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БИРИнчИ қИсИМ

ТүрксТан комиссияси

1 бап

1919-жилниң июнь ейида Ғулҗида ямғур-йешин көп бол-
ди. Мундақ күнлири Азат узундин-узун бөлмисидә олтирип, 
хатириләргә чөкәтти. Мана һазирму у деризидин Ғулҗиниң 
тар кочисиға қариди. Униң Поплавский вә Юнусовниң 
җәңчилири билән қизил гвардиячилар отрядиниң һуҗумиға 
бәрдашлиқ берәлмәй, Яркәнтни қалдуруп кәткинигә мана 
бир жил өтти.

Пүтүн бир жил өтүп кәтсиму, әшу шор пешәнилик сәһәр-
ликниң һәммә тәпсилати униң хатирисидин унтилар әмәс. 
Веливай мечитидин анчә жирақ болмиған йәрдики ба-
зар әтрапиға җайлишивалған ақ гвардиячилар ахириғичә 
мудапийә қилиш кәйпиятида еди. Йошурунуш үчүн метал-
дин ясалған покәйләрни қолайлаштурувалған улар Нико-
лай Затылниковниң қизил гвардиячилири бесип киридиған 
бирдин-бир йолни нишанға алмақта.

Мундақ вәзийәтләрдә, адәттикидәк, һуҗум күтмигән 
йәрдин болиду. Униң үстигә һуҗум таң сәһәрдә, техи әндила 
июнь қараңғулуғи тарқалғанда башлинип, йолда бир нәччә 
атлиқчан пәйда болди. Улар қизип кәткән атлириниң меңишини 
бир қәдәр астилитип, әтрапқа диққәт билән қараштидә, бир 
нәччә дәқиқидин кейин кәйнигә қарап атлирини жүгәртип 
кәтти. Улар, еһтимал, отрядниң илғарлири болуши керәк. 
Отрядниң өзи болса йәнә икки саатларғичә көрүнмиди. Пәқәт 
күн Яркәнтниң қедимий йерини қизитишқа башлиғандила, 

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
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атлиқлар йеқинлашқансери вараң-чуруң аңлинишқа башли-
ди. Йошуринивалған ақ гвардиячилар атларниң туяқлиридин 
чиқиватқан авазларни, уларниң кишнәшлирини, адәмләрниң 
вараң-чуруңлирини ениқ пәриқ қилишқа башлиди. Буйруқни 
күтмәйла, ақ гвардиячилар дүшмәнни тохталсиз оқ етишлар 
билән қарши елишқа тәйяр еди.

Қизил гвардиячилар  отряди қиличлирини ялаңлитип, 
базарға бесип кирди. Әйнә шу пәйттила оқ етишлар аңлинип, 
шуниң билән тәң дегидәкла инглиз винтовкилиридин етилған 
оқ тәккән төрт адәм атлиридин йәргә ғулап чүшти. Уларниң 
ичидә Азат дәлләп атқан адәмму болған. Азат өзи етип 
өлтүргән қизил гвардиячигә бир қарап қойдидә, винтовкисиға 
яңливаштин оқ селип, иккинчисин қорулға елишқа башлиди. 
У әндила тәпкини басмақчи болуведи, қандақту бир ғайип 
күч уни тохтитип қалди. Азат бир дәқиқигила һодуққандәк 
болуп, шуниң өзидиму атлиқниң сол тәрипигә қаритип оқ 
чиқирип үлгәрди. Оқ атқа тәгди.

Азат бир дәқиқә һодуқуп қалди. Чүнки жиқиливатқан атниң 
үзәңгилиригә путлишип, Азат тәрәпкә Әркин қарап туратти. 
Әркин Азатни көрәлмиди. Чүнки у һелиқи металдин ясалған 
покәйгә йошуруп туратти. Сол биқиниға жиқилған ат униң 
путини бесивалғанлиқтин, Әркин шу путини бошитишқа 
тиришқач, немиду бир немиләр дәп вақириди, қандақту бир 
буйруқларни бәрмәктә.

Йолниң тарлиғидин қизил гвардиячилар отрядиға кәң 
даиридә һуҗум қилиш имканийити болмиди. Буниң өзи 
қоғданғучиларға һуҗумни қайтуруп турушқа яр бәрди. Қизил 
гвардиячилар яридарлирини еливелип, кейин чекинди. Шу 
арида иккинчи һуҗум, мүмкин ахирқиси екәнлиги ениқ бол-
ди. Буни һәм мудапийидикиләрму һәм һуҗум қилғанларму 
чүшәнди. Мана шуниң үчүнму, Поплавский чапармән 
арқилиқ базар даирисидә болуватқанларға чүшкичә чидап 
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туруп, андин һуҗумни бузуп, шәһәрдин чиқиш тоғрилиқ 
буйруқ әвәтти. Бу әң тоғра қарар, чүнки Яркәнт шәһирини 
ташлап кетишни халиғучи аһалиси һазирниң өзидила мошу 
йолға чүшкән. Яркәнт бәрибир күчлүк һуҗум қилғучилар 
тәрипидин елинидиғанлиғини әнди мудапийә қилип 
турушниң һеч әһмийити йоқ екәнлигини чүшәнгән.

Ақ гвардиячиларниң хаһишлириға қаримай, иккинчи 
һуҗум умумән башланмеди. 

Қизил гвардиячилар пулеметлирини жиғиштуруп, уларни 
йеқинарақ өйләргә орнатти вә дүшмән позициясигә қаритип 
мунтәзилик етишни башлиди. 

Мундақ әһвал хелә узақ давам қилинди вә мудапийи-
дикиләрниң толиси пулеметлардин етиливатқан оқларға 
қарши туруш имканийәтлири болмиғанлиқтин, яридар бо-
лушти һәм қаза болушти. Яридарларни дәрһал толарақ ақ 
гвардиячиләргә һисдашлиқ болған йәрлик турғунларниң 
өйлиригә йәткүзүлди. Оқ етип қарши турушқа созулған бир 
саат давамида Азатниң бәш адимидин үчи қаза болди, униң 
өзи сол биқинидин яридар болди. Бәш адиминиң ахирқиси 
болған яш жигит винтовкисиға яңливаштин оқ селип, 
мәйүсләнгән һалда Азатқа қарап: 

– Сән кәт, мән яркәнтликмән, мениң орнум мошу йәрдә! 
Сән болсаң Чоң Ақсулуққу дәймән? – деди.

Азат наразилиқ билдүрмәкчи болуведи, амма униң 
җараһитидин хелила қан чиқип кәтти вә у өзиниң начар-
лишиватқанлиғини сәзди вә һәр қандақ пәйттә һошидин кети-
ши мүмкин. Андин үн чиқармастинла, бар болған оқларниң 
һәммисини қалдурдидә, яркәнтлик жигиткә қаримастинла 
иңишкән һалда базарниң кәйнидики өйләр тәрәпкә асқап-
асқап меңип кәтти.

У барған биринчи өйдин яшанған бир аял һеч сөз 
қилмастинла, Азатни һойлисиға киргүздидә, бир немиләр 
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қилип, аран дегәндә униң җараһитини теңип, қелин өскән 
көктатлиғиниң әң ахириға йошуруп қойди.

Бир саатлардин кейин аял қизил гвардиячиләрниң 
Веливайниң мечитини қалдуруп оң тәрәпкә, йол бойлап атли-
рини жүгәртип кетип барғинини көрди.

Қараңғу чүшишини күткән Азат җараһитиниң хәтәрлик 
әмәслигини сезип, қишлақлар ара чиғир йоллар билән чегара 
тәрәпкә меңип кәтти...

Мошуларни хатирисигә алған Азат йәнә бир қетим 
деризигә қариди, техичила ямғур тохтар әмәс, техиму чоң 
үмүтсизликләрни пәйда қилмақта. Азат ихчам ясалған 
ашханиға чиқти.

