушни да-
вамлаштурди. Униң иңәк сүйәклиридин чишлириниң 
ғучурлиши билинип туратти, муштумлириниң 
түгүлгәнлиги шунчеликки, өгилириму ғарсилдатти. 
Амма у һеч гәп қилмиди.
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Сәл течланғандин кейин Аминә жиға арилаш сөзини 
давамлаштурди:

– исламбай Ниязовтин адәмләр үч қетим келиш-
ти. Өлтүрмәкчи болупму, қорқутти. Әгәр оғлимиз 
Әркиндин ваз кәчмисәк, өйни биз вә қизлар билән 
қошуп өртәвәтмәкчи.

– Ейтмақчи, улар қәйәрдә, қени? – сориди Зенәт. 
– Һашимҗанниң һәдиси келип, уларни һазирчә 

өзлиригә әкәтти – Яркәнткә.
– Бу – Әркинниң Қизил гвардиячиларға йезилғанлиғи 

үчүн болуватқан ишма?
– Шундақ, – дәп бешини көтәрмәйла җавап 

бәрди Һашимҗан. – исламбайниң адәмлири йеңи 
һакимийәткә һисдаш адәмләрниң тизимини түзүвапту. 
Йоқ қилимиз, дәп қорқутмақта. Мәнғу улардин 
қорқмаймән, лекин мана Аминә.

– Улардин һәммә нәрсини күтүшкә болиду. Йеңи 
һакимийәт – жирақ, улар болса, йенимиздила. Хошни-
ларму көзлириниң қуйруғида қаришиду. Һәтта мошу 
бизниң кочидила қоллири билән ноқуп көрситишла 
қалди, – дәп йәнила үн селип жиғлиди Аминә.

Абдурасул немә дәрини билмәй қалди. У һәммини 
күтиведи, пәқәт мону әһвалнила әмәс. Һашимҗан 
бу йәрләрниң түплүк турғуни болған. Униң бовиси-
му, бовисиниң дадисиму һечқачан Ғулҗида болмиған. 
Мана әндизә у ата-бовилириниң қәбирлирини ташлап 
кетишкә мәҗбур болмақта...

– Мундақ болуши мүмкинму? Адәмләр немә болуп 
кетиватиду? Мундин кейин немини күтүшкә болиду? 
Униңсизла жирақ Россиядики һакимийәт үчүн күрәш 
бу йәрдики – Йәттисудики адәмләрниң тәғдириниму 
бузувәттиғу! Адәмләрни, аилиләрни бөлүвәттиғу! 
Немишкә Алла мошуниңға йол қоюватиду?!
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Абдурасул Һашимҗанни бәзләшкә сөз тапалмай 
қалди. Униң үстигә, өзи үчүн һәммини һәл қилип 
болған әркишини қандақ бәзләш мүмкин.

иккинчи тәрәптин, Һашимҗанниң кетидиғини вә 
улар башқа көрүшәлмәйдиғанлиғи тоғрилиқ хәвәр 
Абдурасулниң дитиғиму сиғматти.

Мундақ вәзийәттә ейтидиған яхширақ бирсөз тапал-
май, Абдурасул мундақ деди:

– Хо-о-ш, әгәр шундақ келишкән болсаңлар, 
кетивериңлар. Өй, чарвилириңлардин әнсиримәңлар. 
Һәммини өзәм ишләймән, өйгә қараймән. Ле-
кин қандақту-бир рәнҗишиңлар болса, һазир 
ейтивелиңлар, Һашимҗан.

Аминә йәнила жиғлашқа башлиди. Униңға қарап 
Зенәтниң көзлиридиму яш түгүнлири пақирашқа 
башлиди. Һашимҗан еғир тиниқ елип, Абдурасулниң 
көзигә уттур қариди:

– Сән маңа акамдәк болған едиң һәм акам болуп 
қалисән...

* * *
Әтиси әтигәнлиги Һашимҗанниң өйидин икки 

һарву йолға чиқти. Келишкән бодалған ат қошулған 
бир һарвуға Аминәниң техи тойи болған селиқ 
сүпитидә алған сандуқ,  бирнәччә йотқан, тәһийә, қача-
қомуч, кона Қәшқәр гиләми, кәтмән-гүҗәк, дутар һәм 
төрт орамнәрсиләр вә башқа ушшақ-чүшәк нәрсиләр 
бесилған.

иккинчи икки ешәк қошулған кичигәрәк һарвуға аз-
тола озуқ-түлүк бесилған. Буниңдин бирнәччә күн ил-
гирила Һашимҗан бир топақ сойған еди. Униң гөшини 
еһтиятлиқ қилип тузлап, тоңлитип қойған еди у. 
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Гөшни қелин ақматаға йөгәп һарвуниң астиға қойди. 
Униң йениға еритилған май қуюлған флягини қойған. 
Униңдин башқа буғдай, арпа вә көмүқонақ қачиланған 
алтә мишкапни басти.

Калини ончә қой билән Һашимҗан у қайтип 
кәлгәндә шунчелик мални яндуруп берисән, дәп кели-
шип, Абдурасулға қалдурди. Әгәр қайтип кәлмигидәк 
болса – Аллаға қалдурди...

Әтигәнлиги дости билән хошлашти Һашимҗан. 
Абдурасул униң қолиға пүклишип кәткән  бирнәччә 
ахча купюрисини тапшурди. Һашимҗан уни елишни 
халимиған, лекин ағинисини рәнҗитивалмас үчүн уни 
алди.

Һашимҗан аялиниң иккинчи һарвуға олтиришиға 
ярдәмләшти, андин һарвуларға бесилған у-бу 
жүклирини йәнә бирқетим пишиғдап чиқти. Андин 
Аминә чилвурни қолиға алғанлин кейинла алдирма-
стин өзи ат қошулған һарвуниң йениға кәлди.

Һашимҗан бирнемә демәкчидәк болди. Лекин у 
һечнәрсә дәләлмәстинла, терә тутулған дүгләк уйғур 
бөкини бесиварақ бешиға кийди.

Андин атниң тумшиғиға йеникла қилип ноқиғандәк 
болдидә,  һарвуға олтардидә чилвурни тартип кәйнигә 
қаримастинла  Ғулҗа йолиға апиридиған қар басқан 
йол билән меңип кәтти.

8 -БАП

Торуқ ат қетилған кәң ресорлақ коляска йеник 
тақилдитип һойлиға кирип кәлди. Мәткәримбай чил-
вурни жүгрәп кәлгән Полатқа ташлидидә, өзи коляски-
дин еғир йәргә чүшти.



– Сол чақни тәкшүрә, чәмбәр бошап кәткәндәк 
қилиду, – дәп котулдиди у өйгә кириветип.

– Хоп, ғоҗайин, – деди Полат вә шу заманла атни ко-
ляскидин чиқиришқа башлиди.

Саат кәчки сәккиз болуп қалған. Кәң-таша һойлида 
җим-җитлиқ. Нериқи булуңдила идитлиқ тизилған 
отунлар, икки хизмәтчилла кәчки тамиғини ичип, 
бирнемиләр тоғрилиқ пәс авазда гәпләшмәктә еди. 
Уларниң бири бирчимдим насивайни калпугиниң 
астиға салди. Ғоҗайинни көрүпла улар алдираш орун-
лиридин туришип, униң билән саламлашти.

Мәткәримбай һәттә уларға қарапму қоймиди. 
У деризигә йөлинип пәләмпәй билән жуқуриға 
көтирилди. Андин бирпәс турдидә, ишикни ачти.

Кичик хотуни Айимхан ашханидин бешини чиқирип, 
ерини көрдидә, дәрһал ун болуп кәткән қоллирини 
пәртуғи билән тазилиди. Андин Мәткәрим байға йеқин 
келип, йеник иңиштидә:

– Сизниң кечиккиниңиздин биз әнсирәшкә 
башлиғандуқ. Бирнәрсә боп қалдиму? – деди.

Униң очуқ, чирайлиқ үзи бирдәкла һәм әнсирәшниң 
һәм меһирванлиқни билдүрәтти. Айимханниң 
һәрқандақ һелигәрсизлик сәмимийәт билән дәватқини 
сезилип туратти.

Мәткәримбай һечнәрсә демәстинла, пәқәт ойланған 
һалда аялиға қариди.

У шундақла теп-теч һәм меһманхана болуп 
һесаплинидиған чоң бөлмигә кирди. У йәрдә Айимхан 
алдин-ала көрпиләрни селип қойған еди. Мәткәримбай 
уттур төргә өтүп көк рәңлик көрпигә олтарди.

Айимхан  йөләп қойған җозини әкилип ериниң 
алдиға қойди. Шуниңдин кейин һечгәп қилмастинла 
чиқип кәтти.

,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли
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Мәткәримбай бираз вақит ялғуз олтарди. Техи 
йеңила өзи йенидин кәлгән исламбай Ниязов билән 
болған параң Мәткәримбайниң ойидин кәтмәтти.

Мәткәримбай өзиниң ой-пикиригә шунчелик бери-
лип кәткәнки, һәтта униң чоң хотуни Хәсийәтниң кир-
гининиму сәзмәй қалди. У ери билән оң қолини көксигә 
қоюп, сәл иңишкән һалда саламлашти.

Мәткәримбай Хәсийәткә қарап қоюп:
– Балилар қандақ? Шарапәттин немә гәпләр бар? – 

дәп сориди.
– Аллаға шүкри, һәммиси яхши, – дәп җавап  бәрди 

Хәсийәт вә босуға йенидики көрпиниң четигә олтарди. 
– Күндүзи күйоғул Риза кәлди, Шарапәтни яхши деди. 
Бираз йөтилидикән, лекин өзи хелила яхшикән. Лекин 
уларниң қизи, бизниң нәвримиз техи ағриветипту.

Мәткәримбай бәәйни Хәсийәт ейтқанларни 
аңлимиғандәк қилди. Һәрһалда сирттин қариғанда 
һаләт шундақ көрүнди. Әмәлиятта болса, у һәммини 
яхши чүшәнди вә һәтта Хәсийәтниң «бизниң нәвримиз» 
дегинигиму диққәт ағдурди. У аяллириниң течлиқта вә 
разимәнликтә туруватқиниғиму рази еди.

Мәткәримбайниң чоң қизи униң кичик хотунидин 
туғулған болсиму, Хәсийәтму, Айимханму һәммә тоққуз 
балини “мениң-сениң” демәстин биллә тәрбийилиди.

Шарапәт буниңдин үчжил илгири турмушқа чиқип, 
ишиктидә туруватқан болсиму, у пат-патла дадисиниң 
өйигә келәтти.

Риза қейнатисидин мустәқил болушқа тиришат-
ти вә ушшақ содигәрлик билән шуғуллинатти. Униң 
өзиниң дукини бар еди. Униңда хоҗулуқ үчүн һәрбир 
адәм керәклик нәрсилирини тапалатти. Бу дукан-
да шундақла һәм атқа керәклик нәрсиләр, һәм бағ-
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варанға керәклик әсваплар, ағамча, кәтмән-гүҗәк вә 
башқа нәрсиләрму болатти. Униңдин ташқири Риза 
челәк, кора, бидон, миқ вә башқиму әсвап-үскүнләрни 
сататти. Рус тилини яхши билгәнлигидин,  у Россияниң 
нурғунлиған шәһәрлиригә берип, мошу товарларни 
өзи әкиләтти. Риза өзи ишиктидә туғулуп, әтраптики 
йезилар аһалисиниң һөрмитигә егә еди.

Мәткәримбай бирдинла өзиниң яшлиқ күнлирини 
хатирилиди. У чағларда техи содигәрликни йеңидин 
башлиған Мәткәримбай сода карвини билән 
нурғун шәһәрләр билән йезиларни арилатти. У 
Ғулҗидиму, Қәшқәрдиму, Қоқәнттиму, Бухаридиму, 
Сәмәрқәнттиму, һәм  Җәнубий Россиядиму болди. 
Әнҗанда у өзиниң муһәббити гөзәл Хәсийәтни учрат-
ти.  

Хәсийәтниң дадиси Абдуллағоҗа өз вақтида 1866-
жили Қоқәнттин Қәшқәргә кәлгән Ақтағлиқ ғоҗа 
Бүзрүкханниң әвлатлири вә кәлгүси Уйғур дөлитиниң 
башлиғи Муһәммәт Яқупбәг билән биллә болған. 
Параңларға қариғанда, Абдуллағоҗа һәтта Муһәммәт 
Яқупбәгниң ағиниси болған.

Уйғур дөлитиниң ғулишидин кейин онмиңлиған 
аилә Пәрғанә вадисиға көчүп чиққан. Уларниң арисида 
Абдуллағоҗиму бар болған.

1878-жили у Қоқәнткә қайтип кәлгән, андин кей-
ин Әнҗанға көчүп кәткән. Абдуллағоҗа Әнҗан билән 
Қәшқәрниң арилиғида нурғунлиған тоқунушларниң 
биридә қәһриманларчә қаза болған.

Хәсийәткә өйләнгәндин кейин Мәткәримбай униңға 
Әнҗандин өй елип бәргән вә содигәрлик билән 
шуғуллинишни  давам қилған. Бир нәччә жил уларда 
бала болмиған. Мәткәримбай болса арман қилатти...
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Өйлинип, бәш жил өткәндин кейин Мәткәримбай 
иккинчи аял қилип Қаратуруқ дегән уйғур йезисида 
туғулған Айимханға өйләнгән. 

Бир жилдин кейин Айимхан икки гезәк қиз туққан. 
Қизларға, қаидә териқисидә Патигүл вә Зоһра дәп исим 
қойған. Амма, көп өтмәй улар вапат болған. Бәхиткә 
яриша, Айимхан икки жилдин кейин Шарапәт дегән 
қизини туққан. У һазир өзи ана болғиниға бирйерим 
жил болди.

Шарапәт туғулғандин кейин Мәткәримбай 
Хәсийәтниму Талғирға көчирип апарған. Мошу 
йәрдә Мәткәримбай аяллириниң «иштәйи» ечилип 
кәткәндәк болған. Бирнәччә жил арилиғида улар худ-
ди мусабиқигә чүшкәндәк, ериға бир-бирдин бала 
һәдийә қилған, лекин униң қанаәтләнмигәнлиги – не-
мишкиду сапла қизлар. Пәқәт ахирқилири икки оғул 
– Әзиз билән Қасим дунияға кәлгән. Уларниму Айим-
хан туққан. 

Мана мошу хатириләр Мәткәримбайниң көз алдидин 
өтти. Немиду, күлкигә охшаш бирнәрсә униң йүзидә 
пәйда болди, лекин у дәрһалла яңливаштин ойға чөкти.

Шу арида Айимхан җозиға дәстихан селип, кори-
да әткәнчай әкирди, йоған тонур нанлирини қойди. У 
апқурларни әкиргән чағда Хәсийәт күлүмсирәп туруп:

– Қоюп қой, мән өзәм қуйимән, – деди.
– Мақул, – деди Айимхан, – Һазир мантиму тәйяр бо-

лиду.
Мәткәримбай ушшақ-ушшақ жутуп әткән чайни 

ичип болди. Хәсийәт униң чинисигә нан селип қоймақчи 
болуведи, лекин у аста аялиниң қолини қайтурди. Йәнә 
бираз шүк олтарғандин кейин Мәткәримбай бирдинла:

– Туғлуқ ройхәткә алдиму? – дәп сориди.
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– Мән ениқ билмәймән, лекин у бүгүн һойлида 
уяқтин-буяққа жүгрәп жүрәтти, немә яздикинтаң, – 
деди аяли.

Туғлуқ приказчик болуп (ялланма) хизмәт қилатти. 
Униң өзи Мәткәримбайға жирақ туққан болатти. У 
Мәткәримбайниң ишәнчисигә егә болуп, бирқетимму 
алдамчилиқта яки бир һейлигәрликтә көзгә чүшкән 
әмәс.

Бирнәччә күн илгири Мәткәримбай Туғлуққа пүткүл 
мал-мүлүкниң – қозғилидиған вә қозғалмайдиғанниң 
һәммисиниң тизимини түзүшни тапшурған еди. Бүгүн 
исламбай Ниязов билән болған узунға созулған гәптин 
кейин Мәткәримбай шу тапшурминиң өз вақтида 
берилгәнлигини чүшәнди.

исламбай Ниязов Талғир вә униң әтрапида әң чоң 
уйғур бейи еди. Униңда, еһтимал, содигәрликкә болған 
тәбиий талант болса керәк. Униң һәммә иши өз йоли-
да жүрүшәтти, өзи һәммигә үлгирәтти. У һәтта или 
өлкисиниң тәшәббускар адәмлири, җүмлидин, атақлиқ 
уйғур миллионерлири – Мусабаевлар аилиси билән 
өзара пайдилиқ сода ишлириниму йолға қойған.

Мәткәримбай исламбай Ниязов билән һәм сода 
ишлири бойичиму, һәм бир даириниң адәмлири 
сүпитидиму мунасивәт қилатти. Уларниң иккиси 
Талғирдила әмәс, шундақла пүткүл Қарасу болуслиғи 
бойичиму бай, йетәкчи адәмләрдин болуп, һөрмәткә 
егә адәмләрдин еди.

Үчинчи күни исламбай Ниязов Мәткәримбайға 
параңлишиш үчүн келишини тәклип қилип адәм 
әвәтти.

Мәткәримбай өзиниң һәммә сәпәрлиридә атларни 
башқуридиған Полатни бу қетим елишни халимиди. 
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Торуқ бийини йеник, юмшақ  коляскигә қоштуруп, тиз-
гинни өзи қолға алди.

исламбай Мәткәримбайни сайипханлиқ билән 
күтивелип, уни беғиға башлиди, атеғилини көрсәтти, 
андин кейинла өйигә тәклип қилди.

Тамақ үстидә асасән егилик тоғрилиқ,  ашлиқниң 
һосули тоғрилиқ параң болди. Пәқәт шуниңдин кей-
инла, сиңчайни ичип болғандин кейин, исламбай 
немә сәвәптин у Мәткәримбайни тәклип қилғанлиғи 
тоғрилиқ гәп башлиди.

– Һөрмәтлик Мәткәримбай, тиңшаңа. Есиңиздиму, 
өткән жили биз «Миллий кеңәш» қурдуқ, дәп мән сизгә 
ейтқан едим. Сиз шу чағда техи униңға кириштин баш 
тартқан едиңиз?

– Шундақ, әлвәттә, есимда. Лекин мән сизгә өзәмниң 
сәясәттин жирақ адәм екәнлигим тоғрилиқ ейтқан 
едим. Мениң ишим – сода-сетиқ. Әлвәттә, умумий 
мәнпийәт үчүн мән маддий ярдәм беришкә тәйяр.

– Шундақ, шундақ. Уму бизниң есимизда, бизму 
уни баһалаймиз. Лекин һазир вәзийәт түп-асасидин 
өзгирип кәтти. Таллаш дәвири кәлди. Өткән жили 
Россиядә һакимийәт бешиға Вақитлиқ һөкүмәт кәлди, 
һазир болса большевикларниң һөкүмәт бешиға ке-
лиш хәтәрлиги пәйда болди. Улар – вақитлиқлар әмәс. 
Әгәр улар һөкүмәт бешиға келидиған болса, узақ тури-
ду. Шуниң үчүн нәқ һазир уларни тохтитишниң пәйти 
кәлди. Онсәккизинчи жил қәдәм қойди. У һәл қилғучи 
жил болуши керәк!

– Сиз немини тәклип қилмақчисиз, һөрмәтлик ис-
ламбай? 

– Буниңдин бирнәччә күн илгири мошу Талғирда 
Йәттису казак һәрбийлири кеңишиниң мәҗлиси 
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өткүзүлди. Улар пүткүл күч-ғәйритини Кеңәш 
һакимийитигә қарши қоюш тоғрилиқ қарар қобул 
қилди. Бизгә, уйғурларға, чәттә қелишқа болмайду. 
Кеңәш һакимийити бизгә һечбир яхшилиқ бәрмәйду. 
Мән уларниң асасий шиари – байларниң байлиғини 
тартивелип, кәмбәғәлләргә бериш екән, дәп аңлидим. 
Қени бу йәрдә адаләтлик? Байларға уларниң байлиғи 
асмандин чүшмидиғу. Сиз буни яхши билисизғу.

– Әлвәттә, һөрмәтлик исламбай. Амма сиз ениқ не-
мини тәклип қилисиз?

– Сиз билән очуқ сөзлишәй. Биз ялғуз әмәс. Бизниң 
қәбилидашлиримизниң нурғун қисми бизниң 
көзқаришимизға қошулиду. Йәттисуда болса уйғурлар 
аз әмәс. Униңдин ташқири, хәлиқ тиңшайдиған 
һөрмәтлик адәмләр биз тәрәптә. Сиз бизниң Қарису 
болуслуғиниң башлиғи Җамалдин Бушриевни тонам-
сиз? Бизниң хәлқимизниң  һәқиқий вәтәнпәрвәри! У 
һазирниң өзидә мобилизацияни елан қилди. Униң 
биреғиз сөзи биләнла Йеңишәр йезиси әлликкә йеқин 
жигитни қуралландурди. Таштиқара йезисиму шун-
челик бөлмәкчи болди.  Мундақ вәтәнпәрвәрләр аз 
әмәс. Бизниң қериндашлиримиз қазақларму чәттә 
қарап турмайду. Казақ-орусларчу, техи! Улар умумән, 
һәрикәтниң бешида!

– Уғу шундаққу. Амма Кеңәш һакимийитиниң шиа-
ри нурғунлириниң көңлигә йеқинғу.

– Мәсилә шуниңдики, у пәқәт шиарла. Шиар билән 
қосақ тоймайдудә. Аңлидиңизму, бизниң уйғур Аб-
дулла Розибақиев большевиклар партияси Верный 
комитетиниң рәһбәрлик тәркивигә кирипту. Һазирниң 
өзидә Ғулҗа йолидики һәммә уйғур йезилириға берип, 
йеңи һакимийәт үчүн тәшвиқатларни жүргүзгән.
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– Мән уни билмәймән, лекин униң туққини Елиәкбәр 
Розибақиев пат-патла Таштиқарида пәйда болиду. 
Униң у йәрдә қудисиму, бирнемиси бар. Мениң ки-
чик аялимниң у йәрдә иккитуққан акиси бар. Улар 
тонуштәк охшайду.

– Һәммә уйғурлар бир-бири билән тонуш. Шуниң 
өзидиму, һәммиси бир-бириниң    дүшмини. Ениғарағи, 
бүгүн дост, әтә болса дүшмән. Немишкә биздила 
әшундақ?

исламбай бирминутчә җим болди, у өзиниң  ейтқан 
сөзлири  һәққидә ойланғандәк қилип, андин сөзини да-
вамлаштурди:

– Қандақла болмисун, һөрмәтлик Мәткәримбай, 
ишқа киришиш керәк. Мән, мәсилән, қириқчә өзәмниң 
уруқ-туққан вә хадимлиримни һәрбий кийим-кечәк, 
һаҗәтлик қурал-ярақлар билән тәминләшни қарар 
қилдим.

– Мошуниңға мунасивәтлик Савутахун немә ойлай-
ду? Униң абройи нурғун нәрсини ениқлайду.

– Һөрмәтлик Мәткәримбай, биз Қорамда болдуқ. 
Муса Дамолла вә йәнә бирқанчә бовайлар һөрмәтлик 
ахун билән гәпләшкән. Лекин у пәқәт диний мәсилиләр 
биләнла шуғуллинишни әвзәл көридикән. Һәммә нәрсә 
Алланиң қолида, дәп бизгә уттур ейтқан. Худди биз 
буни билмәйдиғандәк!

– Һөрмәтлик исламбай, мән һазир ениқ җавапни 
берәлмәймән. Очуқ параңға чақирғиниңизға 
рәхмәт. Тола җәһәтләрдин мән сизниң пикириңизгә 
қошулимән. Лекин бәзи мәсилиләрдә мениң гуманим 
бар. Өзәмниң қарарим тоғрилиқ мән сизгә сөзсиз хәвәр 
қилимән...

Нәқ мошу параң Мәткәримбайни бирнәччә саат да-
вамида  қийнимақта еди.
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Өйдә һәммиси ухлашқа йетишқан. Айимхан икки  
қетим ашханиға кирип чиқти. Һойлида пәқәтла асма 
керосин ламписи янмақта. Мәткәримбай болса техичә 
әтләс мамуқ тәһийиләргә йөлинип олтирип, ениқ бир 
қарарға келәлмиди.

9 -БАП

ишиктә Азатқа яқти. Бу йәрдә өйләр бир-биригә 
улишип селинған. Шуниң үчүн болса керәк, кочилар 
түп-түз. Лекин Яркәнттикидәк кәң әмәс.

ишиктә аһалисиниң хелә қисмини Йәттису казакли-
ри тәшкил қилидиғанлиғи сезилип туратти. Буни атлиқ 
адәмләрдин нурғуниниң әнъәнәвий кийими болған, 
сөзсиз, лампас (симиниң икки йениға узун қилип ти-
кип қойидиған рәңлик җийәк) тутулған шаровара, ка-
зак фуражка көрситип туратти.

Православия чиркосиниң йенидики дохмушта то-
плинип турған төрт яш казактин Ризаниң дукинини 
қәйәрдин тепишқа болидиғанлиғини сориди. Алдида 
униң егиликтә һаҗәт болидиған һәрхил ушшақ-чүшәк 
нәрсиләрни сатидиғанлиғини ейтти. Андин Ризаниң 
ишиктидә йетәрлик дәриҗидә атақлиқ адәмләрдин 
болғанлиғи Азатниң есиға чүшти.

Принцип җәһәттин буниңға һәҗәплинишниңму 
һаҗити йоқти. Чүнки Риза башқа нәрсиләр қатарида 
һәм егәр-тоқум, жүгән, чилвур-тизгинләрниму сататти. 
Бу нәрсиләр болса, өзлириниң һаят тәртиви  бойичә 
һәрқандақ казакқа һаҗәт еди.

Ризаниң лавкиси һәқиқәттиму наһайити амми-
бап болған. Чоң ишиктин киргәнла йәрдә йоған-йоған 
миқларға  хамут вә ағамчилар есиқлиқ еди. Азат 
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адәмләрниң шунчелик нурғунлиғиға қарап һәйран 
қалди.

Анчә кәң болмиған җайда онбәшчә адәм бар еди. 
Улар наһайити тәшвишлинип, өзлиригә һаҗәтлик то-
варларни таллавелишмақта, туруп-турупла улар өз 
ара қаттиқ гәпләшмәктә. Шуңа болса керәк, Азат бир 
булуңда теп-теч, покәйгә йөлинип турған Ризани бир-
дин байқалмиди.

– Мәрһәмәт, сизгә немә керәк? Биздә һәммәнәрсә 
бар! – дәп Риза өз товарлирини махташқа башлиди 
қелин бурутуни чаққанлиқ билән толғап қоюп.

Азат униң авазини аңлап бурулуп қариди вә Ризаниң 
нәқ өзигә мураҗиәт қиливатқанлиғиға көзи йәткәндин 
кейин әшу яш жигиткә диққәт билән қариди. Бир 
чағларда Қәшқәрдә Азаттин өзиниң қериндишини 
тепишқа ярдәмлишишни илтимас қилған аялиниң  
иниси әйнә мошу жигит. 

Риза оттура бойлуқ, наһайити ғәйрәтлик вә 
һәрикәтчан болған. Үз қурулишиниң  тоғра бәлгүлири 
униңға әркишиләргә хас сумбатлиқни көрситип турат-
ти. Шуниң өзидиму Ризаниң өткүр көзлири униң әқил-
һошиниң күчлүклигини көрситип, туратти.

– Мәрһәмәт, сизгә немә керәк? – дәп әдәплик билән 
өз соалини тәкрарлиди Риза қиммәт баһалиқ әнҗан 
дописини түзәп қоюп.

Азат униңға йеқин келип, аманлашқандин кейин:
– Мән сизгә товар үчүн кәлмидим. Мәндин сизниң  

Қәшқәрдики иккитуққан һәдиңиз сизни тепишқа 
ярдәмлишишимни илтимас қилған, – деди.

Ризаниң күлүмсирәп туридиған үзи бирдин өзгәрди. 
У пәқәт һәйранла қалмиди, у дәсләп көриватқан әву 
жигитниң сөзлиригә һошини йоқатқандәк болди.
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Әлвәттә, униңға дадиси Қәшқәрдә қандақту-бир 
туққанлири болғанлиғини ейтқан еди. Лекин бу гәпләр 
аллиқачан ейтилған вә Ризаниң өзиму у гәпләрни худ-
ди чүшидәкла хатириләйду.

Тәсадипилиқтин у немә қиларини билмәй қалди. Ле-
кин дәрһалла һош-каллисини жиғип, әнди өзи Азатни 
мәнпийәтдарлиқ билән гәпкә тартти.

– Сиз өзиңиз қәшқәрликму? У яқтин қачан кәлдиңиз?
Мошу сөзләрни ейтқач, Риза Азатни  ичкиригә 

тәклип қилиш мәхситидә покәйниң тирәк яғичини 
ечивәтти.

Азат үнсиз покәйниң у четигә өтүп, үстәлгә олтарди. 
Үстәл, еһтимал, лавка егиси үчүн олтирип, херидар-
ларни көздин кәчүрүш мәхситидә ясалған болуш керәк.

Азат бир қарап қоюп:
– Яқ, мән мошу йәрниң. Чоң Ақсудин. Лекин техи 

йеқинда кәлдим. Бирйерим жил Қәшқәрдә меһман 
болушқа тоғра кәлди, – деди.

Риза мәйүслинип күлүмсириди.
– Сиз «тоғра кәлди» дедиңиз вә мени наһайити һәйран 

қалдурдиңиз. Мән, мәсилән, Қәшқәрни көрүшни ар-
ман қилимән. Чүнки Қәшқәрдин гөзәләрәк шәһәр 
йоқ, дейишидиғу. Шундиму, кәчүрсиз, бәлким, сизниң 
шундақ дейишиңизгә һәқиқәтәнму асасиңиз барду... 
Ейтиңа, у йәрдә мениң туққанлирим қандақкән? Рас-
тимни ейтсам, мән һәттә улардин бирәр хәт-хәвәр 
аңлашқиму ишәнмәттим. Мән кичик чеғимда дадам 
Қәшқәрдә бизниң уруқ-туққанлиримиз бар екәнлиги 
тоғрилиқ ейтип бәргән. Лекин мән у чағларда наһайити 
кичик едимдә. Әнди иним Рәшит үч яшларда еди.

– Мән сизниң иккитуққан һәдиңизниму бар болғини 
йерим саатәкла көрдүм. У яқ пәқәт сиз тоғрилиқ би-
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лишимнила илтимас қилған. Дәрвәқә, у яқму сизниң 
иниңиз һәққидә гәп қилған.

– Тохтаңа! – күтмигән йәрдин роһлинип сөзләп 
кәтти Риза. – Сиз қәйәргә чүштиңиз? Бир сааттин кей-
ин мән лавкини япимән, әгәр сиз қарши болмисиңиз, 
биз мениң өйүмгә баримиз вә сиз шу йәрдә мениң 
һәдәм тоғрисида, Қәшқәр тоғрисида тәпсилий, өзиңиз 
тоғрисида аз болсиму ейтип берисиз.

Азат қарши болмиди, униң үстигә  Риза ишинишкә  
болидиғандәк көрүнди.

Бир сааттин кейин кәлмәк болуп, Азат лавкидин  
чиқтидә, өзигә шунчелик йеқип қалған ишиктини 
арилимақчи болди.

Тәхминән бирйерим сааттин кейин Азат ғәйрәтлик 
Ризаниң узитишида ишиктиниң тик кочилири билән 
қандақту өзиниң өткүр көз  қарашлири билән кәлмәктә.

Шарапәт наһайити дәмлик  суюқаш тәйярлиди. Бу 
униң әң яхши көридиған таами еди. Ериму бу таамни 
яхши көрәтти.

Җозида  олтирип тамақлинип вә нурғун нәрсиләр 
тоғрилиқ параңлишип болғандин кейин Азат кәтмәкчи 
болди, лекин Риза вақитниң кәч болуп кәткәнлигини 
һәм Азатниң ишиктидә туққанлириму, тонушлири-
му йоқлиғини қаттиқ ейтип, униң мошу өйдә қонуп 
қелишини көндүрди.

– Көрүп турисизғу, бизниң өй йоған. Раст, икки 
ғоҗайинниң, у гәп әмәс, өзимиз чиқишимиз. Өйниң 
йеримини мошу йәрлик казак егиләйду. Йери-
мида бизниң туруватқинимизға төрт жил болди. 
икки бөлмә, лекин қолайлиқ. Өй иссиқ, томяғачтин 
ясалған.

– Мениңчә ишиктидә казаклар нурғун болса керәк. 
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Мән сизниң лавкиңизни издигән чағда пәқәт шуларни-
ла көрдүм.

– Растла шундақ. Улар ишиктиниму “Надеждин-
ская станицисиси” дәп атишиду. Мениң қейнатам 
туруватқан Талғирни “Софийская” дәп атишиду.

– Сизниң қейнатиңиз немә билән шуғуллиниду? У 
яқму сода саһаси биләнма?

Риза һеҗийип қоюп, муғамбирлик билән Шарапәт 
тәрәпкә қарап қойди. Шарапәт болса бирйерим яшлиқ 
қизи билән башқа бөлмидә олтарсиму, һәммә гәпләрни 
тиңшап туратти.

– Мениң қейнатам аддийла адәм әмәс! Наһайити 
чоң тиҗарәтчи. Жуқури дәриҗилик  содигәр. Лекин 
наһайити яхши адәм!

Риза бирдәмдила җиддий болувалди. Униң йүзидики 
йеңила моҗут болған күлүмсирәшләр йоқ болуп кәтти. 
Бирпәс җимлиқтин кейин Риза:

– Башқичә болғанда мән өйләнмигән болар едим, – 
дәп қошуп қойди.

Азат Ризаниң һаятқа һаҗәт нәрсиләрниң һәммисини 
мустәқил қолға кәлтүрүшкә үгәнгәнлигини чүшәнди. 

Ваһаләнки, шундиму, униң Шарапәт билән 
аилә қурғанлиғидин Азат Ризаниң қейнатиси – 
жуқури дәриҗилик  содигәрни шунчелик әдәплик 
адәмкин, ишарә биләнму, йерим ишарә биләнму 
күйоғулини өзиниң наһайити чоң байлиғи билән 
рәнҗитмәйдиғанлиғи тоғрилиқ йәкүн чиқарди...

Мошу ахшими Азат билән Риза бир-бирини шунче-
лик нурғун билиштики, башқа адәмләр үчүн буниңға 
бирнәччә вақит тәләп қилған болар еди.

Азат өзиниң һаяти тоғрилиқ сөзләп бәрди, 
Бекболатниң отрядидә җәң қилған фактлириниму йо-
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шурмиди, шуниң үчүнму қалаймиқан чағларниң өтүп 
кетишини Ғулҗа билән Қәшқәрдә күтүп турушқа 
мәҗбур болған.

У  өзиниң достидин һазир униңға Чоң Ақсуға 
қайтип беришниң мүмкинқәдәр һаҗитиниң 
йоқлуғиниму йошурмиди. Шуниң үчүнму, у өзиниң 
көңлигә яқидиған бирәр ишни Верныйға йеқин мошу 
тәрәпләрдин тепип, күн көрүш истигини билдүрди.

Әҗайип әқиллик болған Риза Азатниң әһвалини 
пәқәт чүшинипла қалмастин, шундақла бу мәсилини 
һәл қилишниң бирнәччә йол-йоруқни тәклип қилди.

Алди билән Риза Азатниң өз лавкисида ишләп туру-
ши тоғрилиқ сөз тәшти.

– Мениң ярдәмчим бар. Йеқин, хошна йезида ту-
риду. исми Һәмра. Амма униң аиләвий әһвали еғир. 
Аяли вапат болған, қолида икки балиси қалған. Шуниң 
үчүн у мениңда күндила ишләлмәйду. Шуниң үчүн сиз 
Һәмра ишқа чиқалмиған күнлири маңа ярдәмлишишкә 
келишәмсизкин?

Азат бирнемә дәм җавап беришкә үлгирәлмәстинла,  
Ризаниң өзи бу идеядин ваз кәчти.

– Яқ, сизгә бу тоғра кәлмәйду. Сиз башқа мүҗәзлик 
адәм. Сиз җәң қилған адәм, сода сизниң саһариңиз 
әмәс. Лекин сизни, бәлким, мениң қейнатамға әвәтиш 
керәкту? Униң тонушлири наһайити нурғун. У сизниң 
хаһишиңизға тоғра келидиған ишни бирәр тону-
ши арқилиқ тапидиғанлиғи сөзсиз. Сода сизгә тоғра 
кәлмәйду! – дәп йәкүнлиди Риза қәтъий  түрдә, һәтта 
Азат бу ишни халисиму,  униңға қарши туралмиди.
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10 -БАП

Йеңишәр йезиси Ғулҗа йолиниң сол тәрипидики 
Талғир өстиңиниң икки тәрипигә созулуп орунлашқан. 
У Верный шәһиридин оттуз чақиримчә жирақлиқта 
орунлашқан хелә чоң йеза.

Уйғурлар униң аһалисиниң асасий қисмини тәшкил 
қилиду. Шуниң үчүнму Йеңишәр ХІХ әсирниң ахи-
рида или өлкисидин онмиңлиған  адәм көчүп чиқип 
уюштурулған алтә уйғур болуслиғиниң бири Қарасу 
болуслиғиниң мәркизи болуп бәлгүләнгән.

Бәзи жиллири Талгарка өстиңи тешип кетип, 
әмәлиятта Йеңишәрни тәң әмәс икки қисимға 
бөлүветәтти. Биринчи қисим көләми җәһәттин, 
өйләрниң сани җәһәттин сол тәрәптики йезиниң кона 
қисмидин кичигәрәк еди.

Лекин өстәңниң мундақ ташқини дайим йүз 
беривәрмәтти. Талгарка Ғулҗа йолини кесип өтәттидә, 
өз күчини йоқитип, Йеңишәргә йеқин йәрдә көплигән 
«қолтуқ йәңләрни» тәшкил қилип ақатти. Йеза аһалиси 
судин чиқип турған ташларни дәсәп, өстәндин оңайла 
өтүвалатти. Әнди  һарвуларниң өтүшичу? Мундақ 
әһвалда һарвулар йә Ғулҗа йолидики яғачкөрүккә ба-
ратти яки өстәң латқа болуп кәткән төвән тәрәпкә бе-
рип өтәтти.

1918-жили балдур әтиязда Рисаләт, адәттикидәк, 
әтигәнлигила Талгаркиға суға барди. Бир челәк мөлдүр 
тағ сүйини елип, әндила судин чиқип турған ташларни 
дәсәп йолға чиқиши биләнла,  жирақтин йеза тәрәпкә 
кетиватқан бир топ атлиқларни көрди. Рисаләт бираз 
йеқин кәлгәндә торуқ қашқаат мингән сәвләтлик адәм – 
болуслуқ башлиғини тониди.
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Өйигә алдирап кәлгән Рисаләт челигини ләмпә асти-
дики очақ йениға қойдидә, өйгә кирип дадисиға:

– Болуслуқ башлиғи Җамалдин ака адәмлири билән 
йезиға келиватиду, – деди.

Мәтрози унчуқмиди, андин қача-қомучлирини 
җараңлитиватқан аялиға қарап, пәс авазда вақириди:

– Сән немиму қиливатқансән?! Тәйярлаватқиниң 
қуруқ әткәнчай, худди той қиливатқандәк.

– Мана, мана. Чиниләргә қуюватимән, – деди 
Мәрийәм өзини ақлиғандәк вә ериниң алдиға йоған, 
лайдин ясалған, худди комзәктәк апқурдики чайни 
қойди.

Мәтрози унчуқмастинла чайға қетип кәткән нанниң 
парчилирини салди вә уларниң ивишини күтмәйла 
чока билән чаққан иливелип, ағзиға салди. Ач қосақни 
аз-тола болсиму тойғузуп, у шуниң билән өзиниң 
аччиғиниму, наразилиғиниму унтиди.

– Улар нурғунму? – дәп сориди ахири Мәтрози 
қизидин.

– Жигирмичә адәм. Алдиримай келиватиду. Мәнму 
ениқ күзитип кәтмидим. Көргиним – чоң йолдин ай-
ланди, андин мән дәрһалла өйгә алдиридим.

Мәтрози йәнила теч болди, андин яңливаштин 
аялиға қариди:

– Балилар қени? – сориди у.
– Әтигәндин башлапла талада жүгришип жүриду. 

Һәтта чейиниму ичмиди улар, – дәп Мәрийәм йәнила 
өзини ақлашқа башлиди.

Сәккиз яшлиқ гезәкләр Һасан билән Үсән Мәтрозиниң 
әркә балилири еди. Әлвәттә,  у өзичә қизиниму яхши 
көрәтти. Амма бәрибир оғуллириға униң һисияти 
алаһидә болған.



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

150

Мәтрозиниң өзигә техи йеқиндила қириқ яш  толған. 
У Мәрийәм иккиси йәнә бир бала тоғрилиқ ойлиған, 
амма кәмбәғәлчилик өзиниң һөкүмини жүргүзгән – бар 
балилирини өстирип, әл қатариға қошуш керәк, униң 
үстигә Рисаләткиму бүгүн-әтә қуда чүшүши мүмкин. 
Қандақла болмисун, у он йәттә яшларға кәлдидә.

Чай ичип болуп Мәтрози талаға чиқти. Һаварайи 
наһайити яхши еди. Күн очуқ. Һәрһалда салқин 
болғини билән, қиш кетип, әтияз өз һөкүмигә кирдидә. 

Йеқинла йәрдә арисида униңму оғуллири бар  болған 
балиларни көрүп, Мәтрози уттур суписида хошниси 
Әсәдулла ақбаш олтарған өйгә қарап маңди.

Мәтрози Әсәдулла билән саламлишип болуп, униң 
йениға олтарди.

– Немә йеңилиқлар бар, хошна? – дәп сориди 
Әсәдулла ақбаш.

– Биздә немә йеңилиқлар болсун? Сән ақбашқу, көпни  
көрдүң,  көп билисән, – дәп чақ-чақ қилди Мәтрози.

– Билишниғу билимән, немә пайда униңдин?
– Немини билисәнкән?
– Шундақ, бизниң уйғурлар йәнила исиян көтәрмәкчи 

болуватиду, дейишиду. Әнди һакимийәткә қарши.
– Шундақму? Әнди башлиғи кимкән?
– Биздә башлиқлар илгәркиләрла. Янчуқлирида 

бирнемә барлар. Биз кәмбәғәл иккимиз бешида 
маңмаймиздә! – аччиқ күлди Әсәдулла ақбаш.

– Немишкә биз бешида маңмаслиғимиз керәккән? 
Әнди кәмбәғәлләрниң замани кәлди, дейишидиғу.

– Гәп шуниңдики, техи заман кәлмиди! Шуниң үчүн 
исиян көтириватиду. Әйнә, казак-орусларму, һазир 
болса һәм уйғурларму.

– Бизниңкиләргә    немә  йетишмәйду?  Әяқта, 
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Уйғуриядә, кәйни-кәйнидин қозғилаң болуватқан. 
Буни мән чүшинәләймән. Чәтәлликләр билән 
күришиватимиз. Әнди мону йәрдә немини 
бөлүшәлмәйватиду?

– Бу йәрдә болса, өзимизниңкиләр өзимизниңкиләр 
билән! Лекин пәрқи бар, байлар кәмбәғәлләр билән. 
Мана шу! 

Мәтрози йәнә бираз хошниси билән олтардидә, 
андин өйигә кәтти. Һойлисиға кирип, бир четигә 
қиңғийип қалған қорасиниң йениға барди, чечилип 
кәткән чөпләрни ара билән тәкшилиди, бираз чөпни 
ешәк билән калиға чечип бәрди, андин кейин өйигә ки-
рип ухлашқа ятти.

икки саатлардин кейин егиз ат минивалған бир жи-
гит өйгә келип:

– Өйдә ким бар? – дәп вақириди етидин чүшмәйла.
Очаққа от туташтуриватқан Рисаләт қуруқ қорай-

шахларни очаққа селип қоюп, атлиқ тәрәпкә қарап 
бирнәччә қәдәм ташлиди.

– Сизгә ким керәк? – сориди у. 
Азат қизға қарап қоюп, немә үчүн бу йәргә 

кәлгининиму унтуп қалди. Натонуш һисият уни өз 
илкигә еливалдидә, немә вақиә болуватқининиң түви-
тәтигә йәтмәйла, немишкиду:

– Мениң исмим Азат. Туғулған жутум Чоң Ақсу, – 
деди. 

Рисаләт җим болуп қелип, гуманланған һалда Азатқа 
қариди. Қизниң алдида қәдди-қамити келишкән 
бир жигит туратти вә қиз жүриги бу униң тәғдири 
екәнлигини ейтиватқандәк сезилди...

Қиз җим турушни давамлаштурди, вә, 
һәҗәплинидиған нәрсә, қизниң җим туруши Азатниң 
өзини оңшавелишиға ярдәмләшти.
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– Кәчүрүң, – деди  Азат астағина өзиниң һисиятини 
бесишқа тиришип. –  Мән болус Җамалдин акамдин. 
У барлиқ өйләрни арилап чиқип, саат үчтә, намаздин 
кейин, барлиқ әркишиләрниң униң өйиниң йениға 
жиғилишини хәвәрләшни тапшурған. Маңа силәрниң 
кочаңлар бөлүнгән.

– Бопту, мән дадамға ейтимән, – дәп йәргә қариған 
бойичә чапсан өйгә кирип кәтти.

ихчам ашханиниң кичиккинә деризисидин қиз 
Азатниң йәнә бирпәс техи йеңила өзи турған йәрдә ой-
линип қарап туруп қалғинини, андин униң етини ай-
ландуруп, алдиримастин, қандақту, халимиғандәк 
Әсәдулла ақбашниң өйигә йол тутқанлиғини көрди.

Саат үчтә болус башлиғи Җамалдин Бушриевниң 
өйиниң йениға Йеңишәр йезисиниң әркишилириниң 
һәммиси дегидәк жиғилди. Ениқ бәлгүләнгән вақитта 
чоң дәрвазидин йәттә-сәккиз адәмниң қоршавида 
болуслуқ башлиғиниң өзи чиқти. Йеңишәрниң аһалиси 
уларниң иккисинила биләтти. Улар Җамалдинниң оғли 
билән униң җийәни еди. Қалғанлири, еһтимал, башқа 
йезиларниң яшлири болуш керәк. Уларниң арисида 
Азатму бар еди. 

Йеңишәрниң аһалиси, шундақла Қарасу болусли-
ғиниң һәммисила Җамалдинни һөрмәтләтти. Бу 
оттузсәккиз яштики адәм өзиниң қаримиғидики 
адәмләрниң мәнпийитини һимайә қилишқа тиришқан.

Буниңдин икки жил илгири артқа сәп ишлириға 
мобилизация болуватқан чағда Җамалдин һәммә 
уйғур болуслуқлиридин бурун мобилизациягә 
баридиғанларни тошқузуп бәргән.

Шуниң билән биллә у шәхсән өзи тизимниң адиллиқ 
билән түзүлүшини назарәт қилип турған. Шуниң 
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үчүнму, мәлум дәриҗидә бузғунчилиқлар  йүз бәргән 
болсиму, амма Қарасу болуслиғида Ақсу-Чарин 
болуслуғидәк наразилиқлар байқалмиди.

Адәмләр һәтта өз йезисидин мутләқ кәткүси 
кәлмигән балиларниң падиша мобилизациясидин баш 
тартишиға Җамалдин Бушриевниң өзи ярдәмлишипту, 
дегән параңларму болғанкән. Җамалдин бәрибир 
уларни беришқа мәҗбурлашқа болмайдиғанлиғини, 
шуниң үчүнму улар кәлгүсидә шу ярдәмни баһалашни 
билиши үчүн уларға һазирниң өзидила ярдәмлишиш 
керәклигини чүшинәтти.

Җамалдин Бушриевниң абройи һәқиқәтәнму жуқури 
болған. Шуниң үчүнму һазир униң өйиниң алдида 
турған адәмләр немә тоғрилиқ гәп болидиғанлиғини 
тақәтсизлик билән күтмәктә еди.

Җамалдин өзини адәмләрниң көрәлиши үчүн би-
раз алға чиқти. У ундақ қилмисиму болатти. Чүнки, би-
ринчидин, уни һәммиси биләтти, иккинчидин болса, 
униң әтрапида пәқәт жигирмә-жигирмәбәш яшларди-
ки жигитләр еди. Җамалдин һәтта сирттин қариғанда 
улардин бөлүнүп туратти.

Оң қоли билән чирайлиқ қарасақилини силап қоюп, 
андин шу қоли билән тумиғин түзәп қоюп, Җамалдин 
қаттиқ, шәкилләнгән авазда сөзгә киришти:

– Йеңишәрликләр – мениң жутдашлирим! Бизниң 
бир-биримизни билгинимизгә талай жиллар болди. 
Бизниң ата-бовимиз өз вақтида бу йәргә өзимизниң 
әҗайип Уйғуриямиздин көчүп кәлгән. Улар көчүшкә 
мәҗбур болған, чүнки уларға өзиниң йеридә орун  
болмиған. Һазирғичә Уйғуриядә хатирҗәмлик йоқ. 
Бизниң толимизниң у йәрдә туққанлиримиз қалди 
вә һазир Кучадиму толқунушлар бар екәнлигини 
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биз билимиз. Падиша һөкүмити бизгә макан бәрди, 
турақлиниш имканийитини бәрди. Лекин һазир па-
диша йоқ, һакимийәт бешиға Россиядә большеви-
клар кәлди. Большевиклар дегән кимләр улар? Улар 
адаләтлик, тәңлик тоғрилиқ яхши сөзләрни қилиду, 
әмәлиятта  болса, адаләтсизлик қиливатиду. Аддий-
ла мисал алайли. Большевиклар байлиқни байлардин 
тартивелип, кәмбәғәлләргә тарқитип бериш тоғрилиқ 
ейтмақта. Адаләтлик болуш үчүн. Амма, жутдашлар! 
Биз, уйғурлар әмгәкчан хәлиқ. Бизгә тегишмәңлар, вә 
биз өзимиз өзимизниң аилимизни тәмин қилалаймиз. 
Биз ачтин өлмәс үчүн чөл-далада һаят кәчүрәлидуққу! 
Андин кейин – Йәр. Бопту – йәр. Лекин большеви-
клар һәммә нәрсә – қача-қомучтин тартип аялларғичә 
умумий болушни халайду. Мана буниңға биз һечйол 
қоймаймиз! 

Җамалдин течлиниши биләнла топниң ичидин:
– Бизгә большевиклар керәк әмәс!
– Мәйли мән гадай болай, лекин өзәмниң һойламға 

өзәм егә! – дегән вақирашлар аңланди.
– Мән һәммини бөлүшкә қаршимән! Аялимниғу бе-

риветиш болар, бәлким маңиму бири яшарақ бирини 
берәр – дәп чақчақ қилди Әсәдулла ақбаш.

Униң чақчиғиға һечким көңүл бөлмиди вә йенида 
турғунлар дәһшәтлик пичирлашти.

Әсәдулла ақбаш течланди вә жиғинниң ахириғичә 
бирму сөз қилмиди.

Шундиму топ барғансери қизип кәтти. 
– Немә қилиш керәк, болус?
– Шундақ қилип, большевикларға қарши туримиз-

ма?
– Һакимийәткә қарши туруш хәтәрлик әмәсма?
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– Җамалдин, сән өзәң қандақ ойлайсән? – дәп 
мураҗиәт қилди сабиқ болусқа уттур алдиңқи қатарда 
турған бовайларниң бири.

Җамалдин Бушриев топниң течлинишини күтүп ту-
руп, андин шу көтирәңкү авази билән мундақ деди:

– Мән қарши туруш керәк! – дәп ойлаймән. Биз 
ялғуз әмәсмиз. Казак-орусларму большевикларға 
қарши туриду. Верный шәһириниң әтрапидики стан-
цилар һазирниң өзидә җош урушмақта. Бизниң қазақ 
қериндашлиримиз «Алаш» һәрикитиниң әтрапиға 
бирләшмәктә. Уларму большевикларға рази әмәс.

Топниң арисидин:
– Әгәр биз ялғуз болмисақ!...
– Падиша мобилизациясидиму биз өзимизниң қазақ 

қериндашлиримиз билән биллә болған. Мәшәдиму 
бизгә биллә болуш керәк! – дегән авазлар аңланди. 

– Казак-орусларға ишинишкә болмайду! Бизниң ати-
лиримиз уларға қарши күрәшкән.

– Улар һазирму Ғулҗиға тошуп кәтти. Улар өзлирини 
ғоҗайин сүпитидә тутушмақта, дейишиду.

– Лекин улар яхши җәңчиләр. Большевикларға дәккә 
берәләйду.

– Бизчу, қандақ? Биздә қуралму, оқму йоқ.
Адәмләр кәйпиятини яхши сәзгән Җамалдин йәнила 

сөзләп кәтти:
– Бизгә кечиктүрүшкә болмайду. Мән бизгә һазирниң 

өзидила йеңишәликләрдин отряд тәшкилләш керәк, дәп 
ойлаймән. Һазирчә қолумизға чүшкән нәрсиләр билән 
қураллинишқа тоғра келиду. Арилириңларни, таяқ-
тоқмақлириңларни, ата-бовиларниң қиличлирини 
елиңлар, оғақларни таяқларға бағлаңлар. Алди 
билән башлаш керәк, андин кейин ярдәм болиду. Биз 
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өзимизни көрситишимиз керәк! Пәқәт шу чағдила 
бизгә башқилири ишинидиған болиду!

Бир сааттин кейинла Йеңишәрдә атмиш адәмдин 
ибарәт отряд тәшкил қилинди. Кеңәш һакимийитигә 
қарши күрәшкә уйғур аһалисини көтириш үчүн хош-
на йезиларға өз адәмлирини әвәтиш тоғрилиқ қарар 
қобул қилинди.

11 -БАП

Азат хелила пат-пат Йеңишәрдә пәйда болидиған 
боп қалди. Биринчидин, у Җамалдин Бушриевниң 
тапшуруқни орунлиғучиси болуп, һәрхил уйғур йе-
зилирида униң тәрәпдарлири билән алақини әмәлгә 
ашуридиған болди.

Бир нәччә қетим Азат буйруқлар селинған пакет-
ларни Талғирға – уйғур байлириниң рәһбири, бирин-
чи гильдиялик содигәр исламбай Ниязовқа йәткүзүп 
бәрди. Нәқ исламбай Ниязов Азатни Җамалдинға 
тәвсийә қилған еди. Азатни исламбай Ниязовниң 
өзигә Риза әкәлгән еди. Чүнки Ризаниң қейнатиси 
Мәткәримбай Талғирдики әң бай адәмләрниң бири бо-
луп, исламбай Ниязов билән йеқин арилишатти.

Тәбийики, Йеңишәр Ақлар һәрикитигә һисдаш 
уйғурларниң мәркизи болушиға мунасивәтлик, 
Азат пат-пат вә хелә вақит Йеңишәрдә болушқа 
мүмкинчилик алди.

Униңдин ташқири Азатни барғансери Йеңишәр 
өзигә җәлип қилидиған болди. Чүнки у йәрдә Азатниң 
назук вә чоңқур  муһәббитини пәйда қилған, сөйгү 
ишқида көйдүргән Рисаләт  туратти.

Қизға Азатму йеқип қалған, амма униң мабада 
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қудилиқ башлинидиған болса, ата-анилири жирақ 
йезида туридиған жигиткә қизни беридиғанлиғиға 
Рисаләтниң ишәнчиси йоқ еди. Йеңишәрликләр, 
қаидә териқисидә, йеқин йезилардики адәмләр билән 
чиқишишқа тиришатти.

Азат билән Рисаләт иккиси бирнәччә қетим 
учрашқан. Амма улар йошурун, бирлириниң көрүп 
қелишидин хәтәрлинип шундақ учришатти. Өзлириниң 
һиссиятлирини җарий қилиш уйғурларниң әнъәнисидә 
йоқ нәрсиғу. Шуниң билән биллә қаттиқ мәнъий 
қилишиму йоқ нәрсә. Шуниң үчүн  Рисаләт билән ке-
лишивелип, апрель ейида той қилишни көздә тутқан 
Азат әлчиләрни балдурарақ қудилиққа әвәтмәкчи бол-
ди.

Җамалдин Бушриевниң буйриғи бойичә Азат 
Довунға кетип берип, Чоң Ақсудики өйигә айланди. 
У берип, өзиниң қилған қарарини ата-анисиға ейтти. 
Аниси буниңға бәк хошал болди.

Зенәт өйидә қалди, һодуқуп, немә қиларини билмәй, 
көзлиридә пәйда болған яш тамчилирини яғлиғиниң 
учи билән ейтти. Абдурасул болса уйғурларниң әсирләр 
давамида шәкилләнгән әнъәниси бойичә қаидә-қанун 
сүпитидә кәлгүси келингә әлчиликкә бериш үчүн бо-
вайлар билән мәслиһәтлишишкә кәтти.

Бирнәччә күндин кейинла үч бовай Абдурасул вә 
Азат билән биллә ешәкләр қошулған икки һарвуда 
Йеңишәргә кәлди.

Қудилар Ғулҗа йолидин техи йеңила айланғанда, 
улар өзлири тәрәпкә бир атлиқ адәмниң өстәң бойи 
билән атни жүгәртип келиватқинини көрди.

– Қара, ат үстидә қандақ чаққан олтарғинини. Атчу, 
ат һәқиқий арғимақкәна, – дәп қойди бовайларниң 
бири.
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Абдурасул олтарған алдинқи һарву бирдинла тохти-
ди, иккинчиси һарвуға қошулған ешәкләр тумшуқлири 
билән биринчи һарвуниң кәйнигә берип урулди.

Атлиқ адәм әлчиләргә йетип кәлгәндә Азат өзиниң 
ағиниси Ризани тонуп қалди.

Жүгрәштин қизип кәткән егиз, келишкән ат бәәйни 
өзиниң наразилиғини билдүргәндәк қилип, пути билән 
йәр «татлимақта». У өзини йезиғичә жүгрәтмигәнлигигә 
нарази екәнлигини билдүргәндәк қилатти.

– Үлгәргиним яхши болди, – деди  хошал, әлвәттә, 
Риза бовайлар билән саламлашқандин кейин.

– Мән техи сени Йеңишәрдиғу дәп ойлаптимән, – 
деди Азат.

– Мениң есимдиди, лекин қейнатамға беришкә тоғра 
кәлди. Аялим  қизим билән ағрип қалди, өзәмниң бол-
са Талғирда ишлирим бар еди. Мана, қейнатамникидә 
мону арғимаққа миндимдә, уттурисиғила өстәңни бой-
лап, силәргә қарап чаптурдум. Ат болмиған болса, 
үлгирәлмигән болар едим.

– Саңа алдирашниң немә һаҗити бар еди, балам? – 
сориди  бовайларниң бири күлүмсирәп. Өзәң аялим вә 
қизим бар дәйсәнғу. Униңға қошумчә қейнатаң баркән! 
Бу йәрдә әң муһими, күйоғул кечикмәслиги керәк!

 Һәммиси күлүшти вә егиз арғимақтин вә 
безәндүрүлүп, төрт ешәк қошулған икки һарву 
Йеңишәргә кирип барди. 

Қудиларниң келидиғанлиғи тоғрилиқ 
хәвәрләндүрүлгән Мәтрозиму тәйярлинип қойған. У 
Әсәдулла ақбашни, йезиниң четидә туридиған өзиниң 
икки акисини чақирип, аялиға манта тәйярлашни 
буйриған.

Азатни бирнәччә қетим Җамалдин Бушриев билән 
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биллә көргән Мәтрози принцип җәһәттин қизини 
Азатқа беришкә қарши әмәс еди. Униң үстигә, униң 
аяли ейтқандәк, жигит Рисаләткиму яқидикән.

Қуда чүшүш һеч таллаш-тартишсиз өтүп, апрель 
ейиниң оттурлириға тойни бәлгүлиди. Бирдин-бир 
муһакимә қилинған бирнәрсә, Азатқа Йеңишәрдә ту-
руш мәсилиси: Чүнки у дайим Җамалдин Бушриевниң 
йенида болуши керәк. Шуниң үчүнму йеңи аилиниң 
Чоң Ақсуға кетиши тоғрилиқ гәпму болуши мүмкин 
әмәс.

Һазир Азат Җамалдинниң өйидин анчә жирақ 
болмиған кона бир өйдә туратти. Лекин Җамалдин 
Азатниң өйлинидиғанлиғини билгәндин кейин униңға 
йоған болмисиму, амма чаққан, келишкән, қолайлиқ 
бир өйни вәдә қилған. У өй илгири, падиша заманида, 
Верный шәһиридин кәлгән әмәлдарлар дәм алидиған 
болусқа тәәллуқ өй еди.

12 -БАП

1918-жилниң март-апрель айлирида Верный 
шәһирини озуқ-түлүк билән тәминләш мәсилиси 
кәскин начарлап кәтти.

Мартниң башлирида хәлиқ комиссарлири Вер-
ный уездлиқ кеңишини вә шәһәр большевиклар 
тәшкилатини башқуруватқан Павел Виноградов 
10-апрель күни пәвқуладдә мәҗлис чақирди.

Күн тәртивидә әтраптики йезилар билән станици-
лардин ашлиқ жиғиш мәсилиси болди.

Вилайәтлик хәлиқ комиссарлири Кеңишиниң 
мәҗлиси илгири Йәттису вилайити һәрбий 
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губернаториниң резиденцияси болған бенада 
өткүзүлди.

Михаил Александрович Фольбаумниң кәң кабине-
ти һазир тониғусиз. Бу йәрдә һелиқи яңақ дәриғидин 
ясалған йоған үстәлдин башқа һәммәнәрсә өзгәртилгән. 
Һелиқи үстәл болса, әнди көк сукно билән әмәс, про-
летар инқилавиниң бәлгүси сүпитидә қизил материал 
билән йепилған.

Яңақ дәриғидин ясалған үстәлгә мас қилинип ясалған 
һәрбий губернаторниң креслолири әнди йоқ еди. 
Хәлиқ комиссарлар кеңишиниң (совнарком) әзалири 
қәйәрдинду-бирйәрдин кәлтүрүлгән аддий, лекин 
қолайлиқ үстәлләрдә олтиришти.

Мәҗлис рәисиниң үстилиниң кәйнидә портрет 
есиқлиқ туриду. Тәбиийки, у пүткүл бойи егизлигидә 
ясалған император Николай ІІниң портрети әмәс еди. 
У көләми җәһәттин кичигәрәк болғини билән, ясили-
ши җәһәттин ешип чүшәтти. Униңда 1917-жилқи про-
летар революциясиниң даһиси Владимир Ленин әкис 
әтүрүлгән.

Рәислик қилғучиниң орнида олтарған Павел Ви-
ноградов мәҗлис қатнашқучилириға бирқур қарап 
чиқип, маңлийиға чүшүп турған чачлирини қоли билән 
кәйнигә қайрип қойдидә, чапсан-чапсан сөзләшкә баш-
лиди:

– Йолдашлар! Шәһәрни озуқ-түлүк билән тәминләш  
қәтъий еғир болуватиду. Бар болған ашлиқ пәқәт 
бирнәччә күнгила йетиду. Йүз бәргән әһвалдин 
дәрһал чиқишниң йолини тепиш керәк. Әксинчә 
болғанда, ачарчилиқ дегән сөз. Бу болса яш Кеңәш 
һакимийитиниң моҗут болушиға көрүнүп турған хо-
вуптур. Шуниңға қаримастин, Верный шәһириниң 
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әтрапидики йезиларда озуқ-түлүкниң хелә запаси бар 
екәнлиги тоғрилиқ хәвәрләр бар. Шуниң үчүн силәргә 
әһвални музакирә қилип, бүгүнла бир қарар қобул 
қилишни тәклип қилимән.

Павел Виноградов теп-теч болди вә худди у күтүп 
турғандәкла, Рудольф Маречек сөз сориди.

– Мән Павел Михайлович билән толуқ келишимән, 
– деди у Виноградовқа қариғанда җиддий вә тәпсилий 
түрдә. – Вәзийәт һәқиқәттиму наһайити чекигә йәткән. 
Шуниң үчүн мән Верный шәһиригә йеқин станици-
лар билән йезиларға күзитилидиған карван әвәтишни 
тәклип қилимән. Карван башлиғиға шундақ вакаләтлик 
бериш керәкки, ашлиқни йошурушниң һәрқандақ 
имканийәтлиригә йол қойдурмаслиғи керәк. 

Виноградов орнидин туруп, олтарғанларниң 
кәйнидин тамни яқилап бирнәччә қәдәм маңди. 
Олтарғанларниң бәзилири башлирини у тәрәпкә 
қаратти.  Лекин шәһәрлик партия ячейка әзалириниң 
көпчилиги өз алдилириға тик қарап теч олтиришни  
давамлаштурди.

– Йәни, сиз йолдаш Маречек, ашлиқни конфеска-
ция қилишни тәклип қиламсиз? – сориди Виноградов   
Йәттисуниң сабиқ һәрбий губернатори Михаил Фоль-
баум қарап турушни яхши көридиған деризиниң йени-
да туруп. – Мән сизни тоғра чүшәндимму?

Маречек пәқәт мүрисини көтирипла қойди.
– Ким йәнә әйнә шундақ ойлайду? – дәп сориди ари-

да Павел Виноградов.
– Маңа рухсәтмикин? – дәп сөз сориди рәисниң орун-

басари Сергей Журавлев.
Виноградов сөзсила бешини егип қойди вә Журавлев 

орнидин туруп, пәс авазда мундақ деди:
– Павел Михайлович, йолдашлар! Биздә башқа амал 
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йоқ. Биз һәрқандақ усул билән ашлиқ өткүзүшни 
тәминлишимиз керәк. Ундақ болмиса, паҗиә дегән сөз. 
Мән карван бешини пәқәт әң алий вакаләтлик билән 
тәминләпла қоймай, шундақла қизил гвардиячилар-
дин икки взвод бөлүп, қураллиқ күзәт уюштурушни 
тәклип қилимән, – деди.

Виноградов деризидин нери берип, ғичилдап турған 
үстәлгә олтардидә, мәҗлисни қандақ башлиған болса, 
шундақла чапсан авазда мундақ деди:

– Әтималим, биздә, һәқиқәттиму башқа амал йоқтәк. 
инқилапни йеңишкә болмайду, амма инқилапчилар 
ачтин өлүп кетиши мүмкин... Йәнә кимниң сөзи бар?

Абдулла Розибақиев орнидин аста туруп, қаттиқ  
авазда мундақ деди:

– Павел Михайлович, мән пәқәт мәҗлискә қатни- 
шиватқанларни монуниңдин хәвәрләндүрмәкчимән: 
қазақ авуллири билән уйғур йезилири  өзлири кәмбәғәл 
әһвалда болуватиду. Әлвәттә, айрим бай адәмләр 
бар, лекин, умумән алғанда, аһалиниң бар ашлиғи 
өзлириниң җенини аранла беқишқа йетиду.

– Биз чүшинимиз, йолдаш Розибақиев. Һазир гәп 
бай казак станицилиридики ашлиқни жиғиш тоғрилиқ 
болуватиду. Уларниң егилиги бай вә, мәлумки, улар 
ашлиқни нурғун топлавалған. Мана шу ашлиқни кон-
фескация қилиш керәк. Ваһаләнки, биз шуни унти-
мишимиз керәкки, казакларму һәрхил. Силәрниң 
һәммиңларға чүшинишлик болуш керәкки, Йәттисуда 
орунлаштурулған 2-казак полки биз тәрәпкә өткән. ик-
кинчи полкниң  казаклири асасән кәмбәғәл аилиләрдин 
ибарәт. Биринчи вә үчинчи казак полклири тоғрилиқ 
болса, улар биз әсиргә алған һәрбий атаман ионовниң 
тәрәпдарлиридур. Бизгә наһайити еһтият билән 
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һәрикәт қилиш керәк! Казаклар алаһидә, өзигә хас 
хәлиқ...

Виноградов қариливатқан мәсилини авазға селишни 
тәклип қилди вә «қарши» һечким болмиғанлиққа көзи 
йәткәндин кейин, ахирқи болуп өзи  қолини көтәрди.  

Әнди карван башлиғини бәлгүләш мәсилиси 
қаралди. Буниңда тәклип билән Сергей Журавлев сөзгә 
чиқти. Униң пикиричә, өзи узун жиллардин бери яхши 
билидиған қизил гвардиячилар ротисиниң коман-
дири, фамилияси Щукин бу мәсилиниң һөддисидин 
чиқалайдиғандәк  болди.

Бу тәклипкә һечким қарши болмиди. Пәқәт озуқ-
түлүк карвинини артиллерия вә пулеметлар билән 
күчәйтиш тоғрилиқ қарар қобул қилинди.

13 -БАП

1918-жили 12-апрельда Щукинниң команданлиғида 
Верный шәһиридин чиққан озуқ-түлүк отряди җәнубий 
казак  станицилириға қарап маңди.

Тәбиийки, Йәттису казаклири мәсилисиниң мундақ 
қоюлишиға қәтъий келишмиди вә Щукинниң отрядиға 
қаршилиқ көрсәтмәкчи болди. ишиктидә өткән 
жиғилишта үч қарар қобул қилинди.

Биринчи қарар Щукинниң карвинини узитип маңған 
отрядни йоқ қилиш үчүн вә бирләшкән күч билән Вер-
ный шәһиридики Кеңәш һакимийитини ғулитиш үчүн 
Малая станицини қошуп һесаплиғанда Верныйға йеқин 
бәш казак күчлириниң һәммисини сәпәрвәрликкә 
кәлтүрүшкә бағлиқ болди. 

иккинчи қарар Совнаркомниң қарари бойичә 
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қамаққа елинған һәрбий атаман ионовни азат 
қилишниң һаҗәтлигигә бағлиқ болди. Униң үчүн 
өзиниң атаманиға садиқ болуп қалған биринчи вә 
үчүнчи казак полклириниң вәкиллирини пайдилиниш 
көздә тутулди.

Үчинчи қарар Верный шәһиридики сепилға һуҗум 
қилишқа йеқин орунлашқан, узундин бери Кеңәш 
һакимийитигә қарши тәрғибат жүргүзиватқан 
уйғур йезилириниң аһалисини  җәлип қилишниң 
һаҗәтлигигә бағлиқ болди.

Щукинниң отряди икки казак станициға бирнәччә 
рейд қилип, 16-апрельда Талғирға йеқинлашти.

Төрт күн давамида униң отряди хелила ашлиқни 
қолға чүшәргинидин илһамлинип, Щукин әнди 
бирмунчә бошап қалди. Бу болса, униң адәмлиригә 
сәлбий тәсир йәткүзди.

Казакларниң ашлиқни бериши оңай шараитта 
әмәлгә ашурулмисиму, әйнә шу төрт күн давамида 
алаһидә тоқунушлар йүз бәрмиди.

Пәқәт бирқетимла йеши чоң йәттисулуқ казак 
һойлисиға киргән қизил гвардиячиларни қиличи 
билән уруп қайтармақ болғанда, қизилгвардиячилар 
уни тамға қиставелип, у әгәр йәнила бир қәдәм алға 
ташлиса униң барлиқ аилә әзалирини өлтүриветимиз, 
дәп қорқутуп  җим қилди.