Рисаләт ләңмән тәйярлаш үчүн хемир жуғиривататти. 
Униң йенида бөшүктә уларниң оғли ятатти. Абдурасулға техи 
бар болғини бир нәччә ай болсиму, у ата-анисиға бәәйни бу 
һаятни наһайити яхши чүшинидиғандәк, әқиллик көзлири 
билән диққәтлик қаримақта.

Азат оғлини қолиға елип, бешидин егиз қилип көтәрди, 
бала болса пәқәт һеҗийипла қойди. 

Рисаләт өзиниң меһрибан көзлири билән ериға вә 
балисиға қарап қоюп, хемир жуққан қоллириниң кәйни билән 
көзлирини әгигән яшни етти вә бәәйни немишкидур, әйиплик 
адәмдәк:

– Өйдә гөшму йоқ, ләңмәнни пәқәт көктат қиймиси биләнла 
тәйярлаймән, – деди.

Азат оғлини бөшүккә ятқузуп қоюп, аялини қучағлиди вә 
күлүмсирәп қоюп:

– Сән һәтта көктат билән әмәс, қуруқ хемирниң өзини 
бәрсәңму, бәри бир сени махташтин тохтимайдиғанлиғимни 
билисәнғу! – деди.

Рисаләт астағина еридин бошинип берип пилтидин  ләңмән 
созушни давамлаштурди вә дадисиниң дайимла аписини 
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чүшлүк тамақ тәйярлашқа алдиритип, наразилиқ сүпитиду 
немиду бир нәрсиләр дәп котулдайдиғанлиғини есиға алди. 
Аниси Рисаләткә қариғанда таамларни тез һәм техиму дәмлик  
тәйярлатти.

2-бап

Кеңәш Россиясиниң реввоенсоветниң рәиси, һәрбий вә 
деңиз ишлири бойичә Хәлиқ комиссари Лев Троцкий Смоль-
ныйдики өзиниң кабинетида әссәбийләшкән һалда у тәрәптин 
бу тәрәпкә маңмақта.

Петроград июль ейиниң түн йерим кечиси әҗайип 
көрүнәтти. Нева дәриясидин йеник, мәйин шамал чиқип ту-
ратти. Амма у хәлиқ комиссариниң һаяҗанланған һалитигә 
тәсир қилалмиди.

Униң кәйпиятиму анчила әмәс. Дуниявий инқилапниң 
идеялири тохтап қалди вә Лев Давидович буниң һәммиси 
һөкүмәтниң тәпсә-тәвримәслигидин йүз бериватқанлиғини 
сәзди. Униң пикричә, Хәлиқ Комиссарлар Совети өзиниң 
пүткүл диққитини Европиға, болупму Германиягә ағдуруп, 
шуниң өзидиму, Троцкийниң өзиниң чоңқур ишәнчиси бойичә, 
мошу тарихий пәйттә диққәт Азиягә мәркәзләштүрүлиши 
муһим еди. 

Лев Давидович һеч хатирҗәм болалмиди. Униң қелин чач-
лири мундақ минутларда йолвасниң яйлини әслитәтти, исми 
җисмиға охап туратти. Ахирида бөлмә оттурисида кәскин 
тохтиған Лев Давидович қоллирини мәйдисигә әкилип, оң 
алиқини билән өзиниң кәкә сақилини силашқа башлиди.

У йеқинда Фрунзе билән болған параңни хатирисигә алди 
вә яш Совет дөлити рәһбәрлириниң арисида нәқ шу Ми-
хаил Фрунзе, сөзсиз, Тройкийниң өзидин кейин, әң алий 
стратегиялик тәпәккүргә егә екәнлигигә мутләқ ишинәтти. 
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Улар новәттики кеңәшминиң башлинишини күткәч 
адмиралтействониң ички һойлисини арилап жүргән чағда 
нәқ Фрунзениң өзи күтмигән йәрдин дөләт стратегиясидики 
өзгиришләрниң һаҗәтлиги һәққидә гәп қилған еди.

– Лев Давидович, – деди шу чағда Фрунзе егиз авазда, бәәйни 
у һәммини ойлаштуруп қойған вә мәсилиләр һәл қилинип 
болғандәк, – мениңчә болғанда Шәриқтә қозғилаңниң дава-
ми билән шуғуллиниш һаҗәт. Азия хәлиқлири әзгүчиләрниң 
зулумидин азапланмақта. Һазир Европида демократия 
дегәнмишкә ишиниш билән алдиримайватқанда, Шәриқ 
хәлқи дәрһал һәрикәт қилишқа тәйяр. Улар бизниң үлгимиз 
билән илһамланмақта! Униң үстигә бу бизниң мәнпийитимиз 
үчүн. Биз җәнубий йөнүлиштиму деңизға чиқишимиз керәк! 

– Мән сизни қоллаймән, Михаил Васильевич. Ваһаләнки, 
Совнаркомниң әзалири башқа мәсилиләр билән мәшғул 
болмақта. Улар биз иккимиз охшаш мундақ кәң миқияста ой-
лимайду. 

– Ваһаләнки, сиз келишиңизки, Азия тәрәп йөнүлишидә 
биз Совет Россиясиниң позициясини мустәһкәмләштә 
нисбәтән йеник һалда муваппәқийәтләрни қолға кәлтүргән 
болар едуқ. Вә әйнә шу муваппәқийәтләр Европа ишчилар 
синипини илһамландурған болар еди.

– Владимир Ильичниң, Политбюрониң башқиму әзали-
риниң қоллап-қувәтлишигә егә болуши һаҗәт. Түркистандиму 
бизниң позициямизни күчәйтиш наһайити муһим. Шуниң-
дин кейин, Авғанстан арқилиқ Һиндистан кәңлигигә чиқиш 
керәк.

– Бийил Ташкәнттики январь исиянини һесапқа алғанда бу 
техиму муһим.

– Сиз Константин Осиповниң контрреволюцион жүрүшини 
көздә тутуватамсиз? 

– Нәқ шу, Лев Давидович. Чүнки әйнә шу Кеңәшигә 
күтмигән йәрдин тиғ урушни һечким күтмигәнғу?! Жигирмә 
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икки йешида Түркистан җумһурийитиниң һәрбий комиссари 
болувалған Осипов наһайити жуқурий вакаләтликкә егә бо-
луп туруп, тюқсиз Совет һакимийитигә қарши чиқти. Бизгә 
исиянни бесиш үчүн наһайити нурғун күч сәрип қилишқа 
тоғра кәлди.

– У Қоқан автономияси дәп аталмишни йоқ қилишта 
өзини әҗайип көрсәткәнлиги мениң хатирәмдә. Өзиниң 
қәтъийлиги, революцион қәтъийлиги билән у илгирлиди. 
Биз шу чағда Осиповқа наһайити чоң вакәләтликләрни берип 
хаталиққа йол қойдуқ. Пәқәт бирла адәмгә ишинип кетишкә 
болмайдудә. Осиповниң үлгиси пәқәт шуни көрситиду. Ре-
волюция уни алға чиқарди, әнди у болса һазир контреволю-
ционерлар арисидадур. Маңа баян қилғучиларниң сөзлиригә 
қариғанда, уни басмичиларниң лагерида көргәнләрму бар. 

– Шундақ, Чоң Ергәшниң отрядидә. Ейтмақчи, биз һазир 
басмичилар отрядлириниң бирлишишигә йол қоймас үчүн 
һәммини қиливатимиз. Уларниң сепидә яшлиғиға қаримастин 
Константин Осипов охшаш әскәр башлиқлириниң болуши 
бизгә нурғунлиған көңүлсизликләрни әкелиши мүмкин. 

– Бу Шәриққә, Азиягә наһайити қаттиқ диққәт ағдуруш 
һаҗәтлигиниң йәнә бир сәвәвидур. 

Фрунзе билән болған мошу параңни хатирисигә алғач, 
Лев Троцкий техичила кабинетиниң оттурисида туруп 
сақилини силап қойдидә, бешида асаслиниш текстини түзүп 
чиқти. – Һәммә иш хәт-чәклирини, асаслирини, униң үстигә 
тәклиплирини бешида ойлап пиширип, пәқәт шуниңдин кей-
инла әмәлиятта һәрбир тәклип түзитилип, тәйяр текст болуп 
чиқатти. 

Шундақ һәҗәплинәрлик шәкилдә кабинетиниң оттури-
сидила бир нәччә минут туруп, Лев Давидович қәдимини 
иштиклитип үстәлгә кәлди вә көз әйнигини түзәп қоюп, пат 
йеқинда болидиған политбрюниң мәҗлисигә мувапиқ көргән 
асаслирини чапсан-чапсан йезишқа башлиди. 



10

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.

3-бап

Әркин Абдулла Розибақиевниң йенида болушни давам-
лаштурди. У Абдулланиң барлиқ сәпәрлиридә биргә болди. 
Һәр қетимда у Абдуллиниң һәр бир уйғурға, һәр бир уйғур 
аилисидә йүз бериватқан паҗиәгә көйүнидиғанлиғини, 
ечинидиғанлиғини байқап жүрди.

 Абдуллиниң бир жилчә вақти Ғулҗа йоли бойиға 
җайлашқан уйғур йезилиридики аһалини тәшвиқ ишлири 
билән өтүвататти. Әмәлиятта һәр қетимда Әркин униң йени-
да болди. 

Мана һазирму улар Яркәнт йөнилишидә кетип бариду, йол 
бойлап башқа аһалилиқ пунктларғиму кириду. 

Сәккиз адәмдин ибарәт тапқан топ атлирини йорғилитип 
кетип бармақта. Әркин башқилириниң алдиға өтмәкчи болған 
етиниң тизгинини тартип-тартип қоймақта. Лекин ат анчила 
бой беридиғандәк әмәс. Мана һазирму келишкән айғир бир 
пирқип қоюп, һәммини қоғлап өттидә, Челәккә қарап бәт 
алди. Егәрдә мәккәм олтарған Абдулла өзиниң җерән етиға 
йеникла қамча салдидә, Әркингә қарап: 

– Сән атниң тизгинини анчила тартип кәтмә, ат бир қәдәр 
керилип-созулсун, йорғулисун. Йол жирақ – һариду, андин 
жүгришини астилитиду, – дәп һеҗийип қойди. 

– Мениң етим һармайду. У қандақту бир алаһидила ат! 
Бир пәс җим болуп андин: 
– Бу мениң үчинчи етим, – дәп қошуп қойди у. 
Әркин мошу сөзлирини ейтип, некишкиду илгири минип 

жүргән, андин өлгән икки етини есиға чүшәрди. 
Биринчиси – өткән жили язда Яркәнт базириниң йенида 

дүшмән оқидин өлгән ат, һелиқи оқтин жиқилғанда Әркинниң 
путини бесивалған, әмәлиятта Әркинни өлүмдин аман елип 
қалған ат. Шу чағда ат бойнини тәсәддипий сәл сол тәрәпкә 
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бурмиған болса, оқ атқа әмәс, Әркингә тегиши муқәррәр еди. 
Шу әһвални Әркин узун вақит хатирисидә сақлап жүрди. 

Әркинниң иккинчи ети бир нәччә айдин кейинла, 1918-
жили августа өлгән. У чағда Уйғурийәниң Или өлкисидә 
йүз бәргән. Бу чағда у (Әркин) Абдуллини узитип жүрәтти.
Абдулла болса Мураевниң қанлиқ жүрүшлиридин кейин шу 
тәрәпкә кәткән қачақлар арисида уларниң қайтип келишлири 
тоғрилиқ тәрғибат-тәшвиқат ишлирини жүргүзивататти. Шу 
чағда Нилқа йезисидин чиқидиған җайда ат немишкиду хар-
тилдапла кәткән.

Әркин шу чағда йүз бәргән вақиәниң алдин-ала һеч 
бәлгүси болмиғанлиғиға һәйран қалған. Минип жүргән ети 
сақ-саламәт, оқ тегишниң һеч қандақ бәлгүсиму сезилмигән, 
Нилқидин чиқидиған йолниң әһвалиму яхши еди.

Раст, Әркинниң өзи шу чағда өзини наһайити начар сәзгән. 
У җараәтләнмигән, һәм җисманий җәһәттинму ағримиған.

Амма роһий җәһәттин, әлвәттә, униң қәдди пүкүлгән 
еди. У, әмәлиятта мабут болған. Чүнки униң Нилқидики 
сәргүзәштлирини умумән тәсвирләш мүмкин әмәс.

Әркинниң һазир ат үстидә кетип барғини – бу умумән бир 
мөҗүзә еди. Чүнки униң шу чағда Нилқида аңлиғанлиридин 
кейин һаят кәчүрүшниң һаҗитиму йоқ еди.

Шундақ болсиму, Әркин жүригиниң қандақту бир қетида, 
бәлким, бирәр өзгүрүшләр болуп қалар дегән үмүт билән 
һаят кәчүрүшни давамлаштурған.

Әйнә шу аҗиз үмүтни униңға Абдулла яндурған. Әркинму 
шуниң үчүн мошу кәмгичә Абдуллиға чәксиз миннәтдар еди...

Челәк тәрәпкә бир қучақ ширнилиқ чөпниң тәмини 
сәзгәндәк иштик жүгрәватқан ала етиға Әркин әһмийәтму 
бәрмиди.

Әркин йәнила Нилқиға болған сәпири тоғрилиқ хатиригә 
чөкти.

У чағда Абдулла вә бир нәччә йолдашлири билән Ғулҗидин 
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өтүпла уттур Нилқиға йол тутқан. Қайтар вақтида Ғулҗида 
бир нәччә күн болушни нийәт қилған еди.

Бу анчила чоң болмиған йезиниң мәркизигә адәмләрни 
жиғип, Абдулла Розибақиев, адәттикидәк мәзмунлиқ вә 
тәпсилий сөзгә чиқип:

– Мениң силәргә мураҗиәт қиливатқинимниң сәвәви – мени 
кимду бириниң мошуниңға мәҗбур қилғанлиғидин әмәс. Яқ, 
ундақ әмәс! Мениң силәргә мураҗиәт қиливатқимниң сәвәви 
– шуниңдики, мән силәргә охшашла уйғурмән. Раст, мән 
йеңи, Россияниң наһайити зор кәң йеридә ғалибийәт қазанған 
Кеңәш һакимийитиниң намидин сөзләватимән. Лекин мән, би-
ринчи новәттә, силәрниң араңлардин чиққан адәм сүпитидә, 
силәр охшашла еғирчилиқлар билән қийинчилиқларни баш-
тин кәчүргән адәм сүпитидә сөзләватимән!

Абдулла бир пәс җим болуп көпкә қариди. У бирдин-
ла өзиниң алдида җим турған адәмләрниң арисида Совет 
һакимийитидин қачқанларла әмәс, шундақла Уйғурийәниң 
түплүк турғунлири, Нилқида давамлиқ һаят кәчүриватқанлар, 
лекин қачақларниң баштин кәчүргән сәргүзәштлири тоғрилиқ 
аңлиғанлириму бар екәнлигини бирдин чүшәнди.