Қизилгвардиячилар һәтта у казакниң қолидики 
қиличиниму еливалмиди. Яшанған казакниң 
көзлиридин аққан яшлирини кичик нәвриси көрүп 
қалмаслиғи үчүн болса керәк, бешини төвән саңгилитип, 
ғилапсиз қиличи билән һодуқуп турушини  көрүшниң 
өзи һәҗәплинәрликтур.

Талғирға йеқин кәлгәндә Щукин карванға дәм елиш 
үчүн тохташқа буйруқ бәрди.
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Өзи Вяткида туғулған, һазир карванниң беши-
ни башқуруп келиватқан яш жигит атни астағина 
тохтаттидә, чәт-чөрисигә көз жүгәртти. Униңға 
һәммәнәрсә қизиқ көрүнәтти. У техи, бар болғини бир 
айла илгири Верный гарнизонини күчәйтиш тәркивигә 
кәлгән еди.

Вяткида тәбиәтму, адәмләрму, һәммәнәрсә башқичә 
еди.

Йәттисуда болса, өзиниң гөзәллиги билән илиалитеғи 
уни өзигә мәптун қиливалған.

Униңға бирнәччә қетим Орал тағлирида болушқиму 
тоғра кәлди, амма тағларниң өзлиридә әмәс, 
етәклиридила болди. Уларму униң тәссәвуриға чоң 
тәсир қилған. Амма мону тағлар билән селиштуруш 
әсла мүмкин әмәс еди. Бу тағларға  худди қол йәткүзүш 
мүмкиндәкла билинәтти.

Щукин Қизил гвардиячиларниң тамақлинип, дәм 
еливелиши үчүн тохтатқан еди. У өзини узитип кетип 
барған Қизил гвардиячилар униң буйруғини тоққосақ 
билән орунлишини халатти.

Шуниң үчүн Щукинниң өзи алдираш жуқарқи 
Талғир йолиниң четидә өсиватқан дәрәққә етини 
бағлидидә, рота ашпәзи тәрәпкә маңди. Ашпәз бол-
са ахирқи һарвуларниң биригә орунлашқан еди. Щу-
кин кетип берип, униң диққити йолниң четидә қелин 
өскән чөпкә чүшти. У апрельниң өзидила ямғур шунче-
лик нурғун яғдики, әгәр майму шундақ ямғурлуқ болса, 
мону кәңликтә чөп техиму қелин өсидикәндә, дәп ой-
лиди.

Карванни узитип кетип барған Қизил гвардия-
чиларниң толиси алдирап, атлирини һарвуларға, 
дәрәққә бағлап қоюштидә, өз ара параңлашти, кү-
лүшти.
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Уларниң бәзилири, ашпәз концентратни исситқичә 
көз иливалмақчиму болди.

Башқилири болса, атларниң егәр-тоқумлирини 
тәкшүрди. Үчинчилири болса, көп өтмәй шәһәрниң 
еһтияҗиға һаҗәт болуватқан ашлиқ басидиған 
һарвуларни тәкшүрди.

Палакәтни һечким күтмигән еди, мана шу 
күтмигән чағда адәмләр қандақту-бир чүшиниксиз 
гүлдүрләшләрни аңлиди. Бирнәччә секунд карванниң 
йенида турғанларму униң немә екәнлигини 
чүшинәлмиди.

Шукин ашпәз бар һарвуниң йениға келип, униңдин 
һаҗәт нәрсиләрниң һәммисини еливәттидә, андин от 
туташтурмақ болди. У һелиқи гүлдүрләшниң немә 
екәнлигини биринчи болуп чүшәнди. 

Шу йеқиндила яққан ямғурдин кейин атларниң 
йүзлигән тақилиридин чиққан вараң-чуруң екәнлигини 
чүшәнди.

Щукин өзи бағлап қойған етиниң йениға жүгрәп ке-
тип берипла буйруқ бәрди.

У арида буйруққа һечким һаҗәтлик әмәс еди,  чүнки 
бирнәччә секунттин кейин Қизил гвардиячиларниң 
һәрбири мудапиәгә өтүш керәклигини чүшиништи. 
Ундақ болғини улар Талғир тәрәптин уттур карван 
тәрәпкә кам дегәндә йүзчә казакниң қиличлирини 
башлиридин егиз көтиришип,  атлирини жүгәртип 
келиватқинини көрүшти.

Баш һарвуларни башқуруп келиватқан яш жигит 
өзини пулеметқа атти, амма у пулеметниң қепини 
йешип, уни һуҗумға өткән казакларға қаритип 
үлгиришигила, униң бешиға дәһшәтлик бир зәрбә күч 
тәгди.
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Жигит һәтта ағриқниму сезип үлгирәлмиди. Чүнки 
бирпәйттила униң баш устихини иккигә бөлүнгән еди...

Щукинниң отряди толуғи билән йоқ қилинди. Каза-
клар һечкимни тирик қалдурмиди. Йеқин тағ тәрәпкә 
қачмақчи болғанларни қиличлири билән шәпқәтсиз 
түрдә чапти.

Қизил гвардиячилардин пәқәт төртила өзлириниң  
винтовкилиридин бир-бирдин оқ чиқиралиди. Бир ка-
зак өлтүрүлди, иккиси җараһәтләнгән. Төртинчи вин-
товкидин етилған оқ тағ тәрәпкә кәттидә, казакларниң 
биригиму тәгмиди. Шуниңға қаримастин,  пулемет-
лардин атқанларниң төрттилисинила казаклар парчә-
парчә қилип чепивәтти...

Щукинниң  карвинини толуқ тар-мар қиливәткәндин 
кейин, Верный уездики бәш җәнубий станицисиниң ка-
заклири әнди шәһәргә қарап йолға чиқти.

Развилкида улар Йеңишәрдин сабиқ болус 
Җамалдин Бушриев башлап кәлгән уйғурлар отряди 
билән қошулди.

Ара, кәтмән-гүҗәк, таяқ-тохмақ, таяқларға 
бағлавалған оғақлар билән қуралланған атмиш 
дехан өзлирила Верный шәһириниң сепилиға 
йошурунивалған Қизил гвардиячиларни тар-мар 
қиливетимиз, дәп ишәндүрүшти.

Казакларниң иккинчи қисминиң алдиға, асасән би-
ринчи казак полкидин, Александр ионовни қамақтин 
бошитиш вәзиписи қоюлған еди.

Баш штабниң полковниги Александр Михайло-
вич ионов техи 26-февральдила Һәрбий атаман болуп 
сайланған.

Ваһаләнки, 3-марттила, Верный шәһәридә 2-Йәттису 
полкиниң қоллап-қувәтлиши билән большевикларниң 



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

168

көтирилиши йүз бәргән чағда, Вақитлиқ һөкүмәтниң 
вә һәрбий округниң оргини йоқ қилинип, Һәрбий  
атаманниң өзи қамаққа елинған еди.  

Мана әнди, Верный уезда 1-полктин қалған казакларға 
сотник Бортниковниң рәһбәрлигидә өзлириниң 
атаманини қутулдуруш вәзиписи қоюлди. Чүнки 
казакларниң асасий күчи Қапал вә Лепси уездлириди-
ки большевикларға қарши қоюлған еди.

14 -БАП

Җамалдин Бушриев болуслуқ башлиғи сүпитидә 
жутдашлириниң турмуш-тирикчилигини яхшилашқа 
тиришқан. Униң һәқиқий ғәзәпләнгини, Кеңәш 
һакимийитиниң мошундақ, келипла адәмләрниң әмгәк 
тәри билән тапқан-тәргән нәрсилирини тартивелиш 
болди. 

Җамалдин, әгәр, адәм кечә-күндүз тәр төкүп ишләп 
туруп, өзини вә өзиниң аилисини бақалмайду, дегәнгә 
чүшәнмигән. «Раст, һәммисигә бай болуш несип 
болмиған, амма һәммисила өзини бақалайду», дәп 
ойлиған у.

Верный сепилиға йеқинлашқанда, Җамалдин өзиниң 
қәбилидашлири – Йеңишәр отрядиниң җәңчилиригә 
мураҗиәт қилди:

– Қериндашлар, биз, уйғурлар һәммини баш-
тин өткәздуқ, чидидуқ. Бизни өзимизниң йеримиз 
– Уйғуриядә бизниң шәпқәтсиз дүшмәнлиримиз 
беқиндурушқа тиришти. Бизниң ахирқи дәмлиригичә 
җәң қилған вә йоқ болуп кетишләрдин мөҗүзидәк 
аман қалған атилиримиз билән бовилиримиз мошу 
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йәрдә – Йәттисуда, йезилар билән шәһәрләрни вуҗутқа 
кәлтүрди. Бүгүн бизниң қан-тенимиз, адил әмгигимиз 
билән тапқан тапавитимизни йәнила тартивалмақ 
болуватиду. Дүшмәнгә өзимизниң ненимиз билән 
мүлкимизни бәрмәймиз. Кеңәшләргә беқинмаймиз!

Бу сөзләрдин кейин отряд ичидә уни қоллап-
қувәтләш авазлири аңланди.

Андин кейин топ ичидин ақ сәллә ақсақал бир бовай 
чиқти. Толиси униң Кийиквай  йезисидин болған Муса-
Дамолла екәнлигини тониди. У отряд җәңчилирини 
шәрәплик ишқа – ата-бовиларниң әнъәнилирини 
сақлашқа ақйол тилиди.

– Бизниң ишәнчимиз, бизниң әнъәнилиримиз биз-
дин әрликни, җүръәтликни тәләп  қилиду, – дәп башли-
ди Муса-Дамолла сөзини. – Биз начар қуралланғанмиз, 
дүшмән күчлүк. Амма бизниң бир артуқчилиғимиз бар. 
Биздин тартивалмақчи болуватқан – өзимизниңкини 
һимайә қиливатимиз. Уйғурлар һечқачан ятниңкигә 
дава қилмайду. Әксинчә, нурғунлири бизниң 
байлиғимизға, бизниң йеримизгә қизғиниш билән 
қарайду. Лекин һәрқетимда биз ахирғичә шәрәплик 
күрәш қилдуқ! Алла бизгә һазирму ярдәм қилғай!

Бу сөзләрдин роһланған, жуқури һиссиятқа 
толуп-ташқан қолиға немә тоғра кәлсә шуниң билән 
қуралланған вә һәрбий ишларға тамамән үгитилмигән 
аддий уйғурлар Верный шәһириниң сепилиға һуҗумға 
интилди.

Андин ярдәм бәрмәкчи болған казак-оруслар кечикип  
қалдидә, алдинқи сәптин һуҗумға өткән уйғурларни 
пулеметниң оқиға тутуп бәрди. Нурғунлири һәтта бир 
пайму  оқ чиқармай жиқилди. 

Винтовкини аз-тола билидиғанлар болса  ениқ 
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қорулға алмайла тавакәлгила атти. Асасий амма ара 
яки таяқ-тохмақлирини пулаңлитип «тәйяр гөшкила» 
айланди.

Адәмләр ахирқи пәйттә, өлүм алдида өзлирини, ба-
лилирини, ата-анилирини, сөйгәнлирини хатирисигә 
елип қаза болди.

Уларниң қазаси әмәлиятта һәм уларниң 
қериндашлириниң қазаси болди. Чүнки бу қарши ту-
руш һәмминиң, һәтта йеңи туғулған бовақларниң 
һәм һәтта техи туғулмиғанларниңму  тәғдиригә тәсир 
қилмай қойматти.

Шу пәйттә биринчи қатардикиләр пулеметниң 
оқидин жиқиливатқанда, артқа сәптики һуҗумчилар 
бир чәттин иккинчи чәткә жүгришип, алдимақчиму 
болди.

Мошуларниң һәммиси яридарларниң вақирашлири,  
өлүватқанларниң нидалири вә, шуниң билән биллә, 
һәҗәплинәрлиги, шу йәрдила қечип жүргәнләрниң 
мәслиһәтлири билән қошулуп тәңкәш жүрди.

– Һәй, Рәхимҗан, солға қач, солға!
– Пулеметни айлинип өтүңлар, топланмаңлар!
– Ят, Долқун, ят. Болмиса тегип кетиду!
Һәммигә мәлумки, бу мәслиһәтләр билән 

хаһишлар мутлақ пайдисиз, чүнки җәңдә улардин 
пайдилиналмайсәндә.

Шуниң өзидиму, адәмләргә әшу «мәслиһәтләр» 
ярдәмлишидиғандәк қилиду, өзини аман елип 
қалалмисиму, жутдашлиридин кимләрниду-
бирәсини...

Қириқ минутлардин кейин сепилни елиш мүмкин 
әмәслиги ениқ болди. Тирик қалғанлар Верный 
шәһириниң сепили өткән әсирдә өзлириниң  бовилири 
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алған  Ғулҗиға йеқин  Баяндай сепилидинму мустәһкәм 
екәнлигини чүшәнди...

Қалаймиқан һалда чекинип болсиму, уйғур 
җәңчилири шундиму сепилдин бирнәччә чақирим 
жирақ кәткәндин кейин һошиға келишти. Улар бир-
топ болушуп, аз-тола тәшкилий түрдә өлтүрүлгән 
жутдашлириниң қетип кәткән җәсәтлирини қалдуруп,  
өзлири Ғулҗа йоли билән Яркәнт тәрәпкә қарап жүрүп 
кәтти.

Хелила шалаңлишип, начарлишип чарчиған отрядқа 
йәнила шу Җамалдин Бушриев команданлиқ қилди.

Әмәлиятта отряд тосалғусиз өзлириниң Қарасу 
болуслиғидин өтүп, Қорам вә Маливай болуслуғини 
артта қалдурди. Мүмкинқәдәр кечиси меңишқа тири-
шип, Яркәнтниңму йенидин өтти вә бирнәччә күндин 
кейин аман-есән Ғулҗиғиму йетивалди. Һадуғини 
чиқирип, җараһәтлирини сақайтқандин кейин көп 
өтмәй өз маканлириға  қайтидиғиниға әмәлиятта 
отрядтә һечким гуманланматти.

Шу чағлардила Муса Дамолла өзиниң акиси иврайим 
билән биллә уйғур йезилиридә Кеңәш һакимийитигә 
қарши тәшвиқат ишлирини давамлаштурди.

Мәлум дәриҗидә муқәддәс дин исламни һимайә 
қилиш тәсирлик болди. Бирнәччә уйғур йезилиридин 
һәрхил, начар қуралланған адәмләр топлири бирли-
шип Челәккә қарап маңди.

Муқәддәс җәңгә болған чақириқлар Қапалдин казак-
орусларниң биринчи полкиниң чоң отряди ярдәмгә ке-
ливатиду, дегән ишәндүрүшләр билән жүргүзүлди.

Ваһаләнки, һечқандақ отряд болмиған. Әксинчә, 
Қизил гвардиячилар уйғур ләшкәрлирини учри-
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тип қелип, Челәккә киридиған йәрдә һәммисини 
қиривәткән.

15 -БАП

Азат Җамалдин Бушриевниң кәйнидин маңмиған. 
Путидин йеник яридар болған у Йеңишәргә йенип 
кәлгән.

Униң җараһити хелә қорулуп, бираз болсиму 
сақийип, Азат асқақлап болсиму өз алдиға маңғичә уни 
Рисаләт күтти. Азат йеза кочилирида маңидиған бол-
ди, бәзидә һәтта бағниң жирақ яқлириғиму баридиған 
болди.

Һаят течланғандәк көрүнди. Һәрһалда ениқ қариму-
қаршилиқлар әнди байқалмайдиған болди. Жутдаш-
лар большевиклар һәтта шәһәргә йеқин йезилар 
билән станициларға бериштин қорқуп, һазир Верный 
шәһиридә екәнму дейишти.

Шуниң өзидиму казак-оруслар Верный уездики аса-
сий аһалилиқ пунктларни, шундақла Малая станици-
ни назарәт қилатти. 

Һечким тавакәлчиликни халиматти, һәммисила 
вақитни утушқа тиришатти.

Ваһаләнки, һәрһалда, түрмигә һуҗум қилиш 
нәтиҗисидә азат қилинған һәрбий атаман Александр 
ионовниң рәһбәрлигидики сабиқ һакимийәтниң 
тәрәпдарлири күтүш тактикисини таллавалған бол-
са, большевиклар рәһбәрлири йүз бәргән әһвалға хелә 
җиддий вә асаслиқ қариди. 

Һәриккила тәрәп вәзийәтни өз тәрипигә қаритип 
өзгәртәлмәйдиғанлиғини чүшинәтти. Шуниңға бағлиқ 
1918-жили 24-апрельда течлиқ тоғрилиқ келишим им-
заланди.
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Шундақ болсиму, һәрикки тәрәп кичиккинә болси-
му имканийәтни – тараза бешини өз тәрипигә қаритип 
бесишқа пайдиланди.

Течлиқ келишимни имзалиған күнила Павел Ви-
ноградов башқа вақитта у һечқачан йол қоймайдиған 
ишқа йол қойди.

Өзиниң мүҗәзи бойичә Павел Виноградов қәтъий, пат-
патла һәтта җасур адәм болған. Шуниңға қаримастин, 
у һәрқачан өзиниң иш-һәрикитини сәпдашлири, һаят 
үчүн әмәс, мамат үчүн болуватқан бу күрәштә дайим 
биллә болуватқанлар билән мәслиһәтлишәтти.

Әйнә шу көтирилгән казаклар билән течлиқ бити-
мини имзалиған күни Павел Виноградов бирнәччә 
қетим большевиклар партияси Верный шәһәрлик 
комитетиниң әзалири билән өз ой-пикирлирини 
бөлүшмәкчи болди, лекин уни бу қәдәмдин немиду-
бирнәрсә тохтитип қалди.

Бирдә униңға наразилиқ пәйда болуп, шәһәрлик ко-
митет униң пикири билән келишмәйдиғандәк сезилди.

Йәнә бирдә әгәр  униң йолдашлири Павел Виногра-
дов билән келишсиму, еһтимал, Ташкәнттә иҗабий 
қарар қобул қилишниң һаҗити йоқ, дейиши мүмкин, 
дәп ойлиди.

Нәтиҗидә, йәнә бирқетим ойлинип, Павел Виногра-
дов барлиқ җавапкәрликни өз үстигә алди. 

У өзиниң әйнә шундақ иш-һәрикәтлири билән 
техи мустәһкәм әмәс битимни бузидиғанлиғини вә 
мәлум дәриҗидә пәқәт өзиниң йолдашлиринила әмәс, 
шундақла, бәлким, инқилапниң йүксәк мәхсәтлиригиму 
зәрбә йәткүзидиғанлиғини чүшинәтти.

Ваһаләнки, иккинчи тәрәптин, Павел Виноградов, 
әгәр өзи мәхсәт қилған мәсилиләр толуқ дәриҗидә һәл 
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қилинидиған болса, у чағда Кеңәш һакимийити хелә 
дәриҗидә мошу йәрдә – Йәттисуда өзиниң мәвқиәсини 
мустәһкәмләйдиғанлиғиға ишәшлик еди.

Униңдин ташқири, әгәр мәхсәтләр әмәлгә ашса, 
ташқиридин һечқандақ күч Кеңәш һакимийитиниң чи-
дамини синимаққа барматти вә у күчләр кона түзүмни 
әксигә кәлтүрүш тоғрилиқ ойлашниму узаққичә 
унтиғанму болар еди. 

Павел Виноградов өзи ялғуз Йәттису вилайитиниң 
сабиқ һәрбий губернатори, генерал-лейтенант Миха-
ил Александрович Фольбаумниң кабинетида у яқтин 
бу яққа маңди. У һазир мошу кабинетта буниңдин 
икки жил дегидәк илгири, 1916-жили августта Фольба-
ум қобул қилғандәк қарарни қобул қилидиғанлиғини 
биләлмигән еди. 

Павел Виноградов шундақла һәм икки жил илги-
ри Михаил Фольбаум охшаш наһайити йоған  яңақ 
дәриғидин ясалған үстәлни бойлап маңди һәм Фольба-
ум охшашла деризә йенида тохтиди.

Пәриқ шуниңдики, Фольбаум қарарни күндүзи 
қобул қилатти, Виноградов болса вақит-шараитқа 
бағлиқ шундақ тәғдиранә қәдәмни кәчкә йеқин башлат-
ти. Пәриқ йәнә шуниңдин ибарәтки, Фольбаум өзигә 
бәкитилгән вилайәт даирисида һәрқандақ мәсилини 
өзи һәл қилиш вакаләтлигигә егә еди. Виноградовта бол-
са, ундақ вакаләтлик болмиған. У әң муһим қарарларни 
өзиниң йолдашлири билән мәслиһәтлишиши керәк 
болған, уларниң уни қоллап-қувәтлишиму факт әмәсти. 

Қандақла болмисун, Павел Виноградов йәнә 
бирқетим ойлап,  үгинип қалған адити бойичә көзигә 
чүшүп турған чечини жуқурисиға қайрип қоюп, 
қәтъийлик билән кабинеттин чиқти.
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У биринчи қәвәткә чүшүп, корридор билән сол 
тәрәптики ахирқи ишиккә барди.

У йәрдә сәл тохтидидә, андин алақичиларниң иш 
бөлмисигә кирди.

Яш телеграфист қизға йеқин келип, Павел Виногра-
дов униңға Петроградқа төвәндики мәзмундики теле-
граммини әвәтишни буйриди:

«Петроград. Смольный. Совнарком РСФСР. Вер-
ный уезида йүз бәргән наһайити хәтәрлик вәзийәткә 
мунасивәтлик көтирилгән казак-оруслар вә уларниң 
уйғур-таранчилар охшаш шериклири билән күришиш 
үчүн алаһидә мәхсәттики отряд әвәтишиңларни ил-
тимас қилимән. Отрядни қурал-ярақ вә пулеметлар 
билән тәминлишиңларни илтимас қилимән.

 Верный советиниң рәиси Павел Виноградов»

Шу арида тиничлиқ битимини иккила тәрәп 
бузушқа тиришти. Пәриқ шуниңдинла ибарәткин, 
әгәр Павел Виноградов буни шәхсән өзи йәшкән бол-
са, казак-оруслар битимни имзалап, қурал-ярақниң 
нурғун қисимини өткүзиветип, шуниңға қаримай, үч 
күндин кейин, 27-апрельда, Тургень йезисида жиғилиш 
чақирди. Униңға «Алаш» партиясиниң, шундақла 
уйғурларниң «Миллий кеңишиниң» вәкиллири тәклип 
қилинди.

Күн тәртивигә пәқәт бирла мәсилә қоюлди: Кеңәш 
һакимийити билән қураллиқ күрәшни давамлашту-
руш.

Бу тәғдиранә мәсилини җиддий муһакимә қилиш 
нәтиҗисидә жиғилиш көпчилик аваз билән течлиқ би-
тимни сақлап туруш қарарини қобул қилди.
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1918-жили 24-апрельда қобул қилинған яришишқа 
һәриккила тәрәп риайә қилди. Ваһаләнки, у яришиш 
һәм большевикларму,  һәм казак-орусларму һәқиқәтән 
течлиққа тиришқанлиқтин әмәс. Ениғарағи, улар, 
әлвәттә, течлиқни халиған. Лекин у течлиқ уларниң 
идеологиясигә асаслинип, уларниң қаидиси бойичә 
қурулуши болуши керәк. Амма ундақ болуши мүмкин 
әмәстә. Мана шуниң үчүнму, бир-биригә қариму-
қарши күчләр ундақ вақитта течлиққа риайә қилипла, 
бир-бирини йеңиши мүмкин әмәстә.

Шу арида икки тәрәпниң һәрбири иккинчи тәрәпкә 
нисбәтән иғвагәрлик жүргүзүшни давамлаштурди. 
Мундақ иш-һәрикәтләр униңсизму аран-аран моҗут бо-
луп турған вәзийәтни техиму хану-вәйран қиливәтти...

16 -БАП

1918-жили 24-апрельда түзүлгән келиш-сөзгә ик-
кила тәрәп риайә қилди. Ваһаләнки, у келишимниң 
сақлиниши – һәм большевикларму, һәм казак-
орусларниңму һәқиқәтән течлиққа интилишидин әмәс 
еди.

Ениғариғи, улар, әлвәттә, течлиқни халиған, амма 
уларниң идеологиясигә асасланған, уларниң қаидиси 
бойичә түзүлгән течлиқ болуш керәк еди.

Амма бу мүмкин әмәс болған, шуниң үчүнму 
қариму-қарши күчләрниң икки тәрипи шу дәвирдә 
бир-бириниң үстидин ғалип чиқиш мүмкин әмәслиги 
сәвәвидин течлиқ тәрәпдари болуп турған.

Шу арида икки тәрәпниң һәр бири иккинчи тәрәпкә 
қарши иғваларни жүргүзүп турди. мундақ һәрикәт бол-
са униңсизму еғир вәзийәтни техиму еғирлаштурмақта 
еди.
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Елиәкбәр Розибақиев Қорам йезисиға қарап йолға 
чиқти. Етини чаптурмисиму, һәрһалда тохтатмай 
меңип, егәрдә мәккәм олтирип, чоңқур хиялға чөмди.

У қариму-қаршилиқ моҗут болуп турған бүгүнки 
әнсизчилик вақитлирини ойлиди. Йеңи Кеңәш 
һакимийити тәрғибатчилиқ митингилирини уюшту-
руп, Йәттисуда мустәһкәмлинишкә тиришти. 

Шу вақитниң өзидила вақитлиқ һөкүмәтниң, һәтта 
царизмниң мәнпийәтлирини һимайә қиливатқан кона 
һакимийәт җан талишип дегидәк қарши турди.

Елиәкбәрниң бу ойлиридин, һәтта май айлири бол-
симу, соғда қалғандәк, бәдини шүркинип кәтти. У чәт-
чөрисигә қарап қоюп, әриксизла силкинип қойди.

Ғулҗа йоли қаяққиду упуқа қарап жиптәк созулған. 
Вақит саат алтә болуп қалған мәзгил, күн патқичә 
Елиәкбәр Қорамға йетивелишни көздә тутқан.

Йолниң иккила тәрипидә ләйлиқазақ гүллири қелин 
ечилған. Елиәкбәр әгәр Ғулҗа йолиниң диққәткә сазавәр 
йоллири тоғрилиқ гәп болса, у йол мошу гүлзарлиғи 
арқилиқ мәшһурдур, дәп ойлиди. Аддий ләйлиқазақ 
гүллири көзләрни хошал қилатти, амма Елиәкбәрни 
техиму хиялға чөмүшкә мәҗбур қилди.

Елиәкбәр етини иштикләтмәк болдию, амма йәнила 
у ойидин кәчти. Лекин ат егисиниң кәйпиятидики 
өзгиришләрни сәздиму яки өзичила иштиклимәк бол-
диму, һәрһалда қәдәмләп бесиштин ойнақлақлап 
меңишқа өтти. Лекин Елиәкбәр атқа әрик бәрмәй, тиз-
гинни бираз тартип қоюп, атни илгәрки меңишиға 
чүшәрди.

Елиәкбәрни хатириләр өз илкигә йәнә алди. У өзиниң 
қериндашлири һәққидә ойлиди.

Көпни көргән Розибақиниң бәш оғли бир-биригә 
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охшиматти. Раст, уларни әвлатлириға  хас болған икки 
хусусийәт бирләштүргән.

Биринчи хусусийәт шуки, улар «билим» дегән 
чүшәнчини һәрхил көз алдиға кәлтүрсиму, һәммә 
қериндашлар шу билимгә интилатти.

Қериндаш бирләштүргән иккинчи хусусийәт, 
уларниң мулаһизә қилиштики, өзлириниң нуқтәий 
нәзәрини қоғдаштики қәтъийлигидур. Ейтмақчи, бу 
хусусийәт уларниң балилириниң нурғуниға өткән.

Елиәкбәр өзиниң қериндашлирини хатириләветип, 
бирдәмдила өзи музлаватқанлиғини сәзди...

Розибақиниң оғуллириниң чоңи Әхмәт, узун жил-
лар давамида Йеңишәрдә вә Кийиквайда яшиған. У бу 
йезиларда кона усулдики мәктәпләрдә муәллим болуп 
ишлиди. Әхмәт Кийиквайда яшиған чағда униң оғли 
Абдулла туғулди. 

Елиәкбәр Абдуллиниң әмәлиятта Кийиквайда 
әмәс, Таштиқарида туғулғанлиғини әсләп күлүмсирәп 
қойди. Ваһаләнки, бу тоғрилиқ пәқәт йеқин уруқ-
туққанлирила биләтти.

Мәсилә шуниңдин ибарәтки, Әхмәтниң аяли 
һамилдарлиқниң ахирқи ейида Таштиқариға өзиниң 
йеқин туққининиң өйигә барған. Тәғдир шуниңға 
буйриғанки, Таштиқарида у оғул  туққан. Ваһаләнки, 
аилисиниң Кийиквайда яшаватқиниға бағлиқ, Абдулла 
мошу йезида туғулған, дәп һесаплиниду...

Абдулла Розибақиевниң дадиси диний әрбап 
болған. У диндарларниң чоң һөрмитигә егә болған 
вә 1916-жилғичә Верный шәһиридики мечитларниң 
биридә имам болған. Әхмәт Ғулҗиға кәткәндиму у 
йәрдә һеч гумансиз өзиниң диний паалийитини давам-
лаштурди.
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Елиәкбәр өзиниң иккинчи акиси Һидайәтни ядиға 
алди. У Әхмәткә мутлақ охшиматти. Барлиқ күч-
ғәйритини мәрипәткә, миллий мәдәнийәт билән 
сәнъәткә сәрип қилған Һидайәт диндин жирақ болған. 

Елиәкбәрниң өзи өзиниң дуниятонушида қандақту 
Әхмәт билән Һидайәтниң оттуриси болған. У 
өзиниң қериндашлирини наһайтити яхши көрәтти, 
һөрмәтләтти. Шундиму Һидайәткә майил еди.

Бу майиллиқ Елиәкбәр,  у буниңдин бирнәччә жил 
илгири или йезисида қазақ балилириға  муәллим бо-
луп ишләватқан чағда, тәссадипи Павел Виноградов 
билән тонушқандин кейин пәйда болған.

Виноградов билән болған узун жиллиқ достлуқ 
Елиәкбәргә һәтта чоң кишиләр үчүн рус тили курсини 
ечишқа түрткә болди...

Қорамға айлинидиған йәргә кәлгәндә Елиәкбәр ту-
рупла немишкидур униңға қериндащлири тоғрилиқ 
хатириләр хиял бесип кәткинини ойлап қалди. 
У артуқчә һиссиятчан әмәс еди, лекин, шундиму, 
қериндашлириниң әйнә шундақ һәрхил болушиға 
қаримастин, уларни яхши көридиғанлиғини өз-өзигә 
етирап қилди...

Елиәкбәр йеңи һакимийәт тәрәпдари болуп бирнәччә 
ай давамида уйғур йезилирида әйнә шу һакимийәтниң 
маһийитини чүшәндүрүп тәшвиқат ишлирини 
жүргүзди. Мана һазирму у Павел Виноградовниң 
бирнәччә ай илгири ейтқан илтимасини орунлашни 
давамлаштуруш үчүн маңған еди.

Елиәкбәр большевик болмиған, лекин у наһайити 
атақлиқ вә һөрмәтлик адәм болған. Нәқ шуниң үчүнму 
Павел Виноградов келишиш вақтида партиядә йоқ 
адәм, униң үстигә шунчелик атақлиқ болған у нурғун 
ишларни қилиши мүмкин, дәп униңға ишәнгән.
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Павел Виноградов Елиәкбәрниң күч чиқириши 
арқисида нурғунлиған уйғурлар Ақларниң топидин ке-
тип большевиклар топиға қошулиду, дәп ишәнгән.

Ваһаләнки, Елиәкбәргә Қорамға йетиш несип болми-
ди. У техи йеңила Кийиквайдин өткәндә байлар, «Мил-
лий кеңәшниң» әзалири уни өлтүрмәкчи болған. Улар 
буниңда икки мәхсәтни көздә тутқан:

Биринчидин, Кеңәш һакимийити үчүн тәшвиқат 
жүргүзиватқан, нурғунлиған адәмләр тиңшайдиған, 
нәтиҗидә хәлиқ арисида атиғи чиққан адәмни йоқ 
қилиш. 

иккинчидин, кичик дадиси болған Елиәкбәрни 
өлтүрүш арқилиқ Абдулла Розибақиевқа зәрбә бериш-
тин ибарәттур.

Елиәкбәр Қорамға айлинидиған йәргә кәлгәндә 
уни икки атлиқ адәм күтүп туратти. Бири Сәпәр. У 
Елиәкбәрниң яхши тонуши болған.

– Елиәкбәр, дәрһал кәйниңгә қайт. Биз сени 
күтиватқинимизға икки саатәк болди, – деди Сәпәр 
Елиәкбәр айланмиға йетип келиши биләнла.

– Немә болуп қалди?
– Сени күтиватиду. Қорамға бүгүн әтигәндила 

жигирмичә адәм йетип кәлгән. Уларниң арисида каза-
кларму бар. Лекин уларниң толиси бизниңкиләрдин. 
Сени сорашти. Савутахун, адәттикидәк, уларни 
келиштүрүшкә тиришти. Саат иккиләрдә қандақту-бир 
жигит йетип келип, сениң Қорамға кетиватқиниңни 
хәвәрлиди. Йәни, нәқ әшуларниң чаңгилиғила.

– Әнди мән нәгә беришим керәк? Бәлким, Челәккиду?
– Яқ, һазир әң бехәтәрлик җай – Йеңишәр.
– Хоп, әскәрткиниңларға рәхмәт.
Елиәкбәр етини айландуруп, бу қетим униң 

меңишини өзичә қоюп бәрди.
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Тизгинниң бошиғанлиғини сәзгән ат бирдинла 
йорғутушқа өтти. Уттур Ғулҗа йолиға орунлашқан Ла-
вар вә Қаратуруқтин өтүп, Елиәкбәр йолдин чәттәрәк 
орунлашқан Кийиквайға кирмәстинла икки саатлар-
дин кейин Йеңишәргә һерип кәлди.

Қараңғу чүшкән мәзгил. Елиәкбәр һечкимниң көзигә 
челиқмас үчүн йезиға йеқин кәлгәндә етини астилатти.

Күтмигән йәрдин, Йеңишәрдин бирқанчә чақирим 
нери җайлашқан вә, асасән, рус көчмәнлири яшайдиған  
Александровка йезисидин биртоп атлиқлар йетип 
кәлди.

– Сән кимсән? – сориди уларниң бири  хехириған 
авазда.

– Өзәңлар кимсиләр? – дәп җавап бәрди Елиәкбәр 
атлиқларниң үзлиригә қарап.

У һечкимни тонумиди. Байқиғини – уларниң ариси-
да һәм казак-оруслар, һәм уйғурлар бар болған. 

Шу арида қиммәт баһалиқ йеник чапан кийгән, 
яшанған бир атлиқ йеқин келип:

– Мону биз издәп жүргәнниң өзиғу! – дәп вақириди.
Елиәкбәр етиниң бешини Ғулҗа йолиға қарап 

буридидә, атни қаттиқ бир қамчилиди. У қечип 
қутилимән, дәп ойлиди, чүнки униң астидики ат яхши, 
жүгрүк еди.

У қечип қутулушқа аз-аз қалғанда, бирдинла бир 
пай оқ етилди. Мүрисидин җараһәтләнгән Елиәкбәр 
һалсизлинип, йәргә жиқилди.

У қандақту-бир кона, сүйи тартилип кәткән қудуқниң 
йенида көзини ачти. Әтрапида һелиқи бирнәччә адәм 
туратти. Улар пәс авазда немиду-бир немиләр хусуси-
да талашмақта.

Ақивәтән, уларниң бири Елиәкбәргә йеқин келип, 
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униң көзлиригә ғәзәплинип бир қаридидә, қосиғиға 
бир пай оқ атти. Елиәкбәр һалидин кетиветип, не-
мишкиду, йәнила өзиниң қериндашлирини көз алдиға 
кәлтүрди...

Техи җан үзүп болмиған Елиәкбәрни җаллатлар 
қудуққа ташлаветип, өзлиригә ишәшлик болуш үчүн 
қудуққа йоған-йоған бирнәччә ташни ташлавәтти.

17 -БАП

Ғулҗа йолиниң бойиға җайлашқан уйғур йезилириға 
Елиәкбәрниң өлүми тоғрилиқ хәвәр әмәлиятта 
дәрһалла тарқалди.

Әтиси әтигәнлиги йә қатилларниң өзлири 
билиндүрүп қойди яки Йеңишәрниң  йәрлик аһалидин 
кимду-бири тәсадипи гувакар болуп қалди, иш қилип, 
адәмләр кечиси йүз бәргән паҗиә тоғрилиқ музакирә 
қилишти.  Мәтрози әтигәндин башлапла, адәттикидәк, 
аялиға котулдашқа башлиғанда, кимду-бири деризини 
чәкти.

Мәрийәм ериниң тәнилирини тиңшиғач һәм 
әткәнчай тәйярлавататтидә, у бир қолида туз, иккинчи 
қолида чөмүч тутқан һалда дәрһал деризигә барди. У 
деризидин ақбаш хошнисини көрүп ериға пәс авазда:

– Хошнимиз, Әсәдулла ақбаш, – деди.
Мәтрози, адәттикидәк аялини тиллимидидә, 

унчуқмай орнидин туруп һойлиға чиқти. У Әсәдулла 
ақбашниң әрзимәс нәрсиләр билән кәлмәйдиғанлиғини 
биләтти.

Мәтрози кәйнидин ишикни йепип үлгәрмәстинла, 
Әсәдулла ақбаш һаяҗанланған һалда:
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– Аңлидиңму, хошна? Елиәкбәрни өлтүрүветипту! – 
деди.

– Қачан? – күтүлмигән вақиәдин қаттиқ вақириди 
Мәтрози, – Қәйәрдә?

– Мәсилә шуниңдики, мошу йәрдә, йеқинла йәрдә 
қудуққа ташлаветипту.

Мәтрози әтраптики уйғур йезилири турғунлириниң 
нурғунлири охшаш  Елиәкбәрни биләтти һәм 
һөрмәтләтти. Чүнки Елиәкбәр ойлап иш қилидиған, 
әдәплик адәмдидә. У нурғунлиған йезиларда муәллим 
болуп ишлигән, балиларға, шундақла чоңларғиму 
өзлириниң билимини ашуришиға дайим диққәт 
бөләтти. Елиәкбәрниң инсанпәрвәрлик сүпәтлириму 
Мәтрозиға яқатти. У һечқачан қизиққанлиқ қилматти 
вә һәрқандақ талаш мәсилини адаләтлик йол билән 
қилишқа тиришатти.

Мәтрози бирдинла ойлинип қалди. Лекин униң 
Елиәкбәр тоғрилиқ хатирилирини Әсәдулла ақбаш 
бөлүвәтти.

– Тиңшиғина, хошна. Бир немә қилиш керәк!
– Қандақ мәнада? Сән немини көздә тутмақчисән?
– Қандақ мәнада дегиниң немиси? Сән немә, 

чүшәнмәмсән, немә болғанлиғини? Бу қатиллиқниң 
ақивети  дәһшәткә апиридиғу!

– Уни мән чүшинимән, лекин биз иккимизниң 
әйивимиз немә:

– Сән мени   һәйран қалдуриватисән! – дәп вақириди 
Әсәдулла ақбаш. – Сән Елиәкбәр Розибақиевни 
өлтүривәткәнлигини чүшинәмсән яки чүшәнмәмсән! 
Уни бизниң йезимизниң йенидила өлтүрүветипту!

Пәқәт әндила, мону сөзләрдин кейинла, Мәтрози 
һәммини чүшәнди. У паҗиә йүз бәргәнлигини 
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чүшәнди. Вә бу бир адәмниңла паҗиәси әмәс еди. Йәни, 
әлвәттә, бу бир адәмниң – Елиәкбәр Розибақиевниң 
паҗиәси. Амма, униңла әмәс. Бу уйғурларниң новәттики 
паҗиәсиғу...

Әсәдулла ақбаш башқиларниң ичидикини 
биләлмәтти. Шуниң үчүн у өзиниң алдида турған бәәйни 
кичик балидәк, чоң кишигә һәммини чүшәндүрүшни 
һаҗәт, дәп һесаплиди.

– Сән қандақларчә чүшәнмәйсән, – дәп терикип 
сөзләп кәтти Әсәдулла ақбаш. Елиәкбәр Розибақиев 
атақлиқ шәхс. У жуқури лавазимларға егә әмәс, лекин 
хәлиқ уни яхши көриду. Сән униң қатилини издәйдиған 
адәм тепилмайду, дәмсән?!

Әсәдулла ақбаш течланди, вә Мәтрози, униңға һеч 
җавап бәрмәстинла, ичидә хошнисиниң һәқлиғини 
етирап қилди. У Елиәкбәр Розибақиевниң өлтүрүлиши 
қанчелик дәһшәтлик ақивәтләргә әкилидиғанлиғи 
һәққидә чоңқур ойлинип қалди.

Әсәдулла ақбаш кәткәндин кейин Мәтрози жүгрәп 
дегидәк өйигә кирди. Һәйран қалған Мәрийәмгиму 
қаримай, у бешиға күндики кона дописини кийдидә, 
чоң-чоң қәдәм ташлап Азатниң өйигә йол тутти.

Өйигә киргән дадисини көрүп, Рисаләт әнсирәп 
кәтти. Дадиси уларниң өйигә, униң үстигә әтигәндила, 
аз келәтти.

Азат өйниң кәйнидә, бағда. Рисаләт әткәнчай 
тәйярлап, униң чақиришини күтивататти. Шу арида 
Мәтрози қизиниң пешанисидин сөйүп қоюп, Азатни 
сориди. Күйоғлиниң бағда екәнлигини билип, Мәтрози 
шу яққа алдириди.

Мәтрозини көрүпла Азат өзи җараһәтләнгән пу-
тини созуп олтарған кичиккинә үстәлдин турди. 
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Һазир җараһәт хелила сақийип қалған, Азат путиниң 
ағришиниму сәзмәйду. У аз-тола токулисиму, өзини 
толуқ сағлам сезәтти.

Немә боп қалди, дада? – дәп, мүмкинқәдәр өзини 
хатирҗәм тутушқа тиришип, сориди Азат, Мәтрози 
билән саламлашқандин кейин.

Мәтрози Азатниң салимини қобул қилип, андин 
гәпни узунға созмайла:

– Азат, балам, силәр кетишиңлар керәк. Чапсанарақ 
вә жирағарақ бир йәргә, – деди.

– Қандақ кетиш керәк, дада? Немишкә?
– Сәвәви, әгәр силәр кәтмисаңлар, сенима, 

Рисаләтнима улар йоқ киливетиши мүмкин!
– Немә сәвәптин, дада? Һазир келишимғу? Һәм 

маңа мәлум болушичә, иккила тәрәп келишимниң 
сақлинишиға мәнпийәтдар.

– Шундақ вақиә йүз бәрдики, һазирдин башлап ке-
лишимни сақлалмайду. Шундақ...

Мәтрози немә вақиә йүз бәргәнлигини ейтмақчи бо-
ливеди, лекин мошу пәйттә Рисаләт пәйда болуп қалди. 

– Дада, өйгә кириңлар, әткәнчай ичиңлар, иссиқ нан-
му бар, – деди у.

Мәтрози рази әмәстәк җим болди. Әгәр мошу сөзләр 
Мәрийәмниң ағзидин чиққан болса, Мәтрози шундақ 
ваң-чуң көтирәр едики, қулақларни бәкитишкә тоғра 
келәтти. 

Ваһаләнки, өзиниң наразилиғини өзиниң җим бо-
луши билән ипадилигән болсиму, Рисаләткә һеч гәп 
қилмиди.

– Растла, дада, өйгә кирәйли, өйдә параңлишайли, – 
деди Азат, өзиму Мәтрозиниң сөзлиридин әнсиригәндәк 
қилип.

Улар өйгә киришти. Биринчи бөлмидә җоза қоюлған 
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еди. Җозида бирқанчә тонур нени. Мәтрози төргә 
чиққандин кейин улар дуа қилишти.

Рисаләт кичиккинә ашханиға чиқип, йеңи тәрхәмәк 
вә помидордин тәйярланған икки тәхсә сәй әкирди.

Андин кейин йәнила чиқип, қаймақлиқ әткәнчай 
әкирди.

Пүткүл чай ичилиш давамида Мәтрози биреғизму 
сөз қилмиди. У җозиниң оттурисида бешини төвән 
қилип олтирип, бәзән-бәзән қизиға қарап қоятти.

– Немә болди, дада? – сориди ахири Рисаләт тақити 
тақ болуп. 

 Җавап болмиғандики у йәнила дадисидин:
– Апам аман-есәнму? – сориди. У мундақ дәп 

соримиғанму болар еди. Чүнки у аписини күнигә 
үч-төрт қетим көрүп туратти. Ундақ болғини улар 
бир мәлидә, бир-биридин анчиму жирақ әмәс йәрдә 
тураттидә.

Рисаләт аписи тоғрилиқ сориғандин кейинла 
Мәтрози уни кимду-бири биқиниға учлуқ бирнәрсини  
санчивалғандәк, сәскинип кәтти.

– Мән тамамән унтуп қаптимән, қизим. Апаң сени 
кирсун, дегәнди, – деди.

Рисаләт дадисиниң бирнәрсини очуқ 
ейталмайватқинини сәздидә, дадисиға вә ериға 
әткәнчайдин қошумчилап қуйдидә, пәртуғини йе-
шип қоюп, дадисиға қариди вә ишикни қаттиқ йепип, 
аписиниң йениға кәтти.

Қизи йеңидин өйдин чиқиши биләнла Мәтрози 
сөзләп кәтти.

– Силәр Рисаләт иккиңлар Яркәнткә кетишиңлар 
керәк. Бәлким, униңдинму жирақ кетишиңлар керәктур. 
Ғулҗиға! Һә, нәқ Ғулҗиға!

– Немишкә, дада?
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– Ундақ болғини мошу кечиси Елиәкбәрни 
өлтүриветипту. Абдуллиниң кичик дадисини. 
Нурғунлири һөрмәтләйдиған адәмни. Бизниң йезиниң 
йенидила. Әнди келишим – тамам. Саңа охшаш 
болусниң кәйнидин жүгрәп ахмақлиқ қилғанларға 
қечиштин башқа чарә йоқ әнди.

– Амма биз мөкүп жүрүп иш қилмидуққу. Биз очуқ 
җәңгә чиқтуққу. Сиз билсизғу, дада. Униң үстигә биз-
дин нурғун адәмләр қурбан болди. 

– Кимниң қурбан болғанлиғини, болус Җамалдин 
охшаш кимниң қечип кәткәнлигини тәкшүрәватқан 
һечким йоқ. Бүгүнла йолға чиқишиңлар керәк.

– Силәрчу? Кетиш керәк болса, һәммимизла кетәйли!
– Яқ, мән Верный сепилиға һуҗумиға қатнашмиған. 

Биз апаң иккимиз вә кичик балилар билән қалимиз. 
Һәр еһтималда хошна йезиға кетимән. Таштиқариғиму, 
Тәшкәнсазғиму. Уларға қорқунучлуқ һечнәрсә йоқ. Улар 
өзимизниңкиләр. Йеңишәрликләр казак-орусларға 
әгишип кәтмәтти. 

Азат бирнемиләрни ейтмақчи болуведи, амма 
Мәтрози униң көзигә шундақ бир қариведи, Азатниң 
наразилиғи пайдисиздәк сезилди.

Шу күнила ахшими Азат өзиниң һарвуси 
болмиғанлиқтин, қейнатиси бәргән һарвуға өзиниң 
етини қоштидә, Ғулҗа йоли билән Яркәнт тәрәпкә 
қарап йолға чиқти.

Йеңишәрдин чиқип кетип берип, Азат Яркәнттә тох-
тимай, Ғулҗиға йетивелиш тоғрилиқ қәтъий қарар 
қилди.

Шу күнила Йеңишәрдин шу йөнилишкә қарап он 
сәккиз һарву чиққан...
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18 -БАП

Алтә йүз қиличлиқ атлиқ қизил гвардиячи 
җазалиғучи отряд 1918-жили апрельниң иллиқ ах-
шими Ташкәнттин чиқип бирхил йорутуп, Йәттису 
йөнилишигә қарап йолға чиқти.

Миң чақиримдин ошуқ йолни бесип өтүш керәк 
еди. Алаһидә тапшуруққа бағлиқ отряд биринчи раз-
ряд бойичә җабдуқланған. У «Максим» маркилиқ пу-
лемет билән тәминләнгән, һәрбир қизил гвардиячидә 
йеп-йеңи винтовкилар. Отрядта һәтта артилериялиқ 
қуралму болған.

Пәқәт кечисила меңиши қарар қилинған. Чүнки, 
пәқәт шундақ қилғандила қайнақ һава һараритидин 
қутулуш мүмкин. Униңдин ташқири, отряд маңидиған 
йол бойида яшайдиған аһалиниң алдин-ала артуқ  
ғудуңшишлиридин пәқәт йошурун меңиш арқилиқла 
нери болуш мүмкин, дәп һесапланди.

Отряд командири – чаққан, қириқүч яшлиқ Егор Му-
раев өзиниң келишкән ала арғимиғида тизгинни сәл 
тартип-тартип қоятти. У Түркстан Җумһурийитиниң 
һәрбий комиссариниң кабинетида болған түнүгүнки 
параңни хатирисигә елип, ойлинип қалди. Униңға па-
кетни тапшуруветип, Константин Осипов қаттиқ түрдә 
мундақ дегән:

– иш наһайити муһим вә кейингә қалдурушқа бол-
майду. Йәттисуға ярдәм әвәтиш тоғрилиқ мувапиқ 
буйруқни биз Смольныйдин алдуқ. Сизгә вә сизниң 
отрядиңизға нурғун нәрсә бағлиқ. Биз сизниң 
инқилавий аң-сәвийәңизгә ишинимиз. Сиз өзиңизму 
һәммә нәрсини чүшинисиз...
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Егор һәқиқәттиму һәммини чүшинәтти. Униң 
команданлиғидики қизил гвардиячилар бирнәччә қетим 
күчләр тәңпуңлуғиниң әйнә шундақ назук вақитлирида 
нурғун нәрсиләрни вәзийәт, әһвалларни өзгәртивәткән 
талай тапшуруқларни мувапәқийәтлик орунлиған 
еди. Әлвәттә, чиқимму болған. Униң йеқин достлири-
дин, пикирдашлиридин нурғунлири қурбан болди, 
башқилири җараһәтләнди, мәйип болди, қийналди, 
амма өзлириниң  пәризлирини орунлиғанлиғиға бир 
секундму ечинмиди. 

Мураев бешини етиниң һөл яйлисидин көтирип 
қариди. Сәл кәйнидә Михаил Талов, униң  кәйнидә Ва-
силий Чуплый, Степан Заводилов атлирини йорутуп 
келивататти. Уларниң нерисидикиләрни у көрмиди. 
Лекин отрядтикиләрниң һәммисиниң дегидәк исим-
лирини хаталашмай аталатти. Униңсизму болмайдудә, 
улар талай қетим өлүмниң көзигә биллә қариғанғу, та-
лай қетим бир-бирини қутулдурғанғу. Шуниң үчүнму 
улар худди бир қериндашлардәк, бир-бириниң яр-
йөләкчилигин сезәтти. 

Егорниң көз қаришини сәзгән Михаил:
– Немә болуп қалди, командир? Қаттиқ ойлинип 

кәтмидуқма? – сориди.
– Яқ, пәйти кәлдидә. Лекин өткүлләр худди 

келишивалғандәк! Умумән, графикқа қәтъий риайә 
қилғин. Алдираш керәк, амма һәддидин артуқ 
алдирашқиму болмайду. 

– Бизни күтиватиду, дәп ойламсән?
– Бәлким һәм күтмәйдиғанду, лекин өзәңгә ишинип 

кетишниңму һаҗити йоқ. Бу оңайла мәсилә әмәс. 
Егор Мураев Осиповниң ақйол тиләп ейтқан 

сөзлирини есиға алди: «Наһайити еһтиятлиқ, байқап 
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һәрикәт қилиңлар, һәм шундақла ахириғичә қаттиқ 
һәрикәт қилиңлар!», дегән еди у.

Михаил теч болуп қалди. Мураевниң өзиму тиз-
гинни аста тартип қоюп, буйруқни башқа муһакимә 
қилишни  халимайдиғанлиғини билдүрди. Униң ети 
аста меңишқа киришти. Пәйдин-пәй пүткүл отряд 
меңишни астилатти. 

Егор Мураев яхши командир болған еди. У буйруқни 
муһакимә қилматти, әксичә уни әң аз чиқим билән 
мүмкинқәдәр яхши орунлашқа тиришатти. Мана 
һазирму у һәммини алдин-ала нәзәрдә тутуш мүмкин 
болмайдиғанлиғини чүшәнсиму, нәзәрдә тутушқа ти-
ришатти.

Униң мүҗәзидики бу хусусийәт – өзиниң иш-
һәрикитини тәпсилий ойлаштуруш, Егорға униң 
балилиқ чағлиридила бойиға сиңгән. 

Паравозниң машинисти болған атисидин әтигән 
айрилған. Атиси қотур ағриғидин тосаттин ва-
пат болған чағда,  Егор техи он яштила еди. У әнди 
һәммини өз үстигә елишқа үгәнди. Раст, чоңдадиси – 
анисиниң иккитуққан акисиниң ярдими билән Егорға 
һәрбий хизмәткә орунлишиш мүмкин болған. Амма бу 
йәрдиму толарақ өзиниң тиришчанлиғи нәтиҗисидә 
нурғун нәрсиләрни қолға кәлтүргән.

Революция миллионлиған адәмләргә охшаш Егорниң 
һаятиниму қәтъий өзгәртти.

Егор революцияни бирдинла һәм толуғи билән қобул 
қилмиди. Униңға эсерларниң идеяси яқатти. Шуниң 
үчүн у большевиклар партиясигә әмәс, социалист-
революционерлар партиясигә кирди. 

Көп өтмәстинла Егор большевиклар билән тәң 
такалишишниң һаҗити йоқлиғини, әң яхшиси өзини 
инқилавий мәйданда көрситишни чүшәнди.
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У һәрбий мутәхәссислик хизмитини сәмимий дегидәк 
тәклип қилди. Һәрһалда униңға, униң билимигә еһтияҗ 
болғанлиқтин, хелә үстиртин болсиму тәкшүрәп, 
йеңидин вуҗутқа кәлгән Қизил гвардияниң кичик ко-
мандирлар тәркивигә қобул қилинди.

Егор нурғунлиған җәңләргә қатнишип, өзиниң 
жүръәтлигини вә, әң муһими, ойлинип иш тутуш-
ни билидиған командир екәнлигини көрсәтти. Униң 
мупәссәллиги, пухта ойлиши вә чоңқур тәһлил қилип, 
андин тавакәлчиликкә бериши нәтиҗисидә йеңи 
һакимийәт вақтида у өзини әң яхши тәрәплиридин 
көрситәлиди. Яхши тәрәплири дегәндә команданлиқниң  
униңға алаһидә даваси болмиди. Буйруқларни Егор 
ениқ вә һечиккиләнмәстин, тәшвишлик вақитниң 
тәләплиригә мувапиқ орунлиди. 

Мана һазирму  буйруқни алғандин кейин, у аз чиқим 
билән вә әң қисқа қәрәлдә толуғи билән иҗра қилиш 
тоғрилиқ ойлиди. 

Шуниң билән биллә, Егор Мураев у буйруқни әмәлгә 
ашуруш оңай әмәс екәнлигиниму чүшинәтти.

Буйруқта ениқ қилип мундақ дейилгән: «Йәттисуда 
наһайити хәтәрлик вәзийәтниң пәйда болуши, Верный 
уезди казақ-оруслириниң қозғилиңи вә қозғилаңни 
уйғур-таранчилириниң актив қоллап-қувәтлишигә 
бағлиқ Е. Мураевниң команданлиғидики алаһидә 
бәлгүләнгән вәзипиләрни әмәлгә ашуруш отрядигә 
буйруқ қилинди:

1. Верный уезди территориясидики казак-оруслар 
тәшкилиниң қозғилиңини бастуруш.

2. Казак-оруслириниң қозғилиңини актив қоллап-
қувәтләватқан уйғур-таранчиларниң һәммисини йоқ 
қилиш.
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3. Ақлар тәрипидин қоллап-қувәтлиниватқан 
Ғулҗидики сабиқ падиша әмәлдарлири иғва қилиши 
билән чегаридаш или өлкисиниң уйғур аһалисини 
тоқунушқа җәлип қилишқа йол қоюлмисун.

Егор Мураев Түркстан Җумһурийитиниң һәрбий 
комиссарини наһайити яхши биләтти. Жигирмә икки 
йешидила Константин Павлович Осипов 1918-жили 
февральда, йәни икки ай илгири, Мухаметжан Ты-
нышбаев вә Мустафа Шоқай башлиған Қоқәнт ав-
тономиясини тар-мар қилиш җәңлиридә алаһидә 
көзгә чүшкәнлиги нәтиҗисидә әйнә шундақ жуқури 
лавазимға қоли йәткән. Униңдин көп өтмәйла у Оси-
пов, Сәмәрқәнт йенида полковник Зайцевниң казак-
оруслири қозғилиңини чоң қаттилиқ билән бастурған.

Шундақла, Константин Осипов Егор Мураев охшаш 
большевик болмиған, у солчил эсер болған.

Әнди Егор Мураев Константин Осипов охшаш йо-
шурун «Түркстан һәрбий тәшкилатиниң» әзаси болған. 
Бу тәшкилат Түркстан Җумһурийитиниң больше-
вик рәһбәрлигигә қарши исиян уюштурмақчи болған 
сабиқ падиша офицерлирини, эсерларни вә кадетлар-
ни бирләштүргән. 

Константин Осипов очуқ ейтмиған болсиму, 
Егор Мураев җазалаш отряди рейдиниң әң муһим 
мәхсәтлириниң бири нәқ Йәттису большевиклиқ 
рәһбәрлигиниң абройини йоқитиш екәнлигини идри-
ги билән сәзгән. 

Осиповниң йошурун ойи бойичә Йәттису уйғур 
аһалисини шәпқәтсиз бесиш арқилиқ, большевикларға 
қарши қаритилған аммивий наразилиқни пәйда қилиш 
еди...

Биринчи өткүл мәзгилидила Егор отрядниң 

Иккинчи қисим                                                         Қарши туруш



командилиқ тәркивини жиғди вә җазалаш 
операциясиниң планиниң муһакимисини өткүзди. 

Йолдин бирнәччә қәдәм нери даланиң өзидила 
йейилған Йәттисуниң йоған хәритиси қизил 
дүкләкләргә толған еди.

– Монулар уйғур-таранчилар җайлашқан пункт-
лар. Бизгә берилгән буйруқта нәқ мана мошулар йоқ 
қилиниши керәк, дәп ениқ ейтилған. 

– Бизниң вәзипимизни йениклитидиған нәрсә – 
уйғур йезилири әмәлиятта бирхил. Униң үстигә у йези-
лар Ғулҗа йоли бойидила, жиғинчақлиқ, – дәп қошуп 
қойди Михаил Талов.

– Верныйниң уйғурлиричу? Уларни немә қилиш 
керәк? – дәп қизиқти Степан Заводилов.

– Пәқәт қизил дүгләк билән қоршағлиқ аһалилиқ 
пунктларла йоқ қилиниду.

Мураев хәритигә иңишип қаридидә, пәс авазда:
– Йеңишәрдин башлап, – у көк қериндаш билән 

пүклишип кәткән хәритидики издәштүрүп жүрүп, 
ойланған һалда, – Чоң Ақсуғичә, – дәп қошуп қойди. – 
Верный дүгләккә елинмиған. Амма Талғир вә ишиктә 
қоршалған. Барғанда униң немә екәнлигини биләрмиз...
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1 -БАП

1918-жили май ейиниң оттурисида жүрүш қилип, 
исиян көтәргән казак-оруслар яшайдиған алтә 
станицисиниң биригә келип, у йәрдики йүзлигән 
казак-орусни вәйран қилған Мураев пәқәт казакларниң 
өзлиринила әмәс, уларниң аилилириниму шәпқәтсиз 
қиривәтти. Бу вақиә Верный шәһиридин қириқ 
чақиримчә болған Ташкәнт йолида йүз бәрди.

Верныйға кириши билән Мураевниң отряди қонуш 
үчүн казармиларға орунлашти. Комиссарға қизил 
гвардиячиларниң қандақ орунлашқанлиғини назарәт 
қилишни буйруп қоюп, Мураев өзи Кеңәшниң 
бенасиға кәтти. У һәддидин ташқири чарчиған вә Па-
вел Виноградовниң буйруқ тоғрилиқ пәйда болуши 
мүмкин, дегән соаллириғиму җавап бәргидәк әмәс. 

Шуниң билән биллә Виноградов билән учраш-
масму мүмкин әмәс. Шуниң үчүн у көп болса йерим 
саатчә болимәнғу, дегән ойға келип, Кеңәш рәисиниң 
бөлмисигә кирди.

Мураев Виноградовниң кабинетида көп болса йерим 
саат болушни һесаплиған болса, амма он минутлардин 
кейин қандақту-бир мәҗлис башлиниши керәккән. 

Виноградов кәчүрүм сориғандин кейин Мураев 
бөлмигә кириватқан адәмләрни көрдидә, Виноградов-
тин пәқәт Талғир вә ишиктә һәққидә сорап үлгәрди.

Павел Виноградов әтә әтигәнлиги отряд комиссарида 
әшу аһалилиқ пунктлардики әксил инқилапчиларниң 
тизими болидиғанлиғиға вәдә бәрди. Әтиси әтигәнлиги 
Мураевниң отряди Малая станициға қарап йолға 
чиқти. Нәқ мана шу Малая станица казак-оруслар иси-
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яни таянчилириниң бири болған. Бәәйни қуюндәк, 
алтәйүз қизил гвардиячилар станициға бесип кирди. 
Аз сандики казак-оруслар мундақ һуҗумни күтмигән 
еди. Чүнки, рәсмийәтчилик җәһәттин болсиму, апрель 
ейида түзүлгән келишиш һазирчә күчидә еди. 

икки тәвлүк давамида казак-орусларниң икки отря-
дини тар-мар  қиливәтти. Мураев әнди өзиниң қизил 
гвардиячилири билән күчләр нисбитини түп асаси-
дин өзгәртти. Әмәлиятта қозғилаңниң тәғдири һәл 
қилинди. 

Қалған төрт казак станицисиниң хану-вәйран болған 
күчлири роһий чүшкүнлүккә учриди. Мураевниң 
қизил гвардиячилири тәрипидин бесивелинған икки 
станицида жүргүзүлгән қатиллиқ қилған станицилар-
диму дәһшәт пәйда қилди.

Ташкәнт йолида вә Малая станицида җәң қилған 
чоң казак-оруслардин һечким тирик қалмиди. Әсиргә 
чүшкән жигирмәбәш адәм аяллар билән балиларниң 
көзичила парчә-парчә қилип чепилди. Улардин кейин-
ла нурғунлиған аяллар өлтүрүлди. Мураевниң қизил 
гвардиячилири уларни он-онбәштин қилип, өйләрниң 
подваллириға чүширип, подвалларниң ишик-
төшүклирини һим қилип бәкитивәтти, шундақ қилип, 
уларни ачлиқтин қийнап өлтүрди...

Һәрбий атаман Александр ионов дүшмән күчиниң 
артуқчилиғини нәзәрдә тутқан һалда Мураевниң кели-
ши билән өзиниң қаримиғидики қисимларни сақлап 
қелишни қарар қилди. Шу мәхсәттә у қисимларниң 
тәшкилий түрдә Яркәнт йөнилишигә чекинишини 
башлиди.

Қалған төрт казак станицилириниң исиянға җәлип 
қилинған теч аһалисиниң нурғун қисми ионовниң че-
кинип кетип барған күчлириниң кәйнидин меңишти.
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Шундақ қилип, Егор Мураевниң Ташкәнттә алған 
буйруғиниң биринчи пункти орунланди. 

Өзи күткән қаршилиққа дуч кәлмигәнликтин, 
Мураев казак-орусларниң күчи бешидила ашуру-
луп көрситилгәнлигигә, вә қалған ушшақ топларниң 
тарқилип кәткәнлигигә ишәшлик болди. Мураевниң 
Ташкәнттә алған буйруғиниң биринчи пунктиниң 
шунчелик чапсан орунлиши әйнә шуниң билән 
чүшәндүрүлди.

Малая станицини тар-мар қилғандин кейин, әтиси 
әтигәнлиги буйруқниң иккинчи пунктини әмәлгә ашу-
руш үчүн Мураев Верный казармисиға йенип кәлди.

Ахшими кәч Мураевниң отряди орунлашқан 
казармиға икки қизил гвардиячиниң узитишида 
Йәттису вилайәтлик әскәрлириниң командани атлиқ 
Лука Емелев кәлди.

Рота командирлирини жиғип, Мураев Емелевни 
отрядниң сани вә униң қураллиниши һәққидә хәвәрдар 
қилди. 

– Силәр буйруқни алдиңлар. Мән силәрниң 
утуғуңларни һарғичә аңлидим, – деди Емелев балиларчә.

Емелев һәқиқәтән наһайити яш – жигирмә төрт 
яшлиғиға қаримастин, униңдинму яш көрүнәтти.

– Буйруққа түзитиш киргүзүшкә һоқуқум йоқ. 
Ваһаләнки, шуни әскәртмәкчимән, разведка казак-
орусларниң тар-мар қилинмиғанлиғини хәвәрлиди. 
Атаман ионов уларни чегариға әкетиверипту, – дәп да-
вам қилди у гепини үзүп-үзүп, ениқ қилип.

Мураев җим турди. У буйруқни өзи алғанлиғини 
вә у буйруқниң орунлинишиға пәқәт өзила җавап 
беридиғанлиғини биләтти. Емелевниң сөзи униңға 
тегип кәтти. Мураев униңға өзиниң камчилиғини 
көрситип ейтишқа үгәнмигән. 
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Емелевниң казак-оруслар қисимлири тоғрилиқ 
ейтқанлирини Мураев өзигә қоюлған гуна сүпитидә 
қобул қилди. Лекин Мураев ундақ дәп һесаплимиди. 
Униңдин ташқири, у һәтта өзиниң отрядиниң күчи 
нәтиҗисидила ионов өзиниң әскирини чекиндүрди, 
дәп ишәшлик болған. Емелев өзи казак-орусларни 
чекиндүрәлмәйдиғу!

Шу арида Емелев Мураевни хапа қилишниму 
ойлимиған. У пәқәтла полковник ионовниң 
тәҗрибилик җәңчи офицер екәнлигини, дайим сақ бо-
лушини әскәртмәкчи болған, халас. 

Башқа командирлар билән қисқичила параңлишип, 
Лука Емелев отряд комиссари Александр Нахаловни 
чәткәрәк чақирдидә, униңға хелә-узақ бирнемиләрни 
чүшәндүрди.

Буни байқап қалған Мураев Лука Емелевниң бу 
ишини өз ара ғәрәзлик дәп чүшинип, пәқәт кәйнигә 
қайрилди, халас.

Шу арида кәтмәкчи болған Лука Емелев қолини Егор 
Мураевқа созуп, бөлүп-бөлүп:

– Утуқ тиләймән. Йәттису һечнәрсигә охшимайду. 
Униң өз хусусийити бар. Шуни унтимаңлар! – деди.

Мураев таң атқичә ухлалмиди.
У Емелевниң сөзлиригә мунасивәтлик хапи-

му болмиди. Уни буйруқниң орунлиниши толарақ 
әнсиритәтти. Өткән кечиси Виноградовтин Талғир вә 
ишиктә тоғрилиқ сориған чағда, у йәрдә яшаватқан 
казак аһалиси исиянға актив җәлип қилинғанлиғини 
чүшәнгән.

Ваһаләнки, көрүнүп туруптики, аһалиниң у қисми 
ионов билән кәткән. Шундақ болсиму, көтирилгән 
казак-орусларға һисдаш болғанлар қалған.
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Әтиси  әтигәнлиги Мураевниң отряди сәп түзүп, Ма-
лая станицидин нери Развилкиға маңди. Мошу йәрдин 
солға кәткән Ғулҗа йоли башлинатти. 

Оңға болса илан изидәк жуқарқи Талғар йоли баш-
линиду.

Виноградов әвәткән тизимни қарап чиқип, Мура-
ев Михаил Таловниң команданлиғида иккийүз қизил 
гвардиячини жуқарқи Талғар йолиға салди. Буниңдики 
мәхсәт қириқбәш чақирим Талғар вә ишиктидин 
өткәндин кейин, әксил инқилапчи унсурларни ти-
зим бойичә таллап йоқатқандин кейин, Ғулҗа йолиға 
чиқиш керәк.

Буниңда Михаил Таловқа йүз әскәр билән Талгар-
ка өстиңини бойлап меңип, Йеңишәр йезисидики от-
ряд билән қошулуш тапшурулди. иккинчи йүз әскәр 
ишиктә арқилиқ өтүп, Ғулҗа йолиға чиқиши керәк 
болди.

Егор Мураевниң өзиниң команданлиғидики асасий 
отряд болса беваситә Ғулҗа йоли бойичә жүридиған 
болди

    

2 -БАП

Сәккиз атлиқтин ибарәт қураллиқ топ 
Мәткәримбайниң өйиниң һойлисиға кирип барди. 
Йоған яғач дәрваза очуқ петичә қаливәрди. Дәрваза ил-
гирила очуқ еди. Чүнки Мәткаримбай ишчилириниң 
бири дәрвазини әттәй улуқ ечип, илгири яққан ямғур 
нәмләштүрүп қойған ишик алдини йеңи сүпүргә билән 
сүпүривататти. 

Үч атлиқ уттур ат қорасиға вә башқа мал қорасиға 
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қарап маңди. Қалғанлири болса кәң һойлиниң оттури-
сида топлишип туруп қалди. 

Өй иши билән шуғуллинидиған ишчилар вә аял 
һойлиға киргәнләрдин қорқишип, һойлиниң бир 
булуңиға жиғиливалди. 

– Ғоҗайин қени? – дәп вақириди атлиқларниң бири 
һарған һалда алиқанлири билән үзини сипап қоюп.

– Өйдә. Еһтимал, намаз өтәватқан болуш керәк. 
Һазир, намаз мәзгили, – деди растла қорқуп кәткән өй 
хизмитидики аял.

– Маң, һәммисини мошу йәргә чақир! – деди иккин-
чи яшарақ қизил гвардиячи. – Уларниң Муһәммити 
уларға қандақ ярдәм қилалайдиғанлиғини көрәйли. 

Бәхтигүл пәләмпәй билән жүгрәп чиқип кетипберип 
үчинчи пәләмпәйгә путлишип кәтти, амма дәрһал ор-
нидин турдидә, ишиккә иләшти.

Лекин ишикни ечип үлгәрмәйла, уни 
Мәткәримбайниң өзи ачти. У өзидин кейин ишикни 
япмақчи болуведи, һелиқи яшарақ кәлгән қизил гвар-
диячи япқузмиди.

– Һәммиңлар чиқиңлар, балиларму, аялларму 
чиқиңлар! Чиқиңлар, болмиса өйни өртәветимиз, – 
дәп қаттиқ вақириди у уттур Мәткәримбайға өчмәнлик 
билән қарап туруп.