Абдулла җим болған бир нәччә дәқиқидә жиғилған топ 
әҗайип җим-җитлиқ сақлиди. Әркин кимләрду бирлириниң 
Абдуллиниң гәплирини бөлүветишини, наразилиқ билдүри-
шини яки, әксинчә, қоллап-қувәтлишини халиған еди. Лекин 
ундақ болмиди. Топ җим боп туривәрди. Бу әһвал Әркиндә 
қандақту бир қорқунуч пәйда қилди. У бу җим-җимлиқтин 
тәрғибатчиларға қарши ғәзәп әмәс, өчмәнлик әмәс, қандақту 
бир чоңқур роһсизлиқни вә йүз  бериватқан вақиәләрни 
чүшәнмәсликни көрди. Әркингә жутдашлириниң әйнә шундақ 
һаләттә болуши наһайити ечинишлиқ көрүнди вә уларға 
умумән бир нәрсиләрни дейишниң һаҗити бармиди дегән 
мәсилә қийниди. Абдуллиниң арқисида йеңи һакимийәткә 
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нисбәтән өз көз-қаришини, йөнүлишини ениқ бәлгүлавалған 
Әркингә бу әһвал һәҗәплинәрлик болуп көрүнди. У йеңи – 
Кеңәш һакимийитиниң мәхсити һазир Нилқида өзлириниң 
алдида турғандәк аддий хәлиқниң мәнпийитини һимайә 
қилишқа қаритилғанлиғиға мутлақ ишәшлик еди. Өзлириниң 
туғулған йерини ташлап кетишкә җүръәт қилған миңлиған 
адәмләрниң аң-сәвийәсини мошу мәсилигә ишәндүрүш 
дегәнгә Әркин өзи ишәшлик болғини билән, өзи тамамән 
чүшәнмәтти. Әлвәттә, Әркин мону адәмләр өзлиринниң 
азап-оқубәтлириниң сәвәплирини Кеңәш һакимийитидин 
көрүватқинини чүшинәтти, шундақла у шуниң билән 
биллә буниңда Кеңәш һакимийити әйиплик әмәслигигиму 
ишинәтти. Мошу уйғур паҗиәсидә Кеңәш һакимийити билән 
айрим ғәрәзлик адәмләрниң мәхсәт-муддиалири арисида 
қариму-қаршилиқлар әйиплик болған. Ваһаләнки, бүгүнки 
бу учришишқа жиғилған мону адәмләргә шу тәпсилатни 
чүшиниш турмақ, уларға чүшәндүришму мүмкин әмәслигигә 
Әркин яхши чүшинәтти.

Сөзсизки, Абдулла Әркингә қариғанда вәзийәтни техиму 
яхши чүшинәтти. Шуниң үчүн у яңливаштин сөзлигән чеғида 
аддийла қилип төвәндикиләрни деди:

– Мән һечкимни ахлимаймән яки махтимаймән. Мән 
силәрниң қайтишиңларни илтимас қилимән! Билиңларки, 
Совет һакимийти – силәргә дүшмән әмәс! Совет һакимийити  
силәрниң – аддий хәлиқниң мәнпйитини һимайә қилидиған 
күч!

Абдулла йәнила җим болди, бу қетим топтики күлпәтлик 
җим-җитлиқни аста чиққан қерилиқ аваз бузди:

– Оғлум, яхшилиқчә кетиңлара, – деди у.
Бу сөзләрни биринчи қатарда төвәнгә қарап олтарған қери 

бовай ейтқан еди.
Абдулла билән униң йолдашлири бу сөзләргә һәйран 

қелишмиди. Улар башқилириниму күтүшмиди. Шундақ 
болсиму, топ тарқишип кәтмиди вә Абдулла гәпниң техи 
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тамамланмиғанлиғини сәзди. У һелиқи путиға – төвән қарап 
турған бовайға қарап қоюп мундақ деди:

– Биз һәммигә тәйярмиз! Һәтта өлүмгиму! Лекин силәрниң 
бизни тиңшишиңларни, силәрниң ойлинишиңларни ха-
лаймиз! Силәр бу йәрдә ким? Келәчәктә силәрни немә 
күтиватиду?

– Келәчәктә дәмсана?! – дәп Абдуллиниң сөзини бөлди 
сәл нерисидәрәк турған башқа бовай. – Умумән бизниң 
келәчигимизбарму? Зериккәнләрниң һәммисила бизниң 
бешимизға чиқивалди! Улар бизниң йеримиз болған мошу 
йәрдә – бәәйни меһмандәк! Мана, сәнму бизни ана йеримиз-
ни ташлап кетишимизгә тәшвиқат қиливатисән. Бизғу таш-
лап кетәрмиз, лекин өлүмгә қайтип бармайдиғанлиғимизға 
қени капаләт?! 

У тәрәптинму өз ихтияримиз бойичә кәтмидуққу!  Биз – 
уйғурларни һәм бизниң қериндашлиримиз қазақларниму 
һакимийәт чегариниң бир тәрипидин иккинчи тәрипигә 
қоғлимақта. Шуниң үчүн биз бир-биримиздин башқа 
һечкимгә ишәнмәймиз. Мана силәрму уйғурлар намидин 
әмәс, йеңи Совет һакийити намидин сөзләватисиләр!

Йәнила дәһшәтлик җим-җитлиқ һөкүм сүриведи, уни 
ғәмкин чиққан бир аваз бузди:

– Әркин? Сәнма мошулар билән биллима!? 
Күтүлмигән аваздин Әркин сәскинип қалди. У аваз Әркингә 

тонуштәк билинди. Әркин топқа қариди вә топниң оттуриси-
да ғәзәпләнгән адәмләрниң арисидин дадисини көрүп қалди.

Һашимҗан көзлирини оғлиға қадиған.
Әркин дадисиға қарап қәдәм ташлимақ болди. Топ йол ечип, 

Әркини өткүзиватмәк боливеди, амма йәнила Һашимҗанниң 
авази аңланди.

Бу қетим бу авазда һәйран қалғидәк һеч нәрсә йоқ еди. 
Аваз соғла еди.

Һашимҗан оғлиниң мәхситини әскәрткәндәк болуп пәс 
авазда:
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– Йеқинлашма! Турған йериңда туривәргин. Мениң әнди  

сәндәк оғлум йоқ, – деди.
Шу дәқиқидә Һашимҗан кәйнигә қайрилип, аста, 

йол бошитиватқан топниң йенидин өтүп, йеқинарақ 
дохмушларниң бири тәрәпкә кәтти.

Әркин турған орнида қетип турупла қалди. У нә сөзләлмиди, 
нә мидирлалмиди.

Абдулла Әркингә қариведи, униң оң мәңзидин яш 
еқиватқинини көрди.

Бу мәзгилдә Һашимҗан Нилқиниң азадә кочилириниң 
биридә кетип баратти. Һеч ким униң көзлиридин оғлиниң 
көзлиридики охшаш аққан яшларни көрмиди...

4-бап

Сидихан вә балилири билән Яркәттин йенип кәлгән Һәмра 
әнди һаят әксигә келиду дәп ишәнгән еди. Очуғини ейтқанда, 
башқилириму шундақ ойлиған. Ваһаләнки, әнди илгәрки 
һаят тоғрилиқ гәп қилиш орунсиз болуп чиқти.

Йәттисуниң уйғур йезилири үч категориягә бөлүнгәндәк 
болди. 

Биринчи категориягә, әгәр мундақ ениқлимини адәм 
чиқими болған аһалиниң пунктларға нисбәтән шундақ 
аташқа тоғра кәлсә, Мураевниң отрядидин анчә көп чиқим 
болмиғанларни ятқузушқа болиду. Бу категориягә һәм Баян-
дайму ятиду. Йезиниң илгәрки аһалисиниң тәркивидин үчтин 
бири болсиму йезиға йенип келип, чапсанарақ һаятни әксигә 
кәлтүррәлиди вә илгәрки тирикчилигини башлиди.

Уйғур йезилириниң Ғулҗа йолидин жирақ орун-лашқан вә 
әмәлиятта Мураевниң рейдиға тамамән дучар болмиғанлар, 
йеңи һакимийәтни хелила очуқ-йоруқ чирайда қобул қилди.
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Ахирида, Мураев җаллатлириниң һайванлиғини баштин 

кәчүргән йезилар, әгәр умумән әксигә кәлтүрүлди дәп ейтишқа 
тоғра кәлсә, наһайити еғирчилиқта әксигә кәлтүрүлди.