Мәткәримбай немә әһвал йүз бериватқинини 
билмәкчи, чүшәнмәкчи болуведи, лекин һелиқи 
атлиқниң сөзидин кейин униңға бир қаридидә, әнди 
униңдин көзини үзмиди.

У балисидәк тәң келидиған қизил гвардиячигә  һәтта 
өзи пәләмпәйдин чүшиватқандила қариған. 

Өзидин кейин ишиктә Хәсийәт вә Айимхан ба-
лилири билән көрүнди. Улар қорққанлиғидинму 
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яки пәләмпәйдин чүшүш керәкму, иш қилип немә 
қиларини билмәй турупла қалди. Һодуққинидин улар 
жиғилипла турди.

Шу арилиқта яш қизил гвардиячи етидин чүшмәй 
турупла қойнидин пүклишип кәткән төрт бүҗгәк 
қатланған бир парчә қәғәзни чиқарди.

У қәғәзни ечип, диққәт билән қариди. Еһтимал, 
бир фамилияни издигән болуши керәк, андин 
қанаәтләнгәндәк, яңливаштин қатлап қоюп, алдиға, ут-
тур бошлуққа қарап ядлавалғинини деди!

– Мәткәримбай Абдуғапаров, сиз Кеңәш 
һакимийитиниң әшәддий қарши турғучиси сүпитидә, 
контрреволюцион исиян уюштурғучиси, контррево-
люцион тәшкилатни озуқ-түлүк билән тәминләш вә 
қуралландурушта әйиплинисиз. Революция намидин 
етишқа буйрулисиз.

Мошу сөзләрдин кейин икки қизил гвардиячи алди-
рап Мәткәримбайниң икки тәрипигә турди.

Айимхан жиғлашқа башливеди, амма Мәткәримбай 
биринчи қетим яш қизил гвардиячидин нәзәрини елип, 
Айимханға шундақ бир қариведи, у дәрһал җим болди.

Мәткәримбай өзи болса немә ейтарини билмәй қалди. 
У йүз бериватқан вақиәниң маһийитигә чүшәнмиди. У 
Кеңәш һакимийитиниң алдида, бәлким, бир әйивим 
бардур, дәп тәхмин қилди. Лекин униңға қоюватқан 
мону әйипләр, мундақ ейтқанда, бир дәһшәтқу.

У Кеңәш һакимийитигә қарши һәрикәтләргиму 
қатнашмиған, контрреволюцион исиянғиму 
қатнашмиған, униң үстигә йошурун қуралландуруш 
һәм тәминат қилишқиму қатнашмиған.

Бирдин-бир униң қатнашқини – бирнәччә һәптә ил-
гири исламбай Ниязов билән болған сөһбәттур.



Рус тилини яхши билгәнликтин Мәткәримбай 
мундақ деди:

– Амма мән ундақ һеч нәрсигә қатнашмидим. Мән 
содигәрмән. Мениң ишим сода-сетиқ. Мән...

– Бизниң сизниң өзиңизни ақлишиңизни тиңшап 
турғидәк вақтимиз йоқ. Әмгәкчи хәлиқни эксплу-
атация қилип топлиған барлиқ пулиңизни дәрһал 
өткүзүшиңизни тәләп қилимән. Барлиқ йошу-
рун җайлириңизни көрситишкә онбәш минут вақит 
беримән. 

– Лекин мениң йошурун җайлирим йоқ. Мениң 
һәммә ахчам йәргә, малға вә товарға хәшләнди. Өйдә 
пәқәт аиләвий зибу-зенәтләр селинған қутичила бар.

– Өйдә қурал барму?
– Яқ, пәқәт мениң қейнатамдин қалған қәшқәр 

хәнҗирила бар.
– Қутичә билән хәнҗәр қәйәрдә екәнлигини ейтиң. 

Өзиңиз мәшәдә қелиң.
– Хәнҗәр чоң бөлмидә тамда есиғлиқ, қутичә ухлаш 

бөлмисидә үстәлниң үстидә.
Яш қизил гвардиячи бәлгү бериведи, һәмралириниң 

бири өйгә кирди.
Көп өтмәстинла у кичигәрәк ойма усули билән 

ясалған қутичә вә әҗайип қәшқәр хәнҗирини елип 
чиқти. 

– Қутичиниң ачқучи қени?
Мәткәримбай аялиға қариди. Хәсийәт һечсөз 

қилмастинла ачқучни елип, қутичини тутуп турған 
қизил гвардиячигә бәрди. У қутичини ечиведи, униң 
тегидә бирнәччә алтун үзүк, һалқа, билүзүк, зәнҗиргә 
орнитилған әркишиләрниң күмүч  янчуқ саати бар 
екән. 
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– Яхши, – деди командир вә има билән қутичини 
йепишқа буйруқ қилди. У йәнә қалған байлиқлири 
тоғрилиқ соримақчи болған, лекин ялтайди. Яхшиси, 
бу параңни приказчик (содихана хизмәтчиси) билән 
қилишни тоғра көрди. 

Мәткәримбайға ғәзәплик нәзәр ташлиған қизил гвар-
диячи:

– Аилиңиз билән хошлишиңизға болиду, – деди.
Мәткәримбай орнидин мидирлалмиди. У өзини 

һазир етиветидиғанға ишәнмиди. У қеқип қойғандәк 
туруп вә өзини йоқитип қойғандәк алға қариди.

Шу арида Айимхан униңға жүгрәп кәлди. Униң 
кәйнидинла Хәсийәт вә балилири кәлди. Улар 
Мәткәримбайни тәрәп-тәрәптин қорчавалди. Ваң-чуң 
вақирашлар жиға-зерә билән арилишип кәтти.

икки минуттин кейинла икки атлиқ винтовкиниң 
пәйниги билән бала-җақилирини Мәткәримбайдин 
аҗритишқа башлиди.

Хәсийәтни аҗритиш һәммидин тәс болди. У ериниң 
путини қучағлавелип, йәрдә сөрилип дегидәк жүрди.

Конвойр икки қетим уни пәйнәк билән бешиға урди. 
Амма Хәсийәт ләвлирини чишләвелип, қоллирини бо-
шатмиди.

– Немә созуштуруп кәттиңлар, – дәп вақириди коман-
дир. – Уни нери иштириветиңлар. Ерини дәрвазиниң 
тешиға чиқириңлар!

– Қоювәтмәйватиду, қузғун. Өлгидәк чаплишивалди.
– Сән уни қилич билән иштиривәт. Кесилгәндин кей-

ин өзила қоюветиду, – дәп мәслиһәт бәрди винтовка еси-
велип Айимхан билән балилириниму Мәткәримбайға 
йеқинлатмайватқан йәнә бири.

Йәнә бир атлиқ алдирап қиличини алдидә, уни 
Хасийәтниң биқиниға тиқивалди.
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– Тур, шәйтанниң қанҗуғи. Тур, чепиветимән!
Хәсийәт орнидин мидир қилмиди, пәқәт көзини жу-

мувалди, учлуқ иштик қилич санчилған биқинидин қан 
көрүнди.

Мәткәримбай аялиниң қолини бошатмақ болу-
веди, лекин бошиталмиди. Бәлким, өзиниң пүткүл 
һаятида Хәсийәткә бирәр қетим болсиму қол 
тәккүзмигәнликтиндур

– Немә қиливатисиләр? – дәп ғәзәпләнди шу арида 
командир. – Уни мошу йәрдила йоқат!

Хәсийәтни қиличи билән иштиривәтмәкчи болған 
қизил гвардиячи хошал болуп кәткәндәк болдидә, 
чапсанла қиличини ғилавиға селиветип, мүрисидики 
винтовкисини алди. Андин һәтта дәлимәстинла 
Мәткәримбайниң мәйдисигә атти. Мәткәримбай «оһ» 
дедидә, жиқилди.

Хәсийәт ериниң қени өзиниң үзигә еқиватқинини 
сәздидә, дәрһал қоллирини бошитип, орнидин турдидә, 
һелиқи атқан сақчиға етилди.

Хәсийәт бәәйни ғәзәпләнгән чиши йолвастәк, 
һечнәрсини байқар әмәс. Униң бешида бирла мәхсәт 
– ерини өлтәргәнниң карнийиға чаплишивелиш. Униң 
мәхсити әмәлгә ашқандәкму болди. Амма қанхор 
дәрһал өзини чәткә алдидә, винтовкисиға оқ селип, 
салқин қанлиқ билән Хәсийәтниң уттур үзигила атти...

Дәрһалла Айимханниң чидиғусиз вақириши 
аңланди, униң көзлири толашти. Балилири уни 
дәрһалла қучағлавелип, жиқилишқа йол қоймиди...

Шу арида қизил гвардиячилар қорадин мал-
ларни һайдап чиқип, һарвуларға мишкаплардики 
буғдайларни бесишқа башлиди, тохуларни тутушти, 
өйдики аз-тола баһалиқ нәрсиләрни тошиди.
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3 -БАП

Шарапәт аллиқачан ата-анисини йоқлап кәлмәкчиди. 
Униң Талғарға бармиғиниға бир айдин ешип кәткән. 
Алди билән өзи ағрип қалған, андин униң кичик 
қизиниң һарарити көтирилип кәтти.

Раст, икки һәптә илгири униң ери Риза өзиниң 
бир ишлири билән Талғирда болған. Тәбиийки, у ата-
анисиниң өйидә болған, уларни хатирҗәм қилған.

Мана әнди Шарапәт ата-анисини йоқлап келишкә  
тәйярланди. У инилири билән сиңиллирини, аписи 
билән Хәсийәт чоң аписини наһайити сеғинип кәткән.

Дадисиниму наһайити сеғинған. Шарапәт дадисиниң 
һәммидин бурун балилирини яхши көридиғинини 
биләтти. Қанчә қилған билән Шарапәт чоң қизидә, аили-
дики биринчидә. Униң үстигә талалиқ болған һазирчә 
шудә. Шуниң үчүнму униңға болған мунасивәтму 
алаһидидә.

Шарапәт өзиниң тойида әшу аччиғи яман дадисиниң 
көзяш қилғинини  һечқачан унтимайду. Һәрһалда 
дадисиниң көзлири яшқа толған еди. Һаятида нурғун 
сәргүзәштиләрни баштин өткүзгән, лекин һечқачан 
үмүтсизликкә, униң үстигә хапичилиққа берилмигән 
бу адәмниң көзлиригә яш толған...

Дадиси, умумән, Шарапәт үчүн һәқиқий 
әркишиликниң үлгиси еди. У муваппәқийәтлик 
содигәр, купец, чоң аилиниң бәхитлик атиси, көрнәклик 
вә абройлуқ болған.

Шарапәт һәтта илгирила униң дадисиға охшайдиған 
һечкими йоқ болғанлиқтин, талалиқ болмаймән, дәп 
ойлиған.
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Ваһаләнки, бу мәсилә бойичә Шәриқтә қизлиридин 
соримайдудә. Жигит қудилиққа чүштиму, сән униңға 
баш егишиң керәк.

Ейтмақчи, Шарапәтниң наһайити йоли болди. Риза 
әқиллиқ, тәрбийә көргән, йеқимлиқ жигит екән. Униң 
аилисиму әтрапта  әң атақлиқ екән.

Ризаниң дадиси Зия – қәшқәрлик, 1870-жили 
Муһәммәт Яқупбәгниң әскәрлири тәркивидә онбәш йе-
шида Үрүмчини елишқа қатнашқан. 

Уйғур дөлити йоқ қилинғандин кейин Зия Пәрғанә 
вадисиға келип орунлашқан. У чағларда бу йәрдә 
нурғунлиған уйғур йезилири болған. 

Шундақ қилип, Намангән шәһиригә йеқин  Уйғурсай 
йезисида Зияму йилтиз тартип кәткән.

Көп өтмәй, ата-бовилири мошу йезиниң асасчили-
ридин болған Саадәт исимлик қизға өйләнгән. Улардин 
икки оғул туғулған. Чоңини Риза дәп атиған, кичигигә 
болса Рәшит дәп исим қойған...

Ата-анисиниң өйигә йеқин кәлгәндә Шарапәт 
дәрвазиниң улуқ очуқлуғини көрүп һәйран қалди.

Бирнәччә бовай адәттә меһманханида болидиған 
үстәлләрдә башлирини төвән егип, путлириниң учиға 
қарап теп-теч олтиратти. Һойлидиму башқа һечким 
йоқ. Өйдиму һәммиси җим.

Бовайларниң йенидин өтүп кетип берип, Шарапәт 
пәс аваз билән улар билән саламлаштидә, қизини 
бағриға бесип, қандақту-бир әндишини сәзгән һалда 
пәләмпәй билән өйгә көтирилди.

ишикни ечип, Шарапәт алдинқи өйгә кирди вә икки 
аялни көрди. Улар мошу өйдики хизмәткарлар болуп, 
илгири Шарапәткә яхши тонуш болсиму, у бу қетим 
уларни тонимиди.
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Аяллар Шарапәткә бепәрвалиқ билән қарап қоюп, 
чоң өйниң бир бөлмисигә йошурунди.

Шарапәт меһманханиға кирдидә, һошуни 
йоқатқандәк болуп қалди.

Бөлминиң оттурисида, едәндила, қандақту-бир 
йотқанниң үстидила қатирисиға униң дадиси вә униң 
чоң хотуни ятатти. Уларниң үстигә ақрәхт йепилған, 
пәқәт уларниң мәйип болуп кәткән үзлирила көрүнүп 
туратти.

Бөлминиң булуңида қәшқәр дописини кийивалған 
ақсақаллиқ бир бовай  тизлинип олтирип, тәсвийә 
тартқач бирнемиләрни пичирлавататти.

Шарапәт қолидики балини чүширип қойғили тасла 
қалди вә кәскин бурулуп, өйдин чиқип кәтти. У немә 
болуватқинини чүшәнмиди. Роһий зәрбидин пүткүл 
тенини титрәк бесип кәтти. 

Шу әлпаздила олтарған бовайларниң йенидила бе-
шини көтәрмәйла Шарапәт талаға чиқип кәтти. У 
кәскин оңға бурулуп, бир қәдәм ташлидидә, өзини 
тутушқа тиришти. Өйдин отуз қәдәмгә нери берип, у 
немә қиларини, нәгә барарини чүшәнмигән һалда тох-
тиди...

Мана шу пәйттә кимду-бири униң оң җәйнигидин 
тутувелип, йолдин оң тәрәпкә тартти. Шарапәт қолини 
бошатмақчи болуведи, лекин мүмкин болмиди.

Шарапәт сол қолида тутуп турған қизи мидирлап 
кетип, өзи пүткүл бойи билән оң тәрәпкә қаридидә, 
өзини җәйнигидин тутуп турған адәмни көрди. У 
Мәткәримбайниң өйидә узун жиллар өй хизмитидә 
ишлигән Бәхтигүл еди.

Шарапәт һелиғичә биреғизму сөз дәләлмиди. Андин 
Бәхтигүл уни хошна өйгә апирип, һойлиға әкирдидә, 
егиз бүглүккә олтарғузди.
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– Шарапәт, өзиңизни тутуң, сиз мону бала тоғрилиқ 
ойлинишиңиз керәк, – деди Бәхтигүл пәс авазда. – ил-
тимас қилимән, өзиңизни тутуң, сәвир қилиң.

– Апам қени? – дәп аранла пичирлиди Шарапәт.
– У яқ яхши, – дәп һодуқуп җавап қилди Бәхтигүл. 

Бирпәстин кейин у:
– Сизниң сиңиллириңиз билән инилириңиз 

хошниларниң өйидә. Уларға мән қараватимән, сиз 
хаватирләнмәң, – дәп қошуп қойди.

Шарапәт сәвир қилишқа, өзини тутушқа тириш-
ти, лекин, көзлиридин яш тохтимиди. У тиничлинал-
миди. Шуниң үчүн Бәхтигүлгә униң қолидики балини 
еливелип, өзигә баричә жиғлавелишқа шараит яритип 
беришкә тоғра кәлди. Чүнки уни мундақла хатирҗәм 
қилиш пайдисиз еди.

Балини тизиға олтарғузуп, Бәхтигүл, һөкүрәп 
жиғлаватқан Шарапәткә диққәт бөлмәстин нәқ мана 
һазир йүз бәргән вақиә тоғрилиқ  ейтип беришни 
тоғра дәп һесаплиди. Бәхтигүл мошуни орунлуқ көрди, 
чүнки униңға бәрибир ейтиш керәкқу. Униң үстигә 
мошундақ қилса, бәлким бу усул Шарапәтни течланду-
руши мүмкин. Чүнки әң дәһшәтликни у көрди.

– Улар икки саат илгири бесип кирди. Сәккиз 
адәм, һәммисидә қурал, қилич. Ғоҗайинни – сизниң 
дадиңизни вә Хәсийәт чоң апини шу йәрдила 
өлтүривәтти. Андин кейин пүткүл өйни булап-талиди, 
андин кейин чапсан кетишти. Сизниң апиңиз һошсиз. 
У яқ хошниларниңкидә. Сизниң мәрһум дадиңиз 
адәмләргә нурғун яхщилиқларни қилған.

Шарапәт техичила течлиналмиди. Униң бу һали 
қизиға өтти. Қизиму жиғлашқа башлиди. 

Жиғлаватқан гөдәкни көрүп, Бәхтигүлниң өзиниңму 
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көзлири нәмләнди. Лекин у жиғлап кәтмидидә, сөзини 
давамлаштурди:

– Сизгә, Шарапәт, бир йәргә йошурунуш керәк. 
Силәрниң һойлида олтарған бовайлар шу қураллиқ 
адәмләр һәм исламбай Ниязовниму өлтүриветипту, 
дейишти. Андин кейин улар исламбайниң оғуллири 
билән күйоғуллирини соришипту. Уларниң һәммиси 
тизимда дейишиду. Демәк, ериңиз билән сизниму из-
диши мүмкин. 

Бәхтигүл йәнила теп-теч болуп қалдидә, андин кейин 
һәсрәтлик һалда қошуп қойди:

– Бирнәччә күндин кейин, бәлким, һәммә 
оңшилар. Шу чағда өзиңизниң сиңиллириңиз билән 
укилириңизни еливаларсиз. Һазирчә биз хошнилар 
билән уларға қарап туримиз.

Шарапәт жиғлап туруп:
– Қандақ еливалимән? Апамчу? – дәп пичирлиди.
Бәхтигүл ишни паш қилип қойғинини чүшәнди. У 

Шарапәткә униң аниси – Мәткәримбайниң кичик аяли 
Айимханни қизил гвардиячиләр қамаққа елип, мошу 
йәрдики түрмигә солап қойғанлиғи тоғрилиқ ейтмас-
ни қәтъий қарар қилған еди. 

Бәхтигүл қамаққа алған чағда улар Айимхандин 
Мәткәримбайниң байлиғи йошурулған мәхпий җай 
қәйәрдә екәнлигини сораптәк, дәп аңлиған еди.

Бәхтигүл ләвлирини чишләп турдидә, бир дәмдила 
һошиға келип:

– У яқ техи һошсизғу. Балиларға қандақ қарайдикән? 
– деди. 

Уларниң хошнилириниң һойлисида олтарғиниға 
жигирмә минутчә болди. Мошу вақит давамида уларни 
өйниң егиси атмиш яшлиқ Шарванәм назарәт қилип 
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турған еди. Мана ахири у аял өйдин чиқип, аялларға 
йеқин кәлдидә, Шарапәткә бир апқур әткән чай сунди. 
Андин кейин қизини қолиға алдидә өйгә әкирип кәтти.

Шарапәт бираз течлинип, әткән чай ичкичә, 
Шарванәм қизни жуюп, көйүп қаймақ билән униң 
қосиғини тойғузуп, чачлирини тариғандин кейин 
аписиға апарди.

Қизини көргәндин кейин Шарапәт әриксизла 
Шарванәмни қучағлиди вә миннәтдарлиқ билән 
Бәхтигүлгә қариди.

Андин кейин қизини йәнила қолға елип, талаға чиқти 
вә чапсан-чапсан чамдап, дадисиниң өйидин қариму-
қарши тәрәпкә кәтти.

4 -БАП

Өзиниң һарвусида Шарапәтни Талғирдин ишиктигә 
әкәлгән жигит йол бойи қандақту-бир қизиқ вақиәләрни 
ейтип кәлгән. Бу вақиәләр йә у жигитниң өзи билән йүз 
бәргән яки униң ағинилири билән йүз бәргән. Һәрһалда 
у вақиәләрни һарвуда олтарған Шарапәттин башқа 
йәнә икки аял вә аччиғи ямандәк көрүнгән бир әркиши 
қизиқип тиңшиған.

Әркиши өзини тутушқа тиришип, бурутида 
һеҗийип қоятти, аяллар болса қаттиқ қақахлишип 
күлишәтти. 

Пәқәт Шарапәтла һәммидин тәрк етилгәндәк, 
йолниң четигә қарап, әву жигит немә тоғрилиқ гәп 
қиливатқинини чүшәнмәтти.

Шарапәтни өйигичә йәткүзүп қойған жигит йол 
һәққини алғандин кейин йәнә бир чақчақ қилди. Амма 
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Шарапәтниң йүзидә жигит күткән күлкә болмиғандин 
кейин, у өзи хошал бир күливалди. 

Риза өйида йоқ еди. Униң өйдә болмиғини 
Шарапәткиму яқти. У өзини түзәп, лавкиға маңди. 

Шарапәт лавкиға киргән чағда адәмләр анчә нурғун 
әмәс еди. Пәқәт иккила херидар товарниң баһасини 
қаравататти. 

Риза, адәттикидәк, покәйниң арқисида туратти. Униң 
йенида ярдәмчиси Һәмра бар еди. Херидарларниң 
бири кәтмән вә гүҗәк саплирини көрситип, баһалири 
бойичә содилишивататти. Һәмра униң йениға келип, 
баһалири һәққидә келишмәкчи болди. 

Шу пәйттә Шарапәт ериға йеқинлашти. Риза   
наһайити сәзгүр адәм болғанлиқтин, Шарапәтниң 
көзлиридин әндишини байқиди. У чапсанлиқла 
покәйниң тиригини көтирип, аялини нерисиға 
киргүзди. 

Риза қизини қолға елип, бош қоли билән аялиға 
үстәлни йеқин қилди. 

– Немә болди, Шарапәт? Өзәң бир қисимла болуп 
кетипсәңғу? – үндиди Риза. У стаканға су қуймақчи бо-
ливеди, Шарапәт уни тохтатти.

Шарапәт мәшәдила ериға һәммини ейтишқа тириш-
ти. Лавкиға келиветип шундақ қилишқа қәтъий қарар 
қилған. Амма һазир, Ризани көргәндин кейин, бели бо-
шап кәтти. Лекин көзйешини тохтиталмиди.

Риза сәл нери берип, Шарапәткә су қуюп кәлди. Бу 
чағда товарниң баһасини төвәнләтмәкчи болған хери-
дарлар онлиған сап елип, лавкидин чиққан еди. 

Һәмра лавкини қарап чиқип, херидарлар 
болмиғандикин, у йәрдә униң ярдими һаҗәт әмәсқу, 
дәп ойлап, покәйгә йенип кәлди. У покәйниң нерисиға 
кирмидидә, тешида қалди. 
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Шарапәт суни ичкәндин кейин сәл течланди вә бир 
бошлуққа қарап туруп сөзлиди. 

– Риза, дадам әнди йоқ. Хәсийәт чоң апамму йоқ...
Улар әнди йоқ, чүнки уларни өлтүриветипту. Қан- 

дақту бирнәччә атлиқ келип уларни өлтүриветипту...
Аңлиғанлириға аң-таң болған Риза Һәмраға қариди. 

Һәмраниң үзи қандақту-бир өзгәргәндәк билинди. ик-
килиси җим. 

Җим-җитлиқни биринчи болуп Риза бузди. 
– Сән немә дәватисән? Умумән немә тоғрилиқ гәп 

қиливатисән? Өлтүривәткини қандақ? Ким? 
Ризаға Шарапәт җөливатқандәк, униң ағриғи техи 

тамамән сақаймиғандәк көрүнди. У Шарапәтни 
течландурушқа тиришти. 

– Сән һерип қалдиң, саңа дәм елиш керәк! Һазир биз 
өйгә баримиз вә сән течлинисән.

Шарапәт дәрһал ериниң өзини течландурмақ болуп 
қучағлашқа созған қолини нери иштириветип, қизини 
өзи алмақчи болди. Қизчақ һәйран қелип, бирдә 
дадисиға, бирдә анисиға қариди. У техи бирйерим яшта 
еди, амма у әтрапта немә болуватқаниниң һәммисини 
чүшинидиған екән. У бәәйни ата-анисини һазир 
талишишидиған вақти әмәс дәп әйипләватқандәк еди...

Һәмра болса Шарапәтниң сөзлирини җөливатқандәк 
әмәс, болған әһвални өз әйничә қобул қилди. 

– Риза, тиңшиғина. Бу йәрдә мәсилә чарчиғанлиқтин 
әмәс, һәммила нәрсә йүз бериши мүмкин...

Һәмра Шарапәт тәрәпкә қариди вә мүмкинқәдәр 
хатирҗәм сөзләшкә тиришип, мундақ деди:

– Сиз өзиңиз көргәнни ейтип бериңа. Улар кимкән? 
Улар қаяқтин ат чаптуруп кәпту?

– Мән һечнәрсә көрмидим, Һәмра. Мән у адәмләрни 
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көрмидим... Мениң дадамни өлтүргән адәмләрни... 
Мән... Мән... пәқәт дадам билән Хәсийәт чоң апам өлүк 
ятқининила көрдүм. Өзлириниң... бизниң өйдә...

– Бопту, – қәтъий сөзлиди Риза. – Һазир биз һәммимиз 
бизниң өйгә барайли вә сән немә болғанлиғини 
тәпсилий ейтип бәргин. 

Шарапәт җим турди, Һәмра бирдинла:
– Яқ, Риза, маңа бүгүн Баяндайға берип келиш керәк. 

Балиларни йоқлап келишим керәк. Сидиханниң бари-
му яхши. У уларға анисиниң орнида. Униңдин башқа 
балиларни ким ундақ күтәләйду. У дегән һәрһалда 
мәрһум Азнәмниң биртуққан һәдиси.

Һәмраниң Баяндай дегинини аңлап, Шарапәт 
дәрһалла бәәйни уйқидин оханғандәк болди. 

– Һәмра, ейтиңа, бизгиму сиз билән биллә Баяндайға 
беришқа боламду? Биз өйдә башқа қалалмаймиз!

Ризаниң синчил әқли һәммини чүшәнди. У қизини 
жүригигә йеқин басти, Шарапәткә диққәт билән қариди 
вә әнсиригән авазда:

– Сениңчә, ата-анимизни өлтүргәнләр бизниму тапа-
ламда? – деди.

Шарапәт пәқәт етирап билән бешини еғитти.
Риза ойлинип қалди: “Бирнәччә күн өткичә 

қәйәргиму йошурунушқа болар?”.
Һәмра болса аддийла, қандақту һәтта күндикидәкла 

тәклип қилди:
– Силәргә Баяндайға кетишниң немә һаҗити бар? 

Көктөбедин яхши йәрни тапалмайсиләр. Мән силәрни 
у йәрдә шундақ йошуримәнки, һечким силәрни тапмақ 
түгүл, издәшму уларниң есиға кәлмәйду!

Шарапәт ишип қалған көзлири билән ериға қариди.
Риза сәл җим болуп, андин мундақ деди:
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– Рәхмәт, Һәмра. Достлар бешиңға күн чүшкәндә си-
нилиду, дәп бекар ейтмиған. Сән – һәқиқий дост...

5 -БАП

Талгарка өстиңигә йеқин кәлгән төртйүзчә  қиличи 
бар Мураевниң отряди солға бурулуп, өстәңниң бойи 
билән Йеңишәр тәрәпкә йолини давамлаштурди. 

Шу вақитниң өзидила Михаил Таловниң 
команданлиғидики қисим Талғирда арилап-арилап 
етишни әмәлгә ашурғандин кейин өстәңни бойлап 
меңип, Ғулҗа йолини кесип өтти вә өстәнниң оң қанити 
билән йолини давам қилди.

Йезиға кирип, қизилгвардиячилар қандақ қилип 
Йеңишәрни икки тәрәптин қорчавелишни тәхмин 
қилди. Улар Йеңишәр аһалисини очуқтин-очуқ, 
көрситип турупла җазалашни көздә тутқан. Буниң 
бирнәччә сәвәви бар еди. 

Биринчидин, Лука Емелевниң мошуниң алдиди-
ла отряд комиссари Александр Нахаловқа ейтқан 
сөзи бойичә, нәқ Йеңишәр казак-орусларниң исияни-
ни қоллап-қувәтлигән вә Верный шәһиридики сепилға 
һуҗумға қатнашқан уйғур күчлириниң тириги болуп 
һесаплиниду.

иккинчидин, Йеңишәр  Мураев отрядиниң җазалаш 
ишлирини әмәлгә ашуруш йолиға орунлащқан бирин-
чи чоң уйғур йезисидур.

Йеңишәрдин илгири мураевчилар казак-орусларниң 
қисимлири билән пәқәт Ташкәнт йолида вә Малая ста-
ницидила җәң қилған.

Вә, үчинчидин, йәнила шу Лука Емелевниң тәкливи 
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бойичә, нурғунлиған йеңишәрликләр қечип үлгәрди, 
чүнки Қизил гвардиячилар әскәрлири тәрипидин өч 
елиши мүмкин, дегән тәхмин орунлуқтур. Башқа уйғур 
йезилири мундақ өч елишни күтмигән. Чүнки, улар 
казак-оруслар исияниға қатнашмиған.

Башқичә ейтқанда,  һәтта йезида қелип, казак-орус- 
лар билән қечип кәтмигән йеңишәрликләрни башқа 
уйғур йезилири билиши үчүн җазалаш керәклигигә 
Лука Емелев ишәнгән, бу болса большевиклар 
һакимийитигә қарши чиқиштики бир җазадур.

Лука Емелев Егор Мураевта һәтта Кеңәш 
һакимийитигә қарши чиқмиған йезиларниму йоқ 
қилиш буйруғи бар екәнлигини тәхминму қилмиған...

Намаз вақти йеқинлашмақта, Турсун ақсақал таһарәт 
елип, тәсвий тартип, мәзинниң әзән чақиришини 
күтмәктә еди. У өйдә ялғузла еди. Чүнки униң аяли йе-
рим саат илгири қизиниң өйигә чиқип кәткән. 

Турсун ақсақал бөлмидә олтиратти. Деризидин 
Ғулҗа  йолидин йезиғичә узуниға созулуп ятқан йол 
көрүнүп туратти.

Деризигә қарап тосаттин Йеңишәргә келиватқан  
атлиқларни көрүп қалди. Униң үзидә қорқуш вә 
һодуқуш аламәтлири йүз бәрди. Тәсвийни қолиға 
қисип туруп у һойлиға чиқти. Күйоғли Мутәллипниң 
өйи хошна еди. Турсун ақсақал униң өйигә кирмәкчи 
болди. Лекин бирдинла дәрваза ечилип, униң онйәттә 
яшлиқ оғли илияс жүгрәп кирди.

– Дада, чиқма, – дәп вақириди у. – Әйәрдә қураллиқ 
атлиқлар!

Турсун ақсақал һечсөз қилмиди, униң өзиму мундақ 
вәзийәттә немә дәшниму билмәтти. У очаққа отун 
кәсләйдиған кона көтәккә берип олтарди.
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Шу арида дадиси һечнәрсә соримисиму, илияс 
сөзини давамлаштурди:

– Биз, балилар билән, кочиниң дохмушида тураттуқ. 
Қарисақ, икки тәрәптин атлиқлар йеқинлишип кели-
ватиду. Мениңчә уларму бизни көрди. Лекин һечсөз 
қилмиди. Һәм бизму өйлиримизгә қарап қачтуқ.

– Улар йеңи һакимийәтниң адәмлири, балам. 
Һаманәм улар кәлди... – қандақту аста бәәйни өзи өзигә 
деди Турсун ақсақал. – Мән болсам Алладин уларниң 
кәлмишини тилигән едим. 

илияс мүрисини қисип қоюп, өйгә кирип кәтти. 
Шу арида атлиқ қизил гвардиячилар Йеңишәрниң 

кочилири билән дохмушлириға толуп кәтти. 
Әтималим, уларниң мундин кейинки һәрикитиниң 
ениқ плани болса керәк. Аһали өзлириниң шу 
йәрдила өлтүрилишидин қорқуп, өйлиридин сиртқа 
чиқмишини қолға кәлтүргән қизил гвардиячилар ат-
лиридин чүшмәйла, мүрилиридики винтовкилирини 
елишқа башлиди.

Егор Мураев мошу йәрдә сабиқ болус яшиши керәк, 
дәп орунлуқ тәхмин қилип, етиниң бешини йезиниң 
оттурисидики йоған өйгә буриди. У хаталашмиған еди, 
лекин өй бош еди. Егор Мураев униңға анчила хапа бо-
луп кәтмиди. Чүнки сабиқ болуслуқ башлиғиниң йези-
дин йошурунуп кәткинини тәхмин қилди һәм шуниңға 
ишәшлик болди. 

Көп ойланмастинла қизил гвардиячилар отрядиниң 
командири хошна өйгә йеқинлашти. Егиз арғимаққа 
тәнтәнилик олтиривелип, у анчә егиз әмәс там қашадин 
вақириди:

– Өйдә ким бар? Чиқ бу яққа!
Бираздин кейин наһайити қери бир бовай өзи 
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охшаш конирап кәткән таяққа тайинип өйдин чиқти. 
Аран-аран путлишип, бовай дәрвазиниң йениға кәлди 
вә һассисиға тайинип туруп, үнсиз төвән қариди. Егор 
Мураев униң билән тән-тәнилишип турмастинла, бо-
вай аңлиғидәк қилип қаттиқ авазда:

– Һәй, бовай! Бир сааттин кейин йезиниң һәммә 
әркишилири мошу йәргә жиғилсун. Әгәр бирәси өйидә 
қалидиған болса, қаттиқ җазалинидиған болиду, – деди.

Җавап күтмәстинла у етини кәскин буридидә, дала 
ашханиси болушқа тегиш тәрәпкә етини чаптуруп 
кәтти.

Техи Йеңишәргә киридиған йәрдә эскадрон 
ашпәзи кәчки тамаққа гөш билән териқ ботқиси бо-
лиду, дәп баян қилған. Егор Мураев бу таамни анчи-
ла яқтурмисиму, ашпәзни “тузи өтүп кәтмисун”, дәп 
қорқутуп қойди.

Бовайниң Мураевниң сөзидин чүшәнгини – йезиниң 
һәммә әркишилирини жиғиш керәк. Буни шу бовай 
қилиши керәк. Униңға бу иш, биринчидин тәс әмәс 
еди, чүнки илгәрки шунчелик чоң йезиниң һазирқи 
әһвалини көздә тутса, әркишиләр тамамән аз қалған 
еди.

иккинчи тәрәптин, бовайға пүткүл йезини ари-
лап чиқиш еғир еди.  Чүнки униң путлири тохталсиз 
ағиратти, һәтта у һассисиға таянмай, оттуз қәдәмчә 
йәргиму дәм алмай маңалматти.

Шундақ болсиму, бовай асқап-асқап, хошна өйгә йе-
тип барди. Лекин у өйдә һеч әркиши йоқлиғини би-
лип, у тохтимастинла, Йеңишәрниң мәркизий кочиси-
ни бойлап нери кәтти. 

Бир сааттин ошуғарақ вақит өтүп, йезида қалған 
һәммә әркишиләр һәм яшлар өстәң бойиға топлаш-
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ти. Жиғилған йәр – илгири өстәң оңға айлинип, униң 
еқими бирнәччә қолтуқ пәйда қилған, вақитниң өтүши 
билән кәңсай болған җай. Һәржили, тағдики қарниң 
еришиға бағлиқ мошу сай бирдә суға толуп кетәтти, 
бәзидә қуруқла қалатти. Бийил Талғар өстиңидә су анчә 
нурғун болмиди, сайниң теги пәқәт нәмла болди. Су 
болса, оңға еқип, бәәйни сайни айлинип аққандәк бол-
ди.

Йеңишәрликләр мана шу сайниң йениға жиғилди. 
Егор Мураев әркишиләрниң өзи тәхмин қилғандин 
нурғун жиғилғанлиғиға һәйран қалди. Униң пикричә, 
уларниң һәммиси йезидин кетиши керәк болған. 
Ваһаләнки униң алдида бирнәччә йүз адәм туратти. 
Әлвәттә, уларниң арисида һәм онбәш яшлиқ балилар, 
һәм сәксән яшлиқ мойсүпәтләрму бар еди. Оттура яш-
лардики әркиши дәп атилидиғанлар наһайити аз еди. 

Бу әһвал нурғунлиған йеңишәрликләрниң Верный 
сепилиға һуҗум қилишта қурбан болуп кәткәнлиги 
билән чүшәндүрүләтти. Башқилири болса алған 
җараһәтлирини бираз болсиму сақайтип, бираз вақит 
Йеңишәрдә туруп, андин һәрһалда өч алидиғанлиғи 
хәтәрлинип, хошна йезиларда турушқан яки чәтәлгә 
қечишип кәткән еди. 

Амма йеңишәрлик әр кишиләрниң толиси 
Җамалдин Бушриевниң команданлиғида һәрбий бир-
ликни әскәртидиған структурини сақлиған һалда ата-
ман ионовниң казак-оруслири тәрипидә болди.

Ваһаләнки, буниң һәммиси Егор Мураевни 
тәшвишләндүрмиди. Униң қосиғи ач еди, сайдин үч 
қәдәмчә нерисидә гөш арилаш териқ кашиси тәйяр 
дегидәк еди.  Очақтин чиқиватқан ис сайниң четидә 
турғанларғиму йетип туратти. 
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Мураев әң болмиғанда қандақту-бир шәкләнликни 
сақлаш үчүн ениқ һечкимгә мураҗиәт қилмастинла:

– Силәрдин ким сепилға һуҗум қилишқа қатнашқан? 
– дәп сориди. Бирәр секундчә теч туруп, андин: – Йеза 
әркишилириниң қалғанлири қени? – дәп қошуп қойди. 

икки соалниң биригиму җавап алалмай, пәс авазда 
төвәндики командини бәрди:

– Әмгәкчи хәлиқниң намидин әксил инқилапчиларға 
вә саботажчиларға қаритип оқ етишни буйруймән!

Бу сөзләрни аңлиған топ әнсирәп кәтти. Өзиниң хош-
ниси Мәтрози билән қатар турған Әсәдулла ақбаш чәт-
чөрисигә қарашқа башлиди.

Мәтрози, әксинчә, мидирлимиди вә уттур алдида 
винтовкиси билән турған қизил гвардиячигә өчмәнлик 
көзлири билән қариди...

Шу арида Егор Мураев етиниң ялиға шапилағдап 
қоюп, уни гөш арилаш териқ кашиси пишип тәйяр 
болған дала кухнисиға меңишқа мәҗбур қилди. 

Етилидиғанларниң қечишиғиму җай йоқ еди. Артқи 
тәрипидә чоңқурлуғи бир нәччә метрлиқ сай. Алдида 
қизил гвардиячилар.

Шундақ болсиму, бәзилири өзлирини етиватқанларға 
һуҗум қилишқа тиришти. Амма улар қатилларға 
жүгрәп йетип баралмиди. Қизил гвардиячилар уларни 
онбәш қәдәмчә нери туруп етивататти, йеңишәрликләр 
болса аран дегәндә төрт қәдәмчә алға жүгрәп үлгирәтти.

Оқ Турсун ақсақалниң қосиғиға тәгди. У оң қоли 
билән җараһитини тутувелип, дәрһал сол қоли билән 
илиясни тутувалди. Сайға жиқилип кетип берип, ата 
өзи билән оғлиниму биллә сөрәп дегидәк әкәтти. 

илияс сайниң тегидә һошиға келип, лекин орни-
дин туралмиди. Униң үстигә техи йеңила биллә қатар 
турғанларниң җәсәтлири дүгләп чүшмәктә еди. 
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Йеңишәрликләрниң йүзлигән җәсәтлири сайға до-
милап чүшкәндә, сайниң пәқәт йеримила толған 
еди. Қизил гвардиячилар өзлири сайға чүшмәстинла 
җәсәтләрни етишқа башлиди.

Пәқәт товлашлар бесилғандила улар винтовкилири-
ни мүрилиригә есивелип, командир ашпәзни бу қетим 
кашиниң тузини өткүзивәтмигәнлиги үчүн махтаватқан 
йәргә қарап маңди. 

Толуқ қараңғу чүшүшини күтүп ятқан илияс, әнди 
дога-дога болуп кәткән жутдашлири җәсәтләрниң асти-
дин аста чиқишқа башлиди. Қараңғу болғанлиқтин 
у уларниң үзлирини көрәлмиди, лекин у қәйәрдидур 
йеқинла бир йәрдә дадисиниң, һәдисиниң ери 
Мутәллипниң, өзи бир йезида яшиған вә өзи охшаш 
сепилға һуҗум қилишқа қатнашмиған достлири вә 
қурдашлириниң җәсәтлири ятқанлиғини биләтти...

6 -БАП

Савутахун, адәттикидәк, әтигәнлик намаздин йе-
рим саат илгири оханди. У таһарәт елип, намазға әзән 
чақиришни күтти. Бирпәс ойлап, мечитқа қарап маңди.

Һәрсәһәрдә мусулманларни өзлириниң диний 
вәзипилирини ада қилишқа чақиридиған Низамдин бу 
чағда мечитта еди. 

Симиниң ташқи янчуғидин у зәнҗиргә орнитилған 
саатини чиқирип, авайлап униң циферблатиға 
қаридидә вә немиду бирнемиләрни дәп котулдиди. Ки-
рип келиватқан Савутахунни көрүп, Низамдин униң 
билән саламлашти вә бешини сәл егип қойди. Савута-
хун саламға җавап берип, андин күтүлмигән йәрдин:
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– Қандақ, муһтәрәм Низамдинғоҗа, Ғулҗидики 
әһваллар қандағарақкин? – дәп сориди.

– Яхши әмәс, устаз, – җавап бәрди Низамдин.
У берилгән соалға һәйран қалмиди. Чүнки Ғулҗидин, 

умумән, Уйғуриядин хәвәрләрни биринчи болуп шу 
биләтти. Униң нурғунлиған туққанлири вә тонушлири 
дайим чегаридин у яқ-бу яққа өтүп туратти, бир яхши 
йери әмәлиятта чегара аз назарәт қилинатти.

– Яхши әмәс, устаз, - дәп тәкрарлиди у.
– Немә бопту?
– Уйғуриядә йәнә әнсизчилик. Үчинчи күни 

Сүйдүңдин икки жигит кәлди. Улар, ейтмақчи, бизниң 
мәдрисидә оқумақчи. Улар түнүгүн Куча шәһиридә 
хәлиқ исиян қиливатиду, дәп бәрди. 

Низамдин 1912-жили хәлиқ қәһримани Төмүр 
Хәлпиниң рәһбәрлигидә Қумул шәһиридә көтирилгән 
наһайити зор қозғилаңниң қатнашчиси болғанлиғини 
билидиған Савутахун аччиқ чақчақ қилмақ болуп:

– Баш исиянкар бу йәрдә, Қорамда болуватса, 
хәлиқниң исиян көтириватқини қандақ? – деди.

Низамдинниң үзидә қандақту күлкигә охшаш 
бир бәлгүләр байқалди. ичидә болса у һәтта мундақ 
чақчаққа хурсәнт болатти. У чақчақ Савутахунниң 
Низамдинниң азатлиқ үчүн күрәшкә талай қетим 
қатнашқанлиғини билдүрәтти.

Әмәлдә Низамдин Тоқсунға йеқин анчә чоң болмиған 
бир йезида аддий дехан болған.

Һакимийәт тәрәптин болған қисимға чидимиған ад-
дий деханлар Қумул вилайити әтрапида қоллириға 
немә чүшсә шуниң билән қураллинип күрәшкә 
чиққанлиғи тоғрилиқ хәвәр тарқалған чағда Низамдин 
өзиниң мәшрәп әһли билән қәбилидашлирини қоллап-
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қувәтләшни қарар қилиду. Кейин болса ундақ қарарға 
келишкән ялғуз уларла әмәс болуп чиқиду. Тоқсунниң 
нурғунлиған мәшрәп әһли, һәтта Турпанму отрядләргә 
уюшуп, Төмүр Хәлпигә бирлишишкә алдирашқан. 

Турпанлиқлар отрядигә уйғур жигитбашлириниң 
бири Муһидин исимлиқ команданлиқ қилди. 
Муһиддинниң отрядлиригә қошулған тоқсунлуқлар 
өзлирини мунасип көрсәтти. Улар биринчиләрдин бо-
луп һуҗумға маңди, әң хәтәрлик тапшуруқларға тәйяр 
турди. 

Бәхиткә қарши, сәясәттә вә һәрбий саһада тәҗрибиси 
кам деханлар Төмүр Хәлпә билән Муһиддин Уйғурия 
губернатори Ян Цзениң бәргән вәдисигә алдинип 
қелип, Үрүмчигә келиш сөзгә кәлди. У йәрдә иккили-
си өлтүрүлди.

Рәһбәрлиридин мәһрум болған қозғилаңчилар 
һуҗумни давамлаштуралмиди вә 1913-жили бастурул-
ди.

Қозғилаң қатнашқучилириниң толиси Йәттисуға ке-
лип йошурунди. Шундақ қилип, Низамдинму мошу 
йәрдә, Қорамда пәйда болған. 

Савутахунниң чақчиғини баһалиған Низамдин 
җиддий түрдә мундақ деди:

– Кучада әһвал наһайити хәтәрлик. Төмүр Хәлпиниң 
қозғилиңидин кейин алтә жил өтти. Һазир 1918-жил. 
Бу нурғун вақит. Адәмләр өзгәрди. 

– Шундақ, кучалиқлар қизиққан хәлиқ. Амма улар 
армиягә қарши тураламду?

– Әлвәттә, армиягә қарши туруш тәс, лекин әгәр 
хәлиқ бирлишидиған болса, уни егилдүрәлмәйду.
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7 -БАП

Көктөбе йезиси ишиктидин үч чақирим жирақ 
орунлашқан. Йеза бирнәччә тоғра кочилар кесип 
өтидиған бир узун кочидин ибарәт. Униңдин ташқири 
йезиниң четидә һәрқандақ тәртиптин ташқири айрим 
турған өйләрму бар.

Һәмра мәркизий кочиниң ахирида йоған, қолайлиқ 
бир өйдә туратти. Униң һойлисиниң алаһидилиги 
шуниңдин ибарәтки, тағниң әң етәклиригичә созулуп 
ятқан бағ әйнә шу һойлиға улишип туратти.

Умумән, ишиктиниң тағлири йәрлик пейзажниң 
бөлүнмәс қисми болған. Көктөбе йезисиниң йенидики 
тағ болса, у бәәйни турушлуқ өйләр билән тәң дегидәк 
бәләнт вә адәмләр уни йезиниң бирқисми сүпитидә 
қобул қилған.

Мана шу тағниң кәйнидә чоң чатқал башлинип, униң 
билән маңғансери чатқал тарийиду. Әң ахирида чатқал 
аранла көрүнүп туридиған ялғузаяқ йолға айланған. У 
йол, бу йәрлик әмәс адәмләрни шундақ җайларға апи-
раттики, әгәр улар байқимай әйнә шу җайларға бе-
рип қалса, мустәқил түрдә у җайлардин қайтип келиш 
мүмкин болмиған.

Һәмра Ризани аяли билән вә қизини өзиниң 
Көктөбидики өйигә орунлаштурди. иккинчи күнниң 
өзидила Һәмра Ризани әйнә шу тәкитләнгән җайға 
апарди. Йол бойи Һәмра униңға аран-аран мәлум бо-
луп турған бәлгүләрни көрсәтти. Шу бәлгүләр бойичә 
кәйнигә йенип келиш мүмкин еди. Үчинчи күни болса 
Риза Көктөбегә улишип кетидиған тағларда әркин йол 
тапалайдиған болди.
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Һәмра Шарапәтниң дадисини өлтүргәнләр Көктөбегә 
келиши мүмкин дәп ойлимиғанму еди. Ваһаләнки улар 
кәлсиму,  һелиқи чатқаллиқта йол тапалмайду.

Лекин Ризаға шу чатқаллиқтики җайларға 
апиридиған һелиқи йолларни билиш артуқ болмас 
еди. Нәқ мана шуниң үчүнму Һәмра Ризани бирнәччә 
қетим кәйни-кәйнидин тағларға апирип жүрди. 

Қайтқан чағда улар Һәмраниң беғидин өтти вә Риза 
гүлләп турған дәрәқләрниң һөснигә қарап зоқлинип 
жүрди.

Үчинчи күни шу чоң бағдин өтүп кетип берип, Риза 
Һәмрани қалдурдидә өзи нери ичкирисигә кәтти.

Һәмра жутдашлири етирап қилған яхши бағвән 
болған. У шуниң билән пәхирлинәтти, чүнки 
уйғурларниң арисида әсирләр давамида бағвәнчиликтә 
вә үзүм өстүрүштә униң маһийитини билгәнләргиму 
мундақ етирап қилиниш хелила мурәккәп еди.

Һаятниң мурәккәп дәвирлиридә, жүригидә 
еғирчилиқ сезилгән чағларда Һәмра баққа кирип 
кетәтти вә дәрәқләрниң ғоллирини, шахлирини си-
лап, уларму назук йопурмақлирини шилдирлитип, 
Һәмраға қошулуп қайғу-һәсрәт чеқиватқанлиғини у 
сезәтти.

Мана, һазирму Ризани йоқитип қоюп, дәрәқләрниң 
қорчавида қалған Һәмра ихтиярсиз хатириләргә чөкти. 

Униң көз алдида Қәшқәрдә қалған туққанлириниң 
қияпити гәвдиләнди. Һәмра укилири вә сиңиллири 
билән қандақ хошлашқанлиғини, анисини 
қучағлиғанлиғини хатирисигә алди...

У уларниң үзлирини хатирилиди вә туюқсизла 
жүригидә аччиқ санчиқни сәзди. Алма дәриғигә 
йөлинип, Һәмра авайлап қелин өскән көк чөпкә олти-
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ривалди. У көзлирини жумувелип, ата өйини ташлап 
йолға чиққан чағда өзиниң кәйнигә қаримайдиғанлиғиға 
өзини ишәндүргәнлигини есиға алди.

Ваһаләнки өзи туғулған өйдин бирнәччә қәдәм нери 
меңипла чидимиди вә кәйнигә қариди. 

Укилири билән сиңиллири қедимий Қәшқәрниң 
кона кварталидики өйиниң дәрвазиси йенида қандақту 
житимдәк турушти. Уларниң көзлиридә яш әгиди.

Пәқәт әң кичиги Чағатай қандақту қапиғини се-
лип қариди. Униң муштумлири түгүлгән вә униң 
пүткүл көрүниши вәзийәтниң мундақ әһвали билән 
келишәлмәйдиғанлиғини көрсәтмәктә еди. У күрәшни 
мәхсәт қилғанлиғи көрүнүп туратти...

Мана һазир бағниң әң четидә олтирип, әшу 
түгүлгән муштумлири, бар күчи жиғилған қоллирини 
хатириләп, Һәмра Чағатайниң нәқ көзлири билән муш-
тумлирини көз алдиға кәлтүрди. 

Қәшқәрдин кәлгәндин кейин дәсләпки вақитта өзини 
қериндашлирини қалдуруп кәткәнлигидә әйиплиди. 
Барғансири у течланди, чүнки тонуш бир қәшқәрлик 
палакәт, Аллаға шүкри, уларниң өйини айлинип өтүп 
кәтти, дегән хәвәрни йәткүзди.

Бир жилдин кейин сиңлиси Рошәнгүл тоқмақлиқ бир 
уйғурға турмушқа чиқти вә уму чегариниң бу тәрипигә 
өтүвалди. Һәмра униңға берип келишни мәхсәт қилған, 
лекин йоли болмай қалди. 

Йәнә бир жилдин кейин Һәмраға худди тағ 
көчкинидәк, анисиниң вапати тоғрилиқ шум хәвири 
йәткүзүлди. Аниси һаят чағда Һәмра өзини күчлүк, 
егилмәстәк сезәтти. Нәқ ана балилириниң ата вапати-
ни сәзмиши үчүн һәммини қилған еди. Әнди һазир 
анисиниң паниға кәткинидин кейин, Һәмра өзини бу 
бепаян дунияда тәнһа дәп чүшәнди...
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Һәмра тәшвишлинип кәтти вә алминиң ғолиға 
йөлинип орнидин турди. У наһайити асталиқ, еһтият 
билән бир дәрәқтин иккинчисигә өтти, аниси вә 
униң үзини наһайити зор назуклуқ билән көз алдиға 
кәлтүрди...

Һәмра униң балилири, укилири, сиңиллири бар бол-
симу, өзини тәнһа сәзди.

Ана – у алаһидә дуния, алаһидә каинат...
Һәмра кона алма дәриғигә кәлди вә униң ғолини си-

лиди. Дәрәқниң шакили ғодур-ғодур еди у йепишқақ 
маддини сәзди, у дәрәқ ғолини бойлап төвинигә еқип, 
алиқанларға чаплишатти «Буму жиғлаватиду» дәп ой-
лиди Һәмра вә ихтиярсизла өзиниң көзлиридин яштам-
чилири мәңизлирини бойлап еқиватқанлиғини сәзди...

8 -БАП

Йерим түн болған чағда Махмут деризини чәкти. Са-
вутахун техи ухлимиған еди. У бөлминиң ичкирисидә 
олтирип тәсвий тартип, намаз сүрилирини 
тәкрарлавататти.

Ахшамдин башлапла униң жүригидә бир әнсизчилик 
пәйда болған. Қандақту-бир көңли сезиш уни өз илкигә 
еливалған. Ундақ һаләт биринчи қетим болуватқан 
әмәс. 

Буниңдин хелә жил илгири, Савутахун Ғулҗиға 
барған чағда, уни бирдәмдила шундақ бир ғәмкинлик 
вә әнсизчилик өз ичигә еливалғанди, у немә қиларини, 
өзини нәгә қоярини билмәй қалған. Шу чағда түн 
бойи ухлимиған вә әтигәнлик намаз алдида сәл 
тиничланғандәк болған еди. Намаз өтәп болуп у 
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өзини хелә яхши сәзди, амма бир-икки сааттин кейин-
ла ғәмсизлик йәнила басти. Шу күни илиға үч өсмүр 
чөкүп кәткән. Уларниң бири Савутахунниң туққини  
еди. Чөкүп кәткән өсмүрниң намизини чүшириш үчүн 
Савутахунға кәлгән чағда у әшу әнсизчиликләрниң 
сәвәвини чүшәнгән...

– Мусибәт, чоң мусибәт, устаз! – деди Махмут бөлмигә 
кириши биләнла. 

– Кир, Махмут, балам, – дәп уни течландурмақ болди 
Савутахун. – Өзәңни тут. Немә йүз бәрди?

– Устазим, Йеңишәрдә... Һәммә уйғурларни 
қиривәтти! Бир қиз Таштиқариға жүгрәп келип 
хәвәр қилди. У йәрдә Пәйзирахман икки балини атқа 
миндүргән. Бири Талғир йоли билән, иккинчиси 
Ғулҗа йоли билән йеқин йезиларни хәвәрләндүргән. У 
йәрләрдин хәвәр бизгиму йетип кәлгән. 

– Қиривәткини қандақ? Ким? Кимни? Махмут, 
ениғарақ ейтқина?!

– Билмәймән, устаз, – Махмут титрәп кәтти. – Мениң 
туққиним Сопи йеқинда Лавардин йетип кәлгән. 
Йеңишәрдә һәммә уйғурларни қириветипту, дегәнди 
у. Лаварға Қаратуруқтин хәвәрләпту. Әнди уларға бол-
са, әтималим Кийиквайдин  хәвәрлигән охшайду.

– Сопи һазир қәйәрдә?
– У нерисиға, Челәккә кәтти.
– Сән өзәң униңдин ениғини соридиңму?
– У һеч немини билмәйду. Дегини – чүшлүк намаздин 

кейин атлиқлар  бесип киргән. Һәммә әркишиләрни 
жиққан. Вақирашқан, тәшвиқ қилишқан. Андин кейин 
өлтүрүшкә башлиған.

– Һе-е. Ундақ болуши мүмкин әмәсқу. Қарап туруп-
ла. Бәлким бир немини издигәнду?

230
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– Мән билмәймән. Аңлишим биләнла сизгә йетип 
кәлдим. Мән сизни бирнәрсини һәл қилидиғу, дәп ой-
лидим.

Савутахун немә чарә көрүшни мутлақ билмәтти.
«Махмутниң дегәнлири һәҗәплинәрлик. Махмутниң 

қорқуп кәткини чүшинишлик. Сопи вә башқилири 
мундақла йезиларға жүгришип, хәлиқни һәләйкүмгә 
салмайдиғанлиғиму чүшинишлик. Амма һәммини 
өлтүриветиш…  Қандақту, ишәнгүсиздәк», дәп ойлиди 
у.

Қамаққа  апту яки һәтта кимду-бирини җинайити 
үчүн өлтүриветипту, һәтта башқилирини қорқитиш 
мәхситидә очуқла  өлтүриветипту десә, Савутахун буни 
чүшинәр еди. Амма Махмутниң дегәнлири әқилгә 
сиғар әмәсқу.

«Ундақ болуши мүмкин әмәс!», дәп ойлиди Саву-
тахун. У йәткүзүлгән хәвәрниң ениқ-қениғини билмәк 
болди. Шуниң үчүн Махмутқа мундақ деди: 

– Махмут, балам, хатирҗәм болушқа тиришқин. 
Сән дәһшәтлик хәвәр йәткүздиң. Лекин биз уни 
тәстиқлишимиз керәк. Һазирчә һечкимгә һечнемә 
демишиңни илтимас қилимән. Әтигәнлик намазда 
мәнму һечнемә ейтмаймән. Әгәр чүшкичә бирнемиләр 
ениқланса, у чағда немә қилишимиз һәққидә келиши-
миз.

– Устаз, бу немә әһвал? Немишкә паҗиә бизгила, 
уйғурларға чаплишивалған? Биз Алланиң алдида немә 
гуна қилдуқ?

– Течлан, балам. Ундақ сөзләр билән Алла таала-
ни ғәзәпләндүрмә. Чидамлиқ болайли. Алла немә 
қиларимизни билиду.  Аллаға сүйиниш керәк. 
Сениңдин илтимасим, Махмут, һазирчә һечкимгә 
һечнемә демигин. 
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Махмут чиқип кәтти, Савутахун болса йәнила тәсвий 
таритишни давам қилди вә Муқәддәс Қуръандики 
сөзләрни тәкрарлиди. 

Тәсвий тартқач, Савутахун Низамдинниң мөмүн му-
сулманларни әтигәнлик намазға әзән ейтиши аңланғичә 
олтарди...

Мечит адәттикидәк, адәмләргә лиқ толған. 
Әркишиләрниң немиду-бир нәрсиләрдин 
тәшвишлиниватқанлиғи сезилип туратти. Ваһаләнки, 
Верный шәһиригә йеқинла йәрдики вақиәләр хусусида 
һечким биреғизму сөз қилмиди. 

Савутахун  Махмутниң өз сөзидә туридиғанлиғиға 
вә Йеңишәрдики етишлар хусусида һечкимгә 
ейтмайдиғанлиғиға ишәшлик болған. Бәлким, 
ваһаләнки, бу қайғулуқ хәвәрни пәқәт Сопила 
йәткүзмигән. Толарағи кечиси, өзлириниң уруқ-
туққанлирини вақип қилишқа тиришқан башқиму 
атлиқлар болған. Әскәртишниғу улар әскәртти, амма 
немә қилиш керәклиги һәққидә һечким ениқ һечнәрсә 
билмиди. 

Савутахунниң немә ейтарини һәммә күтмәктә. Лекин 
у, адәттикидәк, бирнәччә муқәддимә сөз қилип, сәпни 
түзәшни илтимас қилди, өзи намаз оқуйдиғанларниң 
баш тәрипидә турди.  Андин, қаидә териқисидә, икки 
пәриз, икки сүннәт, төрт рәкәт ибадәт қилди. 

Әтигәнлик намаздин кейин адәмләр тарқилип 
кетишкә алдиримиди. Улар һелиғичә Савутахунниң 
қоллап-қувәтләш сөзини күтмәктә еди. 

Амма  у болса худди бу һәққидә һечнәрсә 
билмигәндәк, һәммини тәшвишләндүриватқан мавзуға 
тегишмиди.

Һәқиқәттиму немә ейтарини у билмәтти. Униң 
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Махмутқа ишәнмәсниң асаси йоқ еди. Ваһаләнки 
Йеңишәр аһалисиниң һәммисини қиривәткәнликкиму 
ишинәлмәтти.

«Бу – мубалиғә. Қорққанниң көзи йоған. Ундақ болу-
ши мүмкин әмәс» дәп өзи өзини ишәндүрмәк болди. 

Шу арилиқта Қорам аһалиси тарқилишқа башли-
ди. Әң чоңларниң бири сәксәналтә яшлиқ Әбәйдулла 
Савутахунниң йениға кәлди. У:

– Муһтәрәм ахун, тәшвишлик заманда яшаватимиз. 
Бирәр йеңилиқ йоқму? – дәп сориди. 

Савутахун Әбәйдулланиң шәхсән өз нами-
дин әмәс, нурғунлиған жутдашлири намидин 
қизиқиватқанлиғини чүшәнди. Ваһаләнки у, һәрһалда, 
новәттики намазғичә кечидики хәвәр тоғрилиқ гәп 
қозғимасни тоғра көрди.

– Һәммә нәрсә Алланиң қолида, муһтәрәм Әбәйдулла. 
Әгәр яратқан егәм халиса, бизни хошаллиқ хәвәрләр 
билән хошал қилиду яки қайғулуқ хәвәрләр билән 
мәйүсләндүриду. Биз болсақ ибадәт  қилишимиз керәк. 

– Шундақ, әлвәттә, муһтәрәм ахун. Пәқәт яхши әмәс 
гәпләр тарқалмақта. Хәлиқ тәшвиштә. Бәлким, сизгә 
бир немиләр мәлумдур? 

– Һазирчә тәшвишлинишниң сәвәви йоқ. Биз 
қудрәтлик Аллани унтимишимиз керәк вә униңға 
ибадәт қилишимиз керәк. Алла өз балилирини унти-
майду. 

Әбәйдулла бирнемиләрни дәп котулдап, қериларчә 
мүкчийип өйигә кәтти. Униңға йәнә бирнәччә һодуққан 
вә гуманланған адәм қошулди.

Йезилиқларниң биртопи, асасән яшлар, техи 
хелиғичә мечитниң һойлисида қалди. Улар немиду-бир 
нәрсини муһакимә қилмақчи болған. Лекин Савутахун 
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вә йәнә бирнәччә адәм өйлиригә маңғандикин, уларму 
тарқилишқа башлиди. 

Шуниң билән биллә Қорамниң аһалиси әнди 
өйлиридә Верный шәһиригә йеқин уйғур йезиси-
да орун алған қандақту-бир вақиәләр тоғрисида гәп 
қилишни давамлаштурди. Лекин һечким ениқ һечнәрсә 
билмигән. Шуниң үчүн пәқәт пичирлишипла, адәмләр 
течланди.

9 -БАП

– Йолдаш командир, һәммисини жиғдуқ, мана улар. 
Тик туриду!

Мураев қапиғиниң астидин Михаилға қарап қойди. 
Михаил болса униң қаришиға бәрдашлиқ берип, 
буйруқни күтүп туривәрди. 

Ваһаләнки, Мураев һечнемә демиди. У үстәлдин ал-
диримай туруп, қилич есип жүридиған бәлдигини 
түзидидә, пәқәт шуниңдин кейинла Михаил Таловқа 
йеқин кәлди вә униңға тик қариди.

– Жугач дәйсәнә. Биз уларниң қанчелик жугачлиғини 
көрәйли, – деди Мураев қаттиқ ғәзәп билән.

– Улар әнди немә қилалиши мүмкин? Әлвәттә, жугач. 
Уларниң қураллириму, қандақту-бир әсваплириму йоқ, 
әң болмиғанда арилири болсичу... Һәтта өзлириниң 
әйиплириниму сәзмигәндәк. 

– Қой, сән ундақ демә! – вақирап кәтти Мураев. – 
Әйиви йетәрлик. Әксинчә болғанда миң  чақиримдәк 
бу йәргә алдиримиған болар едуқ.

– Шундаққу  казак-оруслар. Әнди монулардин 
немә алғили болар? Йәр һайдайду, сода қилиду, 
қураллирини, ашлиғини йошурмайду. 
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– Сән нурғун билисән! Вә уларни худди улар сениң 
уруқ-туққанлириңдәк. Техи йәнила қарапбеқиш керәк, 
тиқип қоймиғанду? 

– Яқ-ә, Егор. Монуларниң қураллири йоқ, улар ху-
дани вә тәртипни һөрмәтләйду. Өзлириниң Алласиға 
сиғиниду вә җим болушиду. 

– Сән немә даватқиниңни чүшинәмсән? Хошна йеза 
әксил инқилапниң угиси, әнди улар қандақту-бир алий 
дәриҗиләр!

– Ундақ әмәс, Егор, мән һеч немә... – қорқти Михаил. 
– Мана пәқәт бу йәрдә Абдулла Розибақиев бирнәччә 
қетим болуп, тәшвиқат жүргүзди дейишиду. У болса, 
шәһәрлик партия комитетиниң әзаси. Мениңчә бу йеза 
Кеңәш һакимийити тәрипидә болуши керәк!

– Бопту, бопту, көрәрмиз. Амма сән маңа пикириңни 
ейтип болдуң, башқа ейтмаяққой. Отрядта бир пикир 
болуши керәк. У пикир командирниң пикири болиду! 
Умумән, тәшвиқат жүргүзүшниң орниға, аллиқачан 
тәртип орнитиш керәк еди. Мундақ болмайдудә! 
Лука Емелевниң қанчә полки бар, шундиму һечнемә 
қилалмиди. Мән болсам қилалаймән! Шундақ. Вә әшу 
Розибақиевқиму бирнәччә соал бәргән болар едим!

Михаилни нарази сүпитидә қоли билән нери ишти-
рип қоюп, Мураев ишик тәрәпкә қарап маңди. 

Михаил тик туруп, командирға йол бәрди. 
Отрядниң штаби орунлашқан өйниң алдида май 

ейиниң аптивида наһайити нурғун адәмләр турат-
ти. Михаил қарап қоюп, өзичә һесаплиди. Әмәлиятта 
Таштиқара йезисиниң әркишилириниң һәммиси 
дегидәк, миңға йеқин адәм йеқин кочилар билән до-
хмушларни тошқузувәткән еди.

Хәлиқ шундақ нурғун болсиму, җим-җитлиқ һәйран 
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қалдуратти. Адәмләр һәтта өзара параңлашмай туру-
шатти.

Йерим саатчә илгири қизил гвардиячилар өзлириниң 
командириниң буйруғи бойичә һәммә һойлиларни 
арилап чиқип, өзлириниң командири тохтиған өйгә 
йеза аһалисиниң түгәл беришини тәләп қилди. Мону 
жиғилғанлар әйнә шулар еди. 

Мураев қатнишиватқанларға қарапқоюп биринчи 
қатарда турған бовайларға мураҗиәт қилди:

– Очуғини ейтиңлара, йеңи инқилавий һакимийәт-
ниң немиси силәргә яқмайду? Немишкә силәр кониға 
шунчелик чаплишивалдиңлар?

Бовайлар йезиниң жигитбеши дүмчәк Абдуразақни 
иштирип алға чиқиришти. У егиз оруқ адәм еди. 
Егиз бой болғанлиқтин,  у дайим иңишип-дүмчийип 
жүрәтти. Мана униң мошу көрүниши униң ләқимигиму 
сәвәп болған. Йезида һечким уни Абдуразақ яки 
Абдуразақ жигитбеши дәп атиматти. Һәммисила, йәттә 
яштин йәтмиш яштикиләр пәқәт Абдуразақ дүмчәк 
дейишәтти.

Бешидики дописини түзәп қоюп, Абдуразақ дүмчәк 
йерим қәдәм алға чиқти вә путиға қарап қоюп мундақ 
деди:

– Бизгә инқилап яқиду. Биз униңға қарши әмәс. 
Бизниң алдимизда Абдулла сөзлиди. Биз уни чүшәндуқ.

Мураев ғәзәпләнгән һалда Михаил Таловқа, андин 
Абдуразақ дүмчәккә қарап қоюп мундақ деди:

– Мән сениң немини чүшинидиғиниңни, неми-
ни чүшәнмәйдиғиниңни сораватмаймән. Немишкә 
бизгә қарши уруш қиливатисиләр? Немишкә ашлиқни 
өткүзмәйватисиләр? Силәрниң Йеңишәрдә уруқ-
туққанлириңлар, тонушлириңлар барму?



237

Үчинчи қисим                                           Мураевниң қанлиқ рейди

Абдуразақ дүмчәк һодуқуп қалди. У растини ейт-
ти. Абдулла Розибақиевниң ейтқанлириниң толисини 
қоллап-қувәтләйдиғанлиғини ейтти.

Амма қураллиқ қизил гвардиячилар қоршап 
турған мону адәмниң немә дәватқинини Абдуразақ 
дүмчәкму, Таштиқариниң қалған һәммә аһалисиму 
чүшинәлмиди. Чүнки у Таштиқара йезисиниң аһалиси 
Кеңәш һакимийити билән күришиватиду, деди. Амма 
Абдулла Розибақиев болса  – әйнә шу һакимийәт 
рәһбәрлириниң бири. Вә Таштиқариниң аһалиси бу 
һакимийәт әшуларниң, хәлиқниң һакимийити, деди. 
Йеза аһалиси әйнә шу һакимийәт хәлиққә азатлиқ, йәр 
бәхитлик һаят бериду, дегәнгә ишәнди. Әлвәттә, улар 
әйнә һакимийәт тәрипидә, уни җака қилидиғанлар 
тәрипидә болиду!

Абдуразақ дүмчәк йәнә немә ейтаримни билмәй, 
җим бопла кәйнигә даҗип бовайлар билән қатарға бе-
рип турди.

Җим-җитлиқ басти. иккила тәрәп  − Таштиқариниң 
аһалисима, қизил гвардиячи җазалиғучиларма 
һазир нәтиҗә чиқирилидиғанлиғини сәзди. Қарарни 
миңлиған көзләр қадилип турған бирдин-бир адәм 
чиқириши керәк. Һәм у шу қарарни қобул қилди.

Егор Мураев бурутини толғап қоюп, өзиниң кәйнидә 
турған кичик командирларға айналдидә, уларға узақ 
қариди, лекин һечсөз қилмиди.

Шуниң һәссисигә топқа мураҗиәт қилип, мундақ 
деди:

– Өйүңларға қайтип бериңлар. Амма һечким өйдин 
жирақ кәткүчи болмисун. Бу – буйруқ!

Мураевниң һесави аддийла болған. У өзиниң алдида 
миңлиған әркишиләр турған һазирниң өзидила қирғин 
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уюштуруштин хәтәрләнди. Ахирәтән, улар муқәррәр 
рәвиштә өзлириниң һаятини қоғдайду вә нурғунлири 
у дунияға өзлири билән биллә әң болмиғанда бирәр 
қизил гвардиячини әкетишкә тиришиду.