Һәмра мәлум бир вақит өткән тирикчилигини давам 
қилишни тәхминлиди. У, илгәркидәк балилирини Сидиханға 
“аманәт” қилип тапшурдидә, өзи Көктөбигә кәтти. Униң кели-
шидин илгири бу йәрдики өйдә Риза билән Шарапәт туратти. 
Әнди, Һәмра келип, икки күндин кейин у иккиси өзлириниң 
Ишиктидики өйигә кәтти.

Һәмра Ризаниң Ишиктидики дукинида қошумчә ишләп 
жүрди. Лекин, шундиму, дадисиниң беғини асасий җан беқиш 
мәнбәси дәп һесапланди. Бағда Һәмра өзини қолайлиқ вә 
бәһөзүр сезәтти, бағ униң үчүн өйниңма, қом-қериндашлири 
билән алақиниңма, алла қачан кәткән әҗдатлириниңма 
гәвдилиниши еди.

Һәмра балиларниму өзигә әкивалмақ болди, чүнки Сиди-
ханниң бәхтигә тоғра турушни халимиди. Сидиханға, Һәмра-
ниң билишичә, Талғир йенидики йезиларниң биридин қуди-
ларни әвәтмәкчи екән.

Һәмраға бу тоғрилиқ Сидиханниң өзи билән параңлишиш 
әпсиз болған, амма Сидихан Һәмраниң алдини алди. 
Һәмраниң Баяндайға кейинки келишлириниң биридә Си-
дихан, адәттикидәк, балиларни Һәмра билән қалдуруп, өзи 
әткән чай тәйярлашқа сиртқа чиқти.

Шәдәм, өзини хелә чоң дәп һесаплап, ярдәмлишиш үчүн 
Сидиханниң кәйнидин чиқмақ болди. Ваһаләнки, Сидихан 
қизниң бешини силап қоюп, жумшақ авазда:

– Қизим, дадаңниң йениға киргин. Бу йәрду һәммисигә 
өзәм үлгиримән, деди.

Шәдәм өйгә йенип кирди, лекин Һәмраға йеқин кәлмәйла, 
әдәплик билән бир булуңға олтарди. 
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Буни байқиған Һәмра қизини өзигә чақирди. Пәқәт 

шуниңдин кейинла Шәдәм аддий чит көйнигини түзәп 
дадисиниң йениға кәлди. У дадисиниң жүригигә өзини яқти. 
Мошу һаләттин Һәмраниң көзлиридин яш тамчилири әгиди. 
У мошу пәйттә өзи үчүн аләмдә әң йеқин мошу иккисидин 
башқа һечким йоқтәк сәзди – қучағлавалған қизи Шәдәм вә 
бойнини қучағлавалған йәттә яшлиқ оғли Кәрим.

Корида әткән чай әкиргән Сидихан чейини қоюпла, дәрһал 
кәйнигә янди. Бир дәмдила у бир нәччә тонур нан көтирип 
йенип кирди. Баяндайниң һәр бир өйидә шундақ алаһидә то-
нурлар болидиған.

Шәдәм өзини сәл чәткәрәк тартти, Кәрим болса дадисиға 
кашила қиливатқинини чүшәнмәй, һелиму дадисиниң 
бойниға есилип туратти.

Сидихан билән Һәмра җим еди, андин Шәдәм җиддий 
түрдә:

– Кәрим, укам, сән әнди кичик әмәсқу. Дадамға чейини 
ичивелишқа қоюп бәргинә! – деди. 

Кәрим һәтта һәдисигә қарапму қоймиди. Ваһаләнки униң 
сөзлирини аңлиди. Ахири Кәрим халимиғандәк болсиму, 
дадисиниң йенида олтиривелип, қапақлирин түргән һалда:

– Дада, сән мени бизниң беғимизға апирамсән? – деди.
Һәмра мундақ соални күтмигән еди. У һәтта Кәримни әшу 

бағ қизиқтуриду дәп һеч ойлимиған еди. Чокилирини бир 
чәткә қоюп:

– Әлвәттә, оғлум. У бағ сениң болиду! – дәп җавап 
қайтурди.

Кәримни дадисиниң мундақ җавави қанаәтләндүрмигәнлиги 
көрүнүп туратти. У апқурдики әткән чайни өзигә йеқин тар-
тип бир жутум ичтидә:

– Қәшқәрдиму бизниң беғимиз барма? – дәп сориди.
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Һәмра һәйран қалғандәк, Сидиханға қариди. Сидихандин 

башқа Қәшқәр тоғрилиқ кичиккинә Кәримгә һекайә қилип 
беридиған һечким йоқ еди.

Шу арилиқта Сидихан худди һеч нәрсә болмиғандәк:
– Балам, мән саңа дедимғу, Қәшқәрдә беғимиз йоқ дәп. 

Амма у йәрдә сениң акилириң, һәдилириң бар дәп.
Бирпәс  течланғандин кейин, Һәмра йәнила чокилирини 

қолиға алғанда, Сидихан йәнила уни есәңгиртип қойди:
–  Мән саңа ейттимғу, оғлум, – дәп у Кәримгә қариди. 

– Пат йеқинда дадаң сени һәдәң билән баққа апириду. 
Силәр Көктөбидә бир һәптичә турисиләр, андин кейин 
мениң йенимға қайтип келисиләр, мошу йәрдә – Баяндайда 
турисиләр:

Сидиханниң мошу сөзлиридин Һәмра балилар әмәлиятта 
униңға тән екәнлигини чүшәнди. Сидихан балиларниң 
йенида әгәр у турмушқа чиққидәк болсиму, балиларни 
бәрмәйдиғанлиғини, өзи бақидиғанлиғини очуқ ейталмиди.

Һәр һалда Һәмра Сидиханниң сөзлирини шундақ чүшәнди. 
Шуниң үчүнму Һәмра Сидиханға миннәтдар болған еди.

Чай ичилип болғандин кейин Һәмра етини суғармақ бол-
ди. Кәрим дадисиға әгишивалди. Баяндайниң кочилири азадә 
еди. Мәлидики һаят қайними илгәркидәк әмәс екәнлиги 
көрүнүпла туратти. Улар сайда еқиватқан өстәңгә чүшти. 

Суға йетип барғанда дегидәк, күтмигән йәрдин Кәрим 
җим-җитлиқни бузди:

– Апам чирайлиқмеди? Сидихан чоң апамдинму чирайли-
ғарақмеди? – сориди у дадисидин. 

Һәмра балисиға немә дәп җавап беришниму билмәй қалди. 
У аяли Азнәмни наһайити яхши көрәтти. Амма Азнәмниң 
у дунияға кәткинигә бәш жилдәк болуп, Һәмраниң униңға 
болған меһри пәйдин-пәй соғулушқа башлиған еди. Һәмраға, 
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сөзсизки, балиларға ана керәк, әксинчә болғанда Кәрим 
мундақ соални бәрмигән болар еди, дегән ой кәлди.

– Шундақ, оғлум, силәрниң апаңлар чирайлиқ еди һәм 
меһрибан еди, – деди у балисиға. 

Һәмра мошу сөзләрни дәп, туюқсизла униңға:
– Немә, Сидихан һәдәңләр силәрни рәнҗитмәйдиғанду? – 

дегән соал кәлди.
– Я-а-қ, у яхши, – деди Кәрим мәйүслинип. – Яхши.
У сәл җим болуп, андин:
– У бизниң апимиз әмәсқу... – дәп қошуп қойди. 
Һәмраниң көзлиридә яш тәйярла еди. Кәримниң сөзлири 

дадисиниң чоңқур жүрәк тарлирини титрәтсиму, Һәмра 
көзлиридә тәйяр турған яшлирини сиртқа чиқармиди.