Шуниң үчүн, Мураевниң ойичә, ишни ахшамлиққа, 
адәмләр течлинип, яманлиқни күтмигән чағда 
башлимақ болған.

Һазирчә болса, Мураев Таштиқариниң бирму ади-
ми чәткә чиқип кәтмәс үчүн, йезини айландуруп 
күчләндүрүлгән күзәт қоюш билән чәкләнди.

Бирдәмдила адәмләр чуқиришип тарқилишқа баш-
лиди. Абдуразақ дүмчәк дописини түзәп қоюп, йенида 
турған хошниси Сабир бовайға пичирлиди:

– Худаға шүкри, өтүп кәтти. Йеңишәрдә аламәт 
вақиә... дейишиду.

Қери Сабир унчуқмиди. У бир апәтни сәзди.
Өйигә йетип кәлгәндә у топниң арисида болған, ле-

кин балдурарақ йенип кәлгән оғлиға һарвуни тәйярлап, 
униңға көктатлиқниң ахирида отлаватқан атни 
қошушни буйриди. Аялиға вә аран-аран маңалайдиған 
һамилдар келинигә өйдә бар нанниң һәммисини бир 
болақ қилип қачилашни, өзлириниң дайим өйдә болу-
шини, алаһидә һаҗәтсиз һәтта һойлиғиму чиқмасни 
буйриди.

Қери Сабирниң сәккиз яшлиқ қиз нәвриси палкөз 
Нурнисә аниси билән момисиниң қиливатқан иш-
һәрикәтлиригә қизиқип қариди. Тәйяр қилинған болақ 
хелила йоған болуп чиқти. Чүнки техи бурнакунла мо-
май тонуға нан яққан еди.

– Апа, бу немә? Немә қилисиләр? – дәп сорапла кәтти 
Нурнисә улар болақни җозиниң үстигә қойған чағда.

Гулнисәниң өзиму қейнатисиға бу тәйярлиқниң 
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немигә һаҗити бар екәнлигини чүшәнмәтти. Ле-
кин у қейнатисиниң қарарини һечқачан муһакимә 
қилматти. Гулнисәгә мошуниң һәммиси улар худ-
ди биряққа көчидиғандәкла көрүнди. Лекин қаяққа 
көчүши мүмкин, әң муһими − қандақ?

Шу арида қери Сабир әң алди билән келинини көздә 
тутти. У һәтта момийи билән өлүп кетидиған болси-
му, әң болмиғанда оғлиниң аилисини қоғдап қелишни 
көздә тутти.

Йеңишәрдә болған вақиәләрдин хелила хәвәрдар 
болған қери Сабир яман әһвалларға тәйярланди. Му-
раев Таштиқара аһалисиға өй-өйлиригә тарқилишқа 
рухсәт бәргәндин икки сааттин кейин, қери Сабир ке-
линини, нәврисини вә момийини һарвуға олтарғузуп, 
һарвуниң астиға нан бар болақни қоюп, уни башқа 
нәрсиләр билән яптидә, йезидин аста чиқишқа башли-
ди.

Ата оғлиға һазирчә көктатлиқта болуп туруп, йези-
дин кечиси чиқип кетишни җекиди.

Сабир йезидин йеңила чиқиши биләнла уни дәрһал 
төрт атлиқ қизил гвардиячи тохтатти.

– Һәй, бовай, немишкә буйруқни бузисән? – дәп егиз 
арғимақ мингән наряд башлиғи қери Сабирға дәвәйләп 
келип вақирап кәтти.

– Мениң келиним толғақта. Әгәр уни ишиктигә 
йәткүзәлмисәм, өлүп кетиши мүмкин, – деди Сабир 
мүмкинқәдәр өзини хатирҗәм тутуп.

– Қени, һарвудин чүшиңлар! Биз һазир кимниң 
өливатқинини көрәйли, – дәп қапақлирини түрди ик-
кинчи қизил гвардиячи.

Сабир бовай нәврисини һарвудин чүширивелип, 
униң қолидин алдидә, һарвуға йеқин иштәрмәк бол-
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ди. Қизчақ иккинчи қоли билән һарвуниң ләңгизини 
туттидә, қорққан һалда әтрапқа қарашқа башлиди.

Шу арида момай аран дегәндә һарвудин йәргә 
чүштидә, келинигә чүшүшкә ярдәмлишишкә башли-
ди.

Гүлнисә хиҗаләт болди. У өзиниң һалитидин иза 
тартти. Униң үстигә, униң алдиданатонуш туруп, 
яш жигитләр туруп, улар қизиқип вә қандақту-бир 
җоһутлуқ әлпазда ахтуривататти. Гүлнисә һәтта өйидә 
қейнатисидин қорунатти, һазир болса әһвал мундақ...

Һәммиси һарвуниң йенида турған чағда қизил 
гвардиячиларниң бири етидин сәкрәп чүштидә, 
бовайниң йениға келип, уни қопал иштиривәтти вә 
болақни көрситип:

– Бу немә? – дәп вақириди.
– Бу нан, балам! Тону нени. Халисаңлар елиңлар!
– Техи сән, демәк, нанниму әкәтмәкчиму? Байқа! – 

дәп ғәзәплинип вақиридидә, бар күчи билән Сабирниң 
үзигә бирни урди. Бовай өзини путида туталмай, 
оңдисиға жиқилди.

Сабир Нурнисәниң қолини қоюветишкә үлгәрди, ле-
кин, шундиму, қизда шундақ бир титирәк пәйда болди-
ки, у ағзини йоған ечип, көзлирини жуммай, бовисини 
урувәткән қизил гвардиячиға тиклинип қарапла қалди.

Момай билән келин жиғлишипла қалди. Андин мо-
май дәрһал өзини бовайға атти. Гүлнисә болса, қизиға 
келишкә тиришти. Ваһаләнки, иккинчи бир гвардия-
чи Гүлнисәни қизиға кәлтүрмәс үчүн өзиниң ети билән 
униң алдини торавалди.

Қери Сабир җараһәтләнгән бурнидин еқиватқан 
қанни етиветип, бар күчи билән орнидин турмақ бо-
луведи, лекин туралмиди. Момайму униңға бар күчи 
билән ярдәмләшмәкчи болуведи, буму болмай қалди.
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Шу арида қизил гвардиячи болақни йешип, бир 
парчә нанни уштуп алдидә, чайнаветип:

– Монуни етиветиңлар. Атни мусадирә қилиш керәк! 
– дәп буйруқ қилди.

Дәрһалла икки қизил гвардиячи атлиридин 
чүшүп, Сабир бовайниң йениға жүгришип кәлдидә, 
қолтуқлиридин тутуп сөрәштүрүп, йезиниң четидә 
өсүватқан дәрәқләрниң йениға апарди.

Егиз дәрәқләрниң йопурмақлири май ейиниң шами-
лидин шидирлашмақта еди. Уларниң шилдирлашлири 
ахшамлири мошу йәргә келип муһәббәт һиссиятлирини 
изһар қилишқан яшларниң һис-туйғулириға тәңкәш 
қилғандәк билинәтти. Таштиқарлиқларниң бирнәччә 
әвлади мошу йәрдә өзлириниң тәғдирини һәл қилған 
әң бәхитлик күнлирини өткүзгән.

Мана, қери Сабирму, буниңдин йерим әсир илги-
ри һаятида бирдин-бир болған өзиниң муһәббитини 
мошу йәрдә жүригини қолиға елип күткән еди...

Мана һазир болса, йопурмақларниң шу шилдирлаш-
лири астида, шу дәрәқләрниң астида өзиниң өлүмини 
учратти. Мана, йәнила, йерим әсир илгәркидәк, униң 
йенида өзиниң муһәббити.

Момай қери Сабирниң кәйнидин жүгәрмәкчи 
болғанди. Лекин уни сөрәп кетип барған иккисиниң 
бири винтовкиниң пәйниги билән момайниң 
бешиға қаттиқ уривәтти. У йәргә қаттиқ жиқилдидә, 
һаятлиқниң бәлгүси өчти.

Буни көргән қизчақ титирәп кәтти вә аста олтиришқа 
башлиди. Гүлнисә өзигә қарши келиватқан қизил гвар-
диячи етиниң тумшуғини иштириветип, қизиға өзини 
атти. У Нурнисәниң йениға йетип кәлдидә, зоңзуюп 
олтирип қалди. Қизиму һошиға кәлди, амма йә гәп 
қилалмиди йә жиғлалмиди.
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Шу пәйттә бир пай оқ етилди вә қери Сабирниң 
ахирқи нәпәси тохтап, униң туғулишидин илгирила 
өсиватқан дәрәқ түвигә жиқилди.

Җим-җитлиқ бирпәс давам қилдидә, андин кей-
ин Таштиқариниң әтрапида һайванларчә шундақ 
бир вақираш-җақирашлар пәйда болдики, Гүлнисә 
қизидин өзини чәткә атти.

Нурнисә тохталсиз вақириди. У бешини чиң туттуве-
лип, кәйнигә – йезиға қарап жүгриди.

Гүлнисә шу арида аран дегәндә орнидин туруп, 
йоған қосиғини қучағлавелип дегидәк, бирнәччә қәдәм 
маңмақчи болди. У өзи олтарған йәрдә көлчәк пәйда 
болди.

– Қариғина, туғуватқандәк қилидиғу! – дәп һәйран 
қалғидәк вақириди қизил гвардиячиларниң бири.

– Шундақму? Йәнә бир әксил инқилапчини дунияға 
пәйда қиливатамда? Униңға йол қоймаймиз! – дәп 
зәһәрлик үн қатти команда берип турған.

Қери Сабирни атқан қизил гвардиячи бу сөзни 
буйруқ сүпитидә қобул қилди. У винтовкисиға оқ се-
лип, Гүлнисәниң уттур қосиғиға қаритип атти.

10 -БАП

Нурнисә кәйнигә – йезиға қарап жүгәрди. Уни өз 
илкигә еливалған дәһшәт һәтта у өзлириниң һойлисиға 
жүгрәп киргәндиму тохтимиди. У пәқәт вақираштин 
тохтиди. Лекин һазирла йүз бәргән көрүнүш униң көз 
алдидин кәтмиди. Мошуларниң һәммиси қизчаққа 
шунчелик тәсир қилдики, униң үзидә дәһшәтлик 
қоруқлар пәйда болди. Бу болса Нурнисәни әқилидин 
адашқандәк көрсәтти. Лекин ундақ болмай чиқти.
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Нурнисә жүгрәп өйгә кирди вә җозиниң астиға ки-
рип йетивалди. Дәһшәтликтин пүтүн бәдини титирәп, 
өзи худди иштлардәк чишлирини ғучурлатти.

Қери Сабирниң оғли Рәһман көктатлиқта мөкүн-
велип, қизиниң өйгә кирип кәткинини байқимиди.

Униң аилиси йезидин чиқип кәткинигә бир саатин 
ошуқ вақит өтти. У һазир қараңғу чүшиду, шуниңдин 
өйгә кирип тамақ вә йепинча алмақчи болуп ойлиған 
еди.

Рәһман, дадиси әскәрткәндәк, өзигә хошниларниң 
көктатлиғи билән чегаридаш йәрдә өсүватқан гүлләрниң 
арисидин җай тепип, көктатлиғида түнимәкчи болған. 
У йезидин атлиқ наряд техи ухлаватқан, таң етишниң 
алдида чиқип кетишни тәхмин қилған еди.

Өйигә йеқин келип Рәһман туюқсизла ишт чишли-
рини ғучурлитиватқанлиғини аңлиди. У тәсвүрлигисиз 
һалда һәйран қалди. Чүнки қойлар ятидиған қораниң 
йениға бағлақлиқ ишт беарам болсиму, лекин чишли-
рини ғучурлатмиған.

Өйгә кирип Рәһман бөлмидин чиқиватқан аваз 
һәқиқәттиму ишт чишлирини ғучурлитиватқанға 
охшисиму, амма у ишт әмәслигини чүшәнди. Җозиниң 
астиға түгүлинивелип униң қизи ятатти. Рәһман йе-
ник җозини авайлап көтәрдидә, тамға йөләп қойди. 
Нурнисә әндикип ятивәрди. Дадиси уни көтәргән чағда 
Нурнисә һәҗәпләнгән һалда униңға бир пәйт қаридидә, 
шуниңдин кейинла бар күчи билән уни қучағлавалди 
вә өзиниң иңиришини тохтатти.

Рәһман һәммини чүшәнди. У қизидин йүз бәргән 
вақиәләр һәққидә сораштурмиди. У пәқәт пичир-
лапла Нурнисәниң өзиниң аман қалғанлиғиға Аллаға 
миннәтдарлиғини изһар қилди.
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Қизини көтирип ичкәрки бөлмигә апардидә, уни 
қелин йотқанниң үстигә ятқузуп вә үстигә йеник бир 
йотқанни йепип қойди. Рәһман қизиниң йенида 
жигирмә минутларчә олтарди. Қизи ухлап қалғандәк 
билингәндин кейин униң тәһийисини түзәп қоюп, 
Рәһман путиниң учида меңип дегидәк, чиқип кәтти.

Нурнисә ухлимиған еди. У ухлалмиди. Униңға әнди 
һечқачан ухлалмайдиғандәк көрүнди. У көзлирини 
ечип ятатти вә хиялән әшу бәхитсизлик күни йүз бәргән 
мудһиш вақиәләрни көз алдидин өткүзди...

Егор Мураев Қоқәнт автономиясини йоқ қилиш му-
насивити билән Пәрғанә вадисида жүргүзгән уруш 
һәрикәтлири үчүн Түркстан җумһурийитиниң һәрбий 
коммисари Константин Осипов соға қилған узун 
зәнҗири бар саатиға қарап қойди.

Ординарец гөшлүк каша, нан, икки тоғрам пияз вә 
чай қуюлған алюминий кружкини әкелип, Мураевниң 
алдиға қойди. Кашидин бираз йегәндин кейин Егор уни 
нери иштирип қоюп:

– Федор, иштәй үчүн бир немә бәргинә, – дәп 
вақириди.

Ординарец бир бутылка лайлашқан суюқлуқни 
әкелип, башқа кружкиға қуйди. Мураев уни бирдин-
ла ичиветип, нан вә пиязни чайнидидә, өйдин чиқип 
кәтти.

Тағ тәрәптин сәл шамал чиқип туратти. Мураев 
мәйдисини шамалға қаритип ихтиярсиз мәптун қилған 
аққарлиқ чоққиларға қарап чоңқур нәпәс алди, андин 
кәскин бурулдидә, ординарецниң узутишида өзиниң 
отряди орунлашқан хошна өйгә маңди.

Взвод вә рота командирлири мошу йәрдә еди. 
Мураевниң пәйда болуши билән һәммиси орнидин ту-
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рушти. Биринчи сотниниң командири сүпитидә Миха-
ил Талов әхбарат бәрди:

– Һәрбир өйгә төрт адәмдин бәкиттуқ. Жигирмә ми-
нуттин кейин башлашни планлидуқ. Йеза қоршалған. 
Бир саат, көп болса икки саат ичидә әмәлгә ашуримиз 
дәп ойлаватимиз.

– Мениң соалим йоқ, – дәпла қойди Мураев вә кона, 
ғичирап турған Вена үстилини нери булуңға иштирип 
қоюп, униңға олтарди...

Командирлар һәммини алдин-ала көздә тутқан бол-
симу, хаталиқ йүз бәрди. Улар Нурнисә йенип келиду вә 
Рәһман анисиниң, дадисиниң, аяли вә техи туғулмиған 
балисиниң етилип кетидиғанлиғини алдин-ала көздә 
тутмиған еди.

Нурнисәни ухлисун дәп ятқузуп қоюп, Рәһман 
Абдуразақ дүмчәкниң өйигә жүгрәп барди. Униңға 
өзиниң ойлиғанлирини ейтип берип, андин Абдуразақ 
дүмчәкниң илтимаси бойичә у хошниларға маңди – 
мүмкинқәдәр нурғун өйләргә киришкә тиришти.

Абдуразақ дүмчәкниң өзи шу арида оғлини башқа 
кочиға әвтиветип, өзи ариларни елиш үчүн еғилға 
маңди.

Рәһман оналтә өйни арилап чиқти. Әндила 
онйәттинчи өйгә кирмәк болғанда, у атлиқ қизил 
гвардиячиләрниң тиғиз биртопи чәттики һойлиға 
тохтиғанлиғини көрди. Рәһман көктатлиқлар арқилиқ 
өзиниң өйигә қарап жүгриди.

Нурнисә там тәрәпкә қаравелип, техичила көзлири 
очуқ ятатти. У дадисиниң йенип кәлгинини чүшәнсиму, 
бешини пеқиратмиди.

Рәһманму қизини беарам қилмиди. У пәқәт қизиниң 
мәңзигә сөйүп қоюп, йотқанни түзиди, қизи ятқан 
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бөлминиң ишигини йепип қоюп, һойлиға чиқип 
қолиға палта алди. Андин өйгә кирип, өйниң ишигини 
илғур селип бәкитивәтти.

Деризидин Рәһман төрт атлиқниң униң өйиниң 
йениға келип тохтиғинини көрди. Сәлдин кейин 
уларниң бири аттин чүшмәйла дәрвазиниң орни-
да болуватқан лаңқани иштиривәтти. Төртилисила 
һойлиға кирди. Уларниң бири етиниң бешини 
көктатлиқ тәрәпкә буриди. иккиси алдираш вә алди-
дикиси ишикниң тутқисини суғиривалмақ болуведи, 
ишик ечилмиди. Шу чағда толуқ кәлгән, оттура яшлар-
дики қизил гвардиячи:

– Ғоҗайин, ишикни ач! – дәп вақириди.
Рәһман йошурунивелип, җим турди. Күтүлмигән 

меһманлар өзлирини узақ күткүзмиди. иккиси 
ишикниң тутқучини тутуптуруп, илғурни сундуривәтти. 
Өйгә бесип киргән һелиқи вақириған әмәс, башқиси, 
чечи өсүп, солдат фуражкисидин тешиға чиқип кәткән 
сериқбаш бири болуп чиқти.

Өйгә бесип кирип, у дәрһал қиличини чиқармақ бо-
луведи, лекин шу пәйтила иштик палта униң чеккисигә 
тәгди. Ғилаптин хелила чиқип турған қилич йенип 
орниға кирди.

иккинчи қизил гвардиячи кәйнигә даҗип, 
мүрисидики винтовкисини жулуп дегидәк алдидә, 
йеримочуқ турған ишикниң йочуғиға қарап атти.

Оқ Рәһманға тәгмиди, у дәрру ишикни йепиветишкә 
тиришти. Лекин үлгирәлмиди. Семиз қизил гвардиячи 
ишикни өзигә тартип, улуқ ечивәтти. Рәһман бөлминиң 
ичкирисигә жүгриди. Мана мошу пәйттә икки қизил 
гвардиячи өйгә бесип кирди.

Рәһман палтини икки қоли билән тутивелип, семиз 
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қизил гвардиячиниң мәйдисигә уруп үлгәрди. Мошу 
пәйттә уму шундақ бир урулушни сәзди, у урулуш униң 
өзиниму мәғлуп қилған еди...

Винтовкисини яңливаштин бәтлигән қизил гвардия-
чи чәт-чөрисигә қариди. Теп-теч. Пәқәт ичкәрки бөлмә 
ишигиниң орнидила мутлақ ақчач сәккиз яшлиқ бир 
қиз туратти.

Қизил гвардиячи күтүлмигән вақиәдин тик қетипла 
қалди вә һойла тәрәптин қойларниң қорасиға бағлап 
қойған иштниң узақ һувлиши аңланди.

11 -БАП

Төрт яшлиқ Әршидин зоңзийип олтиривелип, 
дәрваза йенидин еқип өтүватқан ериқтики суға 
чүмүлиләрни йеқинлаштуруп ойнавататти. Йоған 
қизилчүмүлиләр болса бир-бириниң кәйнидин 
меңишип, мәхситигә қарап җиддий тиришмақта. 
Уларниң бәзилири уларниң йолиға Әршидинниң тосап 
қойған қомучлиридинму өтүп кетишти. Башқилири 
болса, у қомучларни пурап қоюп, тосқунлуқни айли-
нип өтүшкә тиришмақта еди.

Әршидин бу һәрикитигә шунчелик берилип 
кәткәнки, у өзиниң йениға қизиқ һаләттә алчаңлап 
жүгрәп йетип кәлгән икки яшлиқ укиси Мөмүнниму 
байқимиди. Қизиғи, Мөмүн шундақ һаләттә кәлгичә 
онлиған чүмүлиләрниму дәсәвәтти.

– Тохта, сән уларни дәсәветисән! – дәп наразилиқ 
сүпәттә вақириди укисиға Әршидин, уни қоли билән 
аста иштирип.

Мөмүн һәйран қелип тохтиди һәм немә қиларини 
билмәй, дәрһал жиғлаш керәкму яки аписиниң көрүп 
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қелишини күтүш керәкму?! Шуниң билән, Мөмүн 
үчинчи һәрикәтни таллавалдидә, чүмүлиләрни аҗиз 
путлири билән чәйләшкә һәм шундақла муштумлири 
билән акисиға қарши турушқа башлиди.

Мошу вақитта коча тәрәптин ваң-чуң аңланди, 
бирнәччә яш балилар Ташкәнсазниң топилиқ кочиси 
билән мечит тәрәпкә жүгришип кетип баратти.

Ташкәнсаз Верный шәһиридин қириқ сәккиз 
чақирим жирақлиқта орунлашқан. Униңға Ғулҗа йоли 
билән меңип, қириқбәшинчи чақиримда солға айли-
нип беришқа болиду.

Ташкәнсазға баридиған иккинчи йол – Таштиқара 
арқилиқ. Нәқ мошу йол йәрлик аһали үчүн әплик вә 
адәтлинип кәткән йол болған.

Мураевниң отряди нәқ мошу йол билән меңип, 
Таштиқариниң аһалисини җазалиған...

Абдурешит Ташкәнсаздики атақлиқ шәхсләрдин 
болған. Униң дадиси вә чоң дадиси мошу йезиниң аса-
сини қурғучиларниң қатарида болған.

1883-жили Абдурешитниң дадиси Абдурахман 
келә-кәлмәйла, мечит үчүн орун бәлгүлигән. Жут-
дашлирини техи түзәгирәк орунлаштурмай туруп-
ла, әң болмиғанда һәптисигә бирнәччә сааттин мечит 
қурулишиға ишләшкә ишәндүргән.

Абдурахманниң өзи болса кәлгүси мечитниң орниға 
һәркүни келәтти. Әтигәнлик намазни өтәп болуши 
биләнла униң қаттиқ мүҗәзигә үгинип қалған аяли 
Рухсарәмгә униң саат онларға әткәнчай тәйярлишини 
җекип, өзи мечит тәрәпкә меңишқа алдиратти.

Абдурахман терәкләрниң көләңкисидә узақ олти-
рип мечитниң қәд көтириватқан тамлириға узақ-узақ 
қаратти вә Ташкәнсазниң бу мечити әтраптики әң яхши 
мечит болидиғанлиғини көз алдиға кәлтүрәтти.
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Мошу минутларда дадисиниң дәсләпки қетим 
мечитқа апарғинини  хатирилиди. Ғулҗидин анчә 
жирақ болмиған кичиккинә йезидики шу мечит 
Абдурахманниң көз алдидин өтти. У балилиқ чеғидин 
башлап әллик алтә йешиғичә һәркүни баридиған у ме-
чит һелиму униң хатирисидә.

Пәқәт әллик алтә яштин ашқандила Абдурахман шу 
мечиттин кетишкә мәҗбур болди, чүнки у өзиниң йе-
рини қалдуруп кетишкә мәҗбур болди...

Абдурешит Ташкәнсаз мечитниң асасини 
салғучиларниң бири уни дадиси болғанлиғи үчүнла 
атақлиқ болған әмәс. У өзиму пятидесятник болған. 
Буму чоң утуқ болуп һесапланған. Әгәр буниңға 
униң мәғрур қәдди-қамитини, пәм-параситини, 
тәшәббускарлиғини қошудиған болсақ, у чағда 
Абдурешитниң пәқәт жутдашлириниңла арисидики 
аброй-шәни чүшинишлик болуп қалмай, шундақла 
нурғунлиған қизларму ениқ майиллиғи билән көз 
қирини ташлиған болар еди...

Абдурешитниң аяли Шарвангүл ериға бирдин-бир 
қизи Рухсәмни қалдуруп, буниңдин бирнәччә жил ил-
гири вапат болған еди. Қизчақ анисини есиға алалмай-
ду. Шуниң үчүн Абдурешит пүткүл вуҗудини – өзини 
шу қизини тәрбийиләшкә беғишлиған. Пәқәт қизи чоң 
болуп, турмушқа чиққандин кейинла, Абдурешитни 
достлири униң өзи тоғрилиқ ойлишиғиға келиштүрди.

Көп өтмәй Абдурешит Гүлрозәмниң аилисигә 
қудилиқ әвәтти. У пишшиқ вә кәмтар қиз еди. Гүлрозәм 
Абдурешиттин хелила яш кичик болсиму, униң 
қәдди-қамитигә вә ташқи җәһәттин аччиғи ямандәк 
көрүнгини билән, әмәлиятта наһайити меһрибан вә на-
зук мүҗәзигә майил еди. Гүлрозәм Абдурешиттин чоң 
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үмүт қилатти, шуниң үчүнму гәп қайтурматти. Һәтта 
Абдурешит наһәқ болған әһваллардиму, Гүлрозәм 
течла униң тәнбиһлирини тиңшап болуп, андин 
бөлмисигә кирип ялғуз қалғанда рәнҗишини жиға 
билән чиқиратти. Гүлрозәм Абдурешитни наһайити 
яхши көрәтти вә униңсиз бир күнму яшалмайдиғандәк 
сезәтти өзини.

1918-жили май ейиниң шу бир күни, Мураевниң 
отряди Таштиқаридин Ташкәнсазға кетип барғанда, 
Гүлрозәм ашханида өз иши билән бәнт еди. Әтигәндә 
Абдурешит гөшнан тәйярлашни илтимас қиливеди. 
Шуниң үчүн Гүлрозәм хемир жуғуриветип, тала-
да қандақту вараң-чуруңларни аңлап қалғанди. 
Алдирашлиқ билән қолидики хемирниң қалдуқлирини 
бирқур тазилидидә, өйдин даланға чиқти. Әршидин 
билән Мөмүн дәрвазидин анчә жирақта әмәс еди.

– Әршидин, оғлум, өйгә кириңлар, укаңни әкир. 
Һазир тамақ тәйяр болиду, – деди у.

Шу сөзләрни ейтип, Гүлрозәм оғлиға қаримиди.
У қандақту-бир яманлиқни сәзгәндәк қилди. Шуниң 

үчүн җиддий вә әнсиригән һалда дәрвазидин коча 
тәрәпкә қариди.

У өйдә чағда аңлиған вә уни талаға чиқишқа мәҗбур 
қилған вараң-чуруңлар қандақ пәйда болған бол-
са, шундақла чапсан җим болған еди. Кочида һечким 
болмиған.

Гүлрозәм балиларни өйгә әкирип қоюп, хошна 
аялниң өйигә кирип-чиқишни ойлиғанди, лекин у ойи-
дин қайтти. Әсли у әң йеқин хошнилири билән һаҗәт 
болған чағдила арилишатти. Гүлрозәмгә ери билән 
мунасивәт қилиш йетәрликти, башқа һечким керәк 
әмәсти.
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«Абдурешит чапсанирақ кәлсикән» дәп ойлиди 
Гүлрозәм. Амма көп өтмәйла униң бу ойи бешидин 
чиқип кәтти. Чүнки у Әршидинниң нарази авазини 
аңлиди.

– Барғина нери, тегишмә, Мөмүн, – деди Әршидин 
укисини чүмүлиләрниң йолидин нери ишти-
рип. Мөмүн болса қапақлирини түрүп, кичиккинә 
ләвлирини торсайтип, тосалғудин өтүп һәммә 
чүмүлиләрни чәйләветишкә тиришатти.

– Қени, болди, чапсан өйгә кириңлар, – дәп буйри-
ди Гүлрозәм. – Ундақ болмиса дадаңлар кәлгән чағда 
силәр мени тиңшимайду дәп ейтимән.

«Дада» дегән сөздин кейин Әршидин бирдин-
ла җиддий вә тоғридәк болуп, амма анисиниң 
ейтқан сөзлирини ахириғичә чүшәнмигән. Мөмүн 
тоғрилиқ ундақ дәшкә болматти. Һәрһалда, әлвәттә, 
Әршидинму ахириғичә дадисиниң ким болғанлиғини 
билмәтти. Ваһаләнки, биләр-билмәс дәриҗидә бол-
симу, униң дадиси яки һәтта униң дадиси болмисун, 
«дада» дегән сөзниң өзи қандақту муһим екәнлигини у 
сезәтти. Шуниң үчүн бу сөзни ейтқан адәмни тиңшаш 
керәклигини у биләтти.

Анисиниң сөзидин кейин Әршидин чүмүлиләрни өз 
мәйлигә қоюп бәрдидә, өзи чапсан-чапсан меңип, өйгә 
барди.

Лекин, һәҗәплинәрлик әһвал – шуниңдин кей-
ин, акисиниң тосқунлуқлири йоқидидә, Мөмүнму 
чүмүлиләргә болған қизиқишини йоқатти. У сәл 
турдидә, андин кейин дәрру айлинип, жиқилип 
чүшүштин қорқуп болсиму, авайлап дегидәк жүгрәп 
өйгә барди.

Мөмүн техи әндила өйгә йетип келиведи, Гүлрозәм 
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дәрһал пәләмпәйдин чүштидә, уни қолиға еливалди. 
Мөмүнниң үзидики наразилиқ-рәнҗиш аламәтлири 
бирдинла бәхитлик күлкигә айланди.

Һәқиқәтәнму, бала үчүн, умумән һәрқандақ адәм 
үчүн, ана қучиғида болуштин артуқ қандақ бәхит болу-
ши мүмкин...

Балиларни өйгә әкиривалғандин кейин Гүлрозәм 
гөшнан тәйярлашни давамлаштурди. У гөш тоғрашқа 
башлиди. Бирдәмдила буниңдин үч жил илгири 
Рухсәм келип, униңға мураҗиәт қилғини Гүлрозәмниң 
хатирисигә чүшүп кәтти.

– Һәдә, – дегән еди у, – Маңа үгитип қоюңа, ләңмән, 
манта ейтишниғу билимән, амма гөшнан тәйярлаш не-
мишкиду қолумдин кәлмәйватидиғу.

– Рухсәм, сән немә болдуң? Сән ләңмән, манта охшаш 
мурәккәп таамларни тәйярлашни билисәнғу. Әнди 
гөшнанниму тәйярлалайсән.

– Раст, мән, әлвәттә, тәйярлаймән, амма сизниңкидәк 
дәмлик болуп чиқмайду.

– Биләмсән, буниң сири шуниңдин ибарәтки, гөшнан 
дадаңниң әң яхши көридиған таами. Шуниң үчүн у 
мениң тәйярлиғинимда алаһидә болуп чиқиду. Амма 
ләңмән, мәсилән, анчә әмәс.

Мошу сөзләрдин кейин Рухсәмниң көзлиридә яш 
әгиди. У өзини тутуп, җиддий рәвиштә:

– Һәдә, сиз һәқиқәттинла уни шундақ яхши көрәмсиз? 
– дәп сориди.

– Мән һиссият тоғрилиқ гәп қилишни үгәнмидим, ле-
кин, биләмсән, Рухсәм, мән Абдурешитсиз өз һаятимни 
тәсәввур қилалмаймән...

Мошуларни хатирисигә чүшәргәндин кейин 
Гүлрозәм ихтиярсиз күлүмсирәп қойди. У шуниңға 



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

254

күлүмсиридики, бу параңниң болғиниға техи үчла 
жил болди. Әнди бүгүнки Рухсәм болса тамамән башқа 
адәм. У кимду-бирини гөшнан тәйярлашни үгитип 
қой, дәп илтимас қилидиған анчила саддә әмәс. Униң 
үстигә,у дадисиға муһәббәт тоғрилиқ сорашқа җүръәт 
қилишини көз алдиға кәлтүрүшму мүмкин әмәс. Техи 
бар болғини үчла жил өттиғу. Ваһаләнки, һазир ундақла 
әмәс. У ирадилик, мәхсәтчанлиқ аялға айланған.

Мошуниң өзи униң ери Розахун паканиң арқисида. 
Анчә егиз болмиған у адәм Рухсәмни өзгәртиш үчүн 
чоң мүҗәз вә чидамлиқ көрсәтти.

Бәлким, униң сәвәви Рухсәм билән Розахун паканиң 
оттурисидики яш пәрқиниң чоң болушидур? Ким би-
лиду? Һәрһалда уларниң аилиси инақ вә мустәһкәм бо-
луп чиқти.

Гүлрозәмниң мошу ойлирини талада вақираватқан 
хошна аялниң авази бөлүвәтти. Гүлрозәм пичиғини 
чәткә қоюп, яғлиғини түзидидә, һойлиға чиқти.

Шу арида қорқуп кәткән вә чачлири чугуқлуқ һалда 
хошниси Гүлпәм һойлиға жүгрәп кирип, пичирлаш-
тин әнди вақирашқа өтүп, жиғлашқа башлиди:

 – Гүлрозәм, хошнам, оғуллириңни йошур, һәммә 
әркишиләрни өлтүриватиду!!!

 – Бу қандақ? – чүшәнмиди Гүлрозәм.
 – Өзәм билмәймән. Майминәм жүгрәп келип, мечит-

та қандақту-бир дәһшәт болуватиду, деди. Таштиқара 
тәрәптин атлиқлар келип, әркишиләрни тутмастин, 
қарап турупла өлтүриватиду, деди.

 – Бу қандақ болғини? – йәнә яңливаштин сориди 
Гүлрозәм. – Нәгә йошуруш керәккән?

 – Балилириң қәйәрдә? Мәйәгә әкәл! – дәп қаттиқ ейт-
ти Гүлпәм.
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Гүлрозәм оғуллирини әкелиш үчүн өйигә айланди. 
Даланда жиғлимақчи болуватқан Мөмүнниң қолини 
тутувелип Әршидин теп-теч туратти.

Мошундақ вәзийәттә тәшәббусни өзигә елиш 
керәклигини чүшәнгән Гүлпәм даланға жүгрәп кирип, 
Мөмүнни қолиға алдидә, Әршидингә қарап:

 – Балам, көктатлиққа жүгәр. У йәрдин ғора арқилиқ 
бизниң һойлиға кир. Бизниң көктатлиқниң ахирида 
бултуқи чөпниң қалдуғи бар. Биз уни догилап қойған. 
Шуниң ичигә кирип теп-теч олтар. Мақулму?

Әршидин соал мәнасида анисиға қариди. Чөчүштин 
жумран қәлби езилгән, қорқуп кәткән қаришида у 
Гүлпәмниң ейтқинини чүшәнгәндәк көрүнди. Амма у 
бу сөзләрни аписиниң тәстиқлишини аңлимақ болған.

Шу арида Гүлрозәм һечсөз қилмиди. У өзиниң төрт 
яшлиқ оғлиға қариғанда өзи техиму қорқуп кәткәндәк 
билинди. Ваһаләнки, ундақ әмәс еди. Әлвәттә, Гүлрозәм 
қорқти, лекин шундиму у өзигә егә болуш сезимини 
йоқатмиған еди.

Гүлпәмниң биринчи сөзидинла у өзлиригә қандақту-
бир апәт кәлгинини чүшәнди, лекин Гүлрозәм у 
апәтни унчивала қобул қилип кәтмиди, чүнки бу пәқәт 
Гүлпәмниңла сөзлири еди. Гүлрозәмниң өзи Таштиқара 
тәрәптин йетип кәлгән атлиқларниму, өлтүрүлгән 
әркишиләрниму, қечиватқан аялларниму көрмиди. 
Шуниң үчүн һәмминиң бешиға кәлгән апәтни у өзиниң 
бешиға кәлгән апәт сүпитидә, Гүлпәмниң алдида турған 
апәт сүпитидә яки өзиниң балилири Әршидин билән 
Мөмүнниң апити сүпитидә қобул қилмиди. Уларниң 
һәммиси мана, мошу йәрдә тирик, сақ-саламәт. Шуниң 
үчүн Гүлрозәмгә апәт қандақту йоқтәк сезилди.

Ваһаләнки, Гүлрозәм шуниң билән бирвақитта у 
апәтни башқичиму қобул қилди. Әйнә шу башқичә 
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һаләт уни хелила әнсирәтти. Әшу иккинчи – башқичә 
һаләт Абдурешит билән мунасивәтлик еди. Шуниң 
үчүн униң барлиқ ой-хияли Абдурешит билән – униң 
сөйүмлүк адими билән еди.

Гүлрозәм «мечит» дегән сөзни аңлиғандин кейин у 
өзиниң еридин башқа һечким тоғрилиқ ойлалматти.

Абдурешит буниңдин бир саат илгири чүшлүк 
намазға кетиведиғу, һазир Гүлпәмниң сөзи бойичә у 
қирғин йүз бәргән мечитниң өзидә болуши керәктиғу.

Гүлрозәм көзлири көрүштин қалғандәк әлпазда 
Мөмүнгә қариди вә униң дадиси тоғрилиқ ойлиди.

Пәқәт Гүлпәм Әршидинни аста иштәргәндин кейин-
ла Гүлрозәм диққитини өзиниң чоң оғлиға ағдуруп пәс 
авазда:

 – Оғлум, Гүлпәм һәдәң ейтқанниң һәммисини орун-
ла, – деди.

Әршидин бирпәс тохтаптуруп, андин өп-чөрисигә 
қаримай, теп-теч көктатлиқ тәрәпкә жүгрәп кәтти.

Гүлпәм шу арида өп-чөрисигә қарап, һойлиниң ич-
кирисидики кона тонурни көрүп қалдидә, қандақту 
бәәйни өзи билән өзи мәслиһәтләшкәндәк әлпазда аста:

 – Бәлким, тонурчу? – деди. Бу сөзләрни у хелә аста ейт-
ти, амма Гүлрозәм наһайити ениқ аңлиди. У Мөмүнни 
қолиға алдидә, қәтъий түрдә һойлиниң ичкирисигә 
қарап маңди.

12 -БАП

Таштиқара билән Ташкәнсазни қошудиған йол 
билән кетип берип, Мураев Таштиқариниң бәзи 
турғунлириниң шунчелик қан төкүлгинигә қаримай, 
йезидин чиқип кетәлишигә ечинди.
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Отряд атлирини йорутуп кетип баратти. Мураев бе-
шини буримастинла, қаттиқму әмәс, амма ениқ қилип:

– Бепәрвалиқ мунасивити вә һошиярлиқни 
йоқатқанлиғи үчүн операцияни тамамлиғандин кей-
ин взводларниң бәзи командирлири революцион 
дәвирниң қануни бойичә тегишлик җазасини алиду, – 
деди.

Атта қиңғийип олтирип кетип барған Михаил Та-
лов унчуқмиди. У наразилиқ билдүрүшниң пайди-
си йоқ екәнлигини чүшинәтти, чүнки камчилиқлар 
көрүнүпла туратти. Сәл тохтап, Мураев сөзини давам-
лаштурди:

– Мән ишинимәнки, Ташкәнсазниң, вә, болупму, 
қандақту, әву, Баяндайниң уйғур-таранчилири йошу-
рунуп үлгирәлиди. Амма улар жираққа кетәлмиди. 
Шуниң үчүн уларниң әндики аһалилиқ пунктларниң 
аһалисиға хәвәрләп үлгүрәлмигинигә ишинишкә бо-
лиду.

– Һәй таңәй, – деди Михаил Талов бу қетим. – 
Һәрһалда һәтта биз тоғрилиқ хәвәр тапқанниң өзидә 
улар немә қилалайду? Казак-орусларниңкидәк уларда 
қурал йоқ. Әмәлиятта уларниң һәммиси чегариниң у 
тәрипигә қачалмайдиғу?!

– Һе, һәммисиғу қачалмайду, әлвәттә. Амма толи-
си шуниңға тиришиду. Әгәр шуниңға йол қоюлса, биз 
буйруқни орунлимидуқ, дәп һесаплашқа болиду.

Михаил Талов қалған бирнәччә чақирим йол бойи 
бирму сөз қилмиди. Пәқәт Ташкәнсазға йеқин кәлгәндә, 
худди өзигә ейтқандәк, астала:

– Чүшкә үлгәрдуқ. Мечитқа бериш керәк, улар шу 
йәргә жиғилиду. Қараңғу хәлиқ – худаниң йоқлуғини 
билмәйду! – дәп қойди.
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Шу арида йол наилаҗ уларни мечитқа апарди. Қизил 
гвардиячилар иккидин-үчтин Ташкәнсаз кочилириниң 
дохмушлириға тарқилишқа башлиди. Бирнәччә ми-
нуттин кейинла йезиға атлиқ қизил гвардиячилар 
толуп кәтти. Атлиқларниң асасий қисми мечитқа 
йеқин келип, уни қоршашқа башлиди. Чүшлүк на-
маз вақти еди. Адәттә, Ташкәнсазниң мечити намазға 
кәлгән адәмләргә лиқ толатти. Җүмә күнлири адәмләр 
һәтта җайнамазлирини мечитниң һойлисиғиму са-
латти. Бүгүн җүмә күни әмәс, бүгүн сешәнбә. Шуниң 
үчүн һойлида адәмләр болмисиму, мечитниң ичи 
мусулманларға толған дәп тәхмин қилишқа болатти.

Амма Мураевниң буйруғи бойичә қизил 
гвардиячиларниң взводи винтовкилири билән алди-
раш мечитниң ичигә бесип киргәндә, уларниң алдида 
һеч күтүлмигән көрүнүш йүз бәрди.

Кам дегәндә әллик адәм патидиған мечитниң ичи 
тамамән бош дегидәк еди. Вараң-чуруңға ерәң қилмай 
қуръан оқуватқан имамниң кәйнидә бир қатарда 
онбәшла адәм олтиратти.

Бесип киргән қизил гвардиячилар бир-бирини иш-
тиришип, қисилишип ишик алдида турушти. Ле-
кин намазни бузалмиди. Оқ етишқа буйруқ болми-
ди, лекин улар намаз оқуватқанларни қамаққа елип, 
уларни һойлиға чиқиралатти. Ундақ қилишқа взвод 
командирлириниң вакаләтлиги бар еди.

Ваһаләнки, аллиқандақ бир намәлум күч уларни 
бу һәрикәттин тохтитип турди. Улар намаз өтәватқан 
адәмләргә пәқәт винтовкилирини чиң тутушупла 
ахмақларчә қаришипла қалди.

Егор Мураев алдиримай аттин йәргә чүшүп, 
гимнастеркисиниң йәңлирини қеқиштурди, ғилабиниң 
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бәлдигини түзиди. Пәқәт шуниңдин кейинла мечитқа 
кирди.

Қизил гвардиячилар өзлириниң командириға 
алаһидә йол ечиш үчүн икки тәрәпкә бөлүнди.

Чүшлүк намаз давамлашмақта еди. Намаз 
өтәватқанлар бесип киргән қизил гвардиячилар-
ни бәәйни байқимиғандәк болди. Чүнки шу пәйттә 
мөмүн мусулманларниң намазни үзүшигә һечким 
мәҗбурлалмайду!

Қизил гвардиячилар теп-теч турушти. Мечитниң 
гүмбәзидин пәқәт намаз өтәватқанларниң йерим пи-
чирлашлирила аңлинип туратти.

Бирдәмдила намаз өтәватқанларниң бири едәндә 
олтирип, қолини егиз көтирип Алладин өтүклири 
биләнла мечитқа киргән адәмләрни  җазалашни тили-
ди.

Алди билән шу йәрдә болуватқанларниң һәммисила, 
һәм намаз өтәватқанларму, һәм қизил гвардиячи-
ларму қарапла қалди. Аңғичә һелиқи ялғуз авазға 
башқилириму қошулди. Бирнәччә дәқиқидин кейин 
өзлириниң имами рәһбәрлигидики он бәш адәм сәпкә 
туруп, үнлүк авазда қайтидин намаз оқуди.

Қизил гвардиячилардин әң йеқин турған иккисигә 
Мураев өзигә һелиқи биринчи болуп қаттиқ авазда на-
маз оқуған адәмни әкелишни буйриди.

Улар Абдурешитниң йениға жүгришип келип, униң 
қоллирини бурашқа башлиди. Намаз үзүлүп қалди.

Абдурешиттин башқа намаз оқуватқан һәммә 
уйғурларни минбәргә қиставалди. Уларниң һәммисигә 
винтовкилар қаратилған, һәммиси пәқәт буйруқнила 
күтишип туриду.

Амма Егор Мураев алдиримиди. У өзиниң йениға 
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икки бәқувәт қизил гвардиячи әкәлгән Абдурешитқа 
қариди.

– Сениң етиң немә? – сирттин қариғанда тиничлиқ 
билән сориди Мураев.

– Абдурешит.
– Йәрликмисән?
– Шундақ. Мениң дадам Ташкәнсазниң асасини 

салғучиларниң бири.
– Немә бопту, демәк, сән һечнемидин вә һечкимдин 

қорқмайсәна?
– Ундақ әмәс, әлвәттә, қорқимән, һәммисила қорқиду.
– Кимдин? – өзичә ғурурланғандәк қизил 

гвардиячиларға қарап қойди Мураев чишлирини 
ғурурлатқан һалда.

– Һәрһалда сениңдин әмәс, – дәп җавап бәрди Абду-
решит. – Мән Алладин қорқимән...

Җим-җитлиқ пәйда болди. Қизил гвардиячи-
лар Абдурешитниң қоллирини бираз бошатқиниға 
қаримай, у қечип көрүшкиму тиришмиди.

Әйнә шу җим-җитлиқта Егор Мураев салмақлиқ 
вә соғқанлиқ тутуп, қинидин мавзерини чиқардидә, 
Абдурешитниң қосиғиға икки пай оқ атти.

Қизил гвардиячилар Абдурешитни қоювәтти вә у 
буниңдин бир жил илгири тонуш содигәрләр арқилиқ 
буйрутма берип алдурған Хотән гиләминиң үстигә 
жиқилди.

Егор Мураев бир нәпәс мечитниң единидә ятқан 
Абдурешитқа қарап қойдидә, айлинип қаттиқ авазда:

– Һәммисини йоқ қилиңлар. Биз алдиришимиз 
керәк, – дәп буйруқ қилди.

У өзиниң етиниң йениға келә-кәлмәйла мечитниң 
ичидә винтовкилардин тохталсиз оқлар етилди.
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Егор етиниң ялидин икки қетим шапилағдап қоюп, 
тартмисини тәкшүрди. Пәқәт мечит ичидә оқ етишлар 
тохтиғандин кейинла у етиға минип мечит һойлисидин 
чиқип кәтти.

У башқа буйруқ бәрмиди. Қизил гвардиячилар 
немә қилидиғанлиғини биләтти. Униң үстигә мечит-
тики етишларниң өзила өз-өзидин буйруқ хизмитини 
атқуратти.

Йеза бойичә илгирима бөлүнүп қоюлғандәк, қизил 
гвардиячилар бирнәччә адәмдин һойлиларға кирди, 
әркишини яки өсмүрләрни көрсә, уларни орнидила 
өлтүриветишти.

13 -БАП

Ташкәнсаздин икки чақиримчә нери Баяндай йезиси 
җайлашқан. У анчә йоған әмәс йеза. Аһалиси бәшйүз 
адәмдин ашмайду. Ваһаләнки, бу йезиниң тарихиға 
башқа нурғунлиған йезилар һәвәсләнгән болар еди.

Йүз алтә яшлиқ Қурван бовай өйиниң алдида 
кесивәткән дәрәқниң көтигидә олтиратти. У дәрәқ 
буниңдин икки ай илгири кесилгән еди. Ғолиму, йоған-
йоған шахлириму тамни бойлитип жиғип қоюлған. 
Дәрәқниң көтигигә қариғанда у наһайити қери 
екәнлиги көрүнүп туратти. Уни жиқитивәткининиң 
сәвәви, у вақитниң өтүши билән өзидин-өзи жиқилип 
Қурван бовайниң кона өйини бесивелиш хәтәрлиги бар 
еди.

Бовай оғлиға вә нәврилиригә йеза адәмлирини жиғип, 
шу дәрәқни кесиветиш керәк дәп, бирнәччә қетим 
ейтқан еди. Уларму қарши болмиған. Лекин һәрқетимда 
у-бу сәвәпләр билән кейингә қалдурулувәргән еди.
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Мана, икки ай илгири, қар кетип, март кирди. Күнләр 
иссишқа башлиди вә Қурван бовайниң өз илтимасида 
қаттиқ туруши нәтиҗисидә балилири жутдашлирини, 
уруқ-туққан вә хошнилирини жиғип, ахири дәрәқни 
кәсти.

Буниңға пүтүнләй бир күн тәләп қилинди.
Алди билән жигитбеши Зибулла ағамча вә пал-

та әкелишни буйриди. Андин кейин, Худа сақлап, 
бирлиригә тегип кәтмәс үчүн дәрәқни қандақ жиқитиш 
керәк, дегән мәсилини хелә узақ муһакимә қилишти. 
Андин кейин ким дәрәқниң учиға чиқип, ағамчини 
иливелиш керәк, дегән мәсилини һәл қилди. Буниңда 
өзлирини хәтәрликкә қоймақчи болғанлар аз болмиди.

Биринчи болуп иминҗан алға чиқти. У яш, чаққан 
жигит еди. Йезида униң бириниң ғидиғиға тегип 
жүрүши, махтанчақлиғи вә қорқмаслиғи билән нами 
чиққан. Мана һазирму өзиниң чаққанлиқ билән дәрәққә 
чиқишини, ағамчини дәрәқниң әң учиға бағлишини, 
дәрәқниң ғолини учидин үч метрчә төвән кесишини 
қизларниң һәвәс билән қарап турушини ойлиди.

Зибулла ағамчини иминҗанға бәрмәкму болди. 
Амма йезиниң ахирида яшайдиған Оғуз алға чиқти. У 
оттуз яшларда болуп, бойи анчә егиз әмәс, амма бәқувәт, 
сәл әгир путлирида чиң туралайдиған киши еди.

 – Мән чиқимән, – деди у шундақ ишәшлик авазда. 
Һәммигә униң чиқидиғини ениқ болди.

Зибулла унчуқмастинла униңға ағамчини бәрди. 
иминҗан бирнемиләрни демәкчи болдию, амма деми-
ди.

Бирнәччә минуттин кейин Оғуз наһайити чаққанлиқ 
билән дәрәқниң хелә учиға чиқип, у йәрдин ағамчини 
техиму егиз атти. Андин ағамчиниң бир учини төвәнгә 
– йәргә ташлиди.
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 – Қени, тартиңлар! – дәп вақириди у вә белидин анчә 
йоған әмәс, амма наһайити иштик палтини елип, сол 
қоли билән мәккәм шахни тутуптуруп, оң қоли билән 
өзидин егизәрәк қилип ғолни кесишкә башлиди.

Оғузға әпсизму болди, униң үстигә дәрәқ ғолиму хе-
лила йоған еди. Бу иш хелә узаққа созулди. Оғуз һарди, 
чекисидин тәр шуқирап дегидәк ақти. Амма у дәрәқтин 
чүшмиди. Ахири у йәнә вақириди:

– Тартиңлар, сундуруп бақайли!
Алтә адәм ағамчини тутуп, төвән тартти. Үчинчи 

қетимда дәрәқ ғоли ғичилдап, уни төвәндин 
тартиватқанлар тәрәпкә қиңғайди. Лекин у техи 
тамамән сунуп кәтмиди.

Оғуз дәрәқниң учида жигирмә минутларчә дәм алди, 
андин дәрәқни кесишкә йәнә киришти. Дәрәқниң ша-
килила қалай дегәндә, униң шакили астидин шилим 
охшаш йепишқан суюқлуқ еқип кәтти. Оғуз палта че-
пишни тохтитип, уни белигә қистурдидә, авайлап, ал-
диримай төвән чүшүкә башлиди.

У техи йеңила йәргә чүшиведи, Зибулламниң коман-
диси билән һелиқи алтә адәм пүткүл йеза аһалисиниң 
көз алдида бир кишидәк тартиведи, дәрәқниң жуқарқи 
қисими ғарсилдап, асасий ғолидин аҗирап гүлдүрләп 
йолға чүшти.

Балилар худди бир чоң вақиә болғандәк, хошал 
вақиришип кәтти. Һәрһалда улар үчүн вақиә аддий-
ла вақиә әмәс еди, чунки уларниң йезисида күндила 
дәрәқләрни жиқитивәрмәйдудә.

Оғуз, ейтмақчи, бекарчиларниң топиға келип, палти-
сини алдидә, иминҗанға сунди.

 – Қени, иним, әнди сениң новитиң! – дәп көзини 
қисип қойди. иминҗан мундақ ишарини күтмиигән 
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еди. У палтини елип, дәрәққә кәлдидә, уни қарап чиқти. 
Дәрәқ анчила ундақ егиз вә чиң әмәс еди, лекин бәрибир, 
уни йәниму түвигичә кесиш керәк. иминҗан палти-
ни белигә қистурмидидә, уни бешиниң жуқурисидики 
дәрәқ ғолиға санчиди. Андин шахларға ямишип жүрүп, 
палтини ғолға санчишни жуқурилатти. Көз мөлчәридә 
төвәнки кесиктин үч метрчә төвинини бәлгүләп, у 
ағамчини түгүн қилип бәлгүлидидә, учини төвән таш-
лиди.

Төвинидә турған йеза адәмлири гәп-сөзсиз ағамчиниң 
учини алдидә, лекин тартмиди. иминҗан техи йоған 
ғолни кесиши керәк...

Мана һазир Қурван бовайму дәрәқниң көтигидә ол-
тирип, өзиниң узун һаятини хатирилиди. Уйғурларни 
аммивий түрдә Йәттису территориясигә көчүрүш йүз 
бәргән чағда, Қурван бовай йәтмиш бир яшта еди. 
Һаятида нурғун нәрсиләрни баштин кәчүргән у кәлгүси 
һаят кәчүрүш үчүн кәлгүси Баяндайниң орнини талла-
валди.

Аман қелиш үчүн биринчи новәттә су һаҗәт. 
Көчмәнләр арилиқта һадуқ чиқириш үчүн олтарған 
чағда, Қурван бовай өзиниң ағиниси Садир һелим 
билән Ғулҗа йолидики тарйол билән төвән қарап 
маңди. Үч чақиримчә маңғандин кейин улар йол 
бойлап су еқиватқан ериқни көрди. Йенип келип, 
қалғанлири билән мәслиһәтлишип, мана мошу йәрдә 
турақлинишқа қарар қилди. Мана шундақ қилип , йеңи 
Баяндай пәйда болған.

“Йеңи” дәп аташниң сәвәви, йезиниң наминиму бир-
лишип қойди. Асасән, бу йезиниң дәсләпки аһалиси 
Йәттисуға Ғулҗидин анчә жирақ болмиған Баяндайдин 
көчүп чиққан.
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Кона Баяндайниң атақлиқ болуп кәткининиң сәвәви, 
мәшһур Садир палванниң нәқ әйнә шу йәрдә даңқи 
чиққан.

Нәқ шу чағда Қурван бовайниң ағиниси Садирға Са-
дир палван билән чаташтуруп қоймас үчүн “һелим” 
(назук, бедәрман, бошаң) дәп ләқәм қоюптекән...

Қурван бовай көтәктә олтирип, өтмүш жилларни көз 
алдиға кәлтүрди. Бирдәмдила у усиғинини сәзди. Аста-
ла һойла тәрәпкә қарап:

 – Адилҗан, балам, соғ әткәнчай әкәлгинә, – деди. 
Адилҗан әсли Қурван бовайниң чәвриси еди. Униң да-
диси Турғанҗан жутдашлириниң көп қисми билән 
Ғулҗиға кәткән. Қурван бовай болса саламәтлигиниң 
начарлиғини дәп кетиштин ваз кәчкән. Адилҗан болса 
мана шу бовиси Қурван бовай билән қелишни халиған.

 – Һазир, бова, – дегән Адилҗанниң авази аңланди.
Қурван бовай худди Адилҗан уни көриватқандәк, 

бешини лиңшитип қойди. У йәнә бирпәс олтардидә, 
дәрһал йолниң сол тәрипидә атларниң топурлашли-
рини аңлиди.

Қурван бовай шу тәрәпкә қараведи, биртоп 
атлиқларни көрди. Улар йезиға кириши билән үч өйдин 
өтүп, һечкимни көрмигәндин кейин, Қурван бовайниң 
өйигә йеқинлашти. Талада һечким болмиғанлиқтин, 
атлиқлар нерисиға пиядә меңишти.

Бовай билән тәңләшкәндин кейин, отрядниң оттури-
сидин иккиси, қалғанлирини өткүзүветип, тохтиди.

 – Қалғанлириңлар қени, бовай? – дәп сориди  
иккисиниң бири һеҗийип.

Қурван бовай русчә начар билгәнликтин, сориғиниға 
соал мәнасида қариди.

 – Қалғанлириңлар қени? – йәнә сориди әву.
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Шу пәйттә қолида соғ чай бар чөмүч тутқан Адилҗан 
пәйда болди. Қураллиқ натонуш атлиқларни көргән у 
туюқсизла әнсирәп қалди.

Атлиқлар әнди униңға қарап сориди:
 – Уйғурмисән?
 – Шундақ, йезидикиләрниң һәммиси уйғур.
 – Уларниң һәммиси қени?
Адилҗан немә дәрини билмәй, наениқ җавап бәрди:
 – Һәммиси мәшәдә. ишлири билән етизда, әтималим.
– Һәммисиниң қандақ мәшәдә екәнлигини 

көриватимиз. Қандақ, нурғун алтунни 
йошуривәттиңларма?

 – Алтун? – дәп һәйран қалди Адилҗан. – Биздә 
һечқандақ алтун йоқ!

 – Бизгә силәрдә алтун бар, деди. Әкәл, болмиса чатақ 
болиду.

Адилҗан немә дәрини билмәй қалди. Қурван бовай 
гәпниң маһийитини чүшәнмигәнликтин, чөмүчкә қол 
сунди. Адилҗан униңға соғ чай бар чөмүчни узатти. 
Мана шу пәйттә оқ етилди.

Оқ  Адилҗанниң маңлийиға тәгди. У худди 
қирқиғандәк жиқилди. Чөмүч қолидин чүшүп кетип, 
Қурван бовайниң путидики каличи бар юмшақ өтүгигә 
төкүлди.

Бовай күтүлмигән вақиәдин ағзини ечип, һаңқетипла 
қалди. Бу чағда оқ атқан әву винтовкисиға йәнә оқ сели-
вататти.

 – Қой уни, әтималим, йүзләрдә бардур, қалған йеши-
ни яшавәрсун, – деди иккинчи атлиқ, әвуниңдин хелила 
яшарақ вә һәмрайиниң етиниң яйлисиға шапилағдап 
қоюп, Баяндайниң кочисини бойлап, ат чаптуруп нери 
кәтти.
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Йезиниң оттурисида Баяндайниң мәркизий ко-
чиси иккигә бөлүнәтти. Отряд кәңәрәк болған сол 
коча билән маңди. Бу коча су еқиватқан сайға апират-
ти. Су еқиватқан ериқниң у-бу йәрлирини өсиватқан 
қомучлар көкәртип туратти. Қизил гвардиячиларниң 
толиси мана шу қомучлуққа атлириниң бешини бури-
ди.

Қурван бовайни аяп қойған қизил гвардиячи болса 
етиниң бешини кона, тар йолға буриған еди. У өзиниң 
һәмрайини күтмәкчи болдиму, йә өзини начар сәздиму, 
һәрһалда, башқилириниң кәйнидин маңмиди. У 
инқилапниң идеясигә чоңқур ишәнгән, әйнә шу идеягә 
һаятини беришкә тәйяр болған Россияниң ичкири-
сидин кәлгән жигит еди. У дүшмәнләр билән болған 
очуқ җәңләрдә һаятини дәттикамға тиккән еди. Сол 
қолиниң җәйнигидин жуқури алған оқ җараһити 
шуниңға гувалиқ қилатти. Пәрғанә вадисидики Скобе-
лев шәһириниң қешидики җәңдә тәккән оқ, һелиму, 
устихиниға тәгмәптикән. Лекин яш қизил гвардиячи 
өзини ким атқанлиғини пүткүл һаятида есида сақлап 
қалған. У Мадаминбекниң отрядидин болуп, һәммә 
еһтималларға қариғанда, дәсләп қолиға винтовка алған 
бовай болған. Шуниң үчүн мунчелик йеқин мусапидин 
етип өлтирәлмәс – һәйран қалғидәк иш болған. Яки бо-
вай яш қизил гвардиячини аяп қоюшиму...

Ваһаләнки, яш қизил гвардиячи техи йеқиндила, 
Малая станициға һуҗум қилған чағда, йоған бир казак-
орус етини чаптуруп келиветип, уни қиличи билән йоқ 
қилмақчи болған чағдиму аман қалған. Қилич яш қизил 
гвардиячиниң бешиға көтирилгәндә, қандақту-бир 
көрүнмәс оқ казакқа тегип, униң қиличиниң пүткүл 
салмиғи һавада тозуп кәткәндәк болдидә, өзи қиличини 
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қолдин чүшәрмәйла, қандақту-бир ерип кәткәндәк бол-
ди вә үн чиқармай етиниң ялисиға иңишти...

Яш гвардиячи шуниңдин кейинму Кеңәш 
һакимийитини бандитларниң һәрқандиғидин һимайә 
қилишқа тәйяр еди. Амма очуқ җәңдә, қутирап кәткән 
дүшмәнни көрүп туруп һимайә қилиш...

Ваһаләнки, ахирқи күнләрдә йүз бәргән вақиәләр 
яш қизил гвардиячиниң әқилигә һеч сиғмиди. Әлвәттә, 
у итаәтсизлик қилмиди, өзиниң командириниң 
буйруғини орунлимай қойматти, башқа һәммиси 
охшашла өлтүрди... Амма униң жүригидә немиду-бир 
нәрсә силкинди, немиду-бир нәрсә Тамбовтин анчә 
жирақ болмиған йәрдики йезида ач қеливатқан аниси-
ни, сиңлисини ойлашқа мәҗбур қилди...

Яш қизил гвардиячиниң кәйнидин йетип кәлгән 
һәмрайи униңға соал мәнасида қаридидә, һәйран бо-
луп, сориди: немә болдуң? Ағрип қалдиңму?

– Яқ-ә, мундақла, қандақту жүригимдә бир сеғиниш...
 – Һечқиси йоқ, пат йеқинда буниң һәммиси түгәйду. 

Бу суволочни ахириғичә йоқ қилимиз, андин һаят ях-
шилиниду.

У йәнә бирнемиләрни демәкчи болған. Амма 
бирдәмдила пүткүл әзайи тартишип кәтти, винтов-
кисини нери ташлаветип, көзлири йеқинла йәрдики 
өйниң һойлисиға қадалди.

 – Көзүмгә бирнәрсә көрүниватқандәк қиливатамду? 
Яқ-ә, қариғина, у һойлида кимду-бири йошуринивати-
ду, – дәп у өзичила сөзләп кәтти. – Шундақ бир жигитқу! 
Һазир мән уни течландуримән!

У етидин чүшмәкчи болған, лекин яш қизил гварди-
ячи униң алдини алди.

 – Тохта, маңа қоюп бәр, – деди у қаттиқ авазда вә 
атниң тизгинини өзиниң һәмрайиға тутқузди.
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Винтовкисини есивелип һойлиға жүгрәп киргән 
қизил гвардиячи һәқиқәтәнла қоюқ өскән гүлләрниң 
кәйнигә йошуринивалған жигитни көрүп қалди.

 – Чиқ бу яққа, болмиса орниңдила етиветимән! – дәп 
вақириди у.

Аста, қорққан һалда шахларниң арисидин оналтә 
яшлардики бир жигит чиқип кәлди. У өлтүрүлгән 
Адилҗанниң ағиниси Шавдун еди.

Адилҗан қери Қурван бовай билән қалидиғанлиғини 
билгәндин кейин, Шавдун достлуқ бәлгүси сүпитидә 
уму кетиштин ваз кәчкән еди.

У көктатлиқта йошуринивелип, Адилҗанни қандақ 
өлтәргәнлигини көргән еди вә һойлидин һойлиға қечип 
жүрүп болсиму, өзиниң достини өлтәргәнни көздин 
йоқатмасқа тиришқан.

Мана һазир йәнә бири талада қалди, Шавдунниң 
алдида болса яш қизил гвардиячи туратти. Шавдун 
өзиниңму вақти кәлгәнләнгини чүшәнди. У ичидә 
билгиничә айәт оқуди. У милтиқниң етилишини күтүп, 
һәммидин ваз кәчти. Уни әшу әһвалдин яш қизил 
гвардиячиниң авази чиқарди.

 – Көктатлиқниң ахириға қарап маң! Чапсан бол! – 
дәп униң авазини талада қалған һәмрайи аңлиғидәк 
қилип қаттиқ чиқарди.

Шавдун унчуқмастин айландидә, жилда чанап, по-
мидор, чәйзә, кава, тәрхәмәк, җүсәй вә башқа көктат 
түрлирини өстүрүп келиватқан йәр билән асқап-асқап 
маңди. Униңға бийил ямғур хелә яққан болсиму, не-
мишкиду бийил тәргән көктатлири сарғийип қуруп 
кетидиғандәк сезилди...

Көктатлиқниң ахириға – бағ башлинидиған йәргә 
берип, Шавдун тохтиди. У айланмиди вә қандақту 
түгүрилинип, оқниң етилишини күтти.
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Күтүлмигән йәрдин хошна һойлидин бағ тәрәпкә 
қарап бир ишт жүгрәп өтти. Йеза аһалиси кәткәндин 
кейин иштлар озуқ издәп пүткүл йезида жүгришип 
жүрәтти.

Шавдунниң көзи йоған, жуңлуқ бир иштқа чүшти вә 
униңға һәммә нәрсә бепәрвадәк билинди. Һелиқи ишт 
болса Шавдунниң йенидин бәш метрдәк жирақлиқта 
жүгрәп өтүп кәтти. Шу пәйттә милтиқ етилди...

Оқ униңға у сәкригән пәйттә тәккән. ишт бир 
ғиңшидидә, йәр беғирлап йетип, тилини чиқирип җим 
болди...

Еғир әһвалда қалған Шавдун бешини пеқиратти. 
Қизил гвардиячи униңға қаримайла астағина:

 – Нери қач, жигит. Бу йәргә йенип кәлмә, – деди. У 
айландидә, өзиниң етиниң йениға вә уни күтүп турған 
һәмрайиниң йениға маңди...

Шавдун техичә немә йүз бәргәнлигини чүшинәлмәй, 
бағ тәрәпкә жүгрәп кәтти...

Шу арида отряд пүткүл йезини арилап өтти. Лекин 
өйләрниң толиси бош қалған болуп чиқти.

Баяндайниң аһалиси Йеңишәрдики аммивий 
өлтүрүшләр йүз бәргәнлиги тоғрилиқ хәвәрни аңлиши 
биләнла өзлириниң аз-тола лақилуқилирини ешәк вә 
ат қошулған һарвулириға бесип, Ғулҗа йоли арқилиқ 
Яркәнт тәрәпкә маңди. Улар бу апәтниң түгүшини 
мошу шәһәрдә күтүп турмақ болди, болмайватқанда 
чегариниң у тәрипигә – Ғулҗиға йетивалмақ болди.

Бирнәччә күн илгири Қурван бовайниң нәвриси 
Турғанҗан бәрибир кәтмәкчи болғанди. Бу қарарни 
пәқәт униң нурғунлиған аиләвий уруқ-туққанлирила 
әмәс, шундақла Баяндай аһалисиниң толиси күтүшкән. 
Турғанҗанниң абройи жуқури еди вә униң қарариға, 
еһтимал, бирла Қурван бовайла қарши болуши мүмкин. 
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Шуниң үчүнму бовисини кетишкә қайил кәлтүрүш 
мәхситидә Турғанҗан кетиш күнини хелә созған еди.

Ваһаләнки, Қурван бовай шундиму қелишни қарар 
қилған.

Өйниң ушшақ-чүшәклири бесилған, униң үстигә ки-
чик балилар билән момайлар олтарған жигирмә төрт 
һарвудин ибарәт карван таңсәһәрдә кона йол билән 
Ғулҗа йолиға қарап маңди. Уларниң толиси, тәбиийики, 
роһи чүшкән болсиму, чақчиғини қоймайдиғанларму 
болди.

Беши саңгилиған салпаң қулақ ешәк қошулған 
һарвуларниң биридә бир яш аял балилири билән ол-
тиратти.

Сәккиз яшлардики Шәдәм исимлиқ бир қиз теч ол-
тиралматти, дайимла бешини пеқиритатти. Униңға 
әтрапта йүз бериватқанларниң һәммисила қизиқ 
көрүнәтти.

Алтә яшлиқ Кәрим болса, әксинчә, җиддий еди. Улар 
билән биллә олтарған аял у балиларниң аниси әмәс еди. 
Уларниң аниси – гөзәл Азнәм буниңдин төрт жил илги-
ри вапат болуп, әву балиларни чоң аписи – анисиниң 
чоң һәдиси Сидихан беқип тәрбийилигән.

Балиларниң дадиси Һәмра болса ишиктидин икки 
чақиримчә вә Баяндайдин он икки чақиримчә жирақ 
болған Көктөбидә туратти. У һәптисигә үч қетим бали-
ларни вә мәрһум аялиниң уруқ-туққанлирини көрүш 
үчүн Баяндайға келәтти.

икки йерим чақирим йол маңғандин кейин қачақлар 
Өрнәк йезисиға йетип кәлди. Йеза Ғулҗа йолиниң 
сол тәрипигә орунлашқан еди. илгири һеч келишиш 
болмисиму, Өрнәкниң аһалиси униң нерисиға биллә 
меңиш үчүн хошнилирини күтүп туратти.
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Шу күни Өрнәктин Ғулҗиға тоққуз һарву маңди. 
Шуңғичә Өрнәктин Ғулҗиға қарап һәркүни бирнәччә 
күн давамида икки-үч аилә кетип туратти. Бир 
қариғанда бу аздәк көрүнәтти, лекин, Өрнәкниң йоған 
әмәс йеза екәнлигини әскә алғанда, униң кочилириниң 
шалаңлап кетип барғини бирдин сезиләтти.

Әлвәттә, кетиш – һәрбириниң өз ихтияри, амма, һәтта 
бу йәрдиму жигитбешисиз иш болмайдудә. Өрнәкниң 
жигитбеши Мәмтимин һәркүни кетидиғанларниң 
ат-ешәклиригә йәм-чөп берилдиму, һарвулириниң 
чақлири майландиму, бирнәччә күн йолға озуқ-түлүк 
барму, дегән мәсилиләрни шәхсән өзи уқушуп туратти.

Мундақ қариғанда у бу ишлар билән шуғуллинишқа 
тегишлик әмәстәк көрүниду, амма нәқ Мәмтиминдә 
жигитбешиға тән хусусийәтләрниң һәммиси көрүнүп 
туратти.