Һәмра өзиниң анисини хиялиға кәлтүрдидә, йәттә яшлиқ 
оғлиниң қанчилик һәқ екәнлигигә һәйран қалди.
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5-бап

Бүгүн Азат Нилқиға берип Һашимҗан акиси билән Аминә 
һәдисини йоқлап кәлмәкчи болди. Әлвәттә, бу униң дәсләп 
қетим  бериши әмәс еди. Мундақла, тонуш бир жигит Күнәс 
йезисиға бармақчи болған, Нилқа болса йол бойиғила 
орунлашқан еди.

Иккиси әтә әтигәнлиги “Бәйтулла” мечитиниң йенида 
учришишқа келишип, Азат ахшими меһманлиғини тәйярлап 
қойдидә, әтиси әтигәнлик намаздин кейин дәрһал келишилгән 
җайға йол тутти.

Техи йеңидин йәргә йоруқ чүшкән мәзгил болғиниға 
қаримай “Үч дәрвазиниң” бир балиси салпаң қулақ ешәк 
қетилған һарвуда олтиратти. 

Сәпәрдиши билән саламлашқандин кейин, Азат озуқ-
түлүги бар түгүчини һарвуниң тегигә қоюлған кичигәрәк 
икки мишкапниң арилиғиға селип қойди.

– Нилқиғичә йүз чақрим. Чапсан йетип баримиз! – деди 
әву жигит хошал кәйпиятта.

– Шундақ болса яхши болатти, мән кәчқурунғичә йенип 
кәлмәкчи едим. 

– Үлгирисән! Ғулҗиға келидиғанлар нурғун. Ойлаймәнки, 
улақ нурғун болиду!

Әву жигит бир пәс җим болуп, андин:
– Мән Күнәстә хелә вақит, кам дегәндә үч күнчә болимән, 

– дәп қошуп қойди. 
– Немә, сениң у йәрдә туққанлириң барма?
– Мениң аялим шу йәрдин. Һазир, сән ачарчилиқниң 

йеқинлишиватқинини билисәнғу. Униң үстигә мал чиқими 
бар, дегәндәк.

Әву жигит дәсләп йәнила җим болди, андин бир дәқиқидин 
кейинла һеҗийип:
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– Әгәр қейнанаңни бақмисаң, аялиң сени яхши көрмәйду, 

– дәп қошуп қойди. 
Азатму һеҗийип қойдидә, Рисаләтниң ата-анисини 

хатирисигә алди. Һарвуниң егиси болған жигит өзиниң 
қейнаниси тоғрилиқ гәп қилған болсиму, Азат толарақ 
қейнатиси тоғрилиқ ойлиди. Азатниң хатирисигә униң 
Йеңишәрдин кетишигә зорлап, әмәлиятта шу арқилиқ уни 
муқәррәр өлүмдин сақлап қалған Мәтрози кәлди.

Ейтмақчи, Мәтрози өзиниң өлүмдин аман қалған болси-
му, Мураев отрядидики қизил гвардиячилар тәрипидин йоқ 
қилинған еди. 

Хуш чақчақ жигит өзиниң чақчиғиға өзи күлүп, йәнә 
немиләрнидур деди. Амма Азат униң гәплиригә анчи-
ла әһмийәт бәрмәй, пәқәт бәзидә даритип, шу арқилиқ уни 
қоллайдиғанлиғини билдүрәтти.

Ғулҗидин Нилқа тәрәпкә кетидиған ташлиқ йол қоршиған 
тәбиттин кәскин пәриқлинип туратти. Асасини Ғулҗа 
ойманлиғи тәшкил қилидиған. Или вадиси жилниң мундақ 
пәслидә әҗайип еди. Йолниң иккила тәрипидә гиялар өсмәктә. 
Пака бойлуқ шах-шәмбиләр тоғрисиға өсүп, бәзи җайларда 
тәбиий қашаларни пәйда қилатти.

Азат Уйғурийә елидә болуватқиниға бир жил ичидә бу 
йәргә техиму мәптун болуп кәтти. Вақитниң өтүши билән 
униңға һәтта аләмдә мошу җайдинму яхши, чирайлиқ 
җай болмиса керәк дегән ой келәтти. У әнди өзи дунияға 
кәлгән Йәттисуға, туғулуп өскән макани Чоң Ақсуғиму 
майиллиғидин жирақлишишқа башлиди.

Бәлким, мошундақ әһвалға буниңдин бир жил илгири йүз 
бәргән паҗиәлик вақиә өз изини қалдурғанду.Лекин, шун-
диму, Азат, һәр һалда, Вәтән дегән Ғулҗа, Или вадиси дәп 
чүшәнди.

Азат өткән жилдики қанлиқ вақиәләрдә мошу тәрәпкә өтүп 
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кәткән башқиму адәмләрдин әйнә шундақ өзигиришләрни 
байқиғанлиғи тоғрилиқ ойлиди. Адәмләр аддийла қорқуп 
кәткән әмәс, улар йеңи Совет һакимийитидин наһайити 
қаттиқ көңли совуған еди, мана шуниң үчүнму адәмләрниң 
толиси, тәғдирниң тәққәзиси билән келип қалған өзлириниң 
әҗдатлириниң йәридә турақлишип қелишқа тиришатти.

Азат һәйран қаларлиқ қариму-қаршилиқ нәрсиләрниң йүз 
бериватқанлиғи тоғрилиқ ойлиди: бир тәрәптин Йәттисудин 
кәлгән нурғунлиған қачақлар, өз макан-җайлирини ки-
нисиму, шуниңға қаримастин, йенип кетишкә петинмай-
ду вә қарар қилмайду, башқилири болса, әксинчә, хитай 
мәмурйитиниң әзгүсидин азаплинип, йәрлик һакимийәт 
билән күрәштә қандақту бир ярдәм, қоллап-қувәтәш издәп, 
Совет һакимийитиниң вәкиллири билән алақә издиди.

Азат өзичә әгәр бар болғини бирла жил илгири уйғур 
қачақлири Җамалдин Бушриев вә шуниңға охшашларниң 
башчилиғида қизил гвардиячилар билән күрәшкә һәммә иш-
ларни уюштурса, әндизә бар болғини бир жилдин кейин улар 
ундақла ялғуз әмәс, вә бүгүнки күндә Совет һакимийитиниң 
мурәссәсиз күрәшчилири билән бир сәптә, шундақла әшу Со-
вет һакимийити билән һәмкарлишиштин қачмайдиғанларму 
бар, техи.

Дәсләпки вақитларда, әйнә шундақ адәмләр тоғрилиқ 
параңлар пәйда болған чағларда, шәхсий Азатта гуман пәйда 
болди. У, қандақларчә, – қериндашлири билән йеқинлирини 
қизил гвардиячилар һайванларчә йоқ қиливәтсиму, йәнә ке-
лип шулар билән һәмкарлашмақ, дегән гәпләргә һәйран 
қалди. Һәтта улар билән қандақту бир алақә қилиши тоғрилиқ 
ойлиғисиму кәлмиди.

Пәйдин-пәй Азат әйнә шундақ адәмләрни чүшәнмисә, 
әнди, һәр еһтималға, шу адәмләрниң мошу йолға меңишниң 
испат-дәлиллирини чүшинишкә башлиди. У шәхсән өзи 
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ундақ адәмләрниң тәрәпдари болмисиму, бәлким, улар “икки 
яманниң яхширағини таллавал” дегән тәмсилни рәһбәрликкә 
алғанду, дегән йәкүнгә кәлди.

Азат уйғур хәлқиниң әһвали шунчелик еғирки, улар 
өзлириниң һеч әйипсиз қаза болған вәтәндашлирини 
һесаплашқа мәҗбур болғанлиғини ойлиди.