Бу қетим у новәт билән ана жутиниң тоққуз өйини ари-
лап чиқип, Баяндайдин кәлгәнләрниң һарвулириғму 
алдириди.

 – Алла йолуңларни оңушлуқ қилғай! – деди 
Мәмтимин Турғанҗан билән саламлишиветип.

 – Бизму һәммимиз шуни дәп дуа қилимиз. Шундақла 
бу йәрдә қалғанларни Яратқан егәм сақлиғай, дәп 
тиләймиз.

 – Немә, Қурван бовай бәрибир бармидима?
 – Яқ, ишәндүрүш мүмкин болмиди. “Мән биряққа 

кетиш йешида әмәсмән. Әгәр өлүшкә тоғра кәлсә, 
мошу Баяндайда өлимән”, дәйду. Баяндайниң һулини 
өзи қурған әмәсму.

 – Бәлли, бовай қаттиқ ирадилик! Яшлар униңдин 
үгәнсә, артуқ болмас еди!

 – Уғу шундаққу, сиз өзиңиз қаламсиз?
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Әлвәттә, мән дегән жигитбешидә! Мән кәтсәм, йезида 
қандақ тәртип болуши мүмкин! – дәп чақчақ қилмақчи 
болди Мәмтимин.

– Қайси тәртип һәққидә дәватисән, ака? – дәп гәпкә 
қистурулди һелиқи Өрнәккичә болған йолни чақчақ 
билән өткүзгән. – Силәрниң йезаңларда һечким 
қалмаптиғу. Лалма иштлар билән икки данә тохудин 
башқа!

 – Өзәң тоху! – деди Мәмтимин қопал түрдә. – Һәтта 
үч уйғур қалған һаләттиму, биз жигитбешини сайлай-
миз! Ата-бовиларниң урпи-адити шундақ, балам, – деди 
Мәмтимин әнди хелә юмшап.

Қириқ минутлардин кейин хошлишиш башлан-
ди. Кетип барғанлар қалғанлар һәққидә әнсирәшти, 
қалғанлар болса, кетип барғанлар тоғрилиқ әнсирәшти. 
Һәммисила өзлирини тутушқа тиришти. Амма уларға 
ундақ қилиш мүмкин болмиди.

Мәмтимин йолға атлиниш тоғрилиқ команда бери-
ши биләнла, әтрапни жиғлаватқан аялларниң ваң-чуңи 
билән вә әркишиләрниң чоңқур нәпәслири бузди.

14 -БАП

Ғулҗа йолидин бираз чәтәрәк орунлашқан 
Таштиқара, Ташкәнсаз вә Баяндайға жүрүш қилғандин 
кейин, Мураевниң отряди яңливаштин асасий 
йолға чиқти. Әнди қизил гвардиячилар жигирмичә 
чақиримдин кейин оңға айлиниши керәк. Чүнки Кий-
иквай нәқ шу йәрдә орунлашқан.

Ушшақ ямғур йеғивататти. Мураевниң кәйпияти йоқ. 
У умумән һаварайиниң мундақ шараитини яқтурматти. 
Һаварайиниң мундақлиғи униң саламәтлигигә тәсир 
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қилиду, дәпму ейтишқа болмайду, бу әһвал униңға 
қандақту роһий җәһәттин еғир тәсир қилған. Униң бири 
билән сөзләшкисиму, адәмләрни көргисиму йоқ. Мура-
ев һава райиниң мундақ шараитида орманзарлиқниң 
ичкирисигә беривелиш яки қандақту-бир бошлуққа 
қарап турушни яқтуратти.

Комиссар Александр Нахалов йетип кәлди. У иссиқ 
тамақ истимал қилиш үчүн йолда бирйәрдә тохташ 
керәклигини ейтти.

Мураев униңға бепәрвалиқ билән қарап қоюп, 
унчуқмиди. Пәқәт шуниңдин кейинла комиссар Мура-
евтин сәл кейин қалди. Мураев өзиниң оң тәрипидин 
йетип кәлгән биринчи сотняниң командири Михаил 
Таловқа баш бурап, бепәрвалиқ билән:

 – Ончә чақиримдин кейин Кийиквайға бурулуш бар. 
Шу йезида қонимиз, дәп бөлүнмигә елан қил. Шуниң 
үчүн йемәк-ичмәкни, ятидиған җайни өзлири тапсун, 
– деди.

Михаил Талов Мураевниң бу командисини Кийик-
вайда булап-талашқа рухсәт қилинди, дәп чүшәнди. У 
һеҗийип қоюп, бирнәччә сааттин кейин мону қаттиқ 
ямғур астида әмәс, иссиқ өйдә болидиғанлиғини көз 
алдиға кәлтүрди.

Кийиквайниң аһалиси, әлвәттә, аллиқачан отрядниң 
келиватқинини билгән. Шуниң үчүн уларниң бирқисми 
башқа йезилардикигә охшаш, өз вақтида Яркәнт 
тәрәпкә кәткән. Ваһаләнки, толиси қизил гвардиячи-
ларни әмәлиятта һәммә аһали Кеңәш һакимийитини 
қоллап-қувәтләватиду, дәп ишәндүрмәк болди.

Ямғур күчийип кәтти, Кийиквайниң аһалисиниң 
һәммиси өйлиридә еди. Йеза кочилири җим-җит.

Мураевниң отряди үгинилгән тактика бойичә һәммә 
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дохмушларға тарилип, йезини егиләвалди. Тәркиви 
Мураевниң өзидин ибарәт отряд комиссари вә роти-
лиридин ибарәт командирлар топи атлирини йезиниң 
оттурисиға буриди.

Отряд алдида иштик келиватқан қизил гвардия-
чи ети келип тохтиған өйниң қешида аттин чүшмәйла 
қамчисиниң сепи билән деризини чәктидә:

 – Он төрт яштин чоң болған барлиқ әркишиләр 
сиртқа чиқип сәпкә туруңлар! – дәп қаттиқ вақириди. 
Шу өйдә онбәш яшлиқ Нәвирдин аниси билән турат-
ти. Қизил гвардиячиниң деризини тақилдатқинидин 
кейин Нәвирдин талаға жүгрәп чиқип хошнилириға 
қизил гвардиячиниң сөзлирини йәткүзди. У йенип 
кәлгәндә ана қандақту-бир яманлиқни сәзгәндәк, 
өзиниң ялғуз оғлини йошуруп қоюшқа һәрикәт қилди. 
У Нәвирдинни қораға әкирип тиқип, чөп билән йепип 
қойди.

Ямғурдин кейинки йезиниң җүлмәригән көрүнүши 
техиму җүлмәрәп кәтти. Әнди хиялға чөмгән йеза 
аһалиси өзлирини тилсиз һайван сүпитидә җәңгә 
апиридиғанлиғини мәйүслинип сәзгән еди.

Адәмләрниң өзлири һечқандақ қаршилиқ 
көрсәтмәстинла тилсиз һайван охшаш өлүмгә кетип 
барғини наһайити һәҗәплинәрликтәк көрүнди.

Шу арида әшу һәҗәплинәрлик әһвал уйғур йе-
зилири аһалисиниң һәқиқәтәнму әксил инқилапчи 
унсурларниң бар екәнлиги вә уларни җазалаш керәклиги 
тоғрилиқ ойлайдиғанлиғи билән чүшәндүрүләтти. 
Улар буниңға келишкән, рази болған. Улар, бәлким, 
өзлириниң йезилирида әйнә шундақ адәмләр бар дәп 
тәхмин қилишқан.

Амма, пүткүл йезиларни йоқ қиливетишни улар 
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көз алдиғиму кәлтүрәлмәтти. Шуниң үчүнму һеч 
қаршилиқ көрсәтмигән еди. Шундақла, қандақту-бир 
қоғдиниш тоғрилиқ йәкүнгә кәлгини болсиму – кәч, 
вақит өтүп кәткән еди.

Кийиквайниң әркишилири йезиниң оттурисиға 
жиғилишини күтүш арилиғида Мураев 
жиғилидиғанларни ахирқи өйдин үчйүз қәдәмчә нери-
сидики анчә чоңқур болмиған сайға апиришни буйри-
ди.

Шу арида Михаил Талов иккинчи взводқа 
команданлиқ қилип, йошурунуп қелишқа яки йезидин 
кетишкә тиришқанларни ениқлаш билән шуғулланди.

Көп өтмәйла, Кийиквай әркишилириниң аса-
сий топиға Михаил Таловниң қизил гвардиячили-
ри ениқлиған алтә киши қошулди. Уларниң арисида 
Нәвирдинму бар еди. Униң сол мәңзидә пәйнәк билән 
уруштин пәйда болған җараһәттин қан еқип туратти.

Адәмләрни сайниң бойиға турғузуп, Мураев:
 – Немишкә силәр қизил гвардиячилар сепигә 

йезилмайсиләр? – дәп сориди. Адәмләр җим турушти. 
Пәқәт сәлдин кейинла қорққақ авазда бири:

 – Бизниң йезидин нурғунлири Қизил гвардиядә. Аб-
дулла Розибақиевму мошу йезидин, – деди.

Мураев бу сөзләрни аңлимиғандәк қилди. У 
бурутиниң арисидин сәл һеҗайғандәк қилдидә, давам-
лаштурди:

 – Совет һакимийити Пәрғанә вадисида басмичилар 
бандилири билән күришиватиду. Басмичилар билән 
күришиш үчүн мән силәргә һазирқи қизил гвардиячи-
лар отрядиға йезилишиңларни тәклип қилимән.

Йәнила җим-җит. Андин йәнила һелиқи 
қорққанчақниң авази аңланди:
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 – Басмичилар дегән ким улар?
Мураев әнди очуқла күлүп кәтти.
– Басмичилар дегән – улар өзлириниң әксил 

инқилавий ой-пикирини сахта мусулман ниқави билән 
йошурған бандитлар!

 – Шундақ қилип, басмичилар мусулманларма? – со-
риди биринчи қатарда турған бовай қизиқип.

Мураев теч болуп, андин қамча тутқан оң қолини егиз 
көтирип, андин төвән чүшәрди. Бу етип, җазалашни 
башлашниң бәлгүси еди.

Шу арилиқта басмичилар тоғрисида сориған бо-
вай қизил гвардиячиларниң тәйярлиққа турғанлиғини 
көрүп туруп, йәнила гепини давам қилди:

 – Әгәр басмичилар – мусулман болса, биз улар билән 
җәң қилишқа бармаймиз...

Бу сөзләрни аңлиғандин кейин Мураев қамчисини 
етиниң сағрисиға чүшәрдидә, сайдин чәткә жүгәртип 
кәтти. Җазалаш командилиғини Михаил Талов өз үстигә 
алди. Униң команда бериши билән тәйяр турған қизил 
гвардиячилар винтовкилиридин оқ яғдурди. Адәмләр 
сайға жиқилди, шу арида қизил гвардиячилар винтов-
килирини йәнә бәтлиди вә әндики қатарға оқ атти.

Биринчи залп яңриған чағда Нәвирдин сол қолидин 
җәйнәктин жуқури қаттиқ ағриқни сәзди. У оң қолини 
җараһәткә созған чағда, униң алдида турған хошна ко-
чида туридиған зор бәдәнлик әркиши униң үстигә 
жиқилишқа башлиди. Униң салмиғиға бәрдашлиқ 
берәлмигән Нәвирдин сайниң тегигә жиқилди вә әву 
зор бәдән униң үстигә чүшти.

Нәвирдин дәм алалмай қалди. У бир жутум болси-
му һава елиш үчүн сақ оң қоли билән әву зор кишиниң 
җәсидини иштәрмәк болди. Амма иштирәлмиди. 
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Чүнки уларниң үстигә кәйни-кәйнидин җәсәтләр 
ғулимақта еди...

Оқ етишлар қандақ башланған болса, шундақла тез 
тохтиди. Нәвирдин әнди жутдашлириниң мидирли-
мас тәнлириниң астидин чиқип кетишкиму тириш-
миди. Әнди һәтта җараһәтләнгән қолиниң ағришиму 
пәсәйгәндәк билинди. У өлмигәнлигини чүшәнди 
вә қан арилаш җәсәтләрниң арисидин сәл болсиму 
кириватқан һавадин бир жутум болсиму дәм елиш 
үчүн бар күчи билән бойнини созди.

Нәвирдингә сайниң тегидә у мәңгү ятқандәк 
көрүнди. Әтрап җим-җит еди. Бир пәстлик әйнә шу 
җим-җитлиқта, һәтта у техи тохтимиған ямғурниң 
авазиниму аңлимиған чағда, қандақту-бир металлниң  
җараңлишиши аңланди.

Нәвирдин бу авазниң немә екәнлигини чүшәнмиди. 
Бирдәмдила, өзиниң йенидила у йәнә бир авазни 
аңлиди. Бу ғичирлаватқан адәм бәдининиң авази еди. 
Бирпәстин кейинла Нәвирдин һелиқи өзиниң үстидә 
ятқан зор бәдәнлик кишигә санчилған учлуқ нәйзиниң 
униң гүҗигидин чиқип, өзиниң жүригигә бирәр 
сантиметрчә қалғанлиғини көрди...

15 -БАП

Пүткүл түн бойи ямғур шақирап яғди. Мураевниң 
отряди Кийиквайниң әркишилирини етивәткәндин 
кейин, бош қалған өйләрни егиләшкә киришти.

Сайдики етишларни аңлиған аяллар дәһшәт ара ба-
лилирини елип, ямғурниң йеғишиға қаримастин, Кий-
иквайни қорчиған бағлар арқилиқ тағ тәрәпкә кетишкә 
башлиди.
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Кийиквайдин хелила жирақ кетип, аяллар билән ба-
лилар қизил гвардиячилар өзлирини байқап қалмас 
үчүн отму яқмай, түн бойи даладила ямғурда олтирип 
чиқти.

Таңға йеқин улар нәгә кетип барғанлиғини 
чүшәнмисиму, әнди Кийиквайға һечқачан йенип 
кәлмәйдиғанлиғиға мутлақ ишәнчә билән меңишини 
давам қилди...

Ямғур пәқәт әтигәнлиги тохтиди. Кечикмәйла майниң 
очуқ күни пақириди. Йәр усулиғини қандуруп, чапсан-
ла әкчип кәтти. Ямғур яғдиму, шундақ көрүндиму, бу-
ниму айривелиш оңай болмиди...

Мураевниң отряди һадуқ чиқирип, Кийиквайдин 
әтигәнлик саат йәттидә йолға чиқти. Йезидин бирнәччә 
чақирим маңғандин кейин Егор Мураев Ғулҗа йолиға 
чиқмастин, йолниң оң тәрипидики далада лагерь 
орнитишқа буйруқ бәрди.

Отряд взводлар бойичә орунлашти. Ашпәзләр 
техи дала кухнилирини тәйярлиғичә рота вә взвод 
командириниң һәрбий кеңәшкә келишигә буйруқ бе-
рилди.

Взводниң яш командири Мураевниң палатисиға 
әндила кириши биләнла униң терикип-боғулуп, 
наразилиғини қатиқ вақирап ейтиватқанлиғини 
аңлиди:

– Биз кәчүргисиз дәриҗидә өзимизгә иши-
нип кәткәнлигимизни көрсәттуқ! Мундақ әһвалда 
буйруқниму орунлалмишимиз жирақ әмәс. Буниң өзи 
бизниң инқилавимизға уттурдин-уттур зиянкәшлик 
қилған болиду. Кеңәш һакимийити бизгә, мән ин-
кар қилмаймәнки, наһайити муһим мәсилини һәл 
қилишни ишинип тапшурди. Биз һөдидин чиқимиз 
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дәп ишәндүрдуқ. Шуниң үчүн биз бир қәдәмму 
чекинмәй, буйруқни орунлишимиз керәк! Уйғур-
таранчилардин ибарәт барлиқ әксил инқилапчи унсур-
лар йоқ қилиниши керәк!

У жиғилғанларға қарап қоюп, анчә йоған әмәс, 
қатлинидиған поход үстилиниң үстигә ечип қойған 
хәритиниң йениға кәлдидә, уни қериндаш билән 
чуқиди.

– Ахирқи төрт йезидин биз пәқәт Ташкәнсаз билән 
Кийиквайдинла әксил инқилапни йоқ қилалидуқ. Ба-
яндай билән Өрнәктә қандақту биз тоғрилиқ билип 
қелип, аһалиниң асасий қисми қечип кәткән. Улар-
ни әскәртип қойғанлиғи чүшинишлик! Мана, бизниң 
гунамиз – нәқ мошуниңда! Әнди бизниң алдимизда – 
Қариторуқ. Йезидин бир әркишиниң болсиму чиқип 
кетишигә йол қоюшқа болмайду!

Җим болуп, Егор Мураев отряд комиссариға қариди.
Александр Нахалов командирниң мүҗәзини 

наһайити яхши үгәнгән еди. У командирини қандақ 
әһвалда сөзсиз қоллап-қувәтләш керәк екәнлигини, 
қандақ әһвалда әксинчә, қәтъий қарши туруш 
керәклигини биләтти. Әлвәттә, чоң, принцпи-
ал мәсилиләрдә у толуғи билән өзиниң командири 
тәрәптә болатти, амма, бәзидә, өзиниң отрядтики роли-
ни көрситиш үчүн қаршиму болатти. Мана, һазирму, 
мүҗәзидики шу йолни таллавалди.

 – Командир, – дәп башлиди у җиддий туруп, қандақту 
өзини мошуниң билән Мураевқа қарши қойғандәк 
қилип, – қизил гвардиячилар буйруқни орунлашқа ти-
ришиватиду. Лекин йезиларни толуғи билән блокада 
қилишқа болмайдудә. Әркишиләрни – мақул! Амма 
аяллар билән балиларни һәрә астиға қоялмайсәндә!
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– Һә, хотунларниғу көндүрүшкә болар. Керәк болса, 
мән үгитип қояй! – дәп қошуп қойди яш взвод коман-
дири чақчақ қилип.

Мураев аңлимиғанға селип, уни силкимиди. Шу ари-
да бәзилири буни һәммигә йол қоюлғанлиқ сүпитидә 
һесаплиди.

– Мән буйруқниң толуқ орунлиниши тоғрилиқ 
дәватимән. Һәрбий операция вақтида йезида һечким йо-
шуринивалмиши керәк. Аялларниңму, балиларниңму 
өйдә болушиниң амалини тепиңлар. Ахири, һеч бол-
миса подвалларға солавериңлар.

 – У уйғурларда по-о-дваллар йоқ! Биз-з-ниң-ки-ләр-
гә ох-ши-май-ду, – дәп қошуп қойди җараһәтлинип 
мәйип болған үчинчи взводниң командири.

 – Мән қандақ қилидиғиниңларни билмәймән, амма 
буйруқ ахириғичә орунлиниши керәк. Әгәр бирәси 
қечип кетидиған болса, шәхсий бешиңлар билән җавап 
беридиған болисиләр, – деди Мураев техиму тери-
кип. – икки сааттин кейин башлаймиз. Қариторуққичә 
йәнә жигирмә чақиримчә бар. Пулеметлириңларни 
тәкшүрәңлар вә разведчикларни әвәтиңлар.

Взвод командирлири кетишти, палатида Мураев 
билән Нахалов иккисила қалди.

 – Сән, комиссар, һәм тәнқиткиму күчлүк, – дәп 
чақчақ сүптидила ейтти.

У рәнҗимәстинла, буни тәкитләш мәхситидә:
– Тиңшиғина, әшу Қариторуққа бағлиқ биздә җиддий 

мәсилиләр пәйда болидиғандәк көрүниду. Қариғина, 
униңға йеқинла йәрдә қандақту-бир Лавар баркән. 
Уларни бир-биридин аҗритиш тәс болиду.

 – Һечқиси йоқ, чамимиз келиду. Әң муһими, биз ойи-
миздикини көрситип-билдүрмәслигимиз керәк. Йезиға 
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достлар сүпитидә киримиз, барлиқ әркишиләрни 
жиғинға дәп, жиғимиз. Кеңәш һакимийити үчүн дәп, 
тәшвиқат жүргүзимиз, андин кейин уҗуқтуримиз.

– Әркәкләр биләнғу, чүшинишлик, хотунларчу, 
һәқиқәттиму – угал, – дәп һеҗайди Мураев.

Комиссар униңға җиддий қариди вә ичидә толуғи 
билән сәмимий болмисму, мундақ деди:

 – Сән жигитләргә анчила бәңвашлиқ қилдурма, әву 
уйғур қиз-хотунлири барғу, улар һәммиси чирайлиқ вә 
түзүк.

Мураев һеч җавап бәрмиди, йәнила аңлимиғандәк 
әлпаз көрсәтти.

Топ-тоғра икки сааттин кейин отряд жүрүш тәртиви 
билән Қариторуқ тәрәпкә меңип кәтти.

Йезиниң четидики топилиқта балилар ойнаватқан 
чағда күн хелила егиз көтирилгән еди. Улар йезиға 
йеқинлишип қалған атлиқларни көрүп қалди. Ялаң 
тапанлирини пақиритип, улар өйлиригә қарап 
жүгрәшти.

Бирдәмдила йеза кочилири бош-бошла қалди. 
Адәмләр өйлиридә олтиришип, җиддийләшкән, 
қорққан һалда аран-аранла көрүнидиған деризили-
ридин отрядниң йезиға киргәнлигини, дохмушларға 
бөлүнүп-бөлүнүп кәткәнлигини байқап турушти.

Уларни күтивелишқа һечкимниң чиқмиғанлиғини 
көргән Мураев һәммә өйләрни тақилдитишқа вә жиғин 
өткүзүш үчүн йезиниң оттурисиға жиғилишқа келиши 
үчүн буйруқ бәрди.

Бир саатниң ичидә бәлгүләнгән йәргә миңдин артуқ 
әркишиләр жиғилди.

Жигирмә қизил гвардиячиниң узитишида отряд ко-
мандири вә комиссари оттуз қәдәмчә нерирақ турди. 
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Асасий отряд болса йеза бойичә тәң бөлүнди, һечкимгә 
билиндүрмәй, һәммә чиқиш йоллирини йепип, стра-
тегиялик позицияни егилиди.

Қизил гвардиячилар өзлириниң көрүнүши билән 
иш-һәрикәтлириниң течлиқ характерини көрсәтмәкчи 
болди, үнлүк чақчақ қилишти, күлүшти, бәзи өйләрдин 
су сорап ичишти.

Суни адәттә момайлар яки өсмүрләр беришти, чүнки 
улар тәклип қилинмиған меһманлар тәрипидин болу-
ши мүмкин хәтәрликни ичидин сәзгәндәк қилатти.

Әркишиләрниң асасий қисми жиғилип болғандин 
кейин вә топ ичидә соал мәнасидики гәпләр, бәзидә 
уларниң вараң-чуруңға айлинип кетишлири йүз 
бәргәндин кейин, Мураев комиссарға бирнемиләрни 
дәп пичирлиди. Комиссар етини бағлап қоюп, 
адәмләргә йеқинлашти. 

Мураевниң өзи болса взводниң яш командириға пу-
леметларни қаплиридин чиқирип вә топни атлиқлар 
билән қоршаш тоғрилиқ буйруқ бәрди. Шундақла йе-
зидин сиртқа чиқидиған һәммә йолларни назарәт 
қилишни буйриди.

 – Йезилиқлар! Биз – Йеңи, Совет һакимийитиниң 
вәкиллири, силәр билән мәслиһәтлишишкә кәлдуқ. 
Силәр Ақларниң һәрикитини қоллап-қувәтләш 
арқилиқ чоң хатаға йол қойдуңлар. Лекин силәр у 
хаталиғиңларни түзитәләйсиләр. Униң үчүн йезиниң 
һәммә әркишилири Қизил гвардия сепигә йезилип, 
Верный сепили үчүн болған җәңләрдә қурбан болған 
қизил гвардиячиларниң қазасини өзәңларниң қениңлар 
билән жуюшуңлар керәк.

У теч болди. Шу пәйтни пайдилинип, Қараторуқниң 
егиз, қопал кәлгән қириқ төрт яшлиқ жигитбеши 
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Җәмшит қәләнчә әтрапидики бовайларға қарап қоюп:
– Муһтәрәм, сизниң қайси хаталиқлар тоғрисида 

дәватқанлиғиңизни биз чүшәнмәйватимиз? Биз 
һечкимни коллап-қувәтлимидуқ. Озақи жили бизниң 
яшлиримизни артқа сәп ишлириға елип кәтти. 
Биз қарши едуқ, амма бизни һечким тиңшимиди. 
Нурғунлиған яшлиримиз қайтип кәлмиди, йоқап 
кәтти. Башқилири әшу яқта, Россиядә, қизил гвардия-
чилар болди... – деди. – Силәрму қизил гвардиячиларғу, 
– дәп қошуп қойди у дәрһалла авазини пичирлиғандәк 
пәсәйтип.

Нахалов һәтта уни тиңшимиди, десиму болиду. У 
қарап беқип, пулеметларниң ялаң қилинғанлиғини вә 
топ тәрәпкә қаритилғанлиғини көрди. Һәтта өзиниң 
командириға қарапму қоймай, ойлимастинла:

– Демәк, силәр өз әйивиңларни етирап 
қилмайдикәнсиләрдә? – деди. – У чағда биз әксил 
инқилапни бизму айимаймиз.

У башқа һечсөз ейтмайла, айлинип нери кәтти. 
Дәсләп һәйран қаларлиқ җим-җитлиқ пәйда бол-
ди. Андин уни пулеметларниң тартилдашлири буз-
ди. Немә йүз бериватқинини чүшәнмәйла, қуралсиз 
адәмләр жиқилишти. Алдида турушқан бовайлар 
Аллаға ялвурғандәк асманға тикилди вә қоллирини 
намазға тәйярланғандәк қилип егиз көтирип, үзлири 
билән йәргә жиқилди.

Қалғанлири болса һәртәрәпкә қачти, лекин қутулуш 
мүмкин болмиди. Чүнки пулеметниң оқи һәрйәргә 
йетәтти, йеқинарақ дохмушларға қечип үлгәргәнләрни 
болса фуражкилирида көрүнүп турған қизил юлтуз 
қадалған атлиқларниң ялтирлап турған қиличлири у 
дунияға әвәтти.

Бирнәччә минуттин кейин буниң һәммиси тамам бол-
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ди. Қариторуқниң мәркизий кочисида пулеметларниң 
оқидин қаза тапқан алтәйүздин ошуқ адәм йетип қалди. 
Уларға әнди һечким диққәт бөлмиди. Чүнки операция-
ни ахириғичә орунлаш керәк болған.

Қизил гвардиячилар өйлиридә қалған адәмләрниму 
өлтүрүшти. Улар һәрбир һойлиға бесип кирип 
жүрди. Бовайлар билән яш өсмүрләр олтарған-турған 
җайидила оққа учти. У җай һойлиму, көктатлиқму, 
бағму, ат қорасиму вә, һәтта, еғир бемар ятқан орунму 
– қизил гвардиячилар үчүн охшашла болди. Бемарлар 
ағриқниң ақиветидин қаза болмиди, өзлири һаятида 
бирәр қетимму көрмигән, бирәр қетимму мунасивәт 
қилишмиғанларниң оқидин қаза болди...

Қаритуруқниң жигитбеши Җәмшит қәләнчәниң 
өйигә төрт қизил гвардиячи жүгрәп киргәндә, униң аяли 
очаққа от қалавататти. У қандақту-бир тарақлашларни 
аңлиди, амма бу пулеметниң тартилдашлири дәп 
ойлиғанму әмәсти.

Қураллиқ адәмләрни көргәндикин у аял 
күтмигәнликтин вә қорққанлиқтин қалашқа тәйярлап 
қойған тезәкләрниң үстигила олтирип қалди.

 – Өйдә әркишиләр барму? – соридин қизил 
гвардиячиләрниң бири.

Җәмшит қәләнчиниң аяли бирнәрсә дәпму 
үлгәрмәйла, кәлгәнләрниң иккиси өйниң ичкирисигә, 
қалғанлири көктатлиқ тәрәпкә жүгришип кәтти.

Җәмшитниң аяли орнидин туруп, өйгә кирмәкчи бо-
луведи, у тәрәптин милтиқниң үни аңланди. Ахирқи 
үч жил давамида өгә ағриғидин қийнилип келиватқан 
қери аял өйигә алдириди. Техи йеңи босуғини атлапла 
бир путлуқ қейнатиси Қудрәтниң ашхана ишиги йени-
да қанға милинип ятқинини көрди, йенидила бөриниң 
бешиға охшитип ясиған тутқучи бар һассиси.
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Ашханиниң ишиги йерим очуқ болуп, нерисидин 
келининиң боғуқ вақириши аңланди.

Җәмшит қәләнчиниң аяли дәһшәтлик көрүнүштин 
һошсизлинип, ишикни қаттиқ иштиривәтти. Һәйран 
қалидиғини, ишик йеник ечилдидә, аял үзигә урулған 
қаттиқ нәрсә зәрдавидин қанға боюлуп едәндила йетип 
қалған һошсиз келинини көрди.

икки қизил гвардиячи Җәмшит қәләнчиниң аялини 
күтүп турғандәкла көрүнди. Уларниң бири винтовкиси 
билән, һечсөз қилмастинла униң қосиғиға атти.

Һошидин кетиветип, Җәмшитниң аяли иккин-
чи қизил гвардиячи келининиң үстигә иңишиватқан-
лиғини көрди вә униң көз алдидин бирпәскә Җәмшит 
қәләнчә билән униң буниңдин бир һәптә илгири 
Яркәнткә кәткән жигирмә яшлиқ оғли Шахмурат өтти.

Шу арилиқта Җәмшит қәләнчиниң кичик оғли 
искәндәр көктатлиққа мөкүвалди.

Атлиқлар йезиға кириши биләнла дадиси униңға 
һәрһалда өйдин жирағарақ жүрүшини ейтқан еди. 
искәндәр көктатлиқниң  ахириға жүгрәп кәткән, у 
тәрәптә сай бар еди. У техиму нери кәтмәк болған, ле-
кин қураллиқ икки атлиқни көрүп қелип, қорқуп 
кәттидә, көктатлиққа мөкүвалмақ болди. Һәрһалда бу 
өзлириниң өйидә, қорқушниң һаҗити йоқ.

икки қизил гвардиячиниң көктатлиқ тәрәпкә жүгрәп 
кәткинини искәндәр көрмәй қалди.

Мәсилә шуниңдики, искәндәр участкиниң әң ахири-
да болуп, қорққидәк һечнәрсә күтмигән еди. Пәқәт да-
дисила көктатлиқта болуш керәк дегән еди, халас, өзи 
болса дайим дадисиниң сөзигә кирәтти. “Мениң дадам 
йезидики әң чоң башлиқ” дәп ойлатти бала. “Һәтта бо-
вайларму униңдин қорқиду вә уни тиңшайду! У дегән 
жигитбешидә!”.
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искәндәр өзиниң дадиси билән пәхирлинәтти. 
Пат-патла балилар билән ошуқ ойнаветип, утулуп 
қалған чағларда өзиниң ағинилиригә дадисиниң ким 
екәнлигини әскәртип қоятти.

Мана һазир көктатлиқниң әң ахиридики сирень 
гүлиниң астида йетивелип, искәндәр көк асманға 
қариди вә уни үгдәк басти. У ухлап қалғинини өзиму 
сәзмәй қалди. искәндәр пәқәт қаттиқ вақираштинла 
оханди. Қизил гвардиячилар қешиғила келип күлүшти, 
өзара гәпни дүң соқушти.

 – Монуниң қетиғиму кирип-чиқмайдуғу, зади! 
Ухлиғини ухлиған, – деди уларниң бири.

 – Шундақ, жигит!
 – Мәнму һазир көзүмни иливалған болар едим.
 – иливалисән, техи! Бу йәрдә бир-бирйерим сааттәк 

иш қалди.
 – Демигин! Рота башлиғи бу йәрдә ишни түгәткәндин 

кейин хошна йезиға өтүмиз. У йеқинла йәрдә, – деди.
искәндәр шу арида бешини көтирип, немә қиларини 

билмәй қалди.
– Һәй, бала, йоқал бу йәрдин! – деди җиддий аһаңда 

қизил гвардиячилардин һелиқи көзини иливалмақчи 
болғини.

 – Қандақ, қоюветимизма? – дәп һәйран қалди иккин-
чиси.

 – Бизғу қоюветәрмиз, – тепишмақтәк җавап бәрди 
биринчи.

У винтовкисини қолиға елип, искәндәрни ноқиди. 
искәндәр сай тәрәпкә қечишқа башлиди. Әллик 
қәдәмчә жүгрәп, у әнди нәгә маңарини билмәй тохти-
ди.

Тосаттин, ян тәрәптин етини чаптуруп келиватқан 
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атлиқ пәйда болдидә, иштик қиличини егиз көтирип, 
шу петичә бар күчи билән балиниң бешиға чүшәрди...

16 -БАП

Егор Мураевни икки хил сезим өз илкигә еливалди. 
Бир тәрәптин, әлвәттә, у хурсәнт. Униңға Қараторуқта 
бирмиң үчйүз онйәттә йәрлик уйғурлар җәсәдиниң 
һесавини чиқардуқ, дәп хәвәрлигән чағда, у взводларниң 
командирлирини бу қетим улар һәқиқәтәнла алға 
қоюлған вәзипиниң һөддисидин чиққанлиғи үчүн мах-
тиди.

Шуниң билән биллә шунчелик тосалғулуқлар болси-
му, бирнәччә онлиған адәм қутулуп чиқип, таққа қечип 
кетәлигән. Мана буниңға Мураевниң көңли қанмиди.

Униң үстигә қачқанлар шунчелик қаршилиқ 
көрсәткәнки, алтә қизил гвардиячиниң үчәй-қеринини 
ара вә оғақлар билән чугувәткән. Йәнә бирини болса, 
уйғур миллий нәқиши бар ақматадин көйнәк кийгән 
гәврилик бир жигит боғупла өлтүривәткән.

Мана һазир хошна Лавар йезисиға йол алған Егор 
Мураев алдики операцияниң планини ойлиди. У 
адәмләрни, Қариторуқтикидәк, худди жиғинға дәп 
жиғмастинла, йезини қоршавелип, униң аһалисини 
қандақту-бир қоршалған йәргә солавелишни мәхсәт 
қилди.

Буниңда Мураев Қариторуқтикидәк пәқәт әркишиләр 
биләнла чәклинип қалмай, һәммисини қиривериш 
керәк дәп, қәтъий қарарға кәлди. Қаритуруқта отряд-
тин йәттә адәмниң чиқим болғини Мураевни әйнә 
шундақ ой-пикиргә иштәрди.

Күтмигән йәрдин йәнә бир ой пәйда болди. Егор 
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бирдәмдила Лаварда операцияни тамамлиғандин кей-
ин Қариторуққа йенип берип, һеч гуманланмастинла, 
өлүмдин қутулдуқ дәп ишинип, әнди өз мәлисигә йе-
нип кәлгәнләрни ахириғичә йоқ қилишни ойлиди.

Лавар, тәхминән, Қариторуқтин бәш чақиримдәк 
жирақлиқта Ғулҗа йолиниң сол тәрипигә җайлашқан. 
икки бөлүмгә йезиниң сол тәрипини, икки қисимға 
оң тәрипини айлинип өтүш буйриғи берилди. Қалған 
икки қисимни Егор Мураев тутуп турмақ болди.

У алдириди, чүнки кәч кириватқан мәзгил еди. 
Шуниң үчүн Егор Мураев қараңғу чүшкичә Лавар-
ни тамамлимақчи еди. Нәқ шуниң үчүн айимастин, 
Лаварниң аһалисини беваситә мал қорасиға жиғишқа 
буйруқ бәрди.

Лаварниң һечнәрсә чүшәнмигән турғунлири 
винтовкиниң пәйнәклири билән һайдап келиватқан 
қопал күчкә беқинип, мал қорасиға қарап меңишти. 
Йезиниң кочилири билән дохмушлиридин жиғилип 
келиватқан адәмләр долқунида бовайларниму, чоң 
күчлүк әркишиләрниму вә балиларниму көрүшкә бо-
латти. Қоллирида балилири бар яш аялларму бар еди.

Қизил гвардиячилар һәрбир һойлиға икки-иккидин 
киришти. Өйдә пәқәт һечким қалмиғанлиғиға көзлири 
йәткәндин кейинла ахирқи болуп чиқишти.

Раст, бәзи өйләрдә йеқимлиқ аялларни байқап қелип, 
има билән уларниң қелишини буйриди. Әлвәттә, қизил 
гвардиячиларниң уларға нисбәтән хаһиши һәммигә 
чүшинишлик. Лекин қураллиқ адәмләргә һечким яқ 
дәләлмәтти. Қачидиғанму йәр йоқтә. Чүнки йезиға вин-
товка вә ялаң қиличлар билән қуралланған атлиқлар 
толуп ташқан еди.

Шуниңдин кейин, әмәлиятта, Лаварниң һәммә 
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кейин, у йәрдә адәмләр шунчелик зич турдики, уларниң 
сани кам дегәндә икки миңдәк екәнлиги ениқ болди. 
Әтрап ваң-чуңға толуп-ташти. Амма буниңға һечким 
һечқандақ диққәтму қилмиди.

Әркишиләр қизил гвардиячиларға немиду-бир 
нәрсиләрни чүшәндүрмәкму болди, лекин әвулар һәтта 
буларни тиңшапму қоймиди. Һәрқандақ аста яки қаттиқ 
ейтилған наразилиққа винтовкиниң пәйниги тәйяр еди. 
Шуниңдин кейин у адәм җим болуп, башқа һечқандақ 
урунушму қилматти. Раст, бәзидә вақит өткәндин кей-
ин башқа лаварлиқ наразилиқ билдүриведи, амма уни-
ма наһайити чапсанла җимишқа мәҗбур қилди.

Лаварлиқлар техи йеқиндила мошу йәргә маллири-
ни солап, қашалирини бәкиткән болса, әнди уларниң 
өзлирини қизил гвардиячилар нәқ шундақ қилип, 
соғқанлиқ билән пулеметлирини орнатти.

Мана мошу вақитта вәһимә башланди. Лаварниң 
хәлқи һазир өзлирини етиветидиғанлиғини чүшәнди. 
Уларни буниң сәвәвиму қизиқтурмиди. Уларниң 
бирдин-бир хаһиши, мал қорасиниң территориясидин 
қечип чиқип, қаяққиду-биряқларға қечиш болди.

Бәзи яш аяллар өзлирини һелиқи қизил гвардия-
чилар таллавелип, өйлиридә қалдурғандәк, буларни-
му шундақ қилмиғанлиғиға ечинди. Әлвәттә, өйлиридә 
қалдурулғанларни қизил гвардиячилар күч билән 
алидиғанлиғини, униң үстигә улар, сөзсизки, бир әмәс, 
онлиған қизил гвардиячи болидиғанлиғини булар 
чүшинәтти. Шундақ болсиму, бәзилири шу өйлиридә 
қелишни арман қилишатти, чүнки улар өйлиридә 
қелип, пәсләштүрүш, паскинчилиқ, һәр-номуси 
дәпсәндә қилинидиған әһвални бешидин өткүзгини 
билән, тирик қелишни арман қилатти...
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Лаварлиқларға рәсмийәт үчүн болсиму һечқандақ 
әйип қоюлмиди. Уларға һечнәрсә демәстинла, мални 
мал қорасиға һайдап киргүзгәндәк қилдидә, өлтүрүшкә 
тәйярланди, халас.

Амма адәмләр қассап пичиғи билән униң йениға 
кәлгичә теп-теч туруверидиған мал әмәстә. Шуниң 
үчүн улар бу тузақтин бошинип чиқип кетишкә ти-
ришти. Уларниң ғәйрәтликлири яғач ғоллиридин 
ясалған қашалардин сәкрәп өтүп кетишкә башлиди. 
Башқилири болса қандақту аман қелишқа тиришип, 
қашаларни сундурушқа киришти. Лекин бу оңайла 
әмәс еди. Униң үстигә бу мал қорасини уларниң өзлири 
пишиқ қилип ясиған еди. Һәтта әгәр улар таяқ-тоқмақ, 
қозуқлар билән қуралланған болсиму, винтовка вә 
пулеметларға қарши һечнемә қилалмиған болатти.

Пулеметларни орнатқичә бирнәччә адәм һәрһалда 
бирнемиләр қилип қашадин чиқип қачмақ бол-
ди. Амма улар бәш метрму қачалмиди. Уларни ялаң 
қиличлиқ қизил гвардиячилар қарши алдидә, өзлири 
атлиридин чүшмәйла қиличлири билән парчә-парчә 
қиливәтти.

Қәбилидашлириниң мундақ дәһшәтлик өлүмини 
көргән қамақтики аяллар һошидин кетип жиқилди.

Тарчилиқ вә қисти-қистаң барғансери чидиғусиз бо-
луп, деңиз долқунини әслитәтти.

Дәсләпки етишлар техи башланмай турупла, һаваниң 
йетишмәслигидин боғулуп кәтти, башқилири болса, 
кона ағриқлиридин җан үзүшти.

Бирдәмдила пулемет тарақлап етилишқа башлиди, 
андин иккинчиси... Әйнә шу пулеметларниң етилиш-
лири уйғур йезиси Лаварниң аһалиси үчүн қутулуш 
болди. Қутулуш дегәндә шу мәнадикин, уларни тартил-
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дап етилишлар қийнилип өлүштин қутулдурди. Ундақ 
қийнилип, дәһшәтлик өлүм икки миңлиған адәмни 
бәрибир өз қойниға алған болар еди.

Пулеметлар әң ахирқи адәм қанға боюлуп, 
жутдашлириниң җәсәтлири үстигә жиқилғичә етилип 
турди. Нәқ жутдашлириниң үстигә. Ундақ болғини 
йәрдә башқа орун қалмиған еди. Шундақ қилип, 
Лаварниң мал қораси қанлиқ жуғурулмиға айланди.

Пулеметлар течланди, амма умумий течлиқ болми-
ди. Әтрапта қаттиқ, җараңлиқ товлашлар техи бар еди.

Қирғинчилиқ орнидин бираз чәттә болуватқан Му-
раев әнди яридарларниму уҗуқтурушқа буйруқ бәрди. 
Бу буйруқни орунлаш биринчи ротиниң үчинчи 
взводиға тапшурулди. Жигирмә адәм винтовкилириға 
нәйзилирини орнитип, һечқандақ сәпсизла, тарқап-
тарқап мал қашариға маңди. Нәйзисини техи йеңила 
орнатқан бир қизил гвардиячи бир пулеметниң йе-
нидин өтүп кетип берип, пулеметчиниң пәс авазида 
тиллаватқинини аңлап қалди вә һәйран қелип:

 – Немә ғиңшиватисән, Ефим? – дәп сориди. Әву сәл 
бешини көтирип, ғәмкин һалда:

 – Пулемет ечинишлиқ, қизип кәтти. Лентиниму ати-
вериш ечинишлиқ, пулемет техи йеп-йеңиди, – деди.

Қизил гвардиячи болса, бепәрвалиқ билән мал 
қашариға кирип, дәсләпки җәсәткила нәйзисини санчи-
ди, амма у йәрдә һечқандақ товлаш авази аңланмиғанди.

Қириқ минутларчә товлашлар җим болмиғичә қизил 
гвардиячилар дога-дога җәсәтләргә нәйзилирини 
санчивәрди. Асасән кичик балилар билән өсмүрләр 
тирик қалған еди. Әгәр кичик балилар оқ тәккән 
анилириниң қоллиридин өзлири чүшүп кәткән болса, 
өсмүрләр ахмақларчә, қутулуп қалимиз дегән мәхсәттә 
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өзлири җәсәтләрниң астиға мөкүвелишқа тиришқан 
еди.

Ваһаләнки, адәмләр топи наһайити нурғун болуп, 
җараһәт болған, етилғанлар бириниң үстигә иккинчиси 
доглинивәргәнликтин, мону балиларға һава йетишмәй 
боғулуп кетип, вақирашқа, харилдашқа башлиған. 
Әйнә шу вақирашлар һәқиқий җараһәтләнгәнләрниң 
товлашлири билән арилишип кәткән еди.

Қизил гвардиячилар кимниң ятқанлиғиға, кимгә 
нәйзә санчиватқанлиғиға қаримасқа тиришатти. Улар 
қандақла болса шундақ җим-җитлиқ пәйда болмиғичә 
нәйзилирини санчивәрди.

Мошулардин кейин мал қорасиниң йенида таң 
атқичә һәрһалда бәш қизил гвардиячини қалдуруп, 
үчинчи взводқа Лаварниң четигә йөткилишкә буйруқ 
берилди.

Резервтики қисимларниң биригә Мураев 
Қаритуруққа қайтип берип, қечип үлгәргән адәмләр 
йенип кәлгән болса, уларниму йоқ қилишни буйриди.

Қалған отрядқа йәрлик аһалиниң өйлиригә 
җайлишиш буйруғи берилди.

иккинчи резервтики қисимға ухлимасқа, әтрапни 
чарлап турушқа, бәш чақирим даирисидә ким дәл-
дәрәқләр астиға, сайларға йошуринивалғанларни 
шундақла Лаварға йеқинлишиватқанларниң 
һәммисини йоқ қилиш буйруғи берилди.

17 -БАП

Әтигәндин башлапла пүткүл Қорам мечитқа 
жиғилишқа башлиди. Адәмләр қорқушуп, һодуқушуп 
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кетишкән. Бу сезинишләрниң қайсиси күчлүк 
екәнлиги чүшиниксиз еди. Башқа йезилардики 
һайванлиқлар тоғрилиқ нурғунлиған хәвәрләрни 
аңлиған қорамлиқлар пәқәт дәһшәтлик өлүмдин аман 
қелишниң чарисини көрүш үчүн, қаяққила болса, шу 
яққа, алди-кәйнигә қаримай қечишқа тәйяр еди. Амма 
вақит өтүп кәткән еди.

Бирнәччә күн илгири, бәәйни җазалаш 
һәрикәтлирини әмәлгә ашуруш үчүн кәлгән қизил 
гвардиячилар етишлар тоғрилиқ хәвәрләр тарқиған 
чағда, Қорамниң қәтъий вә тәдбирчан адәмлири алди-
раш жүк-тақини һарвуларға бесип, бәзилири ат-ешәк 
минип, кечиси Яркәнт тәрәпкә йолға чиққан. Шуларниң 
бири Барат – Шерипахун сақалниң хошниси еди.

Йолға чиқишниң һарписида Барат қандақту 
хәтәрлинип, кәчүрүм сориғандәк, Шерипахун сақалниң 
өйигә киргән.

 – Хошна, сениң билән бир париңим бар еди, – дәп 
аста сөзлиди у тоғра яғачни нери иштирип қоюп.

Шерипахун сақал үзүм астидики бүглүктә еди.
 – Кәл, кәл, Барат, – дедидә, орнидин туруп сәл һәйран 

болди. Һәйран қалғининиң сәвәви, тәғдир у иккисини 
хошна қилип қойған. Әмәлиятта улар һеч арилашмат-
ти десиму болиду. Бәлким, буниң сәвәви, Шерипахун 
сақал, мундақ ейтқанда, йәрлик уйғурлардин еди, әнди 
Баратниң ата-анилири болса өткән әсирниң ахирлири-
да Ғулҗидин көчүп чиққанлар еди.

Маһийити бойичә уларниң арисида һечқандақ пәриқ 
болмиған. Бирла пәриқ – Шерипахунниң ләқими болуп 
қалған қелин, бап кәлгән сақилини демисә. Шерипахун 
яш җәһәттинму сәл чоңарақ, амма, шундиму,  туғулған 
йеригә болған ихласмәнлик билинипла туратти.
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Шерипахун сақалниң билиши бойичә, униң аилиси, 
ата-бовилириниң һәммиси Челәктә яки униң әтрапида 
яшиған. Мана шуниң үчүнму у өзини қандақту-бир 
кәлгүндиләргә қариғанда билимданлиғарақ дәп 
һесаплиған.

Шуниң өзидиму, Барат вә шуниңға охшашлар вә өз 
вақтида Уйғуриядин көчүп кәлгәнләр, нәқ мана шулар 
өзлирини жүригидә һәқиқий уйғурлар, дәп ишәнгән.

Сөзсизки, буниң үчүн уларниң арисида йеңип бол-
мас дүшмәнлик болмиған вә болушиму мүмкин әмәс. 
Буни уйғурларниң иккила топи һечқачан унтимиған.

Барат Шерипахун сақалға йеқин келип қол елишип 
саламлашти вә тәклип бойичә бүглүкниң бир четигә 
олтарди.

 – Биләмсән, хошна, – деди у һечқандақ киришми-
сизла, – әтигән кәтмәкчи болуватимән. Гәпләр анчила 
яхши әмәс. Йоқилип кәтмисәк болаттиғу.

 – Мән чүшинимән, Барат, – дәп җавап бәрди Шери-
пахун сақал. – Мошу гәпләрдин мениң өзәмниң бешим 
чеқилип кетәй дәп қалди. Лекин, иккинчи тәрәптин 
нәгә кетиш керәк? Бәлким, һәрһалда өтүп кетәр. Биз 
өзимидә бирәр әйип бар дәп сәзмәймизғу.

 – Һазир һечнемини чүшәнмәйсән. Гунакарниму 
уруватқан, гунасизниму уруватқан. Мән, шундиму, 
Ғулҗиға кетиш керәк дәп ойлаймән. Шу яқта күтүп 
туримән, қарап бақимән, әгәр һәммиси җайида болса, 
у чағда йенип келимән.

 – Мениң аңлишимчә Ғулҗидиму, һәм Куча-
диму хатирҗәм әмәс охшайдуғу. Сән аиләңниму 
әкәтмәкчимисән?

 – Шундақ, әлвәттә. Аиләмнима. Саңа малларни 
қалдурмақчимән. Мениң мелим аз екәнлигини сән 
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билисән. Кала вә бәшчә қой. Уларниму әкәтмәкчи едим. 
Амма һазир чегариму илгәркидәк әмәс дәп аңлидим. 
Адәмләрғу өтүветипту, амма малға мурәккәвәрәк екән. 
Қарап қоярсән, хошна. икки айлардин кейин қайтип 
келимән. Чөпқу бар, қарап қойғиниң үчүн кәлгәндә 
һесаплишимән. Әгәр кәлмигидәк болсам, маллар саңа 
қалиду.

Шерипахун бираз ойлинип, андин мундақ деди:
 – Бопту, мелиңни қалдур. Өйиңни бәкитивәт, 

һойлаңға болса өзәм қарай.
Қараңғу чүшкәндин кейин Барат ешигини һарвуға 

қетип, қаттиқ-қуруғини бесип, үч балисини олтурғузди 
вә аяли билән пиядә Ғулҗа йолиға қарап маңди.

Шу кечисила Қорамдин шу йөнилиш билән йәнә 
бирнәччә онлиған һарвуму йолға чиққан...

Савутахунниң Қорамдин кетиш тоғрилиқ ой һәтта 
есиғиму кирип-чиқмиған еди. Амма ундақ тәклип униң 
сәпдашлири тәрәптин пәйда болди.

икки күн илгири жирақ тағлиқ қазақ авулидин төрт 
атлиқ йетип кәлди. Улар һәммиси билән биллә мечит-
та намаз өтәйдудә, чүштин кейин төвәндикидәк параң 
болди:

 – Муһтәрәм Савутахун! – деди уларниң әң чоңи Жу-
мабай ақсақал, – яман гәпләр бизгиму йетиватиду. 
Йәттисуға йәнила шу чоң апәт яғмақта. Худасиз больше-
виклар уйғур йезилирини тар-мар қилип, адәмләрни 
өлтүриватиду, дейишмәктә. Уларни Қорамғиму 
кәлмәйду дейишкә болмайду. Сизгә сақлиниш керәк 
еди!

 – Шундақ, большевикларниң башбаштақлиғи 
тоғрилиқ бизму аңлидуқ. Амма кимду-бирини униң 
гунасиға көз йәткүзмәй туруп, әйипләшкә болмай-
ду. Һәқиқәттә немә әһваллар йүз бериватқанлиғи 
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тоғрилиқ бизгә һечнәрсә мәлум әмәс. Вә, немишкә нәқ 
уйғурларға шунчелик өчмәнлик бар?

 – Чүшәнмәйдиған нәрсиләр нурғун, һөрмәтлик 
ахун! Амма сиз, шундиму, бир чарә көрүшиңиз керәк. 
Диндар, диний устаз җәһәттин сизниң абройиңиз та-
лашсиз. Вә, әлвәттә, әгәр әшундақ интизамсизлиқ йүз 
беридиған болса, улар сизниму аяп қоймайду.

 – Мән чүшинимән, һөрмәтлик Жумабай. Хо-о-ш, 
силәр немә тәклип қилмақчисиләр?

 – Биз, растини ейтқанда, сизгә кәлгәнлигимиз, сизниң 
биз билән кетишиңизни тәклип қилиштин ибарәттур. 
Мошу әнсизчилик вақитта сиз өзиңиз тоғрилиқ ғәм 
қилишиңиз керәк. Бирнәччә болуслуқниң қазақ 
ақсақаллири бизгә сизни елип келишни тапшурди, 
һөрмәтлик ахун. Биз сизни һечким тапалмайдиғандәк 
қилип йошуримиз. Сиз бизниң меһминимиз болисиз 
вә биз мошу хәтәрликләр өтүп кәткәндин кейин, янду-
рупла мошу йәргә – Қорамға әкилип қойимиз.

Савутахун мундақ тәғдиргә тәсирләнди. У қазақ 
қәбилилиридин нурғунлиған ақсақаллирини биләтти.

Қазақларниң нурғун топлири, болупму җүмә 
күнлири мәхсус авулларниң, бәзидә хелила жирақ авул-
лардин Қорам мечитидә намаз өтәшкә келәтти...

Сөһбәткә қатнишиватқан Қорамниң жигитбеши 
Тудахун бирдинла нурғун жиллар илгири Ғулҗида 
көч-көч муқәррәр болғанлиғи ениқланғандин кейин 
“Бәйтулла” мечитиниң хизмәткари, өзиниң тәңтуши 
Қайырбекниң мәйүслинип ейтқанлирини есиға алди:

 – Сән мениң ата-бовилиримниң йеригә кетип  
барисән, мән болсам бу йәрдә қеливатимән. Сән 
биләмсән, мән сениң билән биллә кетәлмәймән. Мениң 
апам қаттиқ ағриватиду. У еғир йолға чидимайду. 
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Амма есиңда болсун, мениң қәбилидашлирим силәрни 
һечқачан еғир әһвалға қалдурмайду...

Мана һазир Тудахунниң йенида Жумабай ақсақал 
олтириду, амма униң көз алдида яшлиғидики дости-
ағиниси Қайырбекниң қияпити гәвдиләнди. У оттуз 
жилдин ошуқ вақит көрмигән достиниң бәт қурулушини 
есиға чүшәрди. “У һазир қәйәрдә?” ойлиди Тудахун...

Шу арида Жумабай ақсақал Савутахунниң бир 
қарарға келишидә гуманлиниватқанлиғини сезип, 
йөтилип қойдидә, мундақ деди:

 – Һөрмәтлик ахун! Әгәр сиз келишсиңиз, биз һазирла 
сизни аилиңиз билән әкетимиз.

Савутахун иккиләнмиди. У  Жумабайниң тәкливини 
аңлиғандин кейин, дәрһалла өзичә қарар қилди.

Лекин униң қарарида атлиқлар күтмигән мундақ 
қариму-қаршилиқлар бар еди.

 – Қиммәтлик Жумабай! – деди ахун, – Мән силәргә, 
мениң қериндашлиримға чоңқур миннәтдармән! Мән 
қазақ ақсақаллириниң қарарини чоңқур қәдирләймән! 
Амма мән жутдашлиримни қалдуруп, кетәлмәймән. 
Мениң аиләмгә мунасивәтлик болса, мениң оғлум 
һазир Верныйда болуватиду. Лекин, һәтта у һазир 
мошу йәрдә болған болсиму, ойлаймәнки, уму кетишкә 
келишкән болмас еди.

Қаттиқ туруш пайдисиз екәнлигини билгәндин кейин 
Жумабай ақсақал чоңқур, уһ тарттидә, сәпәрдашлириға 
диққәт билән қарап мундақ деди:

– Қандақ қилимиз, Яратқан егәмгә итаәт қилип, 
бизниң һәммимизни бала-қаза, хейим-хәтәрдин 
сақлиғайсән дәймиз. Мән бизниң ақсақаллиримизға 
сизниң ейтқанлириңизни сөзму-сөз йәткүзимән, 
һөрмәтлик ахун.
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Жумабай ақсақал мошуларни ейтип, орнидин турди 
вә өзини узитип кәлгән үч жигит билән Қорам беғидин 
анчә жирақ болмиған йәрдә отлаватқан атлириға қарап 
маңди...

Мечитниң йениға жиғилған адәмләр бир-бирини 
тиңшимастинла шавқун көтиришти. Буниңға сәвәп 
болған – наениқлиқтур. Чүнки Қорамниң аһалиси 
атқанларнима, етилғанларнима көрмидиғу. Мана 
мошуниңдин техиму дәһшәтлик пәйда болди.

Һәммә сөз шәртсиз әтивалиқ болған Савутахунниң 
чиқишини күтүшти. Адәмләргә мана һазир әшу чач-
сақаллирини ақ басқан мойсүпәт сақилини силиғач, 
йөтилип қоюп, бирнәччә еғиз сөз ейтиду вә һәммиси 
өз җайида болидиғандәк көрүнди. Һәммиси течлан-
ди вә һечқандақ апәтму, һечқандақ хаватирлинишму, 
әнсирәшләрму болмайду.

Шу арида Савутахун адәмләр алдиға чиқмиди, 
чүнки уларға немә ейтишни, қандақ течландурушни 
билмәтти. Әлвәттә, у һәрикәтсиз жүрмиди. Йезиниң 
жигитбеши Тудахун билән, йезиниң бирнәччә 
қерилирини жиғип, мәслиһәтлишип, у икки атлиқ 
адәмни Лаварға вә Қариторуққа әвәтмәкчи болди. 
Шуниң өзидә у иккисигә җиддий җекигини өзлирини 
билиндүрмәс, йезиларға кирмәс, пәқәт қизил гвардия-
чилар отрядиниң һәрикитини байқаштин ибарәт бол-
ди.

Әтигән сәһәрдә оттуз яшлиқ Бавдун вә чаққан һәм 
хушхой, жигирмә үч яшлиқ Амут атлирини йорутуп 
Лаварға кәтти.

Қорам билән Лаварниң арилиғи анчима жирақ бол-
мисиму, барған иккисиниң бириму йенип кәлмиди.

Әтигәнлик саат онғичә күтүп, андин шундиму Са-
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вутахун адәмләрниң алдиға чиқти. Мечитниң иши-
ги йениға барғанда у қоллирини көтирип, адәмләрни 
течландурмақ болған. Лекин униңғиму үлгирәлмиди. 
Чүнки чиқип келиватқан Савутахунни көрүши биләнла 
адәмләрниң һәммиси течланған еди.

– Қудрәтлик Аллаға ишинимиз, – дәп қаттиқ үн 
чиқарди у. – Биз униң қулимиз вә у немә қилиш 
керәклигини өзи билиду! Пәқәт Улуқ Алла келәчәккә 
көрәләйду. Пәқәт Алла өзигә ишәнгәнләрни улуқлайду 
вә өзини һөрмәтлимигәнләрни пәсәйтиду. Биз һазир 
мурәккәп шараитта турмақтимиз. Биз әтә, бүгүн, бәш 
минуттин кейин немә күтиватқинини билмәймиз.

Лекин биз Алладин мәхпирәт тилишимиз керәк. 
Силәрдин йошурмаймәнки, мән һәқиқәтән немә 
болуватқанлиғини билип келип, андин бизни хәвәрдар 
қилиш үчүн Лаварға адәмләрни әвәттим. Лекин, кәткили 
бирнәччә саат өтсиму, техичә улар кәлмиди. Силәрниң 
һәммиңлар охшашла, дәһшәтлик ишлар тоғрилиқ 
қорқунучлуқ гәпләрни буниңдин бирнәччә күн илгири 
аңлиғандим. Түнүгүн маңа гунасиз адәмләрни өлтүрүш 
мутлақ йенимиздила давам қилинғанлиғини ейтиш-
ти. Лекин мән, силәргә охшашла униң растлиғини 
билмәймән. Мундақ қатиллиқниң сәвәви немә? Шуниң 
үчүн мән силәрдин, мундақ вәзийәттә биз алдин-ала 
немә қилишимиз керәк, дәп соримақчимән. Шуниң 
үчүн билиңларки, мән һәрқачан силәр билән биллә вә 
тәғдиримиз қандақла болмисун, силәр билән қалимән.

Савутахун теч болди вә адәмләрниң бирнәрсә ейти-
шини күтүп, жиғилған топқа диққәт билән сәп салди.

Җим-җитлиқ бирнәччә дәқиқә сақландидә, ан-
дин йеза адәмлири йәнила, пәс авазда болсиму, 
шавқунлушуп кәтти. Ахирида вақирашлар башланди:
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– Яманлиққа тәйярлиниш керәк. Таяқ-тохмақ вә ари-
ларни тәйярлаш керәк.

– Нәниң арилири? Техи ениқ һечнәрсә йоқ.
– Сениңчә немә, улар келип, қой охшаш боғузлавәткичә 

күтүп туруш керәкма?
– Немишкә қой охшаш? Улар дегән Қизил гвардияниң 

мунтәзим қисмиғу. Улар теч аһалини өлтәрмәслиги 
керәк.

– Ахмақ болма, Мәруп! Армия дегән нәқ 
қуралсизларни өлтүриватиду. Қураллиқлардин, 
әтималим, қорқидиған охшайду, – дәп кимду-бири 
чақчақ қилмақчиму болди.

– Бәлким Лаварға йәнә бирини әвәтимизму? – дәп 
сориди жигитбеши Тудахун күлкә бесилғандин кей-
ин. Тудахун бу сөзләрни, Савутахун йенида турсиму 
хәлиққә қарап ейтивататти. Амма бу сөзләр Савутахунға 
қилинған мураҗиәт екәнлигини һәммиси чүшинәтти. 
Савутахун җим турғандикин, топ арисидин кимду-
бири:

– Бәлким, аяллардин бирәсини әвәтәрмиз? Һәрһалда 
анчә билинмәйду, диққәтниму җәлип қилмайду, – дәп 
вақириди.

Бәлким Барат билән Амут өзлирини өзлири 
билиндүрүп қоюши, шуниң ақиветидә келәлмиши 
мүмкин, дәп Савутахунниң өзиму бу һәқтә ойлиған 
еди. Амма аялларни қураллиқ отрядқа әвәтип 
тавакәлчиликкә беришкә у қарар қилмиди.

– Яқ, аялларни әвәтмәймиз. Мән Лаварға бизниң Ту-
дахунни вә йәнә ики-үч бовайни әвәтсәк, дәп ойлаймән. 
Қандақ қарайсиләр?

Топ адәмләр ваң-чуңилдишип кәтти. Тудахун болса, 
оң қолини жүригигә қоюп, разилиқ бәлгүси сүпитидә 
бешини әгди.
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Шуниңдин кейин адәмләр шалаңлишишқа башли-
ди. Тудахун болса оғлиға икки ешәкни һарвуға қетишни 
тапшуруп қоюп, йеза ақсақаллири билән келишип, 
бәқувәт икки бовайни өзи таллавалди.

Жигирмә минутлардин кейинла Қорамниң жигит-
беши Тудахун башқурған һарву топилиқ йол билән 
Лаварға қарап атланди.

Ғулҗа йолиға чиққандин кейин вә солға 
айланғандиму Тудахун йә атлиқларниң йә пиядиләрниң 
учрашмиғанлиғини байқиди. Униңға бу һадисә 
һәҗәплинәрликтәк көрүнди, лекин у һечгәп қилмиди.

– Лавар уттур йолниң үстидила. Әгәр бирәр әһвал 
йүз бәрсә, жирақтинла көрәләймиз, – деди һарвуда 
олтарған бовайларниң бири. иккинчи бовай җим-җит, 
лекин қандақту әтрапқа бирқисмила қарашқа баш-
лиди. Уму адәттики бу қизғин йолниң һазирқи җим-
җитлиғини байқиғанлиғи көрүнүп туратти.

Улар йәнә бирнәччә чақирим маңғандин кей-
ин, өзлиригә йеқинлишиватқан атлиқниң қарисини 
көрүп қалди. Көп өтмәстинла униң қияпити ениғарақ 
байқалди, у өсмүр бала болуп, үстидики ақ көйнигини 
тешиға чиқиривәткән, бәлбағсиз вә ялаңғидақ. Егәрсиз 
атқа минивалған у немиду-бир немиләрни дәп 
вақиримақта вә оң қолини шилтимәктә, сол қоли билән 
болса етиниң бойнини тутувалған.

Тудахун немә қиларини билмәй, бовайларға қариди. 
Аран-аран келиватқан ешәкләр қәдәмлирини техиму 
асталатти.

Техи һарву билән тәңшәлмәй турупла, атлиқ қолини 
шилтишни давамлаштуруп, йәнила вақириди:

– У тәрәпкә бармаңлар! У йәрдә өлтүриватиду! 
Қайтиңлар! Кәйниңларға қайтиңлар! У йәрдә 
өлтүриватиду!
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Тудахунниң һарвусини худди байқимиғандәк бала 
етини чаптуруп нери кәтти.

Тудахун һәйран қалған һаләттә әнди алға қарашқа 
башлиди. Күтүлмигән учришиштин роһсизланған бо-
вайлар җим-җит болушти. Алда уларға балилиғидин 
тонуш Ғулҗа йоли созулуп ятсиму, әву балиниң 
сөзлири уларни тохташқа мәҗбурлиди.

– Қайтиш керәк, – деди сәл җим-җитлиқтин кейин 
бовайларниң бири.

– Лаварда  һәқиқәтәнму өлтүриватиду. Башқичә 
болғанда у бала мундақ ат чаптурмиған болар еди. У 
есәңгирәп қалғандәк, – дәвәтти тәхмин қилғандәк ик-
кинчи бовай.

– Лекин, биз көзүмизни йәткүзишимиз керәк. Биз 
өзимиз һечнемини көрмидуққу, – дәпбақти Тудахун 
өзиниму һәм бовайларниму хатирҗәм қилмақ болуп.

– Лекин, әгәр биз өзимиз көридиған болсақ,  
кәйнимизгә қайталаймизму вә жутдашларға 
әскәртәләймизму? – дәп пичирлиди биринчи бовай 
вә Тудахун қандақту Бавдун билән Амутниң қайтип 
кәлмигинини ойлиди.

У теп-течла болуп, һарвуни алдираш кәйнигә 
айландурушқа башлиди. У худди қизил гвардиячи-
лар уни көрүп қалидиғандәк хәтәрләнди. Шу арида 
Лаварғичә йәнә бирнәччә чақирим бар еди вә йолда 
һечким, һечнәрсә көрүнмәтти.

Қорамға йенип келип, Тудахун билән бовайлар 
дәрһал көргән-билгәнлирини Савутахунға сөзләп 
бәрди.

Савутахун уларни җим болуп тиңшиди, пәқәт бир-
ла қетим әву атлиқ балиниң һәтта тохтимастинла, 
Тудахунниң һарвусиниң йенидин етини чаптуруп өтүп 
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кәйткинини аңлапла, қаттиқ аваз чиқирип: “О, Алла!” 
дәп қойди.

Тудахун көргән-билгәнлириниң һәммисини 
тәпсилий вә ениқ қилип ейтип берип, хелидин бери теч 
олтарди, Савутахунму җим болушни давам қилди.

Ахири у бәәйни үгдәктин оханғандәк, йенидикиләргә 
қарап қоюп, еғир һалда:

– Демәк, бу раст, һәқиқәт. Яман әһвални күтүшкә 
тоғра келиду. Қачидиған йәр йоқ. Бирла нәрсә қалди: 
итаәтлик билән улуқ Алладин бизни һимайә қилишни 
илтимас қилиш керәк, – деди.

– Бәлким, һәрһалда қоғдинип бақмаймизму? – дәп 
ишәшсиз тәхмин ейтти Тудахун.

– Болмайду, шу арқилиқ биз өзимизни тамамән йоқ 
қилимиз. Биздә һеч гуна йоқ. Улар биздә немә гуна бар 
екәнлигини ейтсун. Бәлки, һәммәнәрсә өтүп кетәр.

– Лаварлиқларниң немә әйиви бар екән? Мениң қудам 
лаварлиқ Абдуреһимниң әйиви немикән? Әгәр бирәр 
әйиви болса, униң әшу һәтта чивинниму рәнҗитмәй-
диған мөмүн адәмниң, у чағда мән ениқ әйипликмән. 
Раст, әйивим немә екәнлигини билмисәмму, – деди Ни-
замдин шу йәрдә қатнишиватқанларниң ечинишлиқ 
күлкисини кәлтүрүп.

Улар мечитниң намаз оқуйдиған залиниң оттурисиға 
селинған көплигән ушшақ гиләмчиләрдин тикилгән 
наһайити йоған гиләмни чөрәдәп олтиришатти.

Мошу пәйттә һәммә йеза дегидәк, босуғидин атлап 
өтүшкә җүръәт қилалмастин, мечитниң ишиги алдиға 
топланған еди. Уларға һечким мундақ җүръәтсизлик 
қилишқа мәнъий қилмиған еди. Чүнки мечит Худаниң 
өйи болуп, һәрқандақ халиғучиға униң ишиги очуқ. 
Ваһаләнки, адәмләр ихтиярсиз түрдә мечитқа киришни 
халимастин, өз тәғдирини әйнә шу өзлири есәңгирәш 
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шараитида болуватқан сәккиз адәмдин ибарәт болған 
топқа тапшурған еди.

Күтмигән йәрдинла әйнә шу сәккизиниң арисидики 
әң яш – жигирмә яшлиқ Алимҗан Қорам мәдрисисидә 
тәлим еливатқан яшларниң рәһбири Савутахунға 
мураҗиәт қилди:

– Муһтәрәм устаз, бәлким Ғулҗа йолиға бизниң бали-
лардин бирәсини әвәтиш керәкту? Лаварда көрүнүшқу 
хәтәрлик, еһтимал Қариторуқтиму шундақ. Лекин 
бизгә отрядниң қаяққа кетип барғинини билишкә 
һечким кашила қилмайду. Мәдрисиниң бирнәччә 
талипи йолниң четидә чөпләргә йошуринивалсун. 
Һәрһалда биз апәтниң қачан пәйда болидиғанлиғини, 
әгәр шундақ болидиған болса, билидиған болимиз. 
Намәлумлуқ һәммидин яманғу.

– Растқу, балилар байқап турсун. Яман болмайду, – 
дәп Алимҗанни қоллиди йеза ақсақаллириниң бири. 
Савутахун бир дәқиқә ойлинип қалдидә, андин:

– Бопту, чаққанарақ бирини әвәтиңлар, – деди.
– Лекин еһтият болсун. Бизгә әң муһими, отрядниң 

қәйәрдә вә қаяққа маңғанлиғини билиштур.
Алимҗан орнидин турдидә, йеник егилип қоюп, ме-

читтин чиқти. У дәрһал мәдрисиниң икки талипиға 
Ғулҗа йолиға берип, Қорамға айлинидиған йәрдин 
жирақ әмәс бирйәргә – чөп-чатқалға йошурунувелиш-
ни вә йолни байқашни тапшурған.