Азат мошулар тоғрилиқ ойлиғанда униң жүриги қисилип 
кетәтти. Өзини сәл кәйнигә ташлап, у хатирҗәмлинишкә ти-
ришти. Униң бу һәрикити һарвукәш жигитниң көзидин таша 
болмиди. У тизгинни тартип, ешәкниң меңишини астилатти. 
Ешәк наразилиқ билдүргәндәк, йолниң четигә тохтиди. Әву 
жигит һарвудин сәкрәп чүштидә, йәнила шу хушхойлуғи 
билән:

– Қандақ, бир пәс дәм алимизма? – деди. – Сән мени 
өлтүривәтсәңму қейнанамни көргүм кәлмәйду! 

Өзиниң гепигә өзи рази болғандәк, у аз-тола болсиму, аяли 
тәйярлап бәргән йемәк-ичмәк қачиланған халтисиини алди.

Азатму һарвудин сәкрәп чүшүп. Уму өзиниң халтиси-
ни елип, ичидикиләрни  һарвукәш тәрипидин тосаттин 
тәйярланған дәстихандикиләргә қошувәтти.

Йоған кава қапақтики соғ әткән чайни қапақниң гирвиги-
динла ичишкә башлиди.

Улар бир аз җим олтирип тамақланди, андин кейин 
һарвукәш жигит йәнила шу һеҗийип қоюп:

– Сән наһайити ойчанғу! Әнсиримә! Өлүмдин башқисиниң 
һәммиси өткүнчи! – деди. 

Азат ечинишлиқ күлүмсириди. У һарвукәш жигиткә 
диққәт билән қариди. Азат униңға бәзидә һаятта өлүмдинму 
дәһшәтлик пәйтләр болиду, демәкчи болдию, амма өзини ту-
тивалди.

Һарвукәш өзиниң ушақ-чүшәк ишлири билән бәнт. У 
ешәкниң тоқум-тасмилириға қариди, һарвуниң чақлирини 
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тәкшириди. Буниңдин һарукәшниң дәсләпки көрүнүштики 
һалидәк әмәс, униң ишчан, тәдбирчанлиғи билинипла турат-
ти.

Азат йолға меңишниң вақти кәлди дәп ойлап, орнидин 
турмақчи болуведи, һарвукәш жигит һеч сөз қилмайла, йол-
дин анчә жирақ болмиған көк чөпниң үстигә берип созулуп 
ятти.

Азатқа қаримайла у пәс авазда:
– Йерим сааттин кейин йолға маңимиз, әнсиримә. Сән өзәң 

қейнанаңға кетип бармайсәнғу? – дәп сориди.
Азат униңға җавап беришни мувапиқ көрмиди. Әву 

жигитниң җавапқа муһтаҗ әмәслигинима Азат чүшәнгән еди.
Азат һеч гәп қилмастинла түгүчини бағлап, уни 

өзиниң йенидикила чөпниң үстигә қойиведи, немишкиду 
өзиниң Һашимҗан ака вә Аминә һәдә билән мошу йәрдә – 
Уйғурийәдики дәсләпки учришишини есиға алди.

Узун вақит давамида уларниң қайси йезида туруватқинини 
биләлмәй жүрүп, Азат тәсаддипий әһвалда, Совет 
һакимийитидин қачқан Йәттису уйғурлириниң арисида 
тәшвиқат ишлириниң жүргүзиватқан Җамалдин Бушриев 
билән Тоққузтарада Қорамниң сабиқ турғуни Барат билән уч-
ришип қалди. Азат уни дадиси билән Қорамға барғанда бир-
ла қетим көргән еди. Әгәр Барат өзи тонушмиған болса, Азат 
уни һәргизму тонимас еди.

– Сән өзәң қаяқтин, жигит? – дәп сориди Барат жиғин 
тамамланғандин кейин. 

– Чоң Ақсудин, Абдурасул жигит бешиниң оғлимән.
Барат бешини чайқап қоюп, мәйүсләнгән һалда:
– Шундақ, жигит, дадаң яхши адәм еди, – деди.– Тәдбирчан. 

Ундақ жигит башлири һазир йоқ! У бир қетим Қорамға 
кәлгән. Уни Савутахунниң өзи һөрмәтләтти!

Барат җим болди, ақарған сақилини силап қоюп, гепини 
давам қилди:
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– Сән биләмсән, жигит, сениң дадаңниң бир дости бар еди. 

Улар бизниң Қорамға биллә келәтти. 
– Әлвәттә, әлвәттә. У Һашимҗан акам! – дәп хошал бо-

луп кәтти Азат. – Сиз униң һазир қәйәрдә туруватқинини 
биләмсиз?

– Қандақ билмәймәнкән?! Әлвәттә, билимән! У аилиси 
билән Нилқиға орунлашқан. Нилқа Тоққузтарағичә қанчилик 
болса, Ғулҗиғичиму шунчелик. Әгәр мошу йәрдин уттур 
маңса арилиғи йеқинла. Оттуз верстчә болиду.

Азат Барат билән хошлашқандин кейин Җамалдин Бушри-
евни Нилқиға беришқа қайил кәлтүрди. Кәчқурун Җамалдин 
Бушриевниң рәһбәрлигидики он сәккиз адәмдин ибарәт 
тәшвиқатчилар топи Нилқа йезисиға қарап йолға чиқти.

Йәрлик аһалидин ибарәт Ақлар һәрикитиниң тәрәпдарлири 
яхши күтивалди. Һәммисини бир кочиға кәң-таша төрт өйгә 
орунлаштурди.

Жиғинни әтиси әтигәнликтә өткүзүш бәлгүләнгәнликтин, 
Азат мечитта намаз оқуватқанларниң кәчки намизи түгиши 
биләнла Һашимҗан акини издәшкә башлиди.

Нилқа анчә чоң әмәс йеза пункт болуп, Азатқиму 
Һашимҗан ака туруватқан өйни издәп тепишқа анчә нурғун 
вақит кәтмиди.

Өйгә йеқинлашқанда Азат һодуқуп кәтти. Илгири бу 
учришишниң қандақ өтидиғанлиғи тоғрисида Азат ойлапму 
қоймиған еди. Һашимҗан ака униң дадисиниң әң йеқин до-
сти болғанидә. Униңдин ташқири, Һашимҗан ака Азатниң  
дости, һәтта акисидәк болуп кәткән Әркинниң дадисидә.

Ваһаләнки, һазир өйгә йеқин кәлгәндә, бир нәччә минут-
тин кейин у Һашимҗан акини көргәндә қандақ әһвал йүз 
берәр, дәп ойлап, Азат бир аз қорқуп қалди.

Пәқәт әндила у һәмминиң шунчелик қаттиқ өзгирип 
кәткинини чүшәнди. Адәмләрму өзгирип кәткән. Униң 
дадисиғу һазир йоққу. Униң дости Әркин дүшмәнләр угиси-



26

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
да. Достиниң дадиси – яқа жутта, таша жут дәшкиму бол-
мас, чүнки улар әҗдатлириниң жутдашлириғу... Һәммә нәрсә 
қанчилик қалаймиқанлашқан.

Мошу хиялларни Азат чәткә ташлап, Нил-қиниң четигә 
орунлашқан көрүмсиз өйниң босуғисини ишәшлик атлиди.

Азат келиши биләнла өйгә жүгрәп кирип кетиватқан 
қизчақни көрди. Азат уни Әркинниң сиңлиси Назугум болу-
ши мүмкин дәп ойлап қалди.

Қизчақниң кәйнидин меңип, Азат өйгә киридиған ишикни 
ачти.

Биринчи бөлмидики соғ каңда һәммә аилә әзалири 
олтиришқан. Уларниң кәчки тамаққа олтарғини көрүнүп ту-
ратти. Чүнки җоза үстидә бир нәччә җүп чока вә әйнәк банки-
дики аччиқ сәй-лазҗан туратти.