18 -БАП

Қадир билән Һаширахун Алимҗанни диққәт билән 
тиңшап, йезиниң топилиқ йоллири билән алди-
рап, кәңәрәк, шавқунлуқ, Верный шәһиридин Яркәнт 
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тәрәпкә вә униң нериси Ғулҗиға апиридиған йолға 
чиқти.

Нәқ Ғулҗа йолиға. Чүнки бу йол та Ғулҗиғичә созу-
луп ятатти, шуниң үчүнму “Ғулҗа йоли” дәп аталған.

Йолға чиқишқа тәйярлинишқа әмәлиятта вақит 
болмисиму, хелә һошиярарақ Һаширахун икки данә 
тоғач, бир очум мейиз селинған халта һәм бар қапаққа 
әткәнчай еливалди.

Қадир дәсләп буниңға яқтурмиғандәк қарап қойдидә, 
андин өзима қосаққа бирнемиләрни еливалмиғиниға 
ечинди. Улар қанчә вақит күтидиғанлиғи намәлумдә.

Қириқ минутлардин кейин улар айланмиға йе-
тип кәлди. Ғулҗа йолиниң иккила тәрипидә пака-
пака қелин яғачлар өскән. Һаширахун йолға жүгрәп 
чиқип қариди. Оң тәрәптинму, сол тәрәптинму һечҗан 
көрүнмиди. Айлиниведи, Қадирниму көрәлмиди. 
Қелин өскән пака-пака яғачлар арисидин пәқәт Қадирла 
әмәс, һәтта Қорамға апиридиған йолму көрүнмәтти. 
Әлвәттә, йолғу бар. Лекин у шундақ чоң йезиға апири-
ду дәп тәхмин қилишму мүмкин әмәстидә.

Һаширахун дохмушқа келип, йәнә бирқетим қариди.
– Болди, ахмақ қилма, Қадир, чиқ бу яққа, – дәп 

вақириди у.
Қадир хошал әлпазда дәрәқләрниң нерисидин 

Һаширахун турған йәрдин чиқти.
– Тиңшиғина мени, мону йәрдин сени көрүш һеч 

мүмкин әмәскән! – деди Һаширахун.
– Шуниң һәссисигә мән сени байқап турдум. Бизни 

һечким байқалмайдиғанлиғиға ишәнчим камил.
– Бәлким шундақтур. Лекин бизгә, иккимизгә бу 

йәрдә қелишқа болмайду. Мән Қорам айланмисидин 
йүз қәдәмчә нери, әву яғачларниң кәйнигә берип йо-
шуринивалай, сән болсаң мениңдин үчйүз қәдәмчә 
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мәндин соларақ йошурун, амма байқа, ухлап қалма 
йәнә, көрүнмигин.

– Сән дәмсән мени, күндүзи ухлайдиған. Мән күндүзи 
һечқачан ухлимаймән, – дәп Қадир рәнҗигәндәк бол-
ди. – Немишкә мән сол тәрәпкәрәк беришим керәккән?

– Әгәр бирлири келиватқинини көрәлисәң, улар 
нурғунму – санавелишқа тиришқин. Андин, улар өтүп 
кәткәндин кейин, уттурисиға йезиға жүгәргин. Улар 
бизниң айланмиға йетип барғичә сән жирақ кетәләйсән. 
Мән техи йәнә күтүп туримән. Бәлким улар қисим-
қисимға бөлүнүп маңидиғанду.

– Мақул. Бопту, мән кәттим, – деди Қадир 
ишәшсизәрәк. Еһтимал, нәқ мана һазир әһвалниң 
һәммә җиддийлиғини у етирап қилди. Уни қорқунуч 
егилиди. Буни сәзгән Һаширахун қандақту ағинисини 
роһландурмақ болди.

– Тохта, мә, монуни ал, – деди у һелиқи халтини йе-
шип, бирпарчә нан билән үзүм қеқини униңға сунуп.

Қадир нанни қойниға салдидә, үзүмни ағзиға сал-
ди. Андин һечсөз қилмастинла, Лавар тәрәпкә кәтти. 
Һаширахун Қадирниң қариси жүткичә униң кәйнидин 
қарап турди...

Үч саатлардин кейин Һаширахун путиниң көвүшүп 
кәткәнлигини сәзди. У қелин йопурмақлиқ шахлар йе-
пип турған тар ериққа орунлишивалди. Шахлар ариси-
дин у йолниң бир парчисини очуқ көрүп туратти.

Саат кәчки бәшләр болуп қалғанда, йолдин йә у 
тәрәпкә, йә бу тәрәпкә һечким өтмиди. Һаширахун 
йолға қарап бақти, андин Қадир болуши тегиш тәрәпкә 
қариди. Мана шу чағда кимду-бириниң йолни кесип 
Қорам тәрәпкә кетип барғинини көрди вә униң Қадир 
екәнлигини чүшәнди. У болса йәргә иңишивелип 
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жүгрәп кетип баратти. Йолдин уни дәрәқләр бөлүп ту-
ратти.

Қадирни көргәндин кейин Һаширахун шу пәйттила 
йолда қандақту-бир вараң-чуруңни аңлиди. У йәргә 
йетивелип йолға қариди. Шуниңдин кейин өткән 
бирнәччә минут униңға наһайити узақтәк билинип 
кәтти. Һаширахун мидирлаштин қорқти вә кирпик 
қақмай дегидәк яғачниң шахлири арисидин қариди.

Униң көз алдидила йоған бир йопурмақ есиқлиқ ту-
ратти. Һаширахунға йолда көрүнгәнләр дәрһал уни 
байқап қалидиғандәк билинди.

Шу арида Ғулҗа йоли билән атлиқларниң чоң бирто-
пи аста кетип баратти. Һаширахунға һазир у билинип 
қалидиғандәк сезилди. Чүнки униң мөкүвалған җайи 
йолға тазиму йеқин еди вә ат туяқлириниң һәрбир 
тақилдиши униң бешини зиңилдатқандәк болатти.

Атлиқлар сәпни бузмасқа тиришатти. Чүнки атлар 
үчтин-үчтин болуп қатар кетип баратти. Шуниң билән 
биллә атлиқларниң қандақту халимиғандәк, бепәрвалиқ 
билән кетип барғиниму ениқ еди. Йә улар һардиму 
яки йолида бирәр яманлиқниң болмайдиғанлиғиға 
қаттиқ ишәндиму, әйтәвир алдиримай меңишмақта 
еди. Һаширахун пәқәт уларниң аз-тола гәплириниң 
үзүндилиринила аңлап қалиду. У атлиқларни ат үстидә 
кетип берип үгдәк бесиватамду, дәпму ойлап қалди.

Әмәлиятта һәм шундақ еди. Мураевниң отряди 
еғир тәвлүкләрни бешидин өткүзди. Пүткүл түн бойи 
Қариторуқ билән Лавардин қечип кетәлигәнләрни 
йеқин аридики сайлар билән бағлардин издәп, тиним 
тапмиған еди. Күндүзиму улар һадуқ чиқиралмиди.

Гувачиларни қалдурмас тоғрилиқ буйруққа қәтъий 
риайә қилған һалда, худди Қариторуқни қалдурғандәк 
қилип, андин яңливаштин кетип баратти.
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Дәсләпки атудин қутулуп қалған уйғурлар дәһшәт 
өтүп кәтти дәп ойлап қайтип кәлгән, мана әнди болса 
ахири улар һаяти билән бирә-тола хошлашти. Чүнки 
бу усул қизил гвардиячиларниң һәрбий қувлуғи болған 
еди.

Мураевниң қизил гвардиячилири ялиңач қиличлири 
билән һәрбир өйгә кирип, һечнемидин тәп тартмиди. 
Уларға шундақ буйруқ берилгән вә улар шу буйруқни 
орунлиди...

Атлиқ, қуралланған адәмләр Һаширахунниң йе-
нидин өтүп, оттуз қәдәмгә узап кәткәндин кейинла, 
у бешини көтирип, Қорамға апиридиған айланмиға 
қаримақ болди.

“Һазир улар айлиниду, андин үч чақирим маңғандин 
кейин йезида болиду” дәп ойлиди Һаширахун. “Қадир 
жирақ кәтти. Әскәртип үлгирәләйду.”

У һәтта атлиқларни санимақму болди. Униңға бу 
әпликму болған. Чүнки Қорам тәрәпкә айлинидиған 
йәрдә улар Һаширахунға ениқ көрүнидиған еди. 
Йезиға апиридиған бу йолниң бойида һечқандақ дәл-
дәрәқму, дөң-сайму болмиған. Йезиға йәткичә түп-түз 
дала болған.

Атлиқлар Ғулҗа йоли билән меңишини давам-
лаштурди. Һаширахун өзичә уларни хелә нурғун 
дәп һесаплиди. Униң һесави бойичә, биринчи 
қатардикиләр айлинип, Қорам йолида көрүниши 
керәк еди. Ваһаләнки, ундақ болмай қалди.

“Немә боп қалди-һә? Қандақларчә улар айлинимни 
байқимай қалди? Яки Алла бизни аяп қойдиму?” дәп 
әнсирәп ойлиди Һаширахун.

У йәнә бираз йәрдә дәл-дәрәқләрниң қелин 
йопурмақлири үстидә ятти. Һаширахун һәйран 
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қалди, һодуқти. “Қандақларчә биз бәхитсизликтин 
қутулуп кетәлидуқ? Улар айланмини байқимиди. Улар 
айланминиң йенидин өтүп кәтти!” дәп у өзини өзи 
ишәндүрди.

Атлиқлар бәшйүз адәмдин кам әмәс, дәп һесаплап, 
уларниң әң ахирқиси көрүнмигәндин кейинла 
Һаширахун йәнә бирәр минутчә мидирлимай ятти. Ан-
дин у аста орнидин туруп, үсти-бешини қеқиштурдидә, 
топилиқ йолниң чети билән ана жути Қорамға алдири-
ди.

Мечитқа йетип келип, Һаширахун пүткүл йеза мошу 
йәргә жиғилғанлиғини көрди. Адәмләр әтигәнкигә 
қариғанда нурғун еди. Һазир бу йәргә әрләрму, аяллар-
му, вә, һәтта кичик балиларму топланған.

Қадир көргәнлирини йәткүзүп болған еди вә 
һәммисила әнсизчиликни күтүп, йолға қаримақта еди.

Һаширахунни көргәндин кейин адәмләрниң нурғуни 
толиму һәйран қелишти. Қадир, келишим бойичә, 
Һаширахун ахирида келиши керәк дәп адәмләргә 
хәвәрләп үлгәргән еди. Амма Һаширахун һазирла йе-
тип кәлгән, атлиқлар болса көрүнмәйду.

Чүшүнүшликки, пүткүл йезиниң диққити буниңдин 
йерим саат илгири Қадирға бөлүнгәндәк, һазир 
Һаширахунға қадалған.

– Немә болдуң, балам? Отряд қени? – дәп сориди Ту-
дахун Һаширахун униңға йеқинлашмай турупла.

Һәммә җиддий җим-җит, амма уларниң көзлиридин 
һәммисини мошу соал толғандуруватқинини көрүшкә 
болатти.

Һаширахун техи өзиму вақитни ахириғичә 
ениқлалмай туруп, күлүмсиригән һалда:

– Улар яндап өтүп кәтти. Әтималим, бизниң айнал-
мини байқимиған болуши керәк, – деди.

310
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Йүз бәргән җим-җитлиқта Низамдин Савутахунға 
қарап қоюп, андин Һаширахунға қариди.

– Қадир бәшйүз сәксән адәм һесаплапту. Сән қандақ 
ойлайсән, қанчә болар улар? – сориди.

– Мән санимидим. Мән улар айланғанда санаймән дәп 
ойлаведим. Амма улар айланмиди. Улар бәшйүздин 
кам әмәс, бу ениқ.

– Демәк, улар нерисиға кәттима?
– Қаяққа?
– Челәккима?
– Бәлким Байсейитқиду?
Адәмләр яңливаштинла чуқурушуп кәтти, улар 

өзлиригә бу йәрдә һечким җавап берәлмәйдиғанлиғини 
чүшинип туруп, бәрибир соалларни яғдуривәрди.

Шундақ болсиму, адәмләр атлиқларниң өз йезисиға 
айланмиғанлиғиға хошал болди. Чүнки уларниң 
әтигәнки әнсирәшлири бир яхшилиқниң ниша-
ни әмәс еди. Мана һазир һәммиси өзгәрди. Улар 
қутулуп қалғанлиғини, шундақла Лавар, Қариторуқтәк 
дәһшәтлик апәттин қутулуп қалғанлиғини чүшинәтти.

Адәмләрниң саддилиғи һәйран қалдуратти. 
Маһийәттә, балиларниң сөзлиригә ишинип, Қорам 
аһалиси қуралланған адәмләрниң йенип келиши 
мүмкин екәнлигини, бириниң кәйнидин башқиму 
отрядниң келиши мүмкинлигини ойлапму қоймиди. 
Уларға апәт тамамән түгигәндәк, өзлири қутулуп 
қалғандәк болуп көрүнди.

– Алла апәтни биздин нери қилди, – дейишти 
бәзилири.

– Қорамниң Ғулҗа йолидин чәттә орунлашқини 
яхши болди, – дейишти башқилири.

– Қизил гвардиячилар аддий хәлиқни өлтүрәлмәйду, 
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чүнки улар өзлири аддий хәлиқтин чиққан, – дәп 
испатлимақ болди үчинчилири.

Қандақла болмисун, қорамлиқлар һаяҗанланған, 
амма уларниң һиссияти тамамән башқа хусусийәткә 
егә еди.

Әгәр улар әтигәндә қорқуш, наениқлиқ һалитидә 
болса, кәчкә йеқин адәттики течлиқ һаят давам 
қиливериду, дегән үмүттә еди. 

Адәмләр тарқалмақ болди, чоң топниң чәтлиридә 
турушқанлар өзлириниң өйлиригиму йетип беришти.

Күтмигән йәрдин Савутахун оң қолини көтәрди, 
шу арқилиқ жутдашлириниң диққитини өзигә җәлип 
қилди.

– Жутдашлар, улуқ Аллаға шан-шәрп, у мошундақ 
буйриди! Амма, ойлаймәнки, биз хатирҗәм болуп-
ла өйлиримизгә тарқашмишимиз керәк. Бавдун билән 
Амутниң йоқилип кетиши, бизниң бовайлиримизға 
учрашқан һелиқи бала, ахири һазир Қадир билән 
Һаширахун ейтип бәргәнләр, әпсуски, һәрһалда 
отрядниң моҗутлиғини, у отряд қизил гвардиячилар-
му, яки ақ гвардиячиларму, бәрибир уйғур йезили-
рини булап-талимақта, тар-мар қилмақта, адәмләрни 
өлтүрмәктә. Биз мундақла өйлиримизгә тарқашмаймиз.

Савутахун җим болди, һечким униң сөзини бөлүшкә 
тиришмиди. Буни сәзгән, өзиниң абройини билгән Са-
вутахун, илгәркигә қариғанда пәс авазда давам қилди:

– Мән ойлаймән, әгәр улар пәқәт уйғурларнила 
өлтүриватқан болса, у чағда улар сөзсиз йенип ке-
лиду. Йенип кәлгәндин кейин улар бизни қалдуруп 
қойғанлиғиға өзлирини кәчүрәлмәйду. Мана шу чағда 
уларниң әшәддийлигиниң чеки болмайду. У чағда улар 
бизниң һәммимизни йоқ қиливетәләйду. Һәммимизни 
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– балиларниму, аялларниму һәм қериларниму...
– Шуниң үчүн немә қилишимиз керәк? – топ ичидин 

әйнә шундақ қаттиқ аваз аңланди.
Адәмләрниң толиси әшу аваз чиққан тәрәпкә қариди. 

Савутахун худди шу авазни аңлимиғандәк, сөзини да-
вамлаштурди:

– Улар һазирму һечкимни айимайватиду, дейиши-
ду. Амма улар өзлириниң хаталиғини чүшинип, йе-
нип келидиған болса, бизни җазалаш дәһшәтлик боли-
ду. Шуниң үчүн, мениңчә болғанда, уларға адәм әвәтип, 
уларни меһман сүпитидә күтивелиш керәк, вә бәлким, 
уларму яхшилиққа яхшилиқ билән җавап берәр. Улар-
му адәмғу...

Топ ичидә пәс авазда наразилиқлар йүз бәрди. Жут-
дашлар Савутахунни чәксиз һөрмәтләтти. Униң һәрбир 
сөзсиз орунлинатти, һәрһалда, диққәткә елинатти.

Амма, униң һазир ейтиватқинини адәмләрниң 
толисини мәңдитип қойди. Улар өзлириниң 
қәбилидашлирини, өзәңни өлтүрмәкчи болғанларни, 
пәқәт тәсадипилиқ әһвал нәтиҗисидинла аман 
қалғинини, мошуларниң һәммисини көрүп-билип 
туруп, йәнә шу қатилларни қандақларчә меһманға 
чақириш керәклигини чүшәнмиди.

Адәмләр Савутахунни қоллашниму, нарази болуш-
ниму билмәй қалди. Улар дәсләпки қетим өзлириниң 
диний устазиниң сөзлирини әқлий җәһәттин 
чүшинәлисиму, уларниң жүриги қобул қилматти.

Һаятта нурғун нәрсиләрни баштин өткүзгән Низам-
дин һәммә еһтияҗ болуватқан сөзләрни тапқандәк 
болди. У сәл алға чиқип, мундақ деди:

– Бизниң ата-бовилиримиз “Уйғурлар кәптәр билән 
кәптәрчә сөзлишәләйду, бөрә билән бөричә” дегән. 



Дүшмәнни қураллиқ қол билән қарши елиш керәктәк 
көрүнгән. Вә биз буни бирнәччә қетим испатлиған. 
Уйғурлардәк өзиниң һаяти үчүн, мәстәққиллик үчүн, 
азатлиқ үчүн һечким күрәшмигән! Амма һаятқа реал 
қараш керәк. Әгәр дүшмән наһайити күчлүк болса, 
чекинишму уят әмәс. Әгәр биз өзимизниң ғалибийәт 
қазинишимизға ишәшлик болсақ, биз қарши турған 
болар едуқ. Әпсуски, мундақ имканийәт йоқ һәм ундақ 
ишәнчиму йоқ. Дүшмәнни меһман сүпитидә күтүвелиш 
арқилиқ биз өзимизниң мәхсәт-муддиалиримизниң 
тазилиғини, бизниң һечқандақ гунамизниң йоқ 
екәнлигини, биз һәқиқий очуқ вә сәмимийлигимизни 
көрситимиз. Вә, һәтта, яминиға тайинса, Алла шуниңға 
гуваки, биз өзимизниң етиқатимиздин, әнъәнимиздин, 
өзимизниң уйғур екәнлигимиздин таймидуқ! Ахири, 
мана мошулар йолида Лавар билән Қариторуқта бизниң 
қериндашлиримиз қурбан болди. Мән бизниң устази-
миз – һөрмәтлик Савутахун билән келишиш керәк, дәп 
ойлаймән. Алла улуқ! Еһтимал, у қан төкүлүшигә йол 
қоймайду.

Мошу сөзләрдин кейин бирнәччә аял жиға-зерә 
қилишти, әркишиләр болса, гәп-сөзсизла өйлиригә 
қарап қәдәм ташлиди. Улар башқа чариниң йоқлуғини 
чүшәнди. Әгәр атлиқлар өзлирила кәлсә, һәммиси 
йоқ қилиниду. Әгәр улар йезиниң меһмини сүпитидә 
келидиған болса, аз болсиму сақлинип қалиду, амма 
меһир-шәпқәткә болған ишәнчә улар тәрипидин...

Башқилири охшашла кәйпияти чүшкән Низамдин 
кәчки намазни өтәп болуп, алдиримастин мечиттин 
чиқтидә, Тудахунниң өйигә қарап маңди.

У жигитбешиниң алтә оғлини жиғивелип, аиләвий 
мәслиһәт өткүзиватқан пәйтигә тоғра кәлди.
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Тудахунниң барлиқ оғуллири бир кочида хошна ту-
ратти, улар аилилик болған болсиму, әмәлиятта һәр ах-
шими дадисиниң өйигә жиғилатти. Яшанған Мерванәм 
мундақ пәйтләрдә өзини қояр җай тапалмай кетәтти. У 
чоң коридин әткәнчайни өзи қуюшқа тиришатти. Бала-
җақа, нәвриләр билән қириқчә адәмниң жиғилиши 
оңай әмәстә. Аилә кичик әмәс.

Низамдин кәлгән чағда, Тудахун оғуллири билән 
һойлида бүглүктә олтиришатти. Низамдинни көрүпла 
һәммиси орунлиридин турушуп, меһманға әң 
һөрмәтлик орунни тәклип қилишти.

Низамдин авайлап өтүп, қалған башқилириниң 
олтиришини күтти. Андин қисқила дуа қилдидә, 
алиқанлири билән сақилини сийпап қойди.

– Немә гәп, Тудахун? – сориди мәйүсләнгән һалда.
– Немә дәйсиз, еһтимал, Қорамниң һәммисидила 

адәмләрниң гепи шу мәсилә һәққидә. Әтики күн 
һәққидә.

Тудахун билән Низамдин бир-бирини наһайити 
яхши биләтти. Улар бир-биригә ишинәтти, вә, шуниң 
үчүнму, Низамдинниң Тудахунға келиши тәсадипи 
әмәс еди.

– Чүшиншлик, түнүгүнки тоғрилиқ әмәс. Немә 
қилмақчи болуватисиләр? – кинайи қилмастин, уттур-
ла сориди Низамдин.

Тудахунға чоң оғли Зияйдин бир немә ейтмақчи бо-
луведи, Тудахун пәқәт қеши биләнла бәлгү бәрди вә Зи-
яйдин җим болуп, бешини әгди.

– Немә қилимиз? Һәммиси немә қилса, бизму шу.
– Гәп шуниңдики, һәммиси немә қиларини 

билмәйватиду.
Мошу сөзләрни ейтқандин кейин, Низамдин 
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әсәбийләшкән һалда чирайлиқ аппақ сақилини түзәп 
қойди.

Зияйдин дадисиға көз ташлиди. Дадиси уни бәәйни 
байқимиғандәк қилди. Ваһаләнки, Тудахун һәммини 
яхши көрди вә андин кейин мундақ деди:

– Мана Зияйдин билиду! Мени қойдәк 
боғузлаветишини халимаймән, дәйду. Әгәр өлүшкә 
тоғра кәлсә, әң болмиғанда бирини болсиму өзәм билән 
тупраққа сөрәп әкетимән, дәйду.

Тудахунниң бу сөзлиридин кейин Низамдин қандақту 
татирип кәткәндәк болди. У һәтта Зияйдинға қарапму 
қоймиди, әксинчә, Тудахунға қарапла туруп, пәс авазда:

– Һәрбири әшундақ ойлишиду. Амма немигә әкелиду? 
Униң үстигә бир яшлиқ гөдәкләрниму, йүз яшлиқ мо-
майларниму йоқ қиливетиду. Йеқинда Ғулҗидин икки 
яш бала бизниң мәдрисидә оқушқа кәлди. Улар Куча-
да тоқунушлар болуватқиниға бир айчә болғанлиғини 
ейтип бәрди. Көтирилишни Мәмтәли хан башқурған. 
У өзини Муһәммәт Яқупбәгниң әвлади дәйдикән. Мана 
шулар күришиватиду...

– Амма биз қолқоштуруп олтиралмаймизғу, – деди 
Зияйдин өзини туталмай.

– Олтиралмаймиз. Амма өзимизниң йеқинлири-
мизни хәтәрликкә һәм йол қоялмаймиз. Қаршилиқ 
көрситип жүрүп, уларниң һалакитигә йол қоймасниң 
капалити барму?

– Бәлким, аяллар билән балиларни хелә бехәтәрлик 
җайға әвәтиветиш керәкту? – дәп гәпкә арилашти 
Тудахунниң йәнә бир оғли Сираждин.

– Нәгә әвәтимәкчисән? Һазир һәммила җайда 
беарамлиқ. Әйнә, Барат аилиси билән һәтта Ғулҗиға 
кәтти. Шуниң билән? Улар тирик қайтип келәрму? – 
дәп җавап бәрди оғлиға Тудахун.
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– Бәрибир, һәммә нәрсигә тәйяр туруш керәк? – дәп 
ойлаймән. Ара, таяқ-тохмақларни тәйярлаш керәк, – 
дәп Зияйдинму қелишмиди.

– Уларни иғваландурушқа болмайду. Әгәр 
тәҗавузчилиқни сезип қалидиған болса, һечнәрсә 
тосалғу болалмайду, – йәнила тәкрарлиди Низамдин.

19 -БАП

Әтиси сәһәрдә, әтигәнлик намаздин кейин Са-
вутахун йеза ақсақаллирини жиғди. Мечитниң йе-
нидики мәдрисиниң бир бөлмисигә кирип, улар 
юмшақ көрпиләргә олтиришти вә әнди немә қилиш 
керәклигини муһакимә қилди.

– Отрядқа дәрһал чапармәнләрни әвәтиш һаҗәт. 
Уларға биздә мәйрәм дәп ейтиш керәк. Биз уларниң 
һәммисини тәклип қилимиз дәш керәк? – деди 
Қорамниң әң қери турғуни тохсән алтә яшлиқ иминҗан 
қари. – Уларниң өзлири һазир қәйәрдекин? Еһтимал, 
Байсейиттин өтүп Маливайға кетип барамдекин.

– Әгәр Челәктила тутулуп қалмиған болса. Бәлким, 
йезиға кирмәйла, қонушқа тохтишиму мүмкин? – дәп 
тәклип бәрди Низамдин.

– Балиларниң параңлириға қариғанда, қизил 
гвардиячилар һарғандәк көрүниду. Улар Челәктә 
гумранчилиқ қилди, дәп ойлимаймән. Толариғи улар 
далада бирйәргә лагерини қуруп кечичә дәм алған бо-
луши керәк, – деди Тудахун.

Шу арилиқта Савутахун ойлинип, җим турди. Ахи-
ри у бешини көтирип жутдашлириға қарап қойдидә, 
пәс авазда:
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– Чоңлардин бирини отрядқа әвәтиңлар. Улар-
ни тәклип қилиңлар, лекин зорлимаңлар, – деди. У 
Тудахунға қарап, авазини қаттиғарақ чиқирип:

– Һөрмәтлик Тудахун, чоң, мәрикилик қазанларни 
орнитишқа, мал союшқа вә мәйрәмлик зияпәтләрни 
тәйярлашқа көрсәтмә бериң. Мән өзәмниңкидә кәттим, 
немиду бүгүн анчә тавим йоқ, – деди.

Мошу сөзләрни ейтип, Савутахун орнидин туруп, 
һечкимгә қаримайла, мәдрисә бенасидин чиқип кәтти.

Бовайлар һечқачан Савутахунни мундақ һаләттә 
көрмигән еди. Уларниң өзлириму роһи чүшкән 
әһвалда еди, лекин уларға Савутахунни һечнәрсә 
егилдурәлмәйдиғандәк көрүнәтти.

Йәнә бираз олтиришип, Тудахун билән һәммә 
тәшкилий ишларни у өзи һәл қилидиғанлиғиға кели-
шивелип, буларму чиқишти.

Тудахун дәрһал өзиниң ярдәмчилири – коча жи-
гитбашлирини чақиривелип, уларниң арисидики 
вәзипиләрни бөлүп бәрди.

Көп кечикмәйла, мечитниң қешиға қазанларни 
орнитидиған, қойларни һайдап келидиған, отун-
яғач тәйярлайдиған, сәвзә ахлайдиған, бир сөз билән 
ейтқанда, тойға тәйярлиқ қилидиған адәмләр келишкә 
башлиди.

Тудахунниң өзи болса, Шерипахун сақал билән қириқ 
сәккиз яшлиқ Һәбибуллиға атларни тоқуп вә отрядқа 
беришни тапшурди. У Савутахунниң ейтқанлирини 
сөзму-сөз уларға йәткүзишини, хусусән өзлирини 
кәмтар тутушини вә тәклипкә қаттиқ турмаслиғини 
тапшурди.

Шерипахун сақал билән Һәбибулла иккиси Челәккә 
бармақ болди. Вәзийәткә мунасивәтлик улар от-
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ряд командириға Қорамға қайтип келишни тәклип 
қилмақчи болди.

Челәккә йеқин кәлгәндә қорамлиқлар қураллиқ 
атлиқларни көрәлмиди. Челәкниң өзи, қирғинчилиқниң 
һеч бәлгүси болмисиму, бәәйни тирик җансиз қалғандәк 
көрүнди. Кочиларда мутлақ җан йоқ.

Челәккә ичкириләп кирмәйла, Шерипахун сақал 
билән Һәбибулла иккиси нерисиға кәтти. Ғулҗа йоли 
билән бирнәччә чақиримдин кейин оңға бурилиду. Бу-
рулуштин кейин Байсейит башлиниду. Бу йеза йолниң 
икки четигә орунлашқан. Йезиниң алаһидилиги – 
күтүмлүги, пакизлиғи билән пәриқлиниду. Униңдин 
ташқири, бу йәрдә кечә-күндүзләп йәл-йемиш содиси 
тохтимайду.

Байсейитни кесип өтидиған йол билән бираз 
маңғандин кейин Шерипахун билән Һәбибулла Челәккә 
охшаш бу йәрдиму адәмләрниң көрүнмигәнлигигә 
диққәт ағдурди.

Байсейиттин өткәндин кейин Һәбибулла бирдәмдила 
йезиниң оң тәрипидәрәк далада чиқиватқан исни 
байқап қалди. У етиниң бешини шу тәрәпкә бури-
ди. Шерипахун сақалму униң кәйнидин маңди. икки 
чақиримчә маңғандин кейин улар жирақтинла көчмә 
жүрүш лагерини көрди.

– Әйнә улар, – дәп әнсиригән һалда пичирлиди 
Һәбибулла.

– Һе-е, шулар болуш керәк. Йезиларға кирмәптудә. 
Челәкниңму, Байсейитниңму йенидин өтүп кетип-
ту. Өзәңни аддийла тутқин, әнсирәшлиримизниң 
бәлгүсини сәздүрмә.

Һәбибулла бешини егип қойдидә, етиға қамча селип, 
қизил гвардиячиларниң лагери тәрәпкә қарап маңди.
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Лаварни пүтти қилғандин кейин, Мураев Ғулҗа йоли 
билән нери меңишқа буйруқ бәрди. Униң хәритисидә 
Қорам вә Челәк охшаш чоң-чоң йезилар көрситилгән 
еди. Уларниң нерисида көләми җәһәттин жуқарқи йе-
зилардин кичигәрәк Байсейит орунлашқан. Улардин 
кейин тағ массивидин өтүп, болуслуқ мәркизи Мали-
вай йезисиға беришқа тоғра келиду.

Хәритисигә қарап қоюп, Мураев көк қериндишини 
алдидә, әшу төрт аһалилиқ пунктларға бәлгү селип 
қойди.

Хәритидә әйнә шундақла бәлгүләр илгири Қариторуқ 
билән Лаварға селинған еди.

Мураев буйруқни тәләпләр дәриҗисидә орун-
лаш үчүн униң әскәрлири яхшилап һадуқ чиқириши 
керәклигини чүшинәтти. Шуниң үчүн дәсләпки үч йе-
зини көздин таша қилмай туруп, лагерни бир далалиқта 
қурушни һесаплиған еди.

Маливай нисбәтән хелила жирақта орунлашқан. 
Шуниң үчүнму отряд командири уни ахириға қойған.

Мураевниң җазалаш отрядиниң Ғулҗа йолидин 
Қорамға айланмиғанлиғиниң сәвәви, командириниң 
айланмини байқимиғанлиғидин әмәс. Айланма униң 
хәритисидә бәлгүләнгән. Мураевниң өзиму Қорамниң 
қәйәрдә екәнлигини биләтти. У әттәй у йезиға қарап 
меңишқа команда бәрмигән. Чүнки буйруқни хелә 
жуқури дәриҗидә орунлашни халиған еди.

Мураевниң мәккарлиқ ойи шуниңдин ибарәтки, у 
үч йезиға бирдинла һуҗум қилип, биркүнниң ичиди-
ла мүмкинқәдәр уларниң аһалисини нурғунарақ йоқ 
қилмақчи болған.
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Челәк, Қорам вә Байсейит нисбәтән бир-биригә йеқин 
орунлашқан йезилар. Уларниң биридә йүз бәргән 
етишлар тоғрилиқ хәвәрниң кечикмәйла иккинчисигә 
йетиши муқәррәр еди. Мундақ әһвалда қалған әву икки 
йезиниң аһалиси қечип кетиши яки униңдин ями-
ни – қаршилиқ уюштуруши мүмкинғу. Бу болса, һеч 
яримайдиған усул еди.

Отрядниң алтәйүз қиличлиқ җәңчилири өзлиригә 
ят болған май асмини астида уйқусини қандуруп 
ухлалмиди. Улар кәйпият солғун һалда әтигәнлик 
тамаққа тәйярлинивататти. Ашпәзләр териқ кашисини 
тәйярлиғичә, взводлар командирлири қаримиғидики 
қизил гвардиячиларни арилап, көрсәтмиләрни бериш-
ти.

Техи ахшамла, мәҗлис өткүзүп, Мураев вәзипини 
ениқ қилип бәлгүлигән еди. Отрядниң пүткүл 
командилиқ тәркиви худди уларға дүшмәнниң дай-
имий әскири қарши турғандәк, алдики операциягә 
җиддий қариди.

Қизил гвардиячиларниң икки қисимини Қорамға 
әвәтиш қарар қилинди. Бу топни башқуруш Михаил 
Таловқа тапшурулди.

Байсейитқа йүз адәм әвәтилди. Уларни башқуруш 
Василий Чуплыйға тапшурулди.

Егор Мураевниң өзи қалған үчйүз җәңчи билән 
Челәккә қарап маңмақчи болди.

Қорқутуш һәрикитини һәммә үч йезида бир 
мәзгилдә – топ-тоғра чүш мәзгилидә башлаш планлан-
ди.

 – Уларниң һечқандақ уюшишиға, хәтәрликни 
сезишишигә һечбир мүмкинчилик бәрмәңлар? – дәп 
көрсәтмә бәрди Александр Нахалов.
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– Биз қураллиқ турсақ, улар қандақларчә хәтәрликни 
сәзмиши мүмкин? – дәп наразилиқ билдүрди иккинчи 
взводниң командири.

– Лаварда сәзмидиғу?
– Уғу шундақ, лекин һазирниң өзидә улар, еһтимал, 

биз тоғрилиқ аңлап болған, – деди пәс авазда Василий 
Чуплый.

– Немә аңлапту? Аңлаш көргәнлик әмәс! Әгәр көргән 
болса, бу башқа... – деди чишлирини ғучурлитип ко-
миссар. У бирпәс җим туруп, андин давамлаштурди:

– Жиғилиш керәк, тәшвиқатчини тиңшаш керәк, 
Қизил гвардия тәркивигә йезилиш жүргүзилиду, 
дәңлар.

– Һә-ә, тәшвиқат жүргизимиз, андин кейин тарсил-
дитимиз, – дәп һеҗийип қойди Степан Заводилов.

– Һә, сән тәшвиқ қилмайсәнғу. Сениң взводиң 
Чуплыйниң қисми билән маңиду. Байсейитта көп 
кечикмәңлар. Йезини икки тәрәптин қисивелип, һәммә 
өйләрни арилаңлар, – деди ағинисигә қарап қоюп Му-
раев.

У бираз җим туруп, андин кейин өзиниң барлиқ 
йолдашлириға – өзи наһайити яхши билидиған 
вә бирнәччә йүзлигән һәрбий жүрүшләрни биллә 
өткүзгән рота вә взводларниң командирлириға қарап, 
әсәбийләшкән һалда бурутиниң учини чимдап қоюп 
җиддий мундақ деди:

– Силәр чүшиниңларки, мошу йәрдә, Йәттисуда 
Кеңәш һакимийитиниң тәғдири тола җәһәттин бизниң 
жүрүшимизгә бағлиқ!

Һөкүм сүргән җим-җитлиқни Михаил Талов бузди:
– Командир һәқ! – деди у. – Чегариниң у четидә 

һәтта һазир һечқандақ хатирҗәмлик йоқ. Ғулҗа казак-
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орусларға толуп кәткән. Кучада уйғурлар көтирилди, 
дейишиду. Бу тәрәпкә йөткилишиму жирақ әмәс. 
Шундақ, йәрликләр билән қошулуп...

– Мана мошуниңға биз йол қоймишимиз керәк, 
һечқандақ, – деди Мураев.

– Немә, һәммә уйғурлар казак-оруслар биләнму? – 
сориди үчинчи ротиниң взвод командири.

– Бәзилири улар билән, бәзилири биз билән. Амма 
биздә ениқ буйруқ бар. Һәм биз уни орунлаймиз! – дәп 
йәкүнлиди Мураев бу мавзуни муһакимә қилишни 
халимиған әлпазда.

Шерипахун сақал билән Һәбибулла отрядқа 
йеқинлиғанда отряд әмәлиятта һуҗумға тәйяр еди. 
Шерипахун сақал буларниң йолини тосиған биринчи 
қизил гвардиячидин командирниң қәйәрдә екәнлигини 
сориди.

Сериқ бурутлуқ яш қизил гвардиячи икки атлиқни 
диққәт билән қарап, тәңситмигән һалда жирақта 
тоқуқлуқ атларниң йенида турушқан адәмләрниң то-
пини көрсәтти. Шерипахун сақал билән Һәбибулла 
алдирашлиқ билән атлириниң тизгинлирини шу яққа 
тартти. Хелила һодуққан Һәбибулла дайим қәшқәр 
дописини йешип, ала-чипа қол яғлиғи билән чечи 
чүшүрүлгән бешини сүртәтти. Шерипахун сақал бол-
са, өзиниң һалитини көрсәтмәскә тиришатти, лекин 
уму өзигә егә әмәс еди.

Қизил гвардиячи көрсәткән адәмләр топиға ке-
лип, улар саламлашти вә җим туруштидә, соалларни 
күтүшти.

Әмәлияттиму шундақ болди. Уларниң салимиға Му-
раев бешини еғитипла җавап берип қоюп:

– Силәр ким? Нәдин келиватисиләр? – сориди.
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– Биз Қорамдин. Мошу йәрдин анчә жирақ әмәс йәрдә  
шундақ йеза бар, – деди Шерипахун сақал. – Қизил гвар-
диячиларни мошу йәрдә дәп аңлидуқ. Бизниң бовай-
лар силәрни тойға чақиришни бизгә тапшурған. Бизгә 
мәйрәм сүпитидә.

– Немә мәйрәм у? – қизиқти Михаил.
Шерипахун сақал немә дәрини билмәй, һодуқуп 

қалди. Уни шу һаләттин чиқиришқа Һәбибулла алди-
риди:

– Һазир бизниң пәйғәмбиримиз Муһәммәт туғулған 
ай, мана биз шуни мәйрәмләватимиз.

Шерипахун сақал уни әйиплигәндәк Һәбибуллиға 
қариди. Бу униң диний мәсилигә тегишмәслигини 
билдүришиниң имаси еди. Чүнки Шерипахун сақал 
қизил гвардиячиларниң худасиз екәнлигини аңлиған 
еди. Амма үлгирәлмиди.

Мураев қизиқип сориди:
– Силәр қайси йезидинсиләр?
– Қорамдин. У мошу йәрдин анчә жирақ әмәс.
– Қанчә өй бар? Йеза чоңму?
– Шундақ. Уездики әң чоң йезиларниң бири болуп 

һесаплиниду. Қорам болуслуғиниң мәркизи.
– Турмуш-тирикчигиңлар қандақ? Ачарчилиқ бол-

диму?
– Аллаға шукри, ундақ болмиди, – дәп гәпкә арилаш-

ти Һәбибулла. – Биз деханларғу. Йәрдә ишләймиз.
– Яхши, яхши. Силәр мошуниң һәммисини Таловқа 

тәпсилий ейтип бериңлар. У силәргә бариду. Мән 
баралмаймән.

Михаилни көрситип қоюп, Мураев кәскин айналдидә, 
дәс-дәс қәдәм ташлап палаткиға қарап маңди.

Михаил Талов тәстиқләнгән план бойичә һәрикәт 
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қилиш керәк екәнлигини чүшәнди. У пәс авазда ишқа 
киришиш командисини бәрдидә, өзи мону уйғурларға 
қарап күлүмсириди. Андин у:

– Йол башлап меңиңлар. Меһманға чақирдиму, бе-
риш керәк! – деди.

21 -БАП

иккийүз қизил гвардиячи жүрүш тәртиви билән 
Қорамға қарап йолға чиқти. Улар техи буниңдин бир ай 
илгирила Ташкәнттә берилгән йеп-йеңи винтовкилар 
билән қуралланған еди. Мураевниң буйруғи бойичә бу 
отрядқа икки “Максим” маркилиқ пулемет берилгән.

Михаил Талов пүткүл йол бойи гәп қилмиди. У 
қандақ қилған һалда тапшурулған операцияни яхши 
орунлаш керәк, дәп ойлавататти ичидә. Әйнә шу кон-
крет вәзийәт иккийүз қизил гвардиячиниң бешида ат-
лири қатарлишип кетип барған мону икки адәмниң 
тәкливи билән мәйрәмлик дәстихан үстидә йүз бери-
ши тәғдиргә бағлиқтур.

Шерипахун сақал байқатмастин Михаилниң үзигә 
қариди. У еһтимал, Шерипахун сақал охшаш бирнәччә 
онлиған жутдашлириниң тәғдири мунасивәтлик болған 
әйнә шу жигитниң мүҗәзини билишкә тиришатти.

Михаил Талов көрүмлүк, оттуз икки яшлиқ, очуқ 
үзлүк, хуш муамилилик жигит еди.

Шерипахун сақал бирдәмдила бу жигит һеч 
яманчилиқ қилмайду, дәп ойлап қалди. Бир дәқиқә 
һәтта Лаварда йүз бәргән вақиәләргә униң қатниши бо-
лушиму мүмкин әмәс, дегән ойдиму болди.

Қорамға барғичә йол бойи Михаилдин һечгәп 
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чиқмиди. Пәқәт йезиға киридиған йәрдила у айли-
нип қарап күлүмсирәп сориди:

– Силәрниң таамлириңлар қандақту алаһидә, 
һечнемигә охшимайду, дейишиду. Умумән, силәр 
һәммиңлар четидин ашпәзләр. Шундақму?

– Шундақ, таам тәйярлалайду! – деди Шерипахун 
сақал. – Мана, мәсилән, Һәбибулла, полуниң өзиниңла 
онлиған түрини тәйярлалайду.

Өзини махтиғанға рази болған Һәбибулла, амма 
билинәр-билинмәс қилип:

– Мән немә шунчә, мана мениң бовам пүткүл Ғулҗа 
бойичә әң атақлиқ ашпәз болған. илгириму, һазирму 
униңдин өткән чевәр болмиған һәм һазирму йоқ! – 
дәпла қойди.

– Ғулҗа, Ғулҗа, – дәп қойди аста Михаил. Андин кей-
ин у қаттиқ авазда:

– Силәр ғулҗилиқлар билән алақә қилип турамси-
ләр? У яқтики туққанлириңларға, ағинилириңларға бе-
рип турамсиләр? – дәп сориди.

“Әлвәттә!” демәкчи болған Һәбибулла Шерипахун 
сақалниң қорқуп кәткән рәңгини көрүпла, у ойидин 
қайтти.

Буни һәммиси сәзди. Шерипахун сақал вәзийәтни 
қандақту силиқлаштуруш мәхситидә қаттиқ авазда:

– Бәзилири бариду, бәзилири бармайду! Мәсилән, 
мениң у йәрдә туққанлиримдин һечкимим йоқ. Биз ал-
тинчи әвлаттин башлап мошу йәрлик.

– Чүшинишлик, – дәп күлүмсириди Михаил вә 
Қорамға киргичә башқа соал қоймиди...

Отрядни күтүп Қорамниң һәммә аһалиси мечитниң 
йениға жиғилған еди. Йеқинла йәрдә самоварлар 
қайнимақта. Бирнәччә адәм қазанларда гөш қоруп, 
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һәрхил қиймиларни тәйярлимақта. Бағда, чөпниң 
үстигила қатар-қатар қилип дәстиханлар селинған, 
уларға иссиқ тону нанлири, жуюп-тазиланған һәрхил 
көктат вә йәл-йемишлар қоюлған.

Қураллиқ адәмләрни көрүпла һәммиси, һәтта қазан 
бешида жүргәнләрму қаришип қалди вә қорқинидин 
кирип кәлгән атлиқлардин көзлирини алалмиди.

Мечитниң жигирмә қәдәмчә сол тәрипидә Қорамниң 
ақсақаллар топи туратти.

Шерипахун сақал етини нәқ шу топқа қаритип бу-
риди. Михаил Талов вә взводлар командирлири униңға 
әгәшти. Амма алдин-ала асасий отрядқа мәркизий коча 
билән меңишни давамлаштуруш тоғрилиқ команда 
берилгән еди.

Отряд командирлири алдиримастин, атлиридин 
чүшүшмиди. Уларни қарши елишқа чиққан Савутахун 
мундақ деди:

– Қорамниң аһалиси силәрни өзлириниң 
меһманлири сүпитидә қобул қилмақта. Хуш кәпсиләр! 
Бизниң меһмандарчилиғимизни қобул қилғайсиләр!

Савутахун җавап күтмәстинла, Тудахунға атларға 
қарашни тапшуруп, ишарә билән Михаилни вә уни 
узитип кәлгән взводлар командирлирини һәммә таам-
лар тәйяр болған баққа өтүшни тәклип қилди.

Пәқәт шуниңдин кейинла Михаил етидин сәкрәп 
чүшүп, қизил гвардиячиларға алдирашни, атлар-
ни йеқин кәлгән уйғурларниң қолиға беришни, лекин 
қураллирини тәйяр тутушни буйриди.

Атларниң йенида бирнәччә адәмни қалдуруп, 
әмәлиятта отрядниң һәммиси дегидәк баққа қарап 
меңишти вә чөпниң үстидила олтиришип, ғәлитила 
таамларға һәйран қалған һалда қарашти.
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Мана мону икки әркиши хемирни худди ағамчидәк 
созмақта. Сәл нерисида ончә аял бир парчә хемирға 
гөш қиймисини селип, бармақлири билән пирожкиға 
охшитип чаплимақта. Қазанларда қайнаватқан майға 
пияз, самсақ, помидор, лазиларни салмақта...

Қизил гвардиячиларни униңдинму бетәр һәйран 
қалдурған әтрапни қорчиған пурақ болди.

Һәтта хизмәт қилишқа тоғра кәлгән Ташкәнттиму 
улар мундақ һаләтни көрмигән вә сәзмигән еди. 
Ташкәнт һәққидә уларниң бирдин-бир есида қалғини – 
у тонурда йеқилған нанлар болди.

Йеза ақсақали командирларни башқилиридин 
бирқәдәр айрим олтиришни тәклип қилди. Уларниң 
алдиға шу йәрдила дәстихан селип, алди билән тонур 
нанлири қоюлди.

Һәммиси олтиришқандин кейин Савутахунниң 
буйриши бойичә тәсвүрлүгисиз бир һадисә йүз 
беришкә башлиди. Қача-қомучлар биридин кейин 
бири йөткилип турди. Әң һәйран қалдурғини бирин-
чи таамға қариғанда иккинчисиниң техиму мейизлиғи 
болди.

Бовайлар биринчи болуп таамлардин дәм 
тартмиғичә, қизил гвардиячилар дәсләп ховуплинип 
турдидә, андин зор иштәй билән әҗайип таамларни 
йәшкә киришти.

Бираз вақит өткәндин кейин вәзийәт анчила җиддий 
болмиди. Қизил гвардиячилар өзлиригә яққан 
таамларниң намлириға қизиқишти, йезилиқлар болса 
күлүшүп, хурсәнтлик билән башлирини еғитишти.

Савутахун артуқ соал бәрмәскә тиришти, Низамдин 
болса таам ичиш давамида биреғизму сөз қилмиди.

Чүшлүк намаз вақти йеқинлашмақта еди. Савутахун 
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кәчүрүм сорап кәттидә, Низамдин, Тудахун вә бирнәччә 
бовай меһманлар билән олтиришни давамлаштурди.

Техи отрядни күтиватқан чағдила Низамдин 
Савутахунға қизил гвардиячиларни териктүрмәй, на-
мазни мечитта оқумас тәкливини бәргән еди.

– Һөрмәтлик устаз, әгәр чүшлүк намазға қәдәр Шери-
пахун сақал билән Һәбибулла отрядни елип кәлгидәк 
болуп қалса, шу намазни қаза қилиш орунлуқмекин, 
дәп ойлаймән. Уларни териктүрмәс керәк. Чүнки у ка-
пирлар бизниң Муқәддәс динимизға қаршиғу. Бизни 
Алла мәхпирәт қилғай.

– Яқ, мән ундақ қилалмаймән! Өзәмниң пүткүл аңлиқ 
һаятимда мән бирқетимму намазни қаза қилмидим! 
– дәп Савутахун қәтъийлик билән җавап бәрди. – 
Мәдрисә талиплиричу? Бовайларчу? Мән пәқәт улуқ 
Аллаға ибадәт қилишим арқисидила Савутахун болдум. 
Пәқәт Муқәддәс дин арқисидинла! Яқ, мән униңдин үз 
өрәлмәймән!

– Үз өрүш керәк әмәс. Пәқәт бирла намазни 
қаза қилишта. Әшу бир намаз пүткүл һаятимизни 
қутулдуруши мүмкинғу!

– Мениң үчүн қорқуп кетип намазни қаза қилиш 
өлүмдинму яман. Әгәр өлүшкә тоғра кәлсә, у чағда 
мән Муқәддәс қуръанниң оқуватқан чағда, тилимда 
Алланиң нами билән өләй!

– Мақул, у чағда устаз, сиз әң болмиғанда чүшлүк на-
мазни мечитта әмәс, өзиңизниң бөлмиңиздә оқусиңиз.

Савутахун  җим болуп қалди. Андин билинәр-
билинмәс келишиш бәлгүсидә бешини егип қойди. 
Андин кейин у Низамдин билән Тудахунни Миха-
ил Таловниң йенида қалдуруп, Савутахун өзиниң 
бөлмисигә кәтти.

Сәл нерисида олтарған бирнәччә бовай буни байқап 
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қелип, уларму орунлиридин турушуп, мечит тәрәпкә 
маңди.

– Улар нәгә меңишти? – дәп сориди взводниң яш ко-
мандири. Командир Тудахунға тикилип қариведи, у 
җавап беришкә мәҗбур болди:

– Намаз вақти. Еһтимал, намазни қаза қилалмайду.
– Һә-ә, – яқтурмиғандәк, созуп қойди командир, – 

Силәр өзәңларниң Муһәммәдиңларға шундақ қаттиқ 
ишинәмсиләр? У силәргә ярдәм берәмда?

Тудахун немә дәрини билмәй қалди. У җим олтарған 
Михаил Таловқа қарап қоюп, униң иңәк сүйәклиридә 
болуватқан ғучурлашларни байқидидә, пичирлапла:

– Қақларни, үзүмләрни елиңлар? – дәп қойди...
Михаил уни аңлимиди десиму болиду. У Тудахунға 

иңишип қаттиқ авазда, һәммә аңлиғидәк қилип, ениқ 
аһаңда:

– Намаз өтәйсиләр, демәк. Шуниң билән өзәңларниң 
худариңлардин немә сорайсиләр? Бизниң Кеңәш 
һакимийитини йоқ қилишнима? – деди.

– Яқ, биз һәтта бу тоғрилиқ ойлимаймиз, – дәп 
ғудуңшуп қойди Тудахун.

– Ойлимайсиләр, казак-орусларға бол-
са ярдәмлишисиләр, – бираз пәс, амма шундақла 
аччиқлинип сөзини давам қилди Талов.

– Биз, биз ярдәмләшмидуқ... – дәп өзини ақлашқа 
тиришиведи, амма яш взвод командири униң сөзини 
бөлүвәтти.

– Биз силәрни билимиз! Ағзиңларда биртүрлүк гәп 
қилисиләр, әмәлиятта болса...

Андин яш командир Таловқа мураҗиәт қилип, 
қаттиқ авазда:

– Буларни аяп немә қилимиз, командир. Әксил 
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инқилап дегән у әксил инқилап. Буларни сиртқа 
чиқирип, тамға турғузуш керәк.

Бу сөзләрдин кейин тәсәввур қилиш мүмкин әмәс 
бир әһваллар йүз бәрди. Қизил гвардиячилар вин-
товкилирини алдидә, орунлиридин сәкрәп турушти. 
Қорамниң адәмлири болса немә қиларини билмәй, ол-
тирип қалди.

– Барлиқ әркишиләрни жиғиңлар! – дәп буйриди Та-
лов. – Қалғанлириға һазирчә тәгмәңлар.

Взвод командирлири дәрһалла қисқа-қисқа коман-
да беришти. Қизил гвардиячилар винтовкиларниң 
пәйнәклири билән йеза әркишилирини һазирла 
өзлири олтиришқан җайидин бағниң ичкирисигә 
һайдашқа башлиди. Уларниң бәзилири кетип берипла 
винтовкиларниң нәйзилиригә сүркүшүп маңди.

– Тохтаңлар, силәр немә қиливатисиләр? – дәп 
вақириди Тудахун бәрибир буниң пайдиси йоқ 
екәнлигини чүшәнсиму...

– Моллаңларни һәм мечиттикиләрниң һәммисини 
әкелиңлар, – дәп буйриди шу арида Талов Тудахунниң 
наразилиғиму, қорқуп қечишиватқан аяллар билән 
балиларниң жиға-зерә, вақирашлириғиму һечқандақ 
диққәт қилмайла.

Бирнәччә қизил гвардиячилар топа басқан өтүклири 
биләнла мечитниң намаз өтәш залиға жүгришип ки-
рип, гиләмләрдә өтүкләрниң ениқ излирини қалдурди.

Бирнәччә минуттин кейин мечитта намаз оқуватқан 
бовайлар Михаил Таловниң алдида турди.

Савутахун уларниң арисида йоқ еди. У вәдиси бойичә 
мәдрисиниң сол қанитиға улишип ясалған өзиниң 
бөлмисидә намаз өтәвататти.

икки қизил гвардиячи у яққа жүгришип кәтти. 
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Улар бөлмигә киргән чағда Савутахун едәндә олтирип, 
алиқанлирини үзигә тутқан һалда намазниң ахирқи 
сүрилирини пичирлап тәкрарлавататти..

Қизил гвардиячилар униң тамамлинишиға бирнәччә 
секунд қалған болсиму, амма униң тамамлинишиға 
имкан бәрмиди. Улар тизлинип олтарған Савутахунға 
жүгришип кәлдидә, жигирмә яшлардики бири униң 
гүҗигиниң астиға милтиқ пәйниги билән қаттиқ бир 
уривәтти вә:

– Тур, маң сиртқа! Әбләх әксилчи! – дәп вақириди.
Савутахун дүм чүшти, амма дәрһалла төрт путлап ту-

руп, тик турушқа интилведи, иккинчи уруш униңға өрә 
турушқа имкан бәрмиди. Савутахун таяқниң зәрбидин 
бузулған үзини буларға қаритиведи, үчинчи таяқ тәйяр 
туратти. Амма дәрһалла йәнә бир қизил гвардиячи 
милтиқ пәйнигини тәйяр тутуп турған һәмрайини тох-
титип:

– Алексей, тохтат! Аз қалди, җенини Худаға 
тапшуридиғиниға! – дәп ғудуңшиди.

Шуниңдин кейин қизил гвардиячилар сәл чекинип, 
Савутахунға өрә турушқа имкан бәрди.

Бу чағда, әмәлиятта, Қорамниң һәммә әркишилирини 
алмилиқ бағниң четигә һайдап кәлгән еди. Бағ кона бо-
луп, нурғунлиған дәрәқләр мевә бәрмәтти. Ғоллириниң 
қовзақлири чүшүп кәткән, бәзилиридә яғач қара мейи 
қанларға охшап еқип туратти...

Михаил Талов икки қизил гвардиячи әкәлгән 
Савутахунға қарап қоюп, үнини қаттиқ чиқирип:

– Һәй, молла! Силәр чоң хатаға йол қойдуңлар. Униң 
нәтиҗиси пәқәт өлүмла болуши мүмкин, – деди.

– Қандақ хата у? – деди аранла аңланғидәк авазда Са-
вутахун.

– Қандақ хата дәмсәна? Һакимийәткә қарши 
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чиққиниңларчу? Совет һакимийити – у хәлиқ 
һакимийитидур! Демәк, силәр хәлиққә қаршисиләр!

– Бизму хәлиққу!
– Силәр, силәрма?! – Михаил ғәзәплинип, өзини ту-

талмай кәтти. – Силәр қандақларчә хәлиқ болушиңлар 
мүмкин? Силәрниң қолуңлардин келидиғини пәқәт гәп 
қилиш, намаз оқушла. Силәрниң намизиңлар силәргә 
қандақ ярдәм беридиғанлиғини көрүмизғу.

У айлинип йеқинла йәрдә турған яш взвод 
командириға қаридидә, униңға аста немидур 
бирнемиләрни деди.

Взвод командири болса винтовкиларниң қорулида 
топурлишип турған йәрлик уйғурлар топиға жүгрәп 
кәтти. Бирәр дәқиқидин кейин һелиқи яш командирниң 
авази аңланди:

– Ондин-ондин болуңлар. Зубов, Чащин, пулеметларға 
бериңлар! – дәп буйриди у.

Һазир дәһшәтлик вақиәниң йүз беридиғанлиғи 
һәммигә чүшинишлик болди. Адәмләр бир-биригә 
йеқин турушқа тиришти.

Бағниң четидә Қорам аһалисиниң бир қисмила қалған 
еди. Толиси чүшлүк тамақ башлинишидила өйлиригә 
тарқишип болған. Башқилири болса әркишиләрни 
қисишқа башлиғандила қечишип кәткән. Бәзилири 
болса, бағниң ичкирисигә қачқан.

Шуниң өзидиму бағда иккийүздин артуқ әркишиләр 
қалған. Бу пәқәт әркишиләрла. Чүнки өсмүрләр билән 
кичик балилар аяллар билән биллә қечишип кәткән. 
Җазалиғучилар үчүн нәқ әркишиләрни бөлүвелиш 
муһим болған. Қалғанлири билән болса кейинәрәк 
мәсилини биртәрәп қилмақчи еди. Униң үстигә, 
аһалиниң қачидиған йериму йоқ еди. Буни қизил гвар-
диячилар биләтти.
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Әсиргә чүшкәнләргә дүм йетишқа буйруқ бәргән 
қизил гвардиячилар ятқанларни он-ондин бөлүвелип, 
уларни жигирмә қәдәмчә нери апирип, әмәлиятта пу-
леметни тақап турупла етивәтти.

Мошу дәһшәтни көргәндин кейин, уни тохтитишқа 
имканийити болмиған Савутахун ялвурғандәк Таловқа 
қарап:

– Бизниң динимизни болсиму һөрмәтләң. Мусул-
манлар мундақ өлтүрүлмәйду. Маңа намаз чүшириш 
қираитини оқушқа рухсәт қилиң. Пәқәт шу чағдила 
улар җәнәттә болиду, – деди.

Михаил Талов бир дәқиқә җим болуп, андин 
айиғандәк:

– Мақул, оқи өзәңниң намизиңни. Амма намизиң 
бәрибир ярдәм қилалмайду! – деди.

Савутахун етиливатқан жутдашлириниң топиға ай-
линип, дәм алмай җиназа оқушқа башлиди.

Шу арида етишлар давам қиливәрди.
Бағда қолға чүшкәнләр билән ишни тамамлиғандин 

кейин қизил гвардиячилар әнди өйләрни арилашқа 
башлиди. Нурғунлиған өйләр бош-бошла қалған 
еди. Чүнки уларниң турғунлири йезиниң сиртиға 
йошурунушқа қечип кәткән еди. Амма уларму 
қутулалмиди.

Қизил гвардиячиларниң бир қисми атлири билән 
әтрапни чарлап чиқти. Қачқанларни тепивелип, бир-
лирини тақап турупла етиветишти, бәзилирини 
қиличлири билән шу йәрдила йоқ қилишти. Аяллар-
ни өлтүрүш тоғрилиқ буйруқ берилмисиму, уларниң 
нурғунлири өлтүрүлгән еди.

Савутахун бир йәрдила туруп, бирнәччә саат давами-
да тәнәппуссиз бирла сүрини оқивәрди. У һәрбир му-
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сулманни йәрләш алдида униң тавути йенида туруп 
оқуйдиған намаз еди...

Йезиға гугум чүшти. Чарчиған қизил гвардиячилар 
мечит алдидики мәйданға йенип келишти. У йәрдә 
техи йеқиндила адәмләр наһайити нурғун болған. 
Һазир болса у йәрдә һечким йоқ еди. Пәқәт Савутаху-
нумла гунасиз, қуралсиз адәмләрни қириш йүз бәргән 
йәрдила ялғуздин-ялғуз туруп, үнлүк намаз оқушни 
давамлаштурмақта еди.

– Мана, пүтти, сап хотунлар билән маңқа балиларла 
қалди, – деди бәәйни адәттики гәпләрдәк, взводниң яш 
командири тәрләп кәткән етини тохтитип Таловқа. Та-
лов болса мечитниң бәлдиңидә олтирип, махоркисини 
чекивататти. – Атниму һалидин кәткүзгили аз қалди. 
Уларниң кәйнидин бәш чақиримчә қоғлашқа тоғра 
кәлди.

Михаил бешини пеқиритип, мечитниң ичидики 
кимду-биригә:

– Үгдишиңларни тохтитиңлар, чиқиңлар бу яққа! – 
деди.

Савутахунни әкәлгән икки қизил гвардиячи ерингән 
көрүнүштә мечитниң ишиклиридә пәйда болди. 
Бири гимнастеркисини түзәтти, иккинчисиниң болса 
өтүгидин алдирашта путиға йөгәп үлгирәлмигән па-
скина чулғави чиқип туратти.

Михаил чекип болған тамакисини путиниң астиға 
қойдидә, андин Савутахунға айлинип қарап, вақириди:

– Болди, йетәрлик! Техичә чарчимидиңма? Саңа ким 
намаз оқуйду?

Савутахун аста айланди вә алдида һечкимни 
көрмәйла:

– Хатирҗәм бол, җаллат. Мән өзәм өзәмгә җиназа 
оқуп үлгәрдим. Мени өлтүрүшкә буйруқ бәр, – деди.



Михаил үн чиқармастинла, мечиттин чиқип 
келиватқан қизил гвардиячиларға қариди. Улар бол-
са үнсиз буйруқни чүшәндидә, иккинчи қизил гвар-
диячи кечикип қалиғачқа, Алексей дәлләп туруп 
Савутахунниң жүригигә атти...

Үзини төвән қилип жиқилған моллиға қарап қоюп, 
Алексей винтовкисини дүмбисигә астидә, шу йәрдила 
дәрәққә бағлап қойған өзиниң етиниң йениға кәлди. 
Етини йешип, өзини мәртләрчә тутқан һалда етиға 
минди.

Ат пишқап қоюп бир кишниди вә бир дәмдила ил-
дам жүрүп кәтти.

Һәйран қалған Михаил атниң алдинқи туяқлири 
билән мечитниң босуғуси йенидики көрүнмәс 
йилтизларға илишип, путлишип кәткәнлигини вә 
Алексейниң атниң бешидин артилип, пүткүл бәдини 
билән йәргә қаттиқ урулғанлиғини көрди.

Жүгришип кәлгән қизил гвардиячилар Алексейниң 
өлгәнлигини көрүп, чөчүп кетишти.
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1 -БАП

Қорамдики йүз бәргән җазалашлар Йәттисуниң 
пүткүл уйғур йезилирини зил-зилигә кәлтүрди. 
Мәсилә шунчә адәмниң қурбан болғанлиғида әмәс. Ам-
мивий қирғинчилиқ Ғулҗа йолиға орунлашқан йези-
ларда Қорамдин илгириму вә униңдин кейинму болған. 
Паҗиә шуниңдин ибарәткин, Қорамдики қирғинчилиқ 
Йәттисудики уйғур аһалисиниң мәнавий роһини сун-
дурди.

1918-жилқи май вақиәсидин илгири Қорам Йәттису 
уйғурлири тәрипидин мәнавий мәркәз сүпитидә 
қобул қилинатти. Һәқиқәттиму, Қорам мечити Қорам 
болуслуғидин, һәтта Верный уезидин жирақ җайларда 
атақлиқ болған. У мечит Қорам әтрапидики һәммә 
аһалилиқ пункларда паалийәт көрситиватқан он 
йәттә мечитни бирләштүргән мәркизий мечит болуп 
һесаплинатти.

Бу мечитниң асасини қурғучи вә өзгәрмәс баш 
роһаниси Савутахун әҗайип атақлиқ шәхс болған. У 
1856-жили Қәшқәрдә туғулған. икки қетим муқәддәс 
җайларға һәҗ қилған. Онйәттә йешида биринчи қетим 
һәҗ қилған Савутахун йәттә жил давамида Муқәддәс 
Мәккидә яшиған. Андин кейин Осман вә Россия 
империялириниң нурғунлиған шәһәрлирини зиярәт 
қилип, Савутахун бирйерим жил Қазанда туруп қалған.

1883-жили анамакани Қәшқәрдин кәткинигә он жил 
өтүп, Савутхун Ғулҗа йоли билән өйигә қайтқан еди. 
Кечиси у Қорамға кәлгән. У пәқәт қонуш үчүнла кели-
шип, бу йезида, ахири мәңгү қалған.

Қорамға кәлгәндин кейин бир жил өтүп, рус тили-
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ни билидиған Савутахун рус-тузем мәктивини қурған. 
Көп өтмәй у мечит вә униң йенида мәдрисә қурған. 
Мәдрисигә тәлим елиш үчүн пәқәт Йәттисудинла әмәс, 
шундақла Ғулҗа, Қәшқәр вә Сәмәрқәнттинму яшлар 
келәтти.

Савутахунниң, демәк һәм Қорамниң роли кейин-
ки жиллириму муһим болған. ХХ әсирдә артқа сәптә 
ишләшкә падишалиқ мобилизация қилиш дәвридә Са-
вутахун бетәрәп мәвқиәни егилигән. Бу әһвал униң кво-
тини сөзсиз орунлаш бойичә қаттиқ чариләрни қоллап-
қувәтлимигәнлигидин көрүлгән. Шуниң билән биллә у 
мобилизация ишлириғиму тосалғулуқ қилмиған.

Йәттису уйғурлири икки лагерьға бөлүнгән дәвирдә 
Савутахун уларни бирләштүрмәк түгүл, һәрһалда, 
уларниң техиму айрилишишиға ярдәм бәрмигән.

Октябрь инқилави йүз бәргәндин кейин Савута-
хун яңливаштин әқилдарлиқ көрситип, очуқтин-
очуқ бирму тәрәпни қоллимиған. Савутахунға 
Ақлар һәрикитиниң тәрәпдарлириму, Қизил гвар-
дия комиссарлириму кәлгәнлиги мәлум. Мошу икки 
тәрәпниң бирини қоллаш өз хәлқигә түзитип бол-
мас зиян йәткүзидиғанлиғини чүшинип, өзигә сөзсиз 
көрситиливатқан қисимларға қаримай, у бетәрәп бо-
луш мәвқиәсини давамлаштурған.

Савутахун наһайити чоң һөрмәткә егә болған Қизил 
гвардиячилар оқи униң җенини үзгән чағда униңға техи 
атмиш икки яш еди...

* * *
Қорамниң етилған аһалисини аяллар дәпин қилди. 

Улар өзлириниң җәсәдлирини һарвуларда мәдрисигә 
әкелип, новәт күтүшти. Савутахун турған бөлмидә 



343

Төртинчи қисим                                                           Тәрк етиш

мүкчийип кәткән қери бовай билән оникки вә онүч 
яшлиқ икки бала үчи җәсәтләрни суға алди.

Сәксән яшлиқ бовай Сейитнияз рәсим-йосунларни 
ейтип-көрситип турдидә, икки бала беваситә жуюш 
билән шуғулланди.

Уларни жуюп-тазилап, кепингә алғандин кейин, бо-
вай хирилдиған авазда хошна бөлмидә күтүп турған 
мәрһумниң уруқ-туққанлирини чақиратти. Аяллар ки-
рип, Сейитнияз қисқичә Қуръан сүрилирини оқуғандин 
кейин, җәсәтни қәбирстанлиққа әкетәтти.

Балилар он минутчә дәм еливалғандин кейин 
новәттики җәсәтни әкирәтти.

Савутахунни суға елишқа әкиргән чағда күн петишқа 
аз қалған мәзгил еди. Төрт аял униң җәсидини аранла 
әкирип үстәл үстигә қойдидә, чиқип кәтти. У аяллар 
Савутахунниң туққанлири әмәс еди. Шундақ болсиму, 
у аялларниң көзлири жиғидин ишип кәткән еди.

Сейитнияз Савутахунниң адәттики қан болуп кәткән 
чапинини йешишкә башлиди.

Балилар болса Сейитниязниң имасини күтүп, 
бөлминиң бир булуңида һаҗәтлик һәммә нәрсилирини 
тәйяр қилип туратти. Пүткүл күн давамида улар 
хелә нәрсиләрни үгинивалған еди, шуниң үчүн 
бовайға уларни үгитишниң һаҗитиму йоқ еди. Сей-
итнияз Савутахунниң кичиккинә үстилидә олтирип, 
билгән сүрилирини оқатти. Мана һазир, балиларниң 
һәйран қалғини – Сейитниязниң көзлиридин яш 
ақмақта. У өпкидәп кәтти. Балиларниң чоңи Һесамдун 
хүдүксизлинип:

– Бова, ағриватамсиз? – дәп сориди.
– Ағриватимән... Мән өз атамни ахирқи сәпәргә 

атландурушқа тәйярлаватқандәк сезиватимән...
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2 -БАП

Байсейит, еһтимал, уйғурларниң Ғулҗа йолиниң 
икки тәрипигә орунлашқан бирдин-бир йезиси болу-
ши керәк. Йеза қурулған күнидин тартип, Верныйдин 
Яркәнткичә вә әксинчә маңғанлар үчүн сода-сетиқниң 
қандақту өзигә хас мәркизи, чоң “Карван сарийи” 
болған.

Нәқ шуниң үчүнму Байсейитниң Верныйдин хелә 
жирақлиғиға қаримай, бу йәрдикиләр биринчиләрдин 
болуп дәһшәтлик отряд һәққидә билишкән.

Ғулҗа йолиниң бойидики һәммә йезиларниң 
қачақлири Байсейитқа йолуқмиши мүмкин әмәс еди. 
Йеза қандақту өлүмдин қечип намәлум тәрәпкә маңған 
нурғунлиған көчмәнләрниң жиғилиш пунктидәк 
болған.

1918-жили май ейиниң оттурлирида Байсейитта ат-
лар билән ешәкләр қошулған нурғунлиған һарвулар 
топланди. Һарвуларға иккидин ешәкләрму қошулған. 
Бәзидә оруқтин-оруқ калилар қошулған һарвуларму 
учришатти. Һарвулар шунчелик нурғунки, улар Ғулҗа 
йолини тосавелип, икки қатардин туратти. Һәрһалда у 
күнләрдә бу йол билән маңидиғанларму анчила нурғун 
болмиғандә. 

Әмәлиятта һәммә һарву, көч-көчләр Яркәнт тәрәпкә 
атланған.

Өзлириниң ата-маканлирини ташлап маңидиғанлар 
нурғун болсиму, ейтарлиқтәк қалаймиқанчилиқлар, 
вараң-чуруңлар болмиған.

Бәлким, униң сәвәви, көчмәнләрниң толиси өзлиричә 
нисбәтән хатирҗәм Яркәнттә бирнәччә күн болуп 
турмақчиму болғандур.
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Башқилири, йәни роһи қаттиқ чүшкәнләр болса, әң 
башлинишидила чегаридин өтүп, бирнәччә ай, бәлким 
бирнәччә жил Ғулҗида турушниму ойлиған. Уларниң 
у тәрәптә нурғунлиған уруқ-туққанлири болған.

Ваһаләнки, мошу жиғилған нурғунлиған топтинму, 
униңдин бирнәччә күн, ай илгири кәткәнләрдинму, кей-
ин кетидиғанлардинму һечким или өлкисидә пүткүл 
өмүр бойи туруп қелишни көздә тутмиған.

Әйнә шу узундин-узунға созулған көчмәнләр 
һарвулириниң ахирқисида олтарған яш бир әркиши 
башқилириға тамамән охшиматти. 

У жигирмә сәккиз яшта еди, амма ташқиридин 
қариғанда хелә яш көрүнәтти. Чачлири чүширилгән 
бешидики дүгләк ғулҗа дописи униң бурути билән 
чаққан сақилиға наһайити мас келәтти. Униң 
әтрапидикиләрдин пәрқи – у башқилири охшаш у яқ-
бу яққа жүгримәтти, алдириматти, тәркидуния болуп, 
һарвуда олтарғандәк қилатти.

Ваһаләнки, бир қариғанда шундақ көрүнәтти. Униң 
қолида тәмбүр болуп, бешини униңға йеқин тутувелип, 
тарлирини чекип қоятти. Униң исми Рози болуп, өзи 
Байсейиттин ташқирисиғиму нами чиққан, әйнә шу 
уйғурларниң кона саз әсвави тәмбүргә кичигидин баш-
лапла меһри чүшкән еди.

Розиниң аилиси буниңдин жигирмә күндәк илгири 
Яркәнткә кәткән еди. Йеқин арида хатирҗәм һаятни 
күтүш мүмкин әмәслигини сәзгән у аилиси биләнла 
кәтмәкчи болған еди. Ваһаләнки, у өзи наһайити 
чоңқур һөрмәтләйдиған вә өзиниң мәнавий устази 
дәп һесаплайдиған Савутахундин мәслиһәт соримақ 
болған.

Буниңдин бирнәччә күн илгири у Савутахун билән 
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учрашқан. Улар узун сөһбәтләшкән. Амма Рози шу 
мәслиһәтләрдин өзичә шундақ йәкүн чиқардики, дана 
Савутахунму, әпсуски, немә қиларини билмигән.

Рози һарвуда олтирип, қандақту-бир муңлуқ аһаңни 
чалған һалда, нурғун жиллар илгири, өзи он икки 
яшлар чеғида, дадисиниң уни Байсейиттин Қорамға 
апарғанлиғини хатирилиди.

Розиниң дадиси балисиниң Савутахундин ди-
ний тәлимат елишини халатти. Кичик Рози Қорам 
мәдрисисидә төрт ай оқуған.

Мана шуниңдин бери Рози бирнәччә қетим Қорамда 
болған, Савутахун билән пәқәт диний мавзулар 
һәққидила әмәс, шундақла турмуш-тирикчилик мавзу-
лири бойичиму сөһбәтләшкән. Шу чағларда Савутахун 
Розиға нурғун ярдәм қилған.

Амма, һазир мошу күнләрдә муайән болушқа, һаятта 
тоғра йол көрситишкә һәтта Савутахунму чамисиз...

Рози өз ой-пикирлири билән болуп, тәмбүрниң тар-
лирини чекип қоятти.

Туюқсизла униң һарвусиға икки өсмүр жүгришип 
кәлди. Бири оттура бойлуқ, чаққан вә сөзмәл. Нәқ 
шуниң авази Розиниң бешини көтиришигә мәҗбур 
қилди.

– Ака, мениң ағинәм силәр билән кетиду. У өзи 
Сериқбулақтин. Мән болсам, байсейитлиқ. Мән өзәм 
қалимән!

Рози һечҗавап бәрмиди. Һарву өзиниң әмәс еди. 
Һарвуниң егиси оттура яшлардики әркиши бо-
луп, һаят кәчүрүш үчүн өзиниң солғун ети билән 
адәмләрни бир аһалилиқ пункттин иккинчисигә то-
шатти. Адәттә, у өзиниң хизмити үчүн нурғун һәқ ал-
матти. Лекин пәқәтла Байсейиттин Маливай яки Челәк 
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арилиғидила маңатти. Униңдәкләр нурғун еди, мана 
һазирму, апәт һәмминиң бешиға кәлгән чағда уму 
өзиниң нурғунлиған ағинилири охшаш қачақларни 
тамамән һәқсиз тошуйдиған болди.

Һелиқи сөзмәл бала Розиға яңливаштин мураҗиәт 
қилғанда Рози техила тәмбүрниң тарлирини чекишни 
давам қиливататти:

– Ака, мениң исмим Учқун. Мону мениң ағинәм Ғени. 
Сиз қарап қойсиңиза униңға!

Бу сөзләрдин кейин Учқун вә униң ағиниси қаттиқ 
күлүшти. Розиниңму үзидә күлүмсирәш пәйда болди. 
Рози һемишәм сол қоли билән тәмбүрни тутуп турған 
болсиму, бу қетим уни чәткә қоюп қойди. У көзини 
йоған ечип, ахири Учқунниң ағинисигә қариди. Униң 
алдида узун бойлуқ, кәң ғоллуқ, очуқ үзлүк бир жигит 
туратти. Униң Учқундин пәрқи, у аз сөзләтти. Һәрһалда 
Рози өзи шундақ йәкүн чиқарди. Ваһаләнки, Ғени, 
Учқундәк әмәс, оң қолини көксигә қоюп, һөрмәт билән 
бешини әгди.

Бу чағда пүткүл көч бойичә қандақту-бир һәрикәт 
башланди. Жиға вә товлашлар аңланди. Йолға чиқиш, 
меңиш вақти кәлгәнлиги чүшинишлик болди.

Учқун өзиниң ағиниси билән қучағлашти. Уларниң 
иккилисигә онйәттә яштин болсиму, Ғени палванларәк 
көрүнәтти.

Айрилиштин мәйүсләнгән Ғени көңли бошап, Розиға 
мураҗиәт қилди:

– Ака, көриватисизғу, ағинәм қеливатиду, мән бол-
сам кетиватимән. Бизниң хәлиқниң тәғдири йәнә 
мошуниңда. Немишкә биз дайим мошундақ айрилишқа 
мәҗбурмиз?!.

 Рози Ғениға қарап қойдидә, андин Учқунға диққәт 
ағдурди һәм мундақ дәп сориди:
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– Немишкә сиз маңмайсиз, жигит?
– Мән баралмаймән. Мениң апам қаттиқ ағриватиду.
Учқун бу сөзләрни мәйүслинип ейттидә, андин 

дәрһалла күлүмсирәп:
– Һарвудиму маңа орун йоқ, мону батурни 

көрүватисизғу, – дәп қошуп қойди.
Үчилиси күлүшти. Мошу мәзгилдә һарвуниң егиси 

кәлдидә, һарвуға олтармай турупла чилвурни қолиға 
елип: “Алла йолумизни оң қилғай!” дәп чилвурни йе-
никла силкиди...

Байсейитқа Мураевниң отрядидин қисимлар икки 
тәрәптин киришти. Әллик атлиқ Челәк тәрәптин, ик-
кинчи қисим болса йезини айлинип, Ғулҗа йоли билән 
қариму-қарши жүрүшти.

Байсейитта қолланған тактика башқа йезилар-
да қолланған қирғинчилиқларға охшиматти. Йерим 
қисимниң командирлири һәрбир өйгә кирип, өзлиригә 
учрашқан һәммә әркишиләрни йоқ қилиш буйруғини 
алди. Адәмләрни жиғишқа вақит берилмиди. Алдираш 
керәк болди. Чүнки Ғулҗа йоли бойиға орунлашқан кей-
инки йезиларниң турғунлири отрядниң келиватқинини 
чапсанла биливелип, кетишкә алдиравататти...

Мураевниң отрядидики әң яш қизил гвардиячиға 
бар болғини техи онйәттә яш еди. У Нижный Новго-
род әтрапидики бир кәмбәғәл аилидә туғулған. Кичик 
чағлирида у пат-патла Волгиға берип чөмүлүшни вә 
белиқ тутушни яқтуратти. Амма униң бу һалити дади-
си һаят чағларда болған. 1914-жили дадиси Польшаниң 
бир йеридә снарядтин қаза болғандә, әву бала әнди 
өзиниң әмәклирини қоюп, аписиға ярдәм қилип, аили-
сини беқишқа мәҗбур болди.

инқилап униңға йол ачти вә у һечиккиләнмәйла, би-
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ринчи чақириқтила ихтиярий йосунда Қизил гвардия-
чилар қатариға йезилди.

Яш жигит тәркивидә болған отряд командири униң 
яшлиғини көздә тутқан һалда уни өлүмдин сақлаш үчүн 
қолидин кәлгәнниң һәммисини қилди. Мураевму уни 
яқтуруп қалди. Чүнки бу жигитниң тәғдири Мураевниң 
яшлиғидики тәғдирини көз алдиға кәлтүрәтти. Шуниң 
үчүн яш қизил гвардиячиға ғәмхорлуқ қилишни у 
тәҗрибилик, җәңләрдә синақтин өткән, отрядниң 
қурулған күнидин башлап униңда хизмәт қиливатқан 
Степан Заводиловқа тапшурди.

Көрүмсиз,  олтиришип кетип барған бир кичик өйгә 
йолниң сол тәрипидин улар иккиси ат чаптуруп йетип 
кәлди. Степан Заводилов қиличини чиқиривалдидә, 
һойлиға бесип кирди. Онйәттә яшлиқ қизил гварди-
ячи болса, һәр қәдәмдә униң кәйнидин тәйяр болуп, 
ташқирида қалди. У мүрисидин винтовкисини елип, 
һойлидин көз алмай жүрди.

Степан Заводилов алдирап, өйниң ичигә кирмәкчи 
болдию, мошу пәйттә қора тәрәптин, әтималим, 
йошурунивалған болса керәк, очуқтин-очуқ Учқун 
чиқип кәлди. У бу көрүнүшни, орун тутуп бирнәччә 
күн йетип қалған ағриқ анисини қутулдуруп қелиш 
үчүн әттәй қилған еди. Учқун җаллатларниң пәқәт 
өйигә бесип кирмәслиги үчүн өзини қурбан қилишқа 
тәйяр еди.

Бир дәқиқә һәммә җим болди.
Степан Заводилов күчиниң баричә зәрбини Учқунниң 

бешиға қаратти.
Учқун шу дәқиқидә қизил гвардиячилар пәқәт 

аписиғила тегишмәслигини ойлап, өлүмниму қобул 
қилишқа тәйяр еди.
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Яш қизил гвардиячи Учқунға қарап, униңға қуралини 
дәлләп туруп, немишкиду, Волга бойидики анисини ха-
тирилиди.

Мана шу пәйттә, Степан Заводилов Учқунни 
өлтүриветиш үчүн онбәш қәдәмчә йәргә етини деви-
тип маңмақчи болғанда, милтиқ етилди.

Милтиқни дәлләп туруп атқан әву яш қизил гварди-
ячи еди. Оқ дәллигән йәргә тәгди. Учқун сол путини ту-
туп жиқилди.

Степан Заводилов бешини пеқиритип, яш қизил 
гвардиячиға наразилиқ билән нәзәр ташлиди. У вин-
товкисини яңливаштин бәтлидидә:

– Қой уни! Вақит йоқ! – дәп вақириди.
Етиға бир қамча урдидә, яш қизил гвардиячи 

Байсейитниң кочиси билән ат чаптуруп кәтти.
Степан Заводилов яридар Учқунға ғәзәплинип 

қаридидә, қиличини ғиливиға селип, яш қизил 
гвардиячиниң кәйнидин алдираш кәтти.

3 -БАП

Пүткүл Челәк бойичә әң көп җанлиқ дәп 
һесаплинидиған Турсунниязниң аилә әзалири 
бүгүн униң чоң оғлиниң өйигә жиғилди. Әслиғу 
Турсунниязниң һәммә оғуллири дегидәк, униңға йеқин, 
бир кочида туратти. Бәш оғлиниң өйлири шундақ 
селинғанки, улар бир-биригә хошна болуп, дадисиниң 
өйи әвуларниң оттурисидила қалған. Бүгүн пүткүл аилә 
Турахмәтниң өйигә жиғилған. Чүнки Турсунниязниң 
өзи шуни халиған. Ениғариғи, еһтимал, аләмдики 
алминиң һәммә сортлири өсүватқан чоң алмилиқ 
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баққа жиғилған. Бу бағ техи Турсунниязниң өзи он яш-
лар чеғида бәрпа қилинған. Бағниң мәйдани шунче-
лик чоң едикин, Турсунниязниң өзиниң вә униң бәш 
оғлиниң өйлириниң йенидики һәммә участкиларни өз 
ичигә алған. Балилар әркин-азат, қийналмастинла, уму-
мий бағ арқилиқ атисиниң өйигә бариверәтти.

Һазир шунчелик узун вақитниң өтүши билән 
нурғунлиған дәрәқләр конирап кетип, мевә бәрмәтти 
вә уларни йеңилаш тәләп қилинатти. Ваһаләнки, мошу 
кәмгичә шунчелик мевә бериватқан бағ Челәк бойичә 
һечкимдә болмиған.

Турсунниязниң сәккиз оғлидин һечқайсиси 
бағвәнчиликкә чоң қизиқиш көрсәтмигән. Униң 
һәссисигә бовайниң нәвриси – жигирмә төрт яшлиқ 
Турсунмуһәммәт аиләвий әнъәнини мунасип 
давамлаштурғучи болуп чиқти. У бовисиниң беғисиз 
биркүнму яшиматти, давамлиқ шахларни путаш, 
улаш ишлири билән шуғуллинатти. Униң биртуққан 
яки иккитуққан қериндашлири бир күни чақчақ 
сүпитидиму яки расттинлиму “Турсунмуһәммәт 
дәрәқләр билән сөзлишиду”, дәп қойди.

Турсунниязниң аилә әзалири йоған, кона, аллиқачан 
рәңги өчүп кәткән үстигә көрпә селинған Хотән 
гилиминиң үстидә олтиришти.

Һәтта там болмиған мошу йәрдиму әнъәнә 
сақлинатти. Турсунниязниң өзи төр дәп тәхмин 
қилинған пәхрий орунға олтарди. Әтрапниң һәммисидә 
дәрәқләр болуп, қәйәр төр әмәслигини ениқлаш 
мүмкин болмисиму, әнъәнә шундақ еди вә мәсилини 
Турсунниязниң өзи һәл қилатти. Әлвәттә, буниңда 
униңға өзи өзигә олтиридиған орун таллавелишта ба-
лилири ярдәмлишәтти.
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Турсуннияз шундақ орун таллавалаттики, у су 
еқиватқан өстәңни көрүп туруши керәк. Шуниңдин кей-
инла балилири өз орунлирини тапатти. Гиләм үстидә 
пәқәт аилиниң чоңлирила олтиратти. Нәврилиридин 
төртила, аяллардин пәқәт Турсунниязниң аяли – 
мошу чоң аилиниң аниси вә икки чоң қизи олтират-
ти. Қалғанлириниң һәммиси – қизлири, келинлири, 
нәврилириму шу бағда, лекин сәл нерирақта олтират-
ти.

Гиләмниң оттурисиға Турсунниязниң қизлириниң 
бири чоң дәстихан селип, униң үстигә техи йеңила 
йеқилған иссиқ тонур нанлири қоюлди.

Йоған икки корида иссиқ әткәнчай кәлтүрүлгичә, 
Турсуннияз аялиға мураҗиәт қилип:

– Олтар, Селимәм. Қизлар барғу. Сән немә пайпетәк 
болуп кәттиң, – деди.

Селимәм унчуқмастинла ериға қариму-қарши 
тәрәптә гиләм үстигә олтарди.

Қизлириниң чоңи әткәнчай қуюшқа башлиғанда 
Турсуннияз гәп башлиди:

– Мениң силәрниң һәммиңларни жиққинимниң 
сәвәви, балилирим, бизгә әнди немә қилишимизни 
ениқлавелишимиз керәк. Хошна йезилардин бири ик-
кинчисидин әнсизәрәк хәвәрләр келиватиду. Силәрниң 
өзәңларму билисиләр. Нурғунлиған жутдашлири-
миз кетишиватиду. Бизниң Челәктинла һәр күни, 
әтималим, бәш-алтә аилә Яркәнт тәрәпкә кетиватиду. 
Силәр һәммиңлар чоң болдуңлар. Шуниң үчүн маңа 
– бовайға немә қилиш һәққидә мәслиһәт бериңлар, – 
деди.

Турсуннияз җим болуп, икки қоли билән қаймақлиқ 
әткәнчай қуюлған апқурни алди вә бир-икки жутум 
сүмәрди.
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Униң балилири билән нәврилири җим туруш-
ти. Турсунниязму үн чиқармиди. У сәккиз оғлиниң 
һәрбириниң өзиниң пикри бар екәнлигини биләтти. 
Вә улар шу пикирлирини ейтиши керәк. Ваһаләнки у, 
Турсуннияз, уларни шундақ тәрбийилигәнки, улар яш 
җәһәттин чоңидин бурун гәп қилматти. Вақит өтүп, 
униң күйоғуллириму шу әнъәнигә риайә қилидиған 
болди. Шуниң үчүн уларниң һәрбири әткәнчай ичип 
олтирип, бәрибир ейтидиған пикирлирини ойлашту-
руп олтиратти. Һазир болса, һәммиси Турсунниязниң 
чоң оғли Турәхмәттин сөз күтмәктә еди.

Һәммиси өзидин сөз күтиватқанлиғини билип турси-
му, Турәхмәт алдиримиди. У йерим апқур дегидәк чей-
ини ичиветип, күлүмсирәп аписиға қариди вә мундақ 
деди:

– Мундақ дәмлик әткән чайни башқа һечким 
қамлаштуруп тәйярлалмиса керәк. Сениң қоллириң 
алтун қоллардә, апа!

Селимәм йәнила җим олтарди, пәқәт һечким 
байқап қалмисун дегәндәк қилип, яғлиғиниң учи билән 
көзлиридә әгигән яшларни сүртүп қойди.

Турәхмәт шу арида өзини һечким 
алдиратмайдиғанлиғини билип, чейини ичивәрди. 
Чейини ахириғичә ичип болуп, қуруқ апқурни йенида 
олтарған инисиға нери қоюверишкә беривәтти.

Турәхмәтниң аяли қапақ чөмүч билән коридики чай-
ни соруп туруп, ериниң апқуриға қуюшқа башливеди, 
шу пәйттә Турәхмәт сөзгә киришти:

– Дада! – деди у җиддий вә һөрмәт-иззәт билән, – Биз 
қечип кетидиған тошқан әмәс. Униң үстигә биз қаяққа 
қачимизкән? Яркәнттә униңсизма, бир-икки ай туруш 
турмақ, һәтта бир кечә қонуп чиқидиғанму йәр йоқ. 
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Бу йәрдә болса, өйлиримиз, чарвилиримиз бар. Мән 
һечяққа қечишниң һаҗити йоқ дәп ойлаймән. Мән, 
мәсилән, һечяққа бармаймән.

Турәхмәт чай тошқузулған апқурни алди, лекин ич-
миди. Уни пәқәт алдиғила қоюп қойди.

Һөкүм сүргән җимлиқни аял кишиниң чоңқур уһ 
тартиши бузди. Амма Турсуннияз уни аңлап турсиму, 
билиндүрмәскә салди. У ташқи көрүнүштә соғқанлиқ 
билән, әнди иккинчи оғлиға мураҗиәт қилди:

– Туралим, сән немә дәйсән?
У немишкиду, тум көк дописини йешип өзиниң 

алдиға қойдидә, униңға уттур қарап туруп, мундақ деди:
– Мән акам тәрәп. Биз немишкә кетишимиз керәк? 

Биз Кеңәш һакимийитигә қарши чиқмидуқ. Шуниң 
үчүн униңдин немишкә қорқуш керәк?

Үчинчи болуп Турсунниязниң күйоғли үзлирини 
сәпкә басқан Палтахун сөзлиди. У йөтилип қоюп, 
қоллирини помпийип турған қосиғиға қойдидә, 
қариму-қарши пикир ейтти:

– Қараңлара, әтрапта немә болуватиду! Һәммини 
соал-сорақсизла өлтүриватқан чағда қандақларчә 
қелишқа болиду!

Мошу сөзләрдин кейин аяллар техиму чоңқур уһ 
тартип, жиға-зеригә тәйяр турғандәкла болди.

Турсуннияз җиддий түстә аялиға қараведи, алди 
билән у, андин униң қизлири вә келинлири җим бо-
лушти.

Шу арида Палтахун сөзини давам қилди:
– Силәр немә, һәммә уйғур йезилирини гум-

ран қиливатқинини чүшәнмәмсиләр? Силәр мениң 
акам Ташкәнсазда турғанлиғини билисиләрғу. Улар 
пәқәт Йеңишәрдинла өч алидекән, дәп ойлиған. 
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Йеңишәрликләр болса әшу мәнсәппәрәс Җамалдинни 
тиңшап, йеңи һакимийәткә қарши күрәшмәк болған. 
Ахири немә болди? Мениң акам уларниң пәқәт 
Йеңишәрдила әмәс, барлиқ уйғур йезилирини тин-
тип жүргәнлигини ейтти бәрди. Таштиқаридики 
өлтүрүшләрни ташкәнсазлиқларму аңлиған. Акамниң 
кәткиниму яхши болғанкән, Ташкәнсазниму улар тар-
мар қиливәттиғу.

Палтахун помпийип чиқип турған қосиғидин 
қоллирини алмай һасирап кетип, гепини тохтатти.

Палтахунниң сөзидин кейин Турсунниязниң балили-
ри билән нәврилириниң нурғун қисми кетиш тәрәпдари 
болди. Улар өз пикирлирини һәрқандақ байлиқ, мал 
вә чарвичилиққа қариғанда һаят қиммәт дегән пикир 
билән чүшәндүрди. Униңға қошумчә бәзилири малниң 
маңалайдиғанлириниму елип кетишни тәклип қилди.

Ваһаләнки, Турәхмәтниң тәрәпдарлириму аз бол-
миди. Яшларниң бәзилири һәтта қураллинип, 
қизил гвардиячиларға зәрбә бәрмәкчиму болушти. 
Улар қалидиған хошнилири билән мәслиһәтлишип, 
өзлириниң бехәтәрлиги үчүн бир топ қурушниму 
тәклип қилишти.

Турсуннияз һәммисини җим олтирип тиңшиди. У 
һәтта өзиниң нәврилириниңму сөзлирини бөлмиди. 
Әркишиләр өзлириниң пикирлирини ейтип болғандин 
кейин, кона, өңүп кәткән Хотән гилимидә олтарған 
Турсуннияз оң қолиниң алиқини билән қардәк аппақ 
сақилини силап қоюп, аяллар вә уларниң балилири 
олтарған тәрәпкә қарап қойдидә, аста сөз башлиди.

У пәс авазда сөзлисиму, һәммиси, нерирақта олтарған 
аяллар билән балиларму, атиниң сөзини диққәт билән 
тиңшиди.
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Аппақ сақаллиқ Турсунниязниң сөзлирини бағ 
ичидә әркин учуп жүргән май қоңғузила бөләтти. У 
бирдә олтарғанларниң йениға учуп кәлсә, бирдә улар-
дин нери кетәтти...

– Мән һәммиңлардин разимән, мәшәдә 
олтарғанларниң һәммисигә рази. Силәр һәммиңлар 
мениң балилирим, – деди Турсуннияз. – Силәрниң 
һәммиңларниң балилириңлар, һәтта нәврилириңлар 
бар. Силәрни тиңшап болуп, мән силәрниң толуқ 
мустәқил екәнлигиңларға йәнә бирқетим көз йәткүздүм. 
Шуниң үчүн мән өзәмниң тохтамимни силәргә 
таңалмаймән. Шуниң үчүн һәрбириңлар, өзәңларниң 
хаһишиңлар бойичә иш тутуңлар. Әнди биз – силәрниң 
анаңлар иккимиз болсақ, биз мошу йәрдә қалимиз.

Һөкүм сүргән җим-җитлиқта Турсуннияз қолини 
көтирип, алиқанлирини яйдидә, қисқичә қуръан 
оқуди. Алладин барлиқ мусулманларни қизил 
гвардиячиларниң җазалиғучи отряди киргүзиватқан 
зорлуқ-зомбилиқлардин сақлиғайсән, дәп дуа қилди. 
Мошуниң билән Турсуннияз гәп тамам дегәнни 
билдүрди. У биринчи болуп орнидин турдидә, 
йеқинлишиватқан чүшлүк намазға тәйярлиниш үчүн 
өйгә кирип кәтти...

Әтиси әтигәнлиги атлар вә ешәкләр қошулған онбир 
һарву йолға чиқип кәтти. Турсунниязниң үч оғли билән 
икки күйоғли ата-анилири билән қалмақчи болди. 
Шундақла нәвриси Турсунмуһәммәтму қалди. Шундақ 
болсиму, улар аяллири билән балилирини Яркәнткә 
йолға салди. Қалған бәш оғли вә бәш қизи өз аилилири 
билән йолға чиқти.

Шундақ қилип, Турсуннияз билән Селимәмниң 
онүч балиси бөлүнүп кәтти. Хошлишиватқанда улар 
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икки-үч айғила айриливатимиз дегәнни тәхмин қилди. 
Әмәлиятта улар һаятиниң ахириғичә айрилишқан бо-
луп чиқти...

* * *
Михаил Таловни икки қисим қизил гвардиячилар 

билән Қорамға, Василий Чуплыйни бир қисим билән 
Байсейитқа әвәтиветип, Мураев қалғанлириға Челәккә 
меңишқа буйруқ бәрди.

Әгәр Қорам Ғулҗа йолиниң оң тәрипигә орунлашқан 
болса, Челәк әксинчә, сол тәрипидә.

Уйғурларниң бу чоң йезисиниң башқа йезиларға 
қариғанда нурғунлиған алаһидиликлири бар еди. 
Мәсилән, Челәктин бир чақиримла чиққанда Ғулҗа йо-
лидин айлинидиған йәрдә һәйран қалғидәк тәбиәт ар-
киси пәйда болиду. Мәсилә шуниңдики, йолниң икки 
қанитида өсүватқан дәрәқләр шунчелик шахариғанки, 
улар бир-бири билән улишип, узундин-узун сайилик 
коридор пәйда қилған.

Челәкниң иккинчи тәбиий алаһидилиги, күчлүк, 
кәскин боранлиридур. Бу шамаллар мәвсүмиғиму, 
тәвлүкниң вақтиғиму “беқинмайду”.

Мураевниң отряди түнни очуқ далада өткүзүп, 
дегүлүкму һадуқ алалмиғандәк көрүнәтти. Қизил гвар-
диячиларда һарғанлиқниң бәлгүлириму билинип ту-
ратти. Взводларниң командирлири Мураевқа қатардики 
қизил гвардиячиларниң мәнивий әһвали тоғрилиқ до-
клад қилишти. Мураев болса, йолға чиқиштин илгири 
уларға Челәктә бир тәвлүк толуқ дәм елиш вәдә қилди.

Лекин, ундақ дәм елиш үчүн, алға қоюлған вәзипини 
наһайити пухта орунлаш керәк болди. Вәзипә болса 
– Челәкниң барлиқ әркишилирини толуғи билән йоқ 
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қиливетиштин ибарәт болған. Һәрикәт қилиш такти-
киси бу қетимму адәттикидәк болған. Йәни, аһалини 
бәәйни сөһбәт үчүн жиғиш. Әркишиләрниң толиси 
йеза четидики өстәңниң йениға жиғилғанда қизил гвар-
диячилар пулеметлар билән етиштин ибарәттур. 

Һәм шундақ болди. Адәмләр аман қелиш үчүн 
һәртәрәпкә қечишти. Бәзилири өстәңгә қарап, 
башқилири, әксинчә, кәйнигә қарап Челәккә қечишқан.

Турсунниязниң оғуллири ойнақлап турған ат минип, 
қаша сүпитидики топа тамдин қаттиқ вақириватқан 
қизил гвардиячиниң кәйнидин маңмиди.

“Һәммиңлар өстәң бойиға жиғилиңлар! Хәлиқ ара 
әһвал тоғрилиқ сәясий сөһбәт өткүзилиду. Кәлмигәнләр 
инқилавий вақитниң қануни бойичә җавап бериду!” 
дегән гәпләрни қилди қизил гвардиячилар.

Турсунниязниң Челәктә қалған икки оғли билән 
икки күйоғли, уларниң ака-ука, һәдә-сиңиллири болуп 
аилиси билән Яркәнткә кәткәндин кейин, бирнәччә күн 
һәммиси болуп Турәхмәтләрниң өйидә яшиған. Пәқәт 
үчинчи оғли Турахунла өзиниң өйидә турған. Чүнки 
униң өйи башқа кочида еди.

Қечип кетиватқан жутдашлириниң вақираш-
чуқирашлири билән оқ етишлар аңланғанда 
Турәхмәтниң өйидики төрт әркиши ара-гүҗәк, таяқ-
тохмақ, пичақ вә палтилирини елишип, әгәр қизил гвар-
диячилар улар өйләргә киридиған болса, қоғданмақчи 
болди.

Етишлар тохталғандин кейин, тәхминән йерим 
саат өтүп, Турәхмәтниң өйидә төрт атлиқ пәйда бол-
ди. илмәк селипла бәкитип қойған дәрвазини оңайла 
ечивалған улар, уттур һойлиғила киришти. Бири ети-
ни қора тәрәпкә буриди, иккиси алдираш анчә чоң 
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болмиған көтәрмидин үч пәләмпәй көтирилди. Алди-
да маңған қизил гвардиячи биринчи ишикни қаттиқ 
тартти. ишик очуқ еди. Қизил гвардиячиларниң икки-
си өйгә кирди.

Шу арида қораға кетип барған қизил гвардиячи ка-
лилар ятидиған йәрдин өтүп кетип берип, гәжгисигә 
тохмақ билән шундақ қаттиқ урулдики, вақирашқиму, 
товлашқиму үлгирәлмәй, өлүги аттин йәргә чүшти.

Дәрвазиниң йенида қалған иккинчи қизил гвардия-
чи етиниң ялисини шапилақлап қоюп, винтовкисини 
астидә, вараң-чуруң болуватқан тәрәпкә чепип кәтти.

Шу арида Турәхмәт өлүк қизил гвардиячиниң вин-
товкисини еливелишқа үлгәрди. У бәтләклик екән, вә у 
винтовкидин оқ чиқирипму үлгәрди. иккинчи қизил 
гвардиячи мәйдисидин яридар болуп, аста аттин ғулап 
чүшти.

Шу арида, икки қизил гвардиячи өйгә кириши 
биләнла, у йәрдә йошурунувалған Турсунниязниң икки 
күйоғли билән иккинчи оғли Туралим уларға һуҗум 
қилди.

Күйоғулларниң бири Абдушүкүр, пайлап туруп, 
қизил гвардиячиларниң бириниң бойниға пичақ билән 
бирни урди, өзигиму оқ тәгдидә, көз жумди.

Йәнә бир қизил гвардиячи кәйнигә сәкрәп, пичақтин 
нери болдидә, Туралимни атти. У җараһитини сол 
қоли билән бесивелип, өзиниң қатилини тутмақ болу-
веди, туталмай, намәлум қәшқәрлик уста ясиған, бови-
сидин қалған хәнҗәрни оң қолидин чүшәрмәйла еғир 
жиқилди.

Қизил гвардиячи жүгрәп һойлиға чиқти вә шу пәйттә 
униң уттур үзигә оқ тәгди. У пәләмпәйдин жиқилиши 
биләнла, униңға жүгрәп кәлгән Турәхмәт билән тәң  



дегидәкла өйдин винтовка асқан Турсунниязниң иккин-
чи күйоғли Замандин чиқти.

Турәхмәт билән Замандин иккиси бағ арқилиқ 
дадисиниң өйигә жүгриди. Улар әгәр қизил гвардиячи-
лар кәлгидәк болса, өзлиригә хәвәр бериши үчүн ата-
аниси билән Турсунмуһәммәтни қалдуруп кәткән еди.

Улар өйгә жүгришип келип дәһшәтлик әһвални 
көрди. Бағда, өйдин анчиму жирақ әмәс йәрдә, 
яш алма дәриғиғичә аранла қолини созған һалда 
Турсунмуһәммәт ятатти. Униң тени парчә-парчә 
қилинған еди. Өйниң пәләмпийидә болса қоллирини 
созған һалда уларниң ақчачлиқ аниси йәрдә ятат-
ти. Қара әтләстин тикилгән униң көйнигидин қан те-
мип туратти. У қан ана сүти билән онүч балини беқип 
өстүргән сол мәйдисидин сәл төвәндин еқип туратти.

Дәрвазидин анчә жирақ әмәс йәрдә болса өзиниң 
қениға милинип қери Турсуннияз ятатти. Униң тени-
дин җуда қилинған беши қосиғиға дегидәк тегип турат-
ти...

Бу көрүнүштин әқил-һошини йоқатқан Турәхмәт 
кочиға жүгрәп чиқти. Кәйнидинла уни тохтитиш үчүн 
Замандин жүгриди.

Улар сәксән қәдәмчә солда қизил гвардиячилар то-
плинип турған тәрәпкә жүгәрди. Әгәр улар оң тәрәпкә 
жүгәргән болса, хошна өйдин жирақ әмәс йәрдә ахирқи 
дәқиқидә қизил гвардиячиниң жүригигә пичақ сан-
чип үлгәргән Турәхмәтниң иниси Турахунниң өлигини  
көргән болар еди.

Турәхмәт билән Замандин бирнәччә қәдәм 
жүгригәндин кейин, қизил гвардиячилар өзлирини 
байқап қалғинини чүшәнди. Булар йошурунмастин-
ла винтовкидин оқ етип туруп, жүгрәшни давам 
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қиливәрди. Қизил гвардиячиларниң бири жиқилди, 
иккинчиси болса дәрһал қолини тутувалди, еһтимал 
җараһәтләнгән болуши керәк.

Винтовкиға яңливаштин оқ салған Турәхмәт дохмуш 
тәрәптин сәл артта қалған Замандинға қарап ат чап-
туруп келиватқан адәмни көрүп қалди. Замандин оқ 
етип үлгәрди, лекин оқ атлиққа яндап тегипла өтүп 
кәтти. Йеник яридар болған қизил гвардиячи, шунди-
ма, Замандинни қиличи билән уруп үлгәрди. Амма шу 
мәзгилдила өзи аттин ғулап чүшти. Чүнки Турәхмәтниң 
винтовкидин атқан оқи әвуниң бешиға тәккән еди.

Турәхмәт тохтап, винтовкиға яңливаштин оқ се-
лип, атқан еди. У жүгришип йеқинлишиватқан қизил 
гвардиячиларниң бирәсигә тәгдиму, йоқму, уни 
көрәлмиди. Чүнки шу пәйттә униң өзи дүшмән оқидин 
өлгидәк җараһәтләнгән еди. Бирәр дәқиқидин кейин 
у бир чағларда ялаңғидақ жүгрәп жүргән Челәкниң 
топилиқ кочисида дүмла жиқилди...

4 -БАП

Муһит падиша мобилизациясидин йенип 
кәлгәндин кейин униң аписи билән сиңлиси Хуршидә 
хошаллиқтин өзлирини қояр җай тамалмай кәтти. 
Улар Муһитниң көңлини хуш қилиш мәхситидә Россия 
тоғрилиқ бирнемиләрни сораштурупла кәтти, дайим 
униң әң яхши көридиған таамлирини тәйярлап турди.

Ваһаләнки, у бәхитлик күнләр чапсан өтүп кәтти. 
Маливайда большевиклар тәшвиқатчилири пәйда бо-
луши билән, болупму Абдулла Розибақиевниң келиши 
билән, Муһит барғансери шу партияниң идеялири



,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

362

ни қобул қилишни күчәйтти. Бу идеяләр, һәқиқәттиму, 
аддий хәлиқниң муәммалирини һәл қилиш йоллири, 
әркинчилик тоғрилиқ, инқилап тоғрилиқ ейтишлири 
билән хәлиқни өзигә җәлип қилатти.

Техи Россиядә, һакимийәт бешида Вақитлиқ һөкүмәт 
турған чағда, Муһитқа большевистик тәшвиқатчиларни 
тиңшашқа тоғра кәлгән. Амма мана әнди, Октябрь 
инқилави йүз бәргән чағда, большевикларниң өзлири 
һакимийәткә кәлди, Муһитқа һәқиқәттиму бу униң 
һакимийитидәк, бу өзи охшаш аддий деханларниң 
һакимийитидәк сезилди.

Хусусән бу сезим Абдулла Розибақиев билән 
учрашқандин кейин, униң ялқунлуқ нутуқлирини 
тиңшиғандин кейин техиму күчәйди. У нутуқлар улар-
ни тиңшиғанларниң һәрбирини роһландурди.

Муһитни Абдуланниң билим дәриҗисиниң кәңлиги, 
нутуқ сөзләш усули һәйран қалдурди. Муһит бу техи 
жигирмәбир яшлиқ, әмәлиятта өзиниң қурдиши болған 
жигитниң мундақ жуқури дәриҗигә өскәнлигигә қайил 
болди.

Шу арида Муһитни большевистик идеяләр қанчелик 
өзигә җәлип қилғансери, уму өзиниң йеқинлиридин 
шунчелик жирақлашти. Әлвәттә, Муһит илгәркидәкла 
уларни яхши көрәтти, амма униң йеңи, һәммини өзигә 
җәлип қиларлиқ артуқчилиқлири пәйда болди.

Нәқ мана шуниң үчүнму, Абдулла Розибақиев 
Маливайға новәттики қетим келип, Қизил гвар-
дия сепигә ихтиярий түрдә йезилишни елан қилған 
чағда, Муһит һечиккиләнмәстинла дәсләпкиләрниң 
бири болуп тизимға өзиниң исим-фамильясини 
киргүзди...

иллиқ май ейиниң бир ахшими Хуршидә бағда аки





,Хәмит Һәмраев                                                          Ғулжа йоли

364

си тоғрилиқ ойлап олтарди. Бүгүн Муһитниң Кеңәш 
һакимийитиниң дүшмәнлири билән күришишкә 
кәткинигә топ-тоғра бир ай болди.

Жутдашлири Йәттисуниң һәммила йеридин нурғун 
қисми қазақлар билән уйғурларниң, җүмлидин, әллик 
маливайлиқлардин ибарәт болуп тәшкил қилинған их-
тиярий отряд, бу йәрдин миңлиған чақирим жирақта 
қәһриманларчә җәң қилмақта, дейишәтти. Шундақла, 
жутдашлири әшу отрядқа қизил гвардиячи, йеңилмәс 
командир Затылников командатлиқ қилмақта , 
дейишәтти.

Хуршидә акиси билән пәхирлинәтти. Акиси униңға 
әркишиләрниң үлгисидәк көрүнәтти. Вә у акисини 
кәлгүси аялидин қизғинатти. Хуршидә бу қилиғиниң 
ахмақлиқ екәнлигини чүшинәтти, униң үстигә 
Муһитниң һазирға һәтта өйлиниш ойиму йоқ еди.

Муһит март ейиниң башлирида йенип кәлгәндин 
кейин аниси мошу мавзуға гәп қилишқа башлиди. 
Ваһаләнки, Муһит меһриванлиқ билән, амма қаттиқ 
туруп, анисиға һазирчә өзигә бу тоғрилиқ ойлаш техи 
әтигән екәнлигини ейтқан.

– Хуршидигә алдираш керәк! Әмсә қериқиз болуп 
қалидиғу, – дәп ейтқан еди Муһит шу чағда.

Хуршидә йәнә бағда олтирип, акисиниң сөзлири 
чақчақ әмәслиги тоғрилиқ ойлиди. У акисидин үчяш 
кичик, онсәккиз яшта. Бу болса яхши жигитни бәхитлик 
қилишниң әң тоғра йешиғу.

Әйнә шундақ жигит йеқиндин бери пәйдаму болди. 
У йезиниң четидә яшайдиған Лутпулла исимлиқ жигит 
еди.

Хуршидә униң мана үч қетим қандақту-бир има 
қилип жүргининиму байқиған еди. Хуршидә болса 
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өзини у жигитниң яқтуридиғанлиғини чүшәнмәйду, 
дәп ойлатти. Лекин Хуршидә һәммини чүшинәтти. 
Чүнки Лутпуллиму униңға яқатти...

Муһитниң кетиши билән аписи ағришқа башли-
ди. Ташқи көрүнүштә бу анчә байқалмисиму, униң 
иштәйи тутулуп кәтти. Ана көп сөзлимәйдиған, амма 
наһайити терикидиған болуп кәтти. Һәтта һечбир 
сәвәпсизла бәзидә Хуршидәни тиллаветидиғанму бо-
луп қалди.

Ахшамлири, улар иккиси өйниң пәләмпийидә 
олтарған чағларда ана пәқәт Муһит тоғрилиқла 
параң қилатти. Хуршидәгә болса, өзигә қариғанда ана 
Муһитни толарақ яхши көридиғандәк сезиләтти.

Бир күни ана оғлини наһайити қаттиқ махтап 
кәткәндин кейин Хуршидә рәнҗип жиғлап кәтти. Ана 
өзиниң натоғрилиғини чүшинип, өзиниң әйивини 
юмшатмақчи болдидә, Хуршидәни қучағлавелип, 
униң чачлириға ләвлирини сүркәштүрди вә пәс авазда 
мундақ деди:

– Сән қандақ ахмақ қизсән. Мана әгәр чимәлтигиңни 
яки башмалтиғиңни чимдисаңму, охшашла ағрийду. 
Силәрму маңа охшашла қиммәт. Амма Муһит 
жирақта, сән болсаң йенимдисән. Мана сән турмушқа 
чиқип, ериңниң өйигә кәткән чағда, биләмсән, мениң 
сени қандақ кинәйдиғанлиғимни...

Ана бу сөзлиригә өзиму ишәшсиз болсиму, бәрибир 
шундақ деди. Ундақла әмәс, әлвәттә. Хуршидә 
турмушқиму чиқиду, вә, Алла буйриса бәхитликму бо-
лиду!

Ана оғли уруштин йенип кәлгән чағда у өзи һаят 
болидиғанлиғиға анчила ишинип кәтмәтти...
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* * *
Қорамдики, Байсейиттики вә Челәктики 

қирғинчилиқлардин кейин Егор Мураев өзи вәдә 
қилғандәк, отрядқа бир тәвлүк дәм елиш бәрди.

Алтәйүзгә аз-кам қизил гвардиячи бирнәччә 
миң адәм яшиған Челәккә орунлашти. Адәмләрни 
шәпқәтсиз қириветип, қизил гвардиячилар қалған мал 
вә тоху-туманларни союшқа башлиди.

Йеқиндила Мураев рота вә взвод командирлириға 
бир адәмгә үчйүз граммдин спирт бөлүшни буйруқ 
қилған. Ваһаләнки, мәс җаңҗалчи чатақ чиқиридиған 
болса, уни шу йәрдила етиветимән, дәпму қорқутқан.

Егор Мураев тәҗрибилик һәрбий болған вә, шуниң 
үчүнму, өзиниң отрядидә интизамға җиддий әһмийәт 
бәргән.

Челәктә бир тәвлүк дәм елип, отряд қосиғи тоюп, 
һадуғи чиққан атлири билән жүрүш тәртивидә Бай-
сейиттин кейинла башлинидиған анчә егиз болмиған 
ташлиқ тағлар арисидики чатқал арқилиқ ашти вә икки 
сааттин кейин Маливайда болди.

Шу жүрүш тәртиви биләнла отряд йезиниң мәркизий 
кочиси билән меңип, мечитниң қешиға берип тохтиди.

Йәрлик аһали, әлвәттә, техи йеқиндила йүз бәргән 
қирғинчилиқлар һәққидә аңлап болған. Ваһаләнки, 
Маливайдин пәқәт әң қорққанчақлар билән 
еһтиятчанларла кәткән еди.

Маливайлиқлар саддилиқ биләнла қизил гвардия-
чиларда кам дегәндә өзлириниң әлликчә жутдашли-
ри болғандикин, хәтәрлинишниң һаҗитиму йоқ дәп 
тәхмин қилишти.

Бу саддилиқ Маливай аһалисиға ярдәм қилалмиди.
Биринчидин, Маливайдин болған әллик жигит 
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уруш қилған отряд жирақта болуп, қанчә халисиму, 
жутдашлириға ярдәмгә келәлмәтти.

иккинчидин, маливайлиқлар арисидиму, көп болми-
симу, ақлар армияси җәң қилғанлар яки әң болмиғанда 
хәйирхаһлиқ қилғанларму бар болған.

Үчинчидин, әң муһими, пәқәт Маливайниңла 
аһалиси әмәс, шундақла вәйран қилинған һәммә уйғур 
йезилириниң аһалисиму Егор Мураевниң отряди 
Йәттисуда қурулмиғанлиғини билмәтти.

У миңлиған чақирим жирақ болған Ташкәнттин 
кәлгән. У алаһидә тапшуруқтики отряд болған. 
Җазалаш отрядиниң алдиға ениқ вәзипә қоюлған еди.

Мураевниң отряди үчүн болса, әйнә шундақ вәзипә – 
көтирилишкә қатнашқан вә Ақлар армиясини қоллап-
қувәтләштә гуманлиқ болған казак станицилири билән 
уйғур йезилирини йоқ қилиштин ибарәт еди.

Йезиниң оттурисида йәрлик жигитбеши вә бирнәччә 
бовай қарши елишқа чиқсиму, қизил гвардиячилири-
ниң бир қисми алдираш өйләрни арилап кәтти. 
Башқилири болса техи атлиридин чүшүшмиди.

Һәҗәпләнгән бовайлар немә қиларини билмәй, 
һәйран қелишип турупла қалди. Уларға һечкимму 
диққәт ағдурмиди. Бирнәччә минутчә әйнә шундақ ту-
рушуп, андин уларму өзлириниң өйлиригә тарқашти.

Шуниң билән қизил гвардиячилар, қаидә бойичә, 
һойлиларға киришти. Әгәр улар әркишиләрни яки яш 
балиларни көрүп қалса, уларни шу йәрдила етиветиш-
ти. Әгәр һойлиларда һечким көрүнмисә, қизил гварди-
ячилар икки-иккидин бөлүнди. Биринчи иккиси өйгә 
кирәтти, иккинчиси болса һойлини, көктатлиқни вә 
бағларни қарап чиқатти.

Лутпулла Маливайниң четидә яшатти. Төрт қизил 
гвардиячи киргән чағда Лутпулла өйниң кәйнидә еди. 
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У тонурниң сиртини силавататти. У анисиға Хуршидә 
тоғрилиқ ейтип бәргән күндин башлапла аниси 
униңға тонурниң дәз кәткән йәрлирини силаветишни 
тапшурған еди. Ана тонурға нан йеқип, жигитбешиниң 
рәһбәрлигидә бирнәччә бовайни Хуршидәләрниң 
өйигә әвәтмәкчи болған.

Лутпулла мошу күнини тақәтсизлик билән күткән, ле-
кин һәрқетимда кейингә қалдуруп жүрәтти. илгириғу 
у Хуршидәниң һиссиятиға ишәнмәй жүргән, шуниң 
үчүн қудиларни рәт қилиши мүмкин дәп қорққатти. 
Андин кейин у Хуршидәгә өзиниң муһәббитини очуқ 
ейтмақчиму болған, амма мувапиқ пәйт болмиған. 
Мана түнүгүн у Хуршидәни тәсадипи учритип қелип 
қалди. Бу тәсадипи учришишқа Хуршидәму пүткүл 
вуҗуди билән тиришқан еди...

Хуршидәгә ечилғандин кейин, Лутпуллиму өзини 
Хуршидәниң яқтуридиғанлиғини сәзгән еди...

Өйигә хошал йенип кәлгәндин кейин Лутпулла 
аписиға һәммини тәпсилий етип бәрди. Мана әнди 
қалғини пәқәт тонурни силап, нан йеқип қудиларни 
әвәтишла қалған еди...

Һойлиға киргән қизил гвардиячилар Лутпул-
лини бирдинла көрәлмиди. иккиси өйгә кирдидә, 
қалғанлири қораларға қарап маңди.

Лутпулла қураллиқ адәмләрни көрүп, алди билән йо-
шурунуш керәк дәп ойлиди. Лекин бирдинла вақираш-
чақирашлар аңлинип, униңдин кейинла милтиқ үни 
аңланди.

Анисиниң вақиришини аңлапла, Лутпулла өйгә 
қарап жүгәрди. Қораларни тинтип жүргән қизил гвар-
диячилар ақуш жигитни көрүши биләнла, иккиси һәм 
униң дүмбисигә атти...
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Хуршидә техичила Лутпулла билән болған түнүгүнки 
учришишни баштин кәчүрмәктә еди. Түнүгүнки 
күндин башлап у Лутпуллини яқтуридиғанлиғиға 
ишәшлик еди. Әгәр униңға бу аддийла хуштарлиқтәк 
көрүлүп, сезилгән болса, әнди, Лутпулла билән 
сөзләшкәндин кейин, у униң билән өз тәғдирини 
мәңгүгә қошидиғанлиғиға ишәшлик еди...

Аниси көктатлиқта еди, Хуршидә болса сандуқтики 
өзиниң нәрсилирини жиғуштуруп қойди. Көп өтмәй 
әшу нәрсиләр униңға керәк болуп қалар еди. Чүнки қиз 
мели дегән уйғур тойиниң муһим қисмиғу...

Кимду-бири өйгә вақирап кирип кәлди. Хуршидә уни 
аписиғу дәп ойлап қалди. Ваһаләнки, у дәрһалла бу ойи-
дин кәчти. Чүнки аниси һәрқачан аста, тарақлатмастин 
дегидәк кирәтти.

Хуршидә айлинип қараведи, дәрһал қизил 
гвардиячиларниң бири униң үзигә бирни урди. Хур-
шидә техи йеңила сандуқтин чиқарған нәрсилириниң 
үстигә жиқилди. Қизил гвардиячи винтовкиси билән 
қиличини һәмрайиға берип қоюп, өзи Хуршидәгә 
йеқинлишишқа башлиди...

5 -БАП

Чоң вә Кичик Ақсу йезилири Ғулҗа йолидин хелә 
чәттә орунлашқан еди. Мураевниң отряди оң тәрәпкә 
қарап икки саатчә әшу йезиларға қарап маңди. Чоң Ақсу 
йезиси намиға қарапла, аһалисиниң сани җәһәттин 
Кичик Ақсудин ешип чүшидиғанлиғини ениқлашқа 
болатти вә Кичик Ақсуниң алдидарақ орунлашқан.

Бу икки йезиниң турғунлири хелә җәһәттин уруқ-
туққанлиқ йеқинчилиқта болған. Чүнки узун жиллар 
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давамида улар өзара қиз беришип, қиз елишип тойли-
рини өткүзгән. Лекин, шундиму, кичикақсулуқларниң 
мүҗәз-хулқи чоңақсулуқларға анчила тоғра кәлмәтти. 
Бәлким, буниңда Кичик Ақсуниң таққа йеқин орунли-
шиму, шуниң нәтиҗисидә бу әһвал униң аһалисиниң 
чоң мустәқил характерға егә болушиму һәм көп ари-
лаш маслиғиму вә қандақту-бир философиялик 
ойчанлиғиму сәвәп болғанду.

Шуниң өзидиму Чоң Ақсу Ақсу-Чарин болуслуғиниң 
мәмурий мәркизи болған һәм бу рәһбәрлик әһвал униң 
аһалисиғиму из қалдурған.

Мураевниң қанлиқ жүрүши тоғрилиқ икки-
ла йезиниң адәмлири үзлүксиз Яркәнт тәрәпкә ке-
тип барған уйғур қачақлиридин билгән. Чоң Ақсуниң 
өзидиму егилири, бу еғир күнләрни Яркәнттиму яки 
һәтта Ғулҗида өткүзүшни ойлап кәткән, нурғунлиған 
өйләр бош-бошла қалған.

Шундақ болсиму, аһалиниң нурғун қисминиң бу 
һайванчилиқниң даириси тоғрилиқ чүшәнчисиму 
болмиған. Униң үстигә ақ гвардиячилар билән 
қизил гвардиячиларниң бир-биригә қариму-қарши 
тәшвиқатлири пәқәт аддий адәмләрни қалаймиқанға 
селип қойған.

Қизил гвардиячилар отряди тоғрилиқ аңлап, Чоң 
Ақсуниң аһалиси һәтта қандақту-бир һәптә илгири 
йезиға уларниң Полат исимлиқ жутдиши кәлгән. У 
узун жиллар илгири пул тепиш мәхситидә йезидин ке-
тип, Талғар вә униң әтрапидики атақлиқ содигәрләрниң 
бири Мәткәримбайниң кучери болуп ишлигән. 
Полатниң сөзи бойичә қизил гвардиячи отряд пәқәт 
содигәрләр билән болусларнила өлтүридекән, аддий 
адәмләргә тегишмәйдекән.
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– Мениң ениқ билидиғиним, Талғарда, мәсилән, 
улар исламбай Ниязовниң өйини булап-талиған, униң 
өзини болса, қилич билән чепивәткән, – дәп кәлгән 
күнила сөзләп бәргән Полат. – Мениң ғоҗайиним 
Мәткәримбайнима өйниң һойлисида балилириниң 
көзичила етивәткән.

– Аяличу, аяли қалдима? – сориди Зенәт.
– Бири қалған, иккинчисини етивәткән.
– Демәк, униң икки хотуни болғанмекән? – дәп, не-

мишкиду, қизиқти адәттикидәк бойнини созуп қоюп 
Данахун ғаз.

Һәммиси тәнә қилип униңға қарашти. Полат болса, 
соғқанлиқ билән гепини давам қилди:

– Шундақ, икки хотуни болған, бири-биридин яхши! 
Байларға болиду! исламбайниңму икки хотуни болған.

– Сән немә аяллар тоғрилиқ бир гәпни 
тәкрарлаверисән! Ениғини ейтқина, биз қизил гвар-
диячилардин немә күтимизкән? – дәп котулдиди 
Ширмуһәммәт.

– Мән нәдин билимәнкән? – дәп терикти По-
лат. – Мәткәримбайни өлтүривәтти, исламбайни 
өлтүривәтти. Маңа болса тегишмиди.

Полатниң мошу сөзлиридин кейин Чоң Ақсуниң 
адәмлири бираз течланди. Уларға Лавар билән 
Челәктики дәһшәтлик қирғинчилиқлар тоғрилиқ 
хәвәрләр кәйни-кәйнидин келивәрсиму, адәмләрниң 
толиси әгәр мураевчилар отряди тосаттин Чоң Ақсуда 
болғидәк болса, уларни хатирҗәм, вәһимгә чүшмәстин 
күтүвелиш керәк дейишти. Уларда һәммидин бу-
рун, отряд чәтнәп өтүп кетиду, чүнки отряд һәққидә 
бирнемиләрни билгәнләр Ғулҗа йолидин чәтнимисә, 
асасән өзлириниң жүрүшлирини шу йолниң икки 



тәрипигә орунлашқан уйғур йезилирида әмәлгә ашу-
риду, дегүчиләрму болди.

Уйғурларда чоңни һөрмәтләш наһайити тәрәққий 
әткән. Ақсақаллар сөзлигән чағда һәммиси униң 
сөзлиригә диққәт қилиду. Әмәлиятта, һәр күни 
кәчқурунлуғи, адәттики аммивий чарә-тәдбирләр 
өткүзүлидиған мәктәпниң йениға жиғилғанда йеза бо-
вайлири һәмминиң бешиға чүшкән еғир әһвалларни 
муһакимә қилатти. Андин улар, сөзсиз, әгәр қизил 
гвардиячилар йезиға бесип кәлгидәк болуп қалса, немә 
қилиш керәк, дегән мәсилигә өтәтти.

Кейинки күнлири нурғунлири әң яхшиси, һәрһалда, 
таққа қечиш керәк вә апәт айлинип өтүп кәткичә шу 
яқта күтүп туруш керәк, дегән пикирләрниму ейтиш-
ти.

Жигитбеши Абдурасул мошу пикир тәрәпдари бол-
ди. У һазирчә жутдашлирини тағларда йошурунуп 
турушқа ишәндүрәрлик йетәрлик дәриҗидә абройға 
егә еди.

Амма мошу йәрдә йезиниң әң чоң ақсақили 
Рәхмәтулла өз пикрини ейтти.

– Балилирим! – деди у аппақ сақилини силап, беши-
дики Ғулҗа дописини түзәп қоюп. – Мән бу йәр йүзидә 
наһайити узун яшаватимән. Бәлким, адәттин ташқири 
узундур. Һәрнәрсини көрдүм. Биз қандақту-бир 
җинайәтчиләрдәк қачмайли. Техи бу йәргә қураллиқ 
адәмләрниң келишиму намәлум. Әгәр, һәтта, улар 
кәлсиму немишкә биз улардин қорқишимиз керәккән? 
Биз уларға һечнемә қилмидуққу. Бизниң өзимизниң 
өйлиримиз бар болуп туруп, немишкә таққа йошуру-
нишимиз керәккән? Бизни һечким қоғлаватмиғандин 
кейин, немишкә муһтаҗлиққа чидишимиз керәккән? 
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Әгәр силәр мениң пикримни билмәкчи болсаңлар – 
биз қалимиз!

Қери Рәхмәтуллиниң сөзлирини аңлап, адәмләрниң 
толиси таққа кәтмәсликниң, отрядниң келишини күтүп 
турушниң тәрәпдари болушти. Нурғунлири буниңға ке-
лишмиди. Лекин ақсақалға қарши туруш уйғурларниң 
әнъәнисидә һәм йоқ...

Көп кечикмәйла Мураевниң атлиқлири взвод 
бойичә йезиға кирип кәлди. Һечким апәтни тәхминму 
қилмиған, буниңдин хәвәрму болмиған. Мәркизий коча 
билән жүрүп, отряд бу қетим бөлүнүп җайлашмиди.

Әмәлиятта кәң кочини толуғи билән егиләвелип,   
қизил гвардиячилар алдираш дәм елишни 
уюштурмақчидәк көрүнди. Улар пәс авазда сөзлишип, 
пулеметлирини қинлиридин чиқиришти, атлири-
ни кәң кочиниң икки тәрипидә өсиватқан дәрәқләргә 
бағлашти.

Абдурасул бирнәччә бовай билән чәттә турған бир-
топ адәмләргә келип, улардин отряд командирини 
ениқлиди.

– Мән йезиниң старостиси, бизчә “жигитбеши”, мо-
нулар болса – йезиниң ақсақаллири, – деди у.

Мураев униңға теп-теч қарап қойдидә, һечсөз 
қилмиди. Униң орниға отряд комиссари Александр На-
халов сөзләп кәтти.

– Барлиқ әр кишиләрни әву... – У қарап қоюп давам 
қилди, – мана әву өйниң йениға жиғиңлар. Бир қатарға 
ондин адәм олтарсун. Командир улар билән сөһбәт 
өткүзиду.

Абдурасул алдиримастин бовайларға башлиқниң 
сөзлирини тәрҗимә қилип бәрди. Бовайлар һәйран 
қелишип, мүрилирини қисиштидә, гәп-сөзсиз Нахалов 
көрсәткән өйниң йениға меңишти.
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Абдурасул шу арида үч балини һәммә өйләрни 
арилап, барлиқ әркишиләрниң йезиниң мәркизий 
кочисиға жиғилиш керәклигини хәвәрләшкә әвәтти.

Әслиғу ундақ қилишниң һаҗитиму йоқ еди. Чүнки 
әркишиләрму, аялларму балилири билән Чоң Ақсуға 
қизил гвардиячилар отряди келиветиптәк, дегәнни 
аңлиши биләнла кочиға чиқишип кәткән еди.

Йезиниң чәтлиридә туридиғанлар йетип кәлгичә 
кочида турушқан әркишиләр бовайларни әгишип, 
көрситилгән өйниң йениға келишти. Бу өй тәғдирниң 
тәққазиси дегәндәк, йәрлик имамниң өйи болуп чиқти. 
Адәмләрму кечикмәй келишип, тәртип билән олти-
ришти. Чоңларға алди тәрәптин орун беришти.

Бир бала һасирап-һөмүдәп Һетахунниң өйигә йетип 
кәлдидә, таладинла:

– Һетахун ака, Абдурасул жигитбеши барлиқ 
әркишиләр мәркизий кочиға имамниң өйиниң қешиға 
жиғилсун, деди, – дәп вақириди.

– Мақул, мақул! – дәп җавап бәрди ашханиниң дери-
зисидинла Һетахун. Өзи техи бир аз илгирила гиялар-
ни жиғип, тағдин чүшкән еди. Техи егәри елинмиған 
ети болса чимәнликтә отлавататти.

Һетахун ашханида ағриқ аяли үчүн һәрхил чөпләрдин 
дора тәйярлавататти. Униң аяли икки жил жүрәк билән 
ағриған. Сәккиз айчә паләч болуп йетип қелип, мана 
һазир бираз мидирлайдиған болуп қалған. Шуниң 
үчүн тамақнима Һетахун өзи тәйярлап, кир-қатнима 
өзи жуюп, һәрбир саатта дегидәк аялиға һелиқи 
чөпләрдин тәйярлиған дорисини берип жүрәтти. У 
аяли Меһринисәни наһайити яхши көрәтти. Шуниң 
үчүнму уруқ-туққан вә ағинилириниң һаяти болса 
өтиватиду, униңға Меһринисәни қоюпла, башқисиға 
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өйлиниш тоғрилиқ ишарилирини қәтъий рәт қилған. 
Меһринисә үчүн һәрқандақ нәрсигә тәйяр еди.

Қишниң узун-узун ахшамлири Меһринисә 
Һетахунниң мәйүсләнгән көзлиригә қарап қоюп, аран 
аңлинидиған үни билән өзини ата-анисиниң өйигә 
апириветип, Һетахунниң өз һаятини, тирикчилиги-
ни түзүши тоғрилиқ илтимас қилатти. Һетахун болса, 
аялиға гәп қайтармастинла:

– Сән сақийип кәткәндин кейин, мән сени ялғуз 
қалдуримән, – дәпла қоятти.

Мундақ чағларда Меһринисәниң үзлиридә 
һеҗийишла охшаш бир бәлгүләр пәйда болуп, йәнила 
шу аранла чиқидиған авази билән:

– Әгәр мән сақийип кетидиған болсам, сениң мени 
ялғуз қалдурушиң немиси? – дәп қоятти.

Мана улар шундақ бир-биригә яр-йөләк болуп һаят 
кәчүргән. Шуниң нәтиҗисидә һазир Меһринисә хелила 
яхши болуп, һәтта Һетахун билән сиртқиму чиқидиған 
болған.

Һетахун икки жил давамида йәрлик чөпчи тевип 
Ниязахунниң көрсәтмилирини наһайити диққәт билән 
орунлатти. Аялиға һәр саатта дора берип туридиған 
болғанлиқтин, Абдурасулниң тапшурмисини аңлап, 
Һетахун уни ичидә тилавәтти.

Шундақ болсиму, бармасқа болматти. Шуниң үчүн 
қайнитиватқан чөпләрни бир чәткә елип қоюп, һойлиға 
чиқип, бағда аста, һәрбир дәрәққә йөлинип меңип, не-
миду бирнәрсиләрни арман қилип жүргән аялиға:

– Меһринисә, дорини тәйярлап қойдум. Бәш минут-
тин кейин ичивәткин. Мән чапсан қайтип келимән! – 
дәп әскәртти.

Меһринисә бешини лиңшитип қоюп, аста өйигә 
маңди.
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Һетахун отлақта отлаватқан етиға қарап қоюп, 
чапсан-чапсан меңип кәтти.

Әмәлиятта Чоң Ақсуниң һәммә аһалиси йезиниң 
мәркизий кочисиға жиғилған еди. Әркишиләр имамниң 
өйиниң алдида бир қатар болуп олтиришти, аяллар 
билән балилар болса хелә нерисида икки тәрәптә то-
плишип турушти.

Кәң кочиниң башқа тәрипидә өзлириниң коман-
дири билән қизил гвардиячиларниң чоң бир топи ти-
зилишип турушти. Башқа икки топи болса, сирт-
тин қариғанда байқалмайдиғандәк, амма ениқ буйруқ 
бойичә аяллар билән балиларни иштиришип, олтарған 
әркишиләрдин бөлүветип, һәртәрәпкә тарқашти.

Ахирқи қатарларниң биридә, имамниң өйигә йеқин 
там тәрәптә Данахун ғаз билән Ширмуһәммәт олти-
ратти. Данахун башқилири байқимиған, башқилири 
байқап алалмиған немиду бирнәрсини көрмәкчи 
болғандәк, адәттикичә бойнини созуп қариди.

– Һә-ә, Абдурасулчу, жигитбеши, немиду терикива-
тиду, – дәп һеҗийип Ширмуһәммәт тәрәпкә қариди у. 
– Қариғина жүгрәп кәткинини.

Ширмуһәммәт һеч җавап бәрмиди. Данахун ғаз 
йәнила бойнини созуп қоюп қарап қойдидә:

– Һетахун йоқму. Көрүнмәйдиғу, – дәп қошуп қойди.
– Адәттикидәк, кечикип келиду, – деди Ширмуһәммәт.
Нахаловниң Абдурасулға әркишиләрни жиғишқа 

буйруқ бәргинигә бир сааттәк вақит өтти. икки йүздәк 
адәм қатар-қатар олтиришатти. иккила тәрәптин 
адәмләр йәнә келишти. Адәмләрниң қатарларға 
патмайватқини көрүнүпла туратти. Бир қатарда он 
адәмниң орниға онбәш-жигирмидин олтиратти.

Мураев олтарғанларниң әтрапида болуватқан 
қизил гвардиячиларниң аяллар билән балиларни хелә 
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нерисиға иштиривәткәнлигини көрүп, Нахаловқа 
қаридидә, пәс авазда:

– Болди, башла, – деди.
Нахалов болса, қолини көтирип қоюп, һечгәп 

қилмастинла төвән чүшәрди. Бу шәртлик бәлгү еди.
Дәрһалла тачанкидин икки пулемет тарақлашқа 

башлиди. Олтарғанларниң чәтлиридә турушқан қизил 
гвардиячилар болса уларни винтовкилири билән 
етишқа киришти.

Биринчи қатарда олтарғанлар жиқилишқа башли-
ди. Уларниң кәйнидикиләр болса турушуп қачмаққа 
тиришти, амма дәрһалла оққа учриди. 

Аяллар йүз бериватқан дәһшәттин қорқушуп 
һәртәрәпкә қечишқа башлиди.

Оң мүрисигә оқ тәккән қери Рәхмәтулла йетип ту-
руп, қерилиқ үниниң баричә вақириди:

– Қериндашлар! Жутдашлар! Алла йолида мени 
кәчүрүңлар! Немишкә силәр мениң сөзүмгә кирдиңлар? 
Кәчүрүңлар!

Әшу пәйттә иккинчи оқ униң гекитигә тәгди вә бовай 
аппақ сақилини өзиниң қениға бояп дүмла чүшти.

Винтовкилар үнлири билән пулеметлар тартилдаш-
лири аңланған чағда Һетахун техи мәркизий кочиға 
йеқинлишип қалған еди. У һәммини чүшәнди.

Наһайити чапсанлиқ билән кәйнигә қарап жүгәргән 
у һойлисиға кирипла Меһринисәниң дорисини ичип 
болуп, чинисини жумақчи болуватқинини көрди. Бу 
әһвал икки жилда аялиниң өй ичидә дәсләпки қетим 
қиливатқан иши еди.

Һетахунниң қорқуп кәткән көзлирини көргән 
Меһринисә пичирлапла:

– Немә болуп қалди, сөйүмлүгүм? – дәп сориди.



379

Төртинчи қисим                                                           Тәрк етиш

Һетахун аялиға йеңи, түзитип болмас кесәлни пәйда 
қилмас үчүн, униң имкани болмисиму, өзини тутмақчи 
болди. Шундиму наһайити һодуққан һалда:

– Меһринисә, һазир биз бу йәрдин Кичик Ақсуға ке-
тимиз. Мән сени оғрилап кәткәндәк, бол.

Мошу сөзләрни ейтқан Һетахун етиға жүгрәп кәтти. 
У етиниң бошла екәнлигигә өзичә рази болғандәк еди.

Етини йетиләп өйгә киридиған йәргә әкәлдидә, йүз 
бериватқан вақиәләрдин һелиғичә бехәвәр аялини 
авайлап атқа мингүзди, андин өзи минип, тар йоллар 
билән Кичик Ақсуға қарап кәтти.

6 -БАП

Чоң Ақсудин үч чақиримчә нери, тағларға йеқин, 
әмәлиятта тағларға улишип дегидәкла, әң чирайлиқ 
уйғур йезиси – Кичик Ақсу орунлашқан. Йеза һәммә 
җәһәттин чирайлиқ болған.

Гөзәл тағ чоққилири, шу аққарлиқ чоққиларниң көк 
асманға тақишип турушлири бәәйни йезини һәрхил 
хейим-хәтәрләрдин қоғдиғандәк көрүнәтти.

Тағ етәклиридә болса, қарсиз, шахлирини йепинған 
қариғайлар, бәқувәт һәрхил дәрәқләр һәйвәтлик 
көрүнәтти.

Бу тағлар жилниң һәрқандақ пәслидә әҗайип 
көркәм, бәәйни Кичик Ақсуниң давамидәк билинәтти. 
Чүнки йезиниң һәрбир балиси һеч қорқмастинла шу 
тағларниң һәрқандақ йеригә баралайду, егизликкә 
чиқалайду. Чүнки улар қайтқандиму һеч хаталашмай-
тенимәй мәлигә йол тапалайду. Уларниң ата-
анилири әгәр балилири өйдә йоқ болса, балилири-
дин һеч әнсиримәтти. Уларниң балилири он йеши-
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дин башлап дегидәк, йеқин тағларға берип, өзлириниң 
имканийәтлирини синақтин өткүзәтти.

Йезиниң адәмлириму әҗайип еди. Йезиниң чоң 
аһалиси нәқ әйнә шу тағлардин өзлиригә һаят үчүн 
озуқ-түлүк тапатти. Амма, һәрқандақ адәм шунче-
лик егиз таққа чиқип, шунчелик йоған дәрәқни кесип, 
төвинигә чүширәлмәйдудә. Кичикақсулуқлар болса шу 
мурәккәп ишниң һөддисидин оңайла чиқатти. Қариғай 
тәйярлап, уни қурулуш ишлири үчүн купецларға се-
тиш йезиниң нурғунлиған аһалиси үчүн асасий кәсипкә 
айланған еди.

Чоңларни иззәт қилиш, жигитбешиға һөрмәт билән 
мунасивәт қилиш уйғурларниң бу әнъәнивий сүпити 
наһайити жуқури дәриҗидә болған. Кичик Ақсуда 
бу әнъәнә техиму күчлүк қелиплашқан бу өз әксини 
тапқан. Буниң өзила уларға алаһидә гөзәллик беғишлап 
туратти. Буниңму бирнәччә сәвәплири болған.

Биринчидин, йеза хелә чәттәрәк орунлашқан. Шуниң 
нәтиҗисидә башқа аһалилиқ пунктлар билән йетәрлик 
дәриҗидә қелин мунасивәт болмиған. Шуниңға 
мунасивәтлик йезиниң һәрбир турғуни бир-биридин 
бөлүнмәскә вә дәсләпки еһтияҗлиқниң өзидила дәрһал 
ярдәм беришкә тиришатти.

иккинчидин, йезиниң үчтин бир қисми дегидәк ут-
тур туққанчилиқ мунасивәттә болған. Лекин қуда-баҗа, 
нәврә-чәврә, келинләр арқилиқ хелә жирақ болсиму 
туққанчилиқниң жипини тапқили болатти. Умумән, 
барлиқ уйғурлар бир-биригә туққан дейишиду. Кичик 
Ақсуниң үлгисидә буниңға һәқиқәттиму ишинишкә 
болиду.

Вә, үчинчидин, Кичик Ақсуниң аһалисиға рәһбәрлик 
қилиш җәһәттин оңушлуқ болған. Узун жиллар давами-
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да жутдашлар арисида Надир-қази Обулов наһайити 
чоң һөрмәткә егә еди. У һәммә җәһәттин шуниңға му-
насип адәм болған. Надир-қази Кичик Ақсуниң асаси-
ни қурғучиларниң бири болған. Бирнәччә заман бо-
лус башлиғи хизмитидиму болған. Ваһаләнки, сот 
мәсилилирини адаләтлик билән һәл қилишта техиму 
зор атиғи чиққан. Чүнки у өзи қази болған.

Надир-қази мүҗәз-хулқи қаттиқ, қәтъий адәм 
болған. Шуниң билән биллә, һәрқандақ аддий, көзгә 
илинмайдиғандәк мәсилигиму у толуқ җавапкәрлик вә 
жуқури диққәт билән қариған.

Жутдашлири Надир-қазидин қорқишатти, шуниң 
өзидиму уни чәксиз һөрмәтләтти. У йә жигитбеши яки 
йеза ақсақали болмисиму, йеза даирисидики һечбир 
мәсилә униң ахирқи сөзисиз һәл болматти.

Шуниң билән биллә Надир-қази йеза аһалиси билән 
мәслиһәтләшмәй туруп, ахирқи сөзини ейтматти. У 
һәтта орунлуқ гәп қилған балиниң сөзигиму қулақ са-
латти.

Қизил гвардиячилар отряди тоғрилиқ Кичик 
Ақсуниң аһалиси аңлиған, лекин хошнилири охшаш 
тәпсилатини билмәтти.

Чоң Ақсу һәрһалда Ғулҗа йолиға йеқин болған. 
Рәһбәрликму Чоң Ақсуниң болуслуқ мәркизи 
болғанлиғидин униңға пат-пат келип туратти.

Шундақ болсиму, Кичик Ақсуниң адәмлири маба-
да отряд кәлгидәк болуп қалса, немә қилидиғанлиғини 
узунғичә биләлмәй жүрди.

Әң яхшиси, улар һәтта отрядни меһмандарчилиқ 
билән күтивелип, униңға уйғур таамлириниң байлиғини 
намайиш қилмақму болған. Йезиниң жигитбеши Ве-
лахун һәтта қазанларни, самоварларни, союлидиған 
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мални тәйярлап қоюшқиму көрсәтмә берип үлгәргән. 
Һәрбир кочидин ашпәзләрму бәлгүлинип қоюлған...

Күтмигән йәрдин топилиқ кочида ойнаватқан бали-
лар ат чаптуруп келиватқан ялғуз атлиқни көрүп қалди. 
У немиду-бир немиләрни дәп вақиримақта еди. Уни 
көргән балилар тарқишип кетишмәй, һәммиси биллә 
Надир-қази Обуловниң өйигә барди.

Йезида һәммә – кичигидин чоңиғичә, йези-
да ташқиридин кимла болсун, бириниң пәйда 
болғанлиғини әң алди билән Надир-қази билиши 
керәклигини биләтти. Мундақ әһвалда жигитбешиму, 
йеза ақсақалиму шуниң өйигә жиғилатти.

Һелиқи атлиқ бу қаидә тоғрилиқ билгәнликтинму 
яки сәзгүсиму, жигитбешиниң өйигә әмәс, уттур 
балиларниң кәйнидин ат чаптурди. Йезиға кириши 
биләнла у йәнила бирла сөзни тәкрарлап вақириди:

– Сақлиниңлар! Сақлиниңлар!
Йезиниң нурғунлиған аһалиси униң атни чаптуруп 

әмәс, йорутуп келиватқиниға һәйран қелишти.
Һетахун Надир-қазиниң өйигә йетип келиши 

биләнла алдин өзи аттин чүшүп, андин ат үстидики аял-
ни авайлап елип чөп үстигә қойдидә, аста мәңизлиригә 
шапилағдап қойди.

Һетахун Меһринисәниң җени бар екәнлигигә көзи 
йәткәндин кейинла, уни өйниң йениға ятқузуп қоюп, 
өзи җозида Надир-қази олтарған бөлмигә жүгрәп 
дегидәк кирди.

– Адәмләрни қутулдуруңлар! Чоң Ақсуда һәммә 
адәмләрни өлтүриватиду! – дәп вақириди Һетахун, 
һәтта саламлашмай, бөлмә оттурисида қетип дегидәк 
турупла.

Надир-қази үчүн бу һәйран қаларлиқ һал болди. У 
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өзи һәрқандақ вәзийәттә өзини тутушни биләтти.
Шундақ болсиму, бу жигитниң бу йәрдә пәйда бо-

луши, болупму униң мону сөзлири Надир-қазини ор-
нидин туруп, җозини айлинип Һетахунниң йениға 
келишкә мәҗбур қилди.

Надир-қази униң мүрисидин тутуп бир силкидидә, 
қаттиқ вә кәскин авазда:

– Өзәңни тут, балам. Немә вақиә? – деди. – Ениғарақ 
ейтқин.

Һетахун өзигә кәлгәндәк болди. Әнди у хелә 
хатирҗәмлик билән, амма техичә шу титрәк авазда:

– Мән Чоң Ақсудинмән. У йәрдә қизил гвардиячилар 
отряди. Һәммисини пулеметлар билән қириватиду. 
Өзәм тәсадипи аман қалдим. Дәрһалла сизгә ат чаптур-
дум. Әскәртип қоюш үчүн, – деди.

Надир-қази дәрһал өйдин чиқти. Талада адәмләр 
тошуп кәткән еди. Меһринисәниң әтрапида аяллар 
ғәмхорлуқ қилишмақта. Жигитбеши йәрдин үнүп 
чиққандәк пәйда болдидә, Надир-қази Обуловтин 
жирақ кәтмиди.

– Велахун, һәрбир һойлиға адәмләрни әвәткин, 
– деди Надир-қази җиддий авазда, – әң һаҗәтлик 
нәрсилирини алсун. Таққа кетимиз.

Жигитбеши Велахун Надир-қазиниң сөзлирини яхши 
аңлимиғандәк болди. Шу арида Надир-қази һәммәнәрсә 
өзи буйруқ қилғандәк орунлинидиғанлиғиға ишәшлик 
еди.

Мәсилә шуниңдики, Велахун Надир-қазиға қандақ 
беқинидиған болса, төвәнки коча жигитбашлириму 
йезиниң чоң жигитбеши Велахунға шундақ беқинатти. 
Нәқ шуниң үчүнму төвәнки жигитбашлири йеқинда 
туруп Надир-қазиниң буйруғини вә Велахунниң 
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«орунлаңлар!» дегән сөзини аңлап, дәрһалла һәртәрәпкә 
жүгришип кәтти:

Адәмләр наһайити чапсан жиғилишти. Улар 
вақитниң қис екәнлигини чүшинәтти. икки йезиниң 
арилиғи үчла чақирим. Шуниң үчүн атлар билән 
ешәкләргә тәңләнгән ғоҗунлар пәқәт озуқ-түлүкләргә 
тошқузулған. Барлиқ малларни вә һәтта тохуларниму 
алдида һайдап меңишти. Йеза ичи вараң-чуруңға то-
луп кәтти...

Лекин мошуниң һәммиси Кичик Ақсуниң адәмлири 
биринчи давандин ашқандин кейинла җим болди. 
Тәҗрибилик йол көрсәткүчисиз, һәтта әгәр қизил 
гвардиячилар кәткәнләрни қоғлап маңмақчи болсиму 
баралмайдиған чатқалға йәткән чағда, Кичик Ақсуниң 
адәмлири шу йәрдә бирнәччә күн болуш қарариға 
кәлди.

Еғир ағриватқан Турсун Мамутовтин башқиси 
йезиниң һәммә аһалиси таққа кетип, бир саатлар-
дин кейин Кичик Ақсуға Мураевниң қизил гвардиячи 
җазалаш отряди кәлди.

Турсун сақаймас ағриқ дәрдидин орнидин турал-
мас дәриҗидә ятатти. Дадисиниң дәрдини сәл болси-
му йениклитиш үчүн униң оғли немиләрни қилмиди 
десиңизчу. Келини болса худди өз қизидәк күтти уни. 
Амма Турсунниң әһвали барғансери начарлашмақта 
еди. Буниңдин он күн илгири кәлгән фельдшер униң 
оғлиға бемар йәнә бирәр айғичә һаят болар, дегән.

Надир-қази Обулов йезиниң барлиқ аһалисиға 
дәрһал таққа кетиш керәк дәп буйруқ бәргәндин кейин 
Турсунниң оғли у буйруқтин ваз кәчти вә дадиси билән 
йезида қалмақ болди. Чүнки дадисиниму таққа әкетиш 
тоғрилиқ гәп болушиму мүмкин әмәс еди. Амма Надир-
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қазини тиңшимасқиму, йезида қелишқиму мүмкин 
әмәс еди. Шуниң үчүн Турсун Мамутов туруватқан 
кочиниң жигитбеши униң оғлини көпчилик билән 
кетишкә көндүрмәк болди. Амма у қәтъий қарши тур-
ди. Шундақ болсиму ата оғлиниң таққа кетишини буй-
риди.

– Мениң күнлирим санақлиқла қалди. Мән нәгә 
кәтмәкчимән? Амма сән мениң сөзүмгә кирмәй, 
көпчилик билән кәтмәйдиған болсаң, у чағда сән мениң 
оғлум әмәссән! – деди барлиқ күчини жиғип. – Униң 
үстигә силәр бирнәччә күндин кейин йенип келисиләр, 
– деди авазини сәл бесип.

Әнди оғлиға дадисиға һаҗәтлик озуқ-түлүкләрни 
қалдуруп, кәйпияти чүшкән һалда көпчиликкә әгишип 
кетиштин башқа һеч илаҗ қалмиған еди...

Қуруқ қалған йезини көргән Мураев һәддидин 
ташқири ғәзәплинип кәтти. У һәрбир һойлиниң 
ақтурушни, һәрбир өйгә, һәрбир бөлмигә киришни 
буйриди. Амма Турсундин башқа йеза аһалисидин 
һечким йоқ еди. Һәдди-һесапсиз ғәзәпләнгән Мураев 
уни өлтүриветишни буйриди. Турсунни тапқан қизил 
гвардиячи униң өйигә йенип келип, чарисиз ятқан бе-
марни соғқанлиқ биләнла етивәтти.

* * *
Хәритидә бәлгүләнгән йоқ қилишқа тегишлик 

йезиларниң ахирқисини көк қериндаш билән сизи-
ветип, Мураев Михаил Таловқа Ғулҗа йолидин хелә 
жирағирақ орунлашқан кичик-кичик уйғур йезилириға 
рейдни давамлаштурушни буйриди.

У Константин Осипов бәргән буйруқниң иккинчи 
пунктиму муваппәқийәтлик орунланди дәп һесаплиди. 
Әнди буйруқниң үчинчи пунктини орунлаш керәк 
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болди. Униң үчүн Яркәнттики Затылниковниң вә 
Мельниковниң отрядлири билән қошулуш керәк бол-
ди.

Йәттису вилайити иҗраий комитети Президиуминиң 
тохтамиға мувапиқ Затылниковқа, Мельниковқа вә 
Мураевқа Ғулҗиға берип Совет Россиясини ети-
рап қилишқа қаритилған музакириләрни жүргүзүш 
тапшурулған еди.

Хәритидики Чоң Ақсуниму, Кичик Ақсуниму чапсан-
чапсан сизаветип, Егор Мураев отрядкә жүрүш тәртиви 
билән Яркәнткә йол тутушни буйриди.

7 -БАП

Һәмра Риза билән Шарапәтни йошуруветип, үч 
күндин кейин мөҗүзиләрдәк аман қалған Шавдун 
Көктөбидә пәйда болди. У қизил гвардиячиларниң Ба-
яндайдики дәһшәтлик җазалашлирини ейтип бәрди.

Һәмра Сидиханниң балиларни елип кетиши тегиш 
екәнлигини биләтти. Бу ишта униңға йүз алтә яшлиқ 
Қурван бовайниң нәвриси Турғунҗан ярдәмләшмәкчи 
болған.

Лекин һазир отрядниң барғансери ичкириләп 
кетиватқанлиғини көргән Һәмра уйғурларни тәқип 
қилиш чегариғичә давамлишиши мүмкин дәп ойлиди. 
У чағда Мураевниң қизил гвардиячилиридин қоғдинип 
қечип жүргән баяндайлиқларға, шундақла башқиму 
нурғунлиған йезиларниң аһалисиға Ғулҗиға кетишкә 
тоғра келиду.

Сидиханни тепиш үчүн Һәмра Яркәнткә беришқа 
бәл бағлиди. Шу арқилиқ, әгәр униңға Қәшқәргә йе-
нип кетишкә тоғра кәлсә, у һәм бала-җақиси биләнла 
кәтмәкчи болди.
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Сидихан Азнәмниң һәдиси болуп, улар бир-биригә 
лекин анчила охшиматти. Әлвәттә, ташқи җәһәттин 
бәзи охшашлиқларму болған, Сидиханниң мүҗәзи 
тамамән башқичә еди. Әгәр Азнәм жугач, көңүлчәк, 
мулайим болса, Сидихан дайим өз дегинидә туратти, 
һечкимгә йол қойматти.

Азнәм әтигән вапат болғанда, униң балилириға көз-
қулақ болуп жүргәнлиги үчүн Һәмра Сидиханға чәксиз 
миннәтдар еди. Балилири – сәккиз яшлиқ Шәдәм вә 
алтә яшлиқ Кәрим кийими пүтүн, қосиғи тоқ...

Шавдунниң һекайисидин үч күн өтүп, Һәмра өзиниң 
қара йорғисини минип, Ғулҗа йоли билән Мураев 
отрядиниң кәйнидин йолға чиқти. Верныйдин чиқип, 
бирнәччә чақирим маңғичә қорқунучниң һеч бәлгүсиму 
билинмиди. Қара йорға бирхил йорғилап кетип барат-
ти. Бу атни Һәмра бәк күтәтти. Униң буниңдин башқа 
һеч мелиму болмиған.

Азнәмниң вапатидин кейин Һәмра калилири-
ни сетивәткән, қойлириниң бир бөлигини Баяндайға 
апиривәткән, йәнә бир бөлигини талланған сулуға 
тегишивәткән еди. Өзиниң ети билән Һәмра өзини 
ишәшлик сезәтти, ат униңға һәм дост, һәм ишәнчә 
болған...

Талгарка өстиңигә йеқинлап кәлгәндә, ат 
хәтәрликниң бәлгүсини көрситишкә башлиди. Һәмра 
чәткә тартмақчи болуведи, алдидиму, кәйнидиму йол-
да һечким көрүнмиди. Шуниң үчүн у чиңдалған Ғулҗа 
йоли билән етини йорутуп жүривәрди.

Өстәңдин өтүп, ат бирдинла чапчип, қулақлирини 
йопуруп, бирнәрсиниң һиддини сәзгәндәк турувалди.

Һәмра чәт-чөрисигә қариди. Мошуниңдин бир 
чақиримчә сол тәрәптә Йеңишәр орунлашқан. Һәйран 
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қалғидәк әһвал, атму шу тәрәпкә қарап-қарап қоятти.
Йезиниң жуқарқи тәрипидә Ғулҗа йолиниң бойиди-

ки қәбирстанлиққа қарап кетип барған адәмләр топини 
көрди Һәмра. Етини тутуптуруп, у буниң һәқиқәтәнла 
матәм мәрасими екәнлигини чүшәнди. Амма униң 
һәйран қалғини, адәмләр топи арисида бирму әркиши 
көрүнмәтти. Мусулманлар җәсәтлирини аяллар дәпин 
қиливататти...

Буниңға қарап турушқа чидами қалмиған Һәмра 
етиға бир қамча басти. У һечқачан етиға қамча салмасқа 
тиришатти, лекин бу қетим һеч амали қалмиған еди. Бу 
йәрдин чапсанарақ кетиш керәк болған.

Һәмра Ташкәнсазғиму, Баяндайғиму кирмиди. илги-
ри, Ғулҗа йоли билән маңғанда, у сөзсиз шу йезиларға 
кирип, туққанлирини, ағинилирини, тонушлирини 
йоқлап қайтатти. Бу қетим болса, йоқлайдиған һечкими 
қалмиған еди...

Ташкәнсаз айлинимисидин өткәндин кейин у етини 
бир яш дәрәққә бағлап қойдидә, бираз һадуқ чиқириш 
үчүн қелин чимәнликкә олтарди. У ғоҗунидин Шарапәт 
йолға дәп селип қойған нан, бир парчә пишқан қой 
гөшини чиқарди. Бираз тамақ йегәндин кейин у йоған 
бир қапақни алдидә, уттур сепидинла соғ әткәнчайни 
ичти.

Дәрәқниң сайисида бираз олтарғандин кейин у 
салқин чүшүши биләнла йолини давам қилди.

Һәмрани Қариторуқ қайғу-һәсрәт билән күтивалди. 
Өйләр очуқтин-очуқ қалған. Пәқәт бәзилиридила 
бәәйни шәпиләрдәк, матәм кийимлирини кийивалған 
аялларла меңишип жүрәтти.

Лаварда һәтта аялларму көрүнмәтти. Йезида 
җанлиқниң һәммисила йоқ қилинған. Һәмра бу йези-
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дин чапсанирақ чиқип кетиш мәхситидә етини деви-
тип қойди. Ат болса, бәәйни өзиму шуни халиғандәк, 
йорутушқа башлиди.

Һәмра Байсейиттин кейинки тағ чоққилириниң 
биридә қонушни ойлиди. Лекин Байсейитта техиму 
дәһшәтлик көрүнүшләргә учришишини чүшинип, у 
пәқәт етинила дәм алғузди.

Ғулҗа йолида Байсейитқичә башқа йеза болмиған. 
Йезилар Қорам яки Челәк охшаш йолдин бирнәччә 
чақирим солға яки оң тәрәпләргә орунлашқан. Қорам 
айланмисиға йәтмәй туруп, Һәмра йәнә етини дәм ал-
дурди. 

Һәмра Байсейитқа киргәндә атниң ялиға 
иңишивелип, чаптуруп өтүп кәтти. Оң тәрәпкиму, сол 
тәрәпкиму қараш мүмкин болмиди. Шундақ болси-
му, Байсейитниң мошу йезида һәрқачан Ғулҗа йоли 
билән маңидиған йолувчилар тохтайдиғанлиғи билән 
нами чиққан еди. Бәлким, шуниң үчүндур, Һәмраға өзи 
ат чаптуруп өтүп кәткән Байсейитта башқа йезиларға 
қариғанда адәмләр нурғундәк көрүнди. Шундиму, 
Һәмра ихтиярсиз етини астилитип, сол тәрәптики 
өйләрниң бириниң йенида латилар билән сол путини 
теңивалған балиға көзи чүшти.

Байсейиттин өтүп, тағда қонуп чиққан Һәмра әтиси 
йолини давамлаштурди. Шуниңдин Яркәнткичә болған 
йолда у вәйран қилинған йезиларға дуч кәлмиди. Ундақ 
йезилар болған. Амма улар Ғулҗа йолиниң уттур өзидә 
әмәс, униңдин хелила чәттә еди.

* * *
Яркәнттә һәқиқий қиямәт болувататти. Ат-

улақларниң, һәрхил һарвуларниң нурғунлуғи шунче-
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ликкин, қачақлар шәһәр аһалисидин бирнәччә һәссә 
нурғун еди. Уларниң қәйәрдә түнәйдиғанлиғи, қәйәрдә, 
немә йәйдиғанлиғи, умумән Яркәнткә биринчи қетим 
кәлгән йеза адәмлириниң қандақ йол тапидиғанлиғи 
тамамән чүшиниксиз еди.

Бирнәччә қетим Яркәнттә болған Һәмра Веливай 
мечитиға киришкә тиришти. У бирәр кишиниң өйидә 
тохташқа мүмкинчилиги болмиған баяндайлиқлар 
мечитқа йеқинарақ бирйәрдә тохташқа тиришиду, дәп 
орунлуқ тәхмин қилди.

Мечитниң ярдими билән шәһәр хәлқи 
тәрипидин жиғилған мәбләғ һесавиға қачақларни 
озуқландуридиғанлиққа ишинишкә болатти. Униңдин 
ташқири, мечитниң һойлисиға аяллар билән 
балиларниң қонуп чиқиш үчүн орунниң бар екәнлигигә 
Һәмра техиму ишинәтти.

Амма бу йәрдә Һәмра бирла нәрсини көздә тут-
миди. Ениғариғи, Веливай мечитиниң йенида 
қалаймиқанчилиқниң техиму нурғун болушидин 
ибарәт еди.

Шундақ болсиму, Һәмра мечитқа йетип барди. 
Һәйран қалдурғини, адәмләр анчә нурғун әмәс еди. 
Сәвәви, өткән кечиси қачақларниң нурғун қисми чегари-
дин өтүп кәткән еди. Веливайниң мечитида қалғанлири 
болса, бүгүн кечидә өтмәкчи еди.

Етини йетиләп мечитни айлинип чиққандин кей-
ин, мечитниң у четидә Һәмра бирнәччә баяндайлиқни 
көрүп қалди. Бир һарвуниң йенида Сидихан туратти. 
Һарвудики жүк-тақа, у-буларниң үстидә Шәдәм билән 
Кәрим ухлавататти.

Һәмра балиларни көрүши биләнла чегаридин 
өтмәскә вә Баяндайға йенип кетишкә қәтъий қарар 
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қилди. Һәмра етиниң тизгинини тутқан һалда балили-
ри тәрәпкә қәдәм ташлиди.

8 -БАП

Ғулҗиға кәтмигән қачақлар өз йезилириға қайтип 
кетишти. Дәсләптә бу Ғулҗа йоли бойичә бирнәччә 
чақиримға созулған наһайити чоң көч болди. Верныйға 
йеқинлашқансери көч азайди. Чүнки бәзидә бәш-
ондин, бәзидә жигирмидин һарву бирдә оңға, бирдә 
солға айлинип кетәтти.

Өзлириниң ана жутлириға йеқинлашқансери 
адәмләр қандақту җиддийләшти. Чүнки улар өзлирини 
немә күтиватқанлиғини ахириғичә чүшәнмәтти. Бир-
лири апәт нәқ әшуларниң йезисини айлинип өтүп 
кәтти, дәп ишинәтти. Башқилири болса, Аллаға ял-
вуруп, һәтта йеза вәйран болсиму, пәқәт өзлириниң 
аилисиниң аман қелишини тиләтти.

Шуниң өзидиму Ғулҗа йоли билән меңишни 
давамлаштурғанлар айлинип кәткәнләр тәрәпкә 
қарашматти. Чүнки улар көп өтмәй өзлириму шундақ 
айлинишни баштин кәчүридиғанлиғини чүшинәтти.

Яркәнттин тартипла Сидихан бир әнсизчиликни 
күтүш билән болди. У өзиниң йезисида немиләрни 
көридиғанлиғини көз алдиға кәлтүрәтти. Бираз вақит 
у өзини хатирҗәм қилип, Баяндай Ғулҗа йолидин 
жирағарақта, еһтимал, қизил гвардиячилар униңға йе-
тип бармиғанду, дәпму ойлиди. 

Андин кейин у әгәр бирәр дәһшәтлик вақиә йүз 
бәргән болса, һеч шүбһисиз, ташкәнсазлиқлар 
баяндайлиқларни әскәртип қойғанду, дәпму ойлиди. 
Ваһаләнки, Ташкәнсаз айланмисиға йеқинлашқансери, 
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Сидиханни шундақ бир тәвриниш өз илкигә алдики, 
у титрәп кетип, пәқәт сәккиз яшлиқ Шәдәмни қаттиқ 
қучағлавалди.

Шәдәм болса, әмәлиятта пүткүл йол бойи 
бирнәрсиләр, кона йотқан вә йеримдин аз угатқан 
қөмүқантин ибарәт бир теңиқниң үстидә қиңғийип 
ятатти. Сидиханниң қоли тегиши биләнла Шәдәм 
чөчүп кетип, чоң аписиниң тизлириға үзлирини йеқип, 
әндикишкә башлиди.

Сидихан алтә яшлиқ Кәримгә қариди. У бол-
са һарвуниң бир булуңиға олтиривелип, кәйнидики 
һарвуни сөрәп келиватқан атқа қарап олтиратти. 
Кәрим җим болувелип, өзиниң балилиқ нәзәри билән 
әшу атниң көзлирини көрүшкә тиришатти. Әттәй 
қилғандәк, ат бешини төвән қиливелип, көзлирини 
миңлиған һарву чаңлири бесип өткән, миңлиған 
тақилар дәссигән йолдин көтәрмәтти. Әйнә шу алтә 
яшлиқ оғлан немә һәққидә ойлиди, һечким билмәтти. 
Лекин униң қаришида қандақту-бир, йешиға тоғра 
кәлмисима, мундақ яштики балида болушиму мүмкин 
әмәс немиду-бир нәрсә бар еди.

Һарву Ғулҗа йолидин Ташкәнсаз тәрәпкә айланған 
чағда, һарвуда олтарғанлар мошу кәмгичә анчила гәп-
сөз қилмиған болса, әнди техиму җим болушти.

Сидихан вә балилардин башқа һарвуда йәнә төрт 
адәм бар еди. Улар – икки аял хошна Ташкәнсаздин вә 
Таштиқаридин бир аял балиси билән еди. Һәмра болса, 
шу өзиниң йорғиси билән яндаш кетип баратти.

Ташкәнсазғичә болған икки чақирим йол уларға йүз 
чақиримдәк билинип кәтти. Һарвуға қошулған атму 
узун машақәтлик йолниң тамамлиниватқанлиғини 
сәзгәндәк, бирнәччә метрчә чапсан-чапсан маңғандәк 
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қилип, андин путлирини аранла йөткәйдиған һалға 
чүшүп қалатти.

Йеза йоли бойида өсүватқан һәрхил дәрәқләр 
Һәмраға шундақ йеқин, тонуштәк көрүнүп кәттидә, 
у Көктөбидики өзиниң беғини әслиди. Андин 
мәйүслинип, көзлирини дәрәқләрдин чәткә алдидә, өз 
һалини һечкимгә билиндүрмәс үчүн һарвукәш балиға 
қарап:

– Бизму Ташкәнсазда қалимиз, шуниң үчүн Баяндайға 
беришниң һаҗити йоқ, – деди. 

Һарвукәш болса, унчуқмастинла бешини еғитип 
қойдидә, бәш минутларчә өткәндин кейин, һечкимгә 
қаримайла:

– Мечитниң қешида тохтаймиз, – дәп қойди.
Онбәш минутлардин кейин мечитму көрүнди. 

У Ташкәнсазниң пәхри еди. Һәмраму пятидесят-
ник Абдурешитниң дадиси мәрһум Абдурахманниң 
мошу мечитни ясашта қанчелик әмгәк қилғанлиғини 
наһайити яхши биләтти.

Һәмра қери Абдурахманни техи Азнәмгә қуда 
чүшкән чағлардин тартипла биләтти. Абдурахман 
Ташкәнсазда, Азнәмниң аилиси Баяндайда туриватқан 
болсиму, Абдурахман хошна йезида болуватқан һәммә 
йеңилиқлардин хәвәрдар болуп туратти.

Һәмрани дәсләпки қетим көргәндила у җиддий 
һалда:

– Сени Қәшқәрдики Юнусниң балиси дейишидиғу. 
Шундақму? – дәп сориди.

Һәмра иҗабий җавап бәргәндин кейин, қери Абду-
рахман рази болғандәк:

– Мән сениң дадаңни биләттим, балам. Әгәр шундақ 
болсаң, бизниң Азнәм яхши аилигә чүшидиған бопту. 
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Алла уни бәхитлик қилғай! – дәп қойди.
Мана һазир, Ташкәнсаздики мечитқа йеқин 

кәлгәндә, Һәмра әшу әҗайип бовайни хатирилиди 
вә униң узун жиллар илгири вапат болуп кәткинини, 
амма униң тәшәббуси вә беваситә қатнишиши билән 
селинған мечит Ташкәнсазниң оттурисида бой тали-
шип турғанлиғини ойлиди.

Чүшлүк намаз вақти болсиму, талада һечким йоқ 
еди. Мәзинниң авазиму аңланмайду.

Һарву сәл нери берип тохтиди. Һарвукәш бала сол 
тизгинини өзигә сәл тартиведи, ат уни чүшәнгәндәк, 
солға айландидә, Таштиқариға апиридиған йолға тох-
тиди.

Һәмра алдираш етини бир дәрәққә бағлап қойдидә, 
техичила бир нухтиға қарап олтарған Кәримни 
һарвудин көтиривалди.

Сидихан билән Шәдәм вә башқиму сәпәрдашлар 
һарвудики нәрсилирини елишип, алдиришип  
жүргәндиму, Кәрим һарву кәткичә һечсөз қилмиди.

Ат болса, еһтимал, һарвуниң хелила йеникли-
шип қалғанлиғини сәзгәндәк, һарвукәшниң қамча 
басқиниға наразилиқ сүпитидә бир пушқирип қойдидә, 
Таштиқара тәрәпкә чапсан меңип кәтти.

Шу арида аяллар тарқишип кәттидә, Һәмра Сидихан 
билән балиларни олтарғузуп қоюп, өзи мечитқа кәтти.

Әтрапта һечким көрүнмисиму, мечитниң ишиги 
очуқ еди.

Һәмра мечитниң ичигә кирди, лекин намаз оқуш 
залиға өтмиди. Чүнки у техи таһарәт алмиған еди. 
Униңдин ташқири Һәмра өтүктә еди. У адәттики 
намазға кәлгәнләр аяқкийимлирини йешип қойидиған 
йәрдә турупла, мечитниң ичигә көз ташлиди.
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Мечитниң ичидиму һечким йоқ еди. Һәрһалда 
Һәмра һечкимни көрәлмиди. У әнди айлинип кәтмәкчи 
болуведи, күтмигән йәрдин мечитниң намаз оқуйдиған 
залиниң ичкәрки булуңидин қандақту-бир мүкчәйгән 
қияпәтни көрүп қалди. Һәмра диққәт билән қарап, униң  
аял екәнлигини билди. У аялму, әтималим, ишикниң 
ғичилдап ечилишини сәзгән болса керәк, орнидин ту-
руп, Һәмраға қарап маңди. У аял бираз йеқинлашқанда, 
униң сол қоли билән кийивалған пәртуғини тутуве-
лип, оң қоли билән қандақту-бир ғәлитә һәрикәтләрни 
қиливатқинини көрди Һәмра.

Ахири Һәмра уни тониди. У пятидесятник 
Абдурешитниң аяли, гөзәл Гүлрозәм еди. У Һәмраға 
йеқин келип, уни тонумастинла, қаяқиду, жирақ-
биряқларға қариғандәк қилип пичирлиди:

– Абдурешит мәшәдә. Мана униң устиханлири. Һазир 
мән уларни жиғиштуримән. Абдурешит мәшәдә...

Әшу сөзләрни ейтқач, Гүлрозәм бәәйни оң қоли 
билән өзиниң ериниң көрүнмәс устиханлирини жиғип, 
партуғиға селиватқандәк, һелиқи ғәлитә һәрикитини 
давамлаштурди...

9 -БАП

1918-жили июнь ейиниң башлирида Ғулҗа шәһири 
бузулған чүмүлә угисини әслитәтти. Уйғур қачақлири, 
казак-оруслар – айрилишта еди.

У адәмләрниң бир қисминиң, қандақла болми-
сун, йенип берип, қизил гвардиячиләрни та Верный 
шәһиригичә қоғлап чиқирип, Яркәнтни қайтурувелиш 
хаһиши техи түгимигән еди.

Башқилири болса, вәзийәтни хелә реал баһалап, или 
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өлкисидә мәстәһкәмлиниш үчүн һәммә имканийәтни 
пайдиланди. Һәрһалда, қайтип келиш идеясини 
хатирҗәм вақитларға қалдурди.

Һәрһалда, Җамалдин Бушриевниң кәйпияти яхши 
еди. Ениғариғи, униң кәйпияти ахирқи күнлири яхши 
болуп қалди. Шуңғичә у, Верный сепилиға қилинған 
муваппәқийәтсиз һуҗумидин кейин роһий кесәлликтә 
еди.

Шу чағда чегариғичә чекингән Җамалдин чегаридин 
өтәлмәйдиғанлиғиға ишәшлик еди. У һуҗумдин кей-
ин аман қалған жутдашлириға йол бойидики уйғур 
йезилириниң йәрлик аһалиси қәбилидашлириға 
ярдәмлишиду, уларниң отрядиға қошулиду яки, әң 
болмиғанда, уларни озуқ-түлүк вә атлири үчүн йәм-
чөп билән тәминләйду, дәп ишәндүрди. Қисмән униң 
ишәнчисиму әмәлгә ашқан. Амма пәқәт қисмәнла...

Һәқиқәттиму уларни озуқландурди, бәзидә һәтта 
уларниң атлириниму алмаштуруп, өзлиригә әвуларниң 
қийналған атлирини қалдурди.

Лекин йәрлик аһали отрядқа йезилишқа алдири-
миди. Отряд өтүп кәткәндин кейин, кона-яғанлирини 
жиғиштуруп, Ғулҗа йоли билән Ғулҗа тәрәпкә қарап 
меңишти...

Мана һазир Җамалдин Бушриев кәйпиятиниң яхши 
болушиниң йәнә бир сәвәви, қолиға кәтмәндин башқа 
һечнәрсә тутмиған әйнә шу аддий деханлар мошу 
йәрдә – Ғулҗида барғансери Йәттисуға, өзлириниң 
маканлириға йенип кетишниң һаҗәтлиги тоғрилиқ 
қаттиқ ейтишмақта еди. Уни шуларниң өзлириниң 
қайтип кетишкә қарар қилғанлиғи хошал қилатти.

Сөзсизки, мундақла кетиш хамхияли һечкимдиму 
болмиған. Турупла жүк-тақини жиғиштуруп, уларни 
һарвуларға бесип, йолға чиқиш һәқиқий хамхиялғу. 
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Шуниң үчүн буни һәммиси чүшинәтти. Қайтип ке-
лиш үчүн чегариға яндаш аһалилиқ пунктлардин 
қизил гвардиячиларни қоғлап чиқириш керәклигини 
һәммиси чүшинәтти. Униң үчүн болса, аз-тола бол-
симу, җәңгә қабилийәтлик һәрбий бирлик қуруш 
һаҗәт. Мошуларни адәмләрниң өзлириниң етирап 
қилишиниң өзи Җамалдин Бушриев хошаллиғиниң 
йәнә бир сәвәви болди.

Униң жуқури кәйпиятта болушиниң йәнә бир сәвәви, 
или өлкисидә һеликәм моҗут болуватқан сабиқ пади-
ша дипломатиясиниң тәсири болди. Ғулҗидики па-
диша консули Владимир Люба қачақлардин тәркип 
тапқан отрядларға мүмкинқәдәр малийә вә амуниция-
лар билән ярдәмләшти.

Җамалдин Бушриев Ғулҗидики падиша 
әлчиханисиниң бенасида йеқинда Владимир Любаниң 
қобул қилишида болған параңларни есиға алди. Шу 
чағда консул қатнишиватқанларниң һәммисиниң еси-
да қалғидәк қилип, йетәрлик дәриҗидә ишәшлик вә 
чүшинишлик қилип қаттиқ ейтқан еди.

– Җанаплар, – деди у қандақту залға жуқуридин 
қариғандәк қилип, – мән силәргә шуни хәвәрләшкә 
һоқуқлуқмәнки, биз Россия һөкүмитиниң Омскиди-
ки  Ташқи ишлар министрлиги яхши алақидимиз вә 
қиливатқан ишимизни толуқ қувәтләватқанлиғиға еги-
миз вә ишлиримизни толуқ қоллап-қувәтләшкә егимиз. 
Силәргә мәлум болидуки, җанаплар, Россия дөлитиниң 
Алий дәриҗилик һакими, адмирал Александр Василь-
вич Колчак бизгә хелә дәриҗидә ярдәм беришни буй-
риди. Һазирға қисмән болсиму малийәвий вә маддий 
ярдәмләр келип чүшти.

Қатнишиватқан Ақ эмиграция рәһбәрлириниң ари-
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сида қанаәтләнгән пичирлашлар аңланди. Владимир 
Люба сөзини давамлаштурди:

– Қачақлар тәркивидин ибарәт җәңгивар отрядлар-
ни қурушни чапсанлитиш һаҗәт дәп һесаплаймән. 
Вақитни қолдин бәрмәс муһим. Биз Йәттису тәрәптин 
Омск һөкүмитини артқа сәптин тәминлишимиз керәк, 
җанаплар.

Бу сөзләр Җамалдин Бушриевниң хатирисигә миқтәк 
орунлашқан. Мана шуниң үчүнму әң болмиғанда 
һазирқи пәйттә қизил гвардиячиларни Яркәнттин 
қоғлап чиқирип, һәрбий дадиллиқни көрситиш үчүн 
қисимларни тәшкил қилишниң һәммә чарилирини 
көрди.

Күн арилапла Җамалдин Бушриев Ғулҗиниң квар-
таллирини арилайдиған болди. У “Дөңмәллидиму”, 
тақичилар кварталлисидиму болди. “Бәйтулла” 
мечитиниң адәмлирини үч күн тәшвиқ қилди. 
Шәһәрниң сиртиғиму, шәһәр четидики кәнтләр билән 
йезиларғиму барди. Униң йенида дайим Азат биллә 
болди.

Җамалдин Бушриевниң идеясини Азат худди 
өзиниң шәхсий идеясидәк қобул қилди. Униң үчүн 
қизил гвардиячилар гумран қилғучилардин башқа 
һечким әмәстәк болди. Улар адәмләрниң үгинип алған 
адәттики түзүмини тар-мар қилди, улар миллий урпи-
адәтләрни вәйран қиливәтти. Улар адәмләр тәғдирини 
хану-вәйран қилди. Мана шуниң үчүнму Азат қизил 
гвардиячилар билән күришишни ахириға йәткүзүшкә 
қәтъий бәл бағлиди. У большевикларниң аз вақитқила 
кәлгинигә ишәшлик болған.

Шундақ, уларғу техи кәлмиди. Чүнки техи күрәш 
шиддәтлик, мурассәсиз күрәш жүривататти. У күрәштә 
кимниң ғалип чиқидиғиниму намәлум еди.
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Нәқ мана шуниң үчүнму Яркәнткә жүрүш қилишқа 
тегиш отрядниң тәркивигә биринчиләрдин болуп ки-
ришни қарар қилди.

Җамалдин Бушриев Азатниң бу қарарини қоллап-
қувәтлиди. Шуниң алдида ахшими улар или дәриясиға 
барди. Күн олтириш мәзгили еди, амма кәчки шәпәқләр 
техи йоқалмиған еди. Атларниң дәрия сүйини қандақ 
ичиватқиниға қарап қоюп, Җамалдин мундақ деди:

– илгири илиниң мән үчүн  немә екәнлигини 
ениқ етирап қилмиған едим. Әнди мошу йәрдә – 
Ғулҗида униң Ана-йәр билән болған алақә екәнлигини 
чүшәндим. Мошу су үчүн, униң яқилири үчүн биз 
һәрқандақ қурванлиққа тәйяр болушимиз керәк...

Мошу сөзләрдин кейин Азат һәтта титрәп кәтти. У 
Қәшқәрдә болған чағда Таримни көрүп, өзиниңму бе-
шида шундақ ойлар  пәйда болғанлиғини есиға алди.

Азат у дәрияни һаятида биринчи қетим көргән еди, 
лекин дәрияниң улуғвар еқимидин көз алмай туруп, бу 
уйғур мүҗәзиниң, уйғур қениниң, уйғур җениниң түп 
асаси һәм маһийити екәнлигини у пүткүл җан-тени 
билән сәзди. Азат өзини чулғавалған бу сезимларни 
чүшәндүрәлмәтти. Лекин у әшу дәрия өзиниң еқимини 
давамлаштуруш үчүн һаятини қурван қилишқа тәйяр 
екәнлигини биләтти...

1918-жили 3-июнь күни кечиси, қурулуп тәйяр болған 
отряд Яркәнткә атлинишқа буйруқ алған чағда, Азат 
Рисаләт билән хошлишиветип, униңға төвәндикичә пи-
чирлиди:

– Пүткүл дунияда сениңдин яхши һечкимимму йоқ. 
иккимизниң учрашқинимиз үчүн Аллаға шүкри!

Азат илгәркидәкла юмшақ болған, амма йеңи һаят 
пәйда болған Рисаләтниң қосиғини силап қойди... 
Аялиниң қосиғини тутуптуруп у йәнә пичирлиди:
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– Аллаға шүкри, бизниң балимиз болидикән. Демәк, 
бизниң әвладимиз үзүлмәйдекән.

Мошу сөзләрдин кейин Рисаләтниң мәңизлиридин 
тамча-тамча яшлар еқишқа башлиди. Рисаләт у яш-
ларни етишқиму тиришмиди, пәқәт қандақту-бир зор 
күчи билән азатқа чаплишивалди...

Новәттики кечиси отряд чегаридин өтти. Азат 
мингән ат йорутуп келиветип, наван-наванда беши-
ни силкип қоюп, хартилдиған аваз чиқиридиған бол-
ди. Бу кишнәшму әмәс, боғулушму әмәс еди. Бу бир 
хәтәрликниң бәлгүсидәк еди.

Көп кечикмәйла, уттур йеза йоллири билән бирнәччә 
чақирим өтүп, отряд Қорғасқа йәтти.

Уттурла қизил гвардиячилар нарядигә һуҗум 
қилип, чапсанла уларни йоқ қиливәттидә, казак офи-
цери Бекимовниң команданлиғида рота Қорғасқа бе-
сип кирди.

Поплавский вә уйғур рәһбәрлириниң бири Юну-
сов команданлиқ қилған отрядниң асасий күчи түн 
қараңғусини йепинип, Яркәнткә бесип кирди. Һуҗум 
қилғучиларниң алдинқи сепидә Азатму бар еди.

Қизил гвардиячилар җиддий қаршилиқ уюштурал-
миди. Оқ етип жүрүп, улар чекинди вә, ахирида, ке-
чилик җәңниң нәтиҗисидә Яркәнтни ташлап кетишкә 
мәҗбур болди.

10 -БАП

Яркәнтни бесивелиш тоғрилиқ хәвәр рәһбәрликни 
тәшвишләндүрди. Верныйда болса чапсанлиқта 
вилайәтлик иҗраий комитети Президиуминиң 
кеңәшмиси чақирилди. Президиум әзалири жиғилғичә, 
Павел Виноградов яңақ дәриғидин ясалған йоған үстәл 
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четидә олтирип, немиду-бирнәрсиләрни диққәт билән 
язмақта...

Буниңдин икки күн илгири нәқ әйнә шу йәрдә олти-
ривелип, ахирқи айдики вақиәләр тоғрилиқ ойлимақта 
еди.

Униң ойидин Мураевниң отрядини чақиривелип, у 
тоғра қилдиму, дегән пикир өзигә һеч арам бәрмәтти. 
Йәни, Павел Виноградов һәтта бирдин-бир мүмкин 
болғанниң өзидиму, қарарниң өзи тоғра екәнлигини 
чүшинәтти. Әксинчә болғанда, һакимийәтни йоқитиш 
толуқ мүмкин еди.

Виноградовқа вилайәтлик қураллиқ күчләрниң ко-
мандани Лука Емелев доклад қилғандәк, Мураевниң 
иш-һәрикити адәттин ташқири шәпқәтсиз болған.

Мураев өзиниң әйнә шундақ шәпқәтсизлик билән 
қилған иш-һәрикити нәтиҗисидә партияниң аброй-
ини чүшәргәнлигини Виноградов чүшинәтти. “Пар-
тия” дегән сөз тоғрилиқ ойлап қелип, Виноградов 
бирдәмдила Мураевниң РКП (б) әзаси әмәслигини 
есиға алди. Виноградов йәнила Мураевниң эсер, 
йәни социалист-инқилапчилар партиясиниң әзаси 
екәнлигини есиға алди. Бу партияниң рәһбәрлири бол-
са бирнәччә қетим большевиклар жүргүзиватқан йол 
билән келишәлмәйдиғанлиғини билдүргән...

Бу тоғрилиқ Виноградов буниңдин икки күн ил-
гири ойлиған. Амма бүгүнки жиғилишниң күн 
тәртивидә турған чегара бузуш вә Яркәнтни бесивелиш 
әһваллирини Виноградов қисмән болсиму Мураевниң 
һәрикити билән бағлаштурди.

Йәттисуниң наһайити нурғун аһалисиниң көчүп 
кетиши әксил инқилапчи күчләргә оң ямпаштин 
кәлди. Виноградов Ғулҗида топланған бу күчләрни 
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казак-оруслар атамани ионовниң рәһбәрлигидә 
кәлгүсидә Мураевтин қачқан уйғурлар билән биллә 
өзлириниң мәхсәтлири үчүн пайдилиниши мүмкин 
дәп һесаплиған.

Вақитниң кечилигигә қаримай, вилайәтлик иҗраий 
комитет Президиуми башланди. Йүз бәргән наһайити 
хәтәрлик вәзийәткә бағлиқ мәсилини дәрһал қараш 
һаҗәт болған.

Рәислик қилғучи Павел Виноградов асасий диққәтни 
мүмкинқәдәр казак-орусларни қоғлап чиқип, әһвални 
орниға кәлтүрүшкә қаратти.

– Бесип киришни йоқ қилиш үчүн хелә нурғун 
күч әвәтиш керәк, – деди у адәттики һәрикәтлири – 
қоли билән төвән чүшкән чачлирини түзәп. – Казак-
орусларниң шәһәрдә мустәһкәмлинивелишиға йол 
қоймас керәк. Әксинчә болғанда улар әшу вақитлиқ 
утуқлиридин илһамлинип, йеңи күчләрни киргүзүш 
арқилиқ фронт қурушқа тиришиду.

Абдулла Розибақиев орнидин турдидә, үстәлни нери 
иштирип қоюп, қәтъий авазда мундақ деди:

– Һәқиқәттиму, плацдармни кәңәйтидиған бол-
са, әксил инқилапчи күчләр йеңи палакәт вә йәрлик 
аһалиға йеңи апәтләрни әкилиду. Йәрлик аһали бол-
са, асасән уйғурлар. Улар униңсизма һәдди-һесапсиз 
еғирчилиқларни баштин кәчүрди.

– Мән бандиларни йоқ қилишқа Николай 
Затылниковниң отрядини әвәтишни тәклип қилимән. 
Униң үстигә Затылниковниң бөлүнмиси бәйнәлмиләл. 
Униң йерими дегидәк уйғурлар билән қазақлардин 
ибарәт, – дәп уттур алдиға қарап олтирипла тәклип 
қилди пәс авазда Рудольф Маречек.

– Болидиған гәп, – деди Виноградов. – Ваһаләнки, 
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мән, йолдашлар, Президиумниң бүгүнки мәҗлистә 
чегарини бузуп кирип, Яркәнтни бесивелишқила 
қариғанда мәсилини кәң йосунда қариғанни тоғра 
көримән. Вилайәтниң башқиму уездлириға болған 
назарәтни күчәйтиш һаҗәт. Йолдаш Розибақиев 
Яркәнт уезидики йәрлик уйғур аһалисини һимайә 
қилишниң муһимлиғи тоғрилиқ тоғра гәп қилди. 
Лекин Йәттису вилайити у пәқәт Яркәнт уездила 
әмәс. Шуниң үчүн әксил инқилапқа қарши һәрикәт 
қилғанда пүткүл вилайәтни көздә тутушни силәрдин 
илтимас қилған болар едим. Лепси, Қапал уездли-
риму уларға дүшмән күчлириниң тәсир қилишлири 
җәһәттин хәтәрлик әһвалда. Мәлуматларға қариғанда, 
казак-оруслар қисимлири чоң территориядики қазақ 
авуллирини хану-вәйран қилмақта. Лепси уезида теч 
аһалини өлтириш әһваллири көпийиветипту. Биз бу 
уездларниң асасий аһалиси пүткүл вилайәт аһалиси 
охшашла қазақлардин болуп, улар падиша мобилиза-
цияси вақтида һәдди-һесапсиз азап-оқубәтләрни баш-
тин өткүзгәнлигини унтимишимиз керәк. Миңлиған 
қазақ аилиси муқәррәр өлүмдин сақланмақ болуп 
қечишқа мәҗбур болғанлиғини биз унталмаймиз. 
Уларниң бир қисми қайтип кәлди, амма нурғунлири 
техичә или өлкисидә қеливатиду. Прежевальск уезиди-
ки шараитму дегәндәк әмәс. Йәрлик қирғизлар әксил 
инқилапчи күчләр тәрипидин қисимға учримақта.

Виноградов җим болди. Президиум әзалири өз ара 
пичирлишип сөзләшти. Йүз бериватқан әһвалниң 
һәммә мурәккәплигини улар чүшәнмиди дәшкә 
болмайду. Ваһаләнки, Виноградовниң сөзлири өз 
алаһидилиги бар конкрет уездларда вәзийәтни тәһлил 
қилишқа алаһидә диққәт бөлүшкә мәҗбур қилди.

Бәзи паракәндиликләрдин кейин Һәрбий-инқилавий 
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комитетниң у қурулған күндин тартип әзаси болған 
Сергей Журавлев сөз сориди.

– Силәр билисиләрки, йолдашлар, мән казак-
орусларниң йеқинда бастурулған исияни вақтида 
партия дружинисини башқурған едим, – деди у яңақ 
дәриғидин ясалған йоған үстәлниң бир чекитигә 
қадилип қарап туруп. 

– Шундақ қилип, бизниң тәрғибат-тәшвиқат ишли-
рини өз дәриҗисидә жүргүзмәйватқинимизға мениң 
көзүм йәтти. Биз аһалиға инқилапниң вәзипилири 
билән мәхсәтлирини техиму яхши чүшәндүришимиз 
керәк.

Рудольф Маречек орнидин турмайла етираз 
билдүрди.

– Сиз, йолдаш Журавлев, уйғур аһалисиниң бир 
қисми қоллап-қувәтлигән казак-орусларниң апрель-
май айлиридики исияни бастурулғанлиғини ишәшлик 
ейталамсиз?

Журавлев һеч һодуқмастинла, йәнила шу йоған 
үстәлдики нухтидин көз алмай туруп:

– Шундақ дәп ойлаймән, йолдаш Маречек. Ваһаләнки, 
тәрғибат-тәшвиқат ишлирини күчәйтмәй туруп, 
мундақла тәнқидий әмәс, һәтта хәтәрлик вәзийәтләрму 
тәкрарлиниши мүмкин, – дәп җавап бәрди.

Журавлев олтирипму һелиқи үстәлдики шу нухтиға 
қарашни давам қиливәрди.

Президиум әзалири бирнәччә дәқиқә җим болуш-
ти. Андин кейин рәислик қилғучи Павел Виноградов 
сөзини давам қилди:

– Сергей Макарович тола җәһәттин һәқ. Тәшвиқат иш-
лирини күчәйтиш һаҗәт. Шуниңға бағлиқ йолдаш Ма-
речек Рудольф Павловични Прежевальск уездиға вәкил 
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қилип әвәтиш тәкливи бар. Униңдин ташқири, йол-
даш Абдулла Әхмәт оғли Розибақиевни или өлкисигә, 
җүмлидин Ғулҗа шәһиригә мошу жили май ейида че-
гаридин өтүп кәткән уйғурлар арисида чүшәндүрүш 
ишлирини жүргүзүш үчүн әвәтиш тәкливи бар.

Виноградов Розибақиевқа диққәт билән қариди.
– Сизгә, Абдулла Әхмәт оғли, уларниң ана жутиға 

қайтип келишигә көзини йәткүзүш тапшурилиду. 
Сәясий җәһәттин пәвқуладдә әһвал муһим.

Виноградов теч болуп қалди, амма Президиум 
әзалири униң техиму муһим бирнәрсиләрни ейтмақчи 
екәнлигини чүшәнди. Һәқиқәттиму, Павел Михайло-
вич қатнишиватқанларға қарап қоюп қаттиқ авазда:

– Совет һакимийитигә қорқунучлуқ вәзийәтниң 
туғулишиға бағлиқ 1918-жилниң 17-июнидин тар-
тип Йәттису вилайитини һәрбий һаләттә дәп елан 
қилишни тәклип қилимән, – деди.

Вилайәтлик иҗраий комитети Президиуминиң 
әзалири бир-бирдин қол көтиришкә башлиди, шу 
арқилиқ ейтилған тәклип бойичә қарар қобул қилинди.

11 -БАП

Николай Затылниковниң отряди һәқиқәттиму 
Йәттису қизил гвардиячилар отрядлириниң арисида 
әң җәңгивар отрядләрниң бири болған. Униң шөһрити 
шуниңдин ибарәтки, у һәрбир җәңдә тактикини 
оңушлуқ пайдилинип, шиддәтлик күрәш қилған.

Николай Затылниковниң өзи болса адәттин ташқири 
җүръәтлик көрсәткән, пат-патла пәқәт өзиниңла 
һаятини әмәс, өзиниң җәңчилириниң һаятиниму 
тавакәлчиликкә салған. Лекин униң әйнә шу ойли-
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май иш тутуш билән чегаридаш болған қәһриманлиғи 
бәзидә һәтта сан җәһәттин ешип чүшидиған дүшмән 
билән болған җәңләрдә ғалибийәтләрни тәминлигән.

Әркин Затылниковниң отрядиға у техи йеңидин 
қуруливатқандила кириш хаһишини изһар қилған. 
1918-жилниң башлирида отряд Қапал районида, Ақсу 
вә Қаратал арилиғида еғир җәңләрни жүргүзгән.

Бир нәччә күнла илгири отряд жүрүш тәртиви билән 
Верныйға кәлди. Мана әнди болса кечиктүрмәйла йеңи 
көрсәтмә берилди – Яркәнткә айлинип, Ғулҗа тәрәптин 
бесип киргән Поплавский билән Юнусовниң бандиси-
ни қоғлап чиқирип, йоқ қилиш керәк.

Затылниковниң отряди тағлардин кечилири өтүп, 
күндүзлири сөзсиз дәм елишқа тохтатти. Отряд 
командириға җәңгә қизғинлиқ билән киришмәк болған 
қизил гвардиячиларниң қизғинлиғини чәкләшкиму 
тоғра келәтти. Отрядниң асасий қисми Кеңәш 
һакимийитиниң идеялиридин алий адаләтликни 
көргән илгәрки йәрсиз деханлардин ибарәт еди. Улар 
казак-оруслар отрядлири қанчилик чапсан тар-мар 
қилинидиған болса, өзлири инқилап җәңчилири, шун-
челик чапсан йәр алидиғиниға ишәшлик еди.

1918-жили 13-июнь кечиси Николай Затылниковниң 
отряди Яркәнтниң четигә йетип кәлди. Өсәктин өтүп, 
отряд алдириди вә дәрияниң яқисиға тохтиди.

июнь ейиниң җим-җит түни. Җәңчиләр техи егәр-
тоқумлирини чүшәклик атлиридики әсвап-үскүн, 
қурал-ярақ вә башқа нәрсилирини тәкшүрәп, өзлири 
атлириниң йенидила жүрәтти.

Һәммисиниң ойи – алдики җәң тоғрисида. Уларниң 
кәйпияти үстүн болғини билән, һәрбири мүмкин бо-
луши еһтимал өлүмниму ойлатти. Тәбиийки, һәммиси 
тирик қелишқа ишинәтти. Амма һәммиси Яркәнтни 
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қоғдаватқан гарнизонни бузуп киргән, мана һазир, 
он күн давамида шәһәрни егиләп, толуқ җәңгивар 
қисимниң өзлиригә қарши туридиғанлиғиниму 
чүшинәтти.

* * *
Қизил гвардиячилар атлирини суғиришти, егәр-

тоқумлирини түзәшти. Бу вақитта болса Николай 
Затылников рота командирлири билән кеңәшмә 
өткүзивататти.

Һәрбир рота алдиға пүткүл операцияниң 
муваппәқийәтлик һәл қилиниши беваситә бағлиқ 
болидиған айрим вәзипә қоюлди.

Әркин бәкитилгән взвод оң тәрәптики Веливай ме-
читини қалдуруп, базар йөнилишигә һуҗум қилиши 
керәк. Әркин бу әтрапни нисбәтән яхши биләтти. Чүнки 
у техи кичик чеғида Яркәнткә дадиси билән бирнәччә 
қетим кәлгән. Веливай мечитида болса у дәсләпки қетим 
оникки йешида болған. У чағларда Әркин дадисиниң 
һәдисиниң өйигә меһман сүпитидә кәлгән еди. У яқ 
болса шу чағларда турмушқа чиқип, Яркәнттә туратти.

Шуниңдин кейин Әркин бу шәһәргә бирнәччә қетим 
кәлгән. Шәһәр болса атақлиқ Веливай мечитидин башқа 
кәң кочилири билән пүткүл округта атақлиқ еди.

Бир қетим Әркин Яркәнткә өзиниң ағиниси Азат 
билән кәлгән еди. Улар пүткүл күн давамида ойни-
шип жүрүп, андин шәһәргә қайтқан. Әтималим, 
һарғанму болуши мүмкин, улар Өсәктин қайтқанда 
җим меңишти. Андин Азат бирдинла:

– Саңа Яркәнт яқамду? – сориди Әркиндин.
– Билмәймән. Адәттики шәһәр. Немә болди?
– Маңа Яркәнт барғансери йеқиватиду. Әгәр мән 

қачанду-бир чағларда Чоң Ақсудин кәткидәк болсам, 
сөзсиз мошу йәргә келип орунлишимән.
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– У немә дегиниң? – сориди ағнисигә қарап Әркин.
– Билмәймән, маңа Яркәнт яқидуғу.
– Ундақла әмәсту? Буниңда бир гәп бардәк – дәп 

Әркин ағинисигә қарап һеҗийип қойди. – Бирәр қиз 
саңа көз қисип қойдиму, йә? Ким у? Ейтқина!

– Ундақ әмәс, адәмлири шундақ очуқ чирай, аддий, 
меһриван.

– Билмидим, кимгә меһриван, кимләргә ундақ 
әмәс. Мәсилән, мени түнүгүн чоң апамниң хошниси 
өлтүривәткили азла қалди!

– Тоғра қипту, униң өрүгини оғрилимас керәк еди.
– Оғрилимақ әмәс едим, Азат. Өрүкләр чоң 

апамларниң һойлисиға есилипла турса ким әйиплик?
– Мән өрүкләрниң шахлири есилип турғинини 

байқимидим. Әлвәттә, өрүк шахлирини төвән тартми-
са!...

Әркин илгәрки вақитларни, йәни улар кичик 
чағлирини әсләп, барғансери Азат билән шалаң 
арилишидиғанлиғини, у һәқтә аз ойлайдиғанлиғини 
хатирисигә алди. Әсли уларниң достлуғи узун жил, 
әмәлиятта кичигидин башланған. Амма у достлуқ 
кәскин, йәни Әркин падиша мобилизациясигә кетиши 
биләнла тохтиған.

Әркин Азатниң әшу падиша мобилизацияси-
дин һәрхил йоллар билән баш тартип жүргәнлигини 
биләтти. Униң Чариндиму яки Қорамдиму йошурунуп 
жүргининиму биләтти.

Әркин Азатниң Ғулҗиға қачқанлиғи, Қәшқәрдә 
болғанлиғи тоғрилиқ һечнәрсә билмәтти.

Вә, әлвәттә, һазирму униң ағиниси өзидин бирнәччә 
чақиримла жирақта – Яркәнттә, амма оғрилар угисида 
екәнлигини көз алдиғиму кәлтүрәлмәтти.
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12 -БАП

Атлиқ қизил гвардиячилар отрядиниң илидин 
өткәнлигини вә Яркәнткә қарап кетип барғанлиғини 
разведка хәвәр қилди.

Поплавский билән Юнусов дәрһал пәвқуладдә 
қоғдиниш шараитиға өтүш тоғрилиқ буйруқ бәрди. 
Асасий позицияләр пулеметлар билән күчләндүрүлди, 
казак разъезлири шәһәргә апиридиған асасий йолларға 
қошулди.

4-июньда Яркәнтни алғандин кейин, шәһәрдики 
вәзийәт нисбәтән хатирҗәм болған. Қизил гвардиячи-
лар чекинди, йәрлик аһали болса казак-орусларниң от-
рядини хелә достанә шәкилдә қобул қилишти.

Буниңға наһайити чоң тәсир қилған Мураев 
отрядиниң қирғинчилиғи болди. Қарасу, Қорам, Ма-
ливай, Ақсу-Чарин болуслуқлиридин миңлиған 
қачақлар Ғулҗиға йетивелиш койида Яркәнттә тохти-
ди. Нурғунлириниң бу йәрдә туққанлириму болған. 
Улар Мураевниң отряди тоғрилиқ хелә аңлап, вә Яркәнт 
һәм Ақкәнт болуслуқлиридиму шундақла һайванларчә 
әшшәдийликләрниң тәкрарлинишидин хәтәрлинип, 
чегаридин өтүп кәткән.

Поплавский билән Юнусов отрядиниң тәркивидә 
буниңдин бир ай илгири кәткән яркәнтликләр нурғун 
еди. Мана әнди улар йенип келишти вә азат қилғучилар 
сүпитидә қобул қилинди.

Әлвәттә, йеқин күнләрдә течлиқ һаятниң әксигә 
кәлтүрүлишини һечким күтмигән. Ваһаләнки әшу 
течлиқ һаят, шундиму әксигә кәлтүрүлүшкә башлиди. 
Һәрһалда Яркәнтниң аһалисиға у шундақ һаҗәт еди.

Униңдин ташқири, өзлириниң аилилиригә йе-
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нип келишкән йәрлик уйғурлар өзлириниң ишлири 
билән шуғуллинишни халатти, әгәр өзлирини казак-
оруслар анчила зулум қилип кәтмисә, улар Октябрь 
инқилавидин кейин болуватқан өзгиришләрниң да-
ирисини, тектоникилиқ алға силҗишларни, аддийла 
қилип ейтқанда, чүшәнмәтти.

Аддий хәлиққә, мундақ ейтқанда, һакимийәт 
бешиға кимниң келиши охшашла болған. Улар үчүн 
әң муһими, уларға тегишмисә, өзлири билидиған, 
уларниң ата-бовилири шуғулланмиған иш-кәсипләр 
билән шуғуллинишқа мүмкинчилик бәрсила болғини. 
Улар болса, деханчилиқ билән шуғуллинип ашлиқ 
өстүргән, нан яққан, һүнәрвәнчилик билән шуғулланған, 
өй тирикчилигигә һаҗәтлик қача-қомуч вә башқа 
нәрсиләрни ясап тәйярлаш билән шуғулланған, уйғур 
миллий саз әсваплирини ясиған, у әсвапларни че-
лип, уссул ойниған вә башқиму һүнәрвәнчилик билән 
шуғулланған. Бир сөз билән ейтқанда, улар қандақту-
бир идеологиягә қошулмай, хатирҗәм һаят кәчүрүшни 
халиған. Улар аилә қуруп, бала өстүрүш, нәвриләрни 
беқишни халиған...

Амма мошуларниң һәммисини уларниң өйлиридин 
миңлиған чақирим жирақлиқта йүз бәргән инқилап 
көзни ечип-жумғичә дегидәк хану-вәйран қиливәтти, 
пәқәт өй-маканлиринила әмәс, уларниң тәғдириниму 
йәр билән йәксән қиливәтти...

Қизил гвардиячиларниң йеқинлишип келиват-
қанлиғи тоғрилиқ хәвәр Яркәнт аһалисини җиддий 
тәшвишләндүрди. Мураевниң қанлиқ жүрүшидин 
кейин қизил гвардиячилар тоғрилиқ һәрқандақ гәп-
сөз вайимлиқ қорқунучларни пәйда қилатти. Униңдин 
ташқири, қизил гвардиячилар мундақ чапсан келиду 
дәп һечкимму ойлимиған еди. Адәмләр өзлирини әң 
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болмиғанда нисбәтән бир ай болсиму хатирҗәм шара-
итта һаят кәчүрүшни ойлатти.

1918-жили 4-июньда Яркәнтни алғандин кейин По-
плавский дәрһал Ғулҗиға адәм әвәтти. У апарған хәвәрдә 
Поплавский қошумчә күч әвәтмәсни тәклип қилған. У 
буниңда йәрлик аһали отрядни йетәрлик дәриҗидә 
течлиқ, хатирҗәм һалда қобул қилди, һазирчә боль-
шевистик рәһбәрләрни ғәзәпкә селишниң һаҗити йоқ 
дегәнләргә асасланған.

Поплавский шәһәрдә течлиқ һаят әксигә кәлтүрүл-
гичә күтүш керәклигини, буниң өзи әтраптики 
болуслуқлар аһалисиниң чоң аммисиниң Ақлар 
һәрикити тәрипигә өтидиғанлиғини тәкитлигән. 
Шундақ қилип, йәрлик аһалиниң қоллап-қувәтлишигә 
егә болувелип, пәйдин-пәй нери меңишқа болиду, дәп 
һесаплиған.

Ғулҗидин қошумчә күч киргүзүш пәқәт униңсизму 
қорқуп кәткән Ғулҗа йолиниң бойидики уйғур 
йезилириниң аһалисини техиму қорқутиду.

Нәқ шуниң үчүнму Поплавский Яркәнтни алғандин 
кейин һечқандақ һаҗәтсизла отряд әзалириниң шәһәр 
кочилирида, асасән чәтләрдә топлишип жүрмәслиги 
тоғрилиқ буйруқ бәрди.

Униңдин ташқири, Юнусов һәр күни Веливай мечи-
тида чүшлүк намазға қатнишип, жутдашлириға Ақлар 
армияси теч аһалиға һеч зулум-җәбир көрсәтмәйва-
тиду, зулум көрситиватқан Қизил гвардия армия 
дәп чүшәндүрәтти. Адәмләр болса униң сөзлиригә 
ишинишкә башлиғандәк көрүнәтти... Шуниң үчүнму 
қизил гвардиячилар отрядиниң йеқинлишиватқанлиғи 
тоғрилиқ хәвәр қандақту-бир күтүлмигән вақиәла әмәс, 
шу ишәнчини мутлақ йоқ қиливетидиған паҗиәлик 
әһвал болди...
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Поплавский ахирқи мүмкинчилигичә қоғдинишқа 
қарар қилди. У өзиниң җәңчилиригә ахириғичә 
күришишкә буйруқ бәрди. Шуниң билән биллә 
халиғучилар шәһәрдин чиқип кетишигә болиду, дәп 
елан қилинди.

Дәрһалла жүк-тақи вә башқа бирнемилирини бесип, 
ешәкләр қошулған һарвулар топи чегара тәрәпкә қарап 
йол тутти. Адәмләр кетишкә аллиқачан тәйярлинип 
қоюп, пәқәт рухсәт беришнила күтүп турғандәк болди.

Һарвуларда олтиришқан балилар әнди жиғилирини-
му тохтатти. Еһтимал, улар мундақ пат-пат көчүшләргә 
үгинип қалғандәкму көрүнәтти. Аяллар болса, башли-
ридики яғлиқлирини түзитип, пат-патла уларниң учи 
билән яш әгигән көзлирини сүртүп қоюшатти.

Пәқәт аппақ сақаллиқ бовайлар ешәкләрниң йени-
да пиядә келиветип, пат-патла уларни чилвур билән 
уруп қоятти вә бешини егиз көтирип, егиз авазда Алла-
ни ядиға алатти...

Азат винтовкисини йәнә бирқетим тәкшүрәп қойди. 
Винтовка техи йеңи болуп, тамғисиға қариғанда, 
буниңдин бирнәччә ай илгирила Англия заводлириниң 
биридә чиқирилған. Техи йеқиндила Қәшқәр арқилиқ 
или өлкисигә орунлашқан казак-оруслар отрядлиригә 
мундақ винтовкиларниң пүтүн бир партияси әвәтилгән.

Мундақ винтовкилар һәммисидила болмиған. От-
ряд әзалириниң нурғун қисми Россия қураллири билән 
қуралланған.

Мана, икки сааттин бери Азат һәм йәнә төрт адәмниң 
қизил гвардиячиларниң еһтимал һуҗумини йошу-
рун җайда күтүватқини. Йәнә он метрчә нерисида йәнә 
бәш адәм йошурун орунлашқан. Әйнә шундақ йошу-
рун җай иккийүз метрға созулған.

Етиш сектори наһайити оңушлуқ болған. Йошурун 
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җайниң алдидила илгири төмүрдин ясалған дукан-
лар болуп, һазир улар дүм көмүрүлгәндә, наһайити 
яхши қалқан хизмитини атқурған, базарға апиридиған 
йолниң қапқисини ечишқиму болиду. Сол тәрәптә 
атақлиқ Веливай мечити болған.

Қизил гвардиячилар һуҗум қилип, пәқәт мошу 
тәрәпкила, төмүр дуканларни бит-чит қилип, униңдики 
адәмләрниму йоқ қилип өтәлиши мүмкин. Яки йошу-
рунуп ятқан ақ гвардиячиларниң оқлиридин өзлири 
қурбан болуши мүмкин.

ХАТИМӘ

1919-жили май ейида Ғулҗидики Россия 
императорлуқ консулханисиниң кативи Анастасий 
Воробчук-Загорский Россия дөлитиниң Алий башлиғи 
адмирал Колчакниң ставкисиға кәлди. У консул полков-
ник Владимир Любаниң тапшурмиси вә Россияниң Хи-
тайдики әлчиси князь Николай Кудашевниң разилиғи 
билән кәлгәнлигини баян қилди.

Воробчук-Загорскийниң Омскиға келишиниң сәвәви, 
1918-жили май ейида Рус-Хитай чегарисидин өтүп 
кәткән вә һазир өзлирини Ақлар армиясидин азат 
қилишни күтиватқан атмиш бәш миң уйғур-таранчи 
қачақлириға маддий ярдәм көрситишни илтимас 
қилиштин ибарәт болған.
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