Саламлашқандин кейин Азат босуғида турупла қалди.
Һашимҗан киридиған ишикниң ғичилдишиға қарап қоюп, 

саламни аңлиши биләнла дәрһал каңдики орнидин тур-
ди. Булуңда бир немиләрни қиливатқан Аминә күтүлмигән 
меһманни көрүши билән һәйран қелип, қетипла қалди. Бир 
дәқиқидин кейин һойлидики қазанда Назугум пишәргән 
ләңмәнни өйгә әкирип, чойла билән кориға салди. Шу ари-
да Һашимҗан Азатқа йеқин келип, униңға бир қаридидә, бар 
күчи билән қаттиқ қучағлавалди.

Вәзийәтни чүшәнмигән қизлар диққитини дадисидин 
анисиға ағдурди.

Аминә кәчки тамақ тоғрилиқ унтидидә, һалсизланғандәк 
болуп, очақниң йенидила каңға тиз пүкти.

Бир аз һошиға кәлгән Һашимҗан қучиғини ачти. Лекин 
бир еғиз сөз қилишқиму һали йоқ еди.

– Азат, балам, – деди аста пәс авазда, – сән бизни қандақму 
тапқансән?

Азат немә дәрини билмәй қалди. У шу турған орнидила ту-
руп, Аминә һошуни жиққичә һеч гәп қилмиди. Аминә һошиға 
келип:
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– Оғлум, өт бу яққа, мана, бу яққа! – деди. 
Пәқәт шу сөзләрдин кейинла Һашимҗан чәткәрәк өтүп, 

Азатқа җозиниң йениға келишкә имкан бәрди.
Һәммиси олтирип, Һашимҗан қоллирини егиз көтирип, 

қисқила дуга қилғандин кейинла Азат ахири бир-икки еғиз 
сөз қилалиди. Һәммә гәплирини ейтип үлгирәлмәйдиғандәк, 
у чапсан-чапсан гәп қилди:

– Өзәңлар қандақ? Саламәтлигиңлар қандақ? Аз болсиму 
үгинип қалдиңларму? Чоң Ақсудин йәнә бирлири барму? 

Күлүмсиригән Һашимҗан Азат гәп қиливатқанда, у 
меһманниң сөзлирини бөлмәй, униң һәммә соаллириға кейин 
җавап  бериш мәхситидә һазирчә, атилиқ меһри билән Азатқа 
қарап бешини лиңшитипла олтарди. 

Ахири Азат җим болди. Мошу пәйтни пайдилинип, 
Һашимҗан һиссиятини ичигә жутқан һалда җавап беришкә 
тиришти.

Аминә тамақ пиширип, бир немидин худикләнгәндәк, 
көзиниң қуйриғида Азатқа қарап-қарап қоятти.

Қизлар болса ахирқи вақитларда мунчелик җиддий вә 
ғәмкин дадисиниң бүгүнки хошал болғиниға қарап мәмнун 
болған һалда җим олтиришти. 

Һашимҗан алдиримай тәпсилий җавап беришкә тиришти. 
Амма Азат болса, шундиму, уни соаллири билән бөлүп турди:

– Мениң достум Әркин қени? У тоғрилиқ немә хәвәрләр 
бар?

Бу соаллардин кейин Һашимҗан бәәйни өзгирип кәткәндәк 
болди. У бирдинла бир қисма болғандәк, һеч гәп қилмастинла 
өйдин чиқип кәтти.

Азат қаттиқ хиҗаләтчиликтә қалди. У Һашимҗанниң 
мундақ кәскин өзгиришкә кәлгининиң сәвәвини чүшәнмәтти.

Азат Аминигә қарап қоюп, бүгүн башқа һәч нәрсә тоғрилиқ 
соримас керәклигини чүшәнди. 
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6-бап

Айимхан қамақта тоққуз күн ятти. Мошу күнләрниң 
һәммисидила униңдин ери Мәткәримбай бәәйни әмгәкчи 
хәлиқтин булап-таллавалған алтун вә башқа қиммәт баһалиқ 
байлиқларни өткүзүшни тәләп қилди.

Қамаққа елинған дәсләпки күнләрдә Айимхан өзини 
әқлидин адашқандәк сезип, өзи билән болуватқан мошу 
әһвалларни чүшинәлмәй жүрди. У һәтта жиғлалматти.

Һәр күни уни сораққа чақирип, қийнатти. Униң үстигә 
бериливатқан сорақлар күндикидәк бир хилла болсиму, улар-
ни һәр хил адәмләр берәтти.

Қамаққа елинип, тәхминән икки саттин кейин, Айимханни 
дәсләпки сораққа чақирди. Талғирниң четидики бенада сол-
дат ғәйритигә елип: 

– Маңа, һәдиси, алтунларниң қәйәрдә екәнлигини ейттә, 
өйүңгә кәт, – деди.

Айимхан алтун тоғрилиқ һеч немә билмәй-диғанлиғини 
ейтти. 

Жигит кона вена орундуғида олтарған Айимханниң уттур 
алдиға кәлди. Әву жигитниң һәйран қалғини – Айимханниң 
бәргән җаваплиридин әмәс, Айим-ханниң хатирҗәм, саватлиқ 
рус тилида сөзләшлиридин еди.

– Ейтқина, һәдиси, сән бизчә сөзләшни нәдин үгәндиң?
– Биз узундин бери Талғирда туруватимиз. Хошнилири-

мизму – руслар.
– Яхши, һәдиси. Хо-ош, шундиму алтунлар қәйәрдә?
– Мән билмәймән. Мән һечнемә билмәймән.
Әву жигит фуражкисини йешип, чечини түзәп қоюп, 

әнди немә дәрини билмигән һалда, булуңда турған сақчиға 
қаридидә:

– Һазирчә әчиқивәт, – деди.
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Айимхан чиқип кәткәндин кейин, сорақчи жигит деризә 

йениға келип, гимнастеркисиниң янчуғидин бурап қойған та-
макисини алдидә, амма туташтурмастла йәнила бурап-бурап, 
яңливаштинла янчуғиға селип қойди.

У деризигә қарап туруп, бәлким, бу аял һәқиқәттиму һеч 
нәрсә билмәйдиғанду, дәп ойлиди. У һәтта әшу аялниң ери-
ни уҗуқтурған топниң чоңини ичидә һақарәтлиди. Әгәр у аял 
әмәс, униң ери мошу йәрдә олтарған болса, у чағда һәммә 
алтунни еливелиш наһайити оңай болған болар едиғу. Һазир 
болса ениқ әмәс нәрсиләр наһайити нурғун болуватиду. Би-
ринчидин, умумән алтун болғанму? Иккинчидин, у алтун 
тоғрилиқ содигәр Мәткәримбайниң аяллири билгәнмеди? 
Үчинчидин, әгәр алтунниң һәқиқәттән бар екәнлиги униң 
қәйәрдә сақлиниватқанлиғи һәққидә байниң аяллириға мәлум 
едиму?

Мундақ вәзийәт бир нәччә күнгә созулди. Һәр күнила һелиқи 
пешанисидә чачлири һүрпийип турған жигит барғансери әгәр 
алтун растла бар болған болса, униң сақлиниватқан йерини 
Айимхан һәқиқәтән билмәйдиғанду, дегән ойда болди.

Бир нәччә күндин кейин әву дәздәйничи жигит “граждан-
ка Абдуғаппарова Айимхан йошуруватқан ғәзининиң бар 
екәнлигини ениқлашқа һеч қандақ имканийәт йоқ”, шуниңға 
бағлиқ өзини бу иштин бошитиш тоғрилиқ илтимас билән 
әризә язди.

Талғирдики Совет һакимийитиниң толуқ һоқуқлуқ вәкили 
әризә билән тонушуп чиққандин кейин, униң билән келиш-
ти. Ваһаләнки, у мәлум бир вақитқичә Айимханни қорқутуп 
көрүш үчүн әризини кечиктүрүшни қарар қилди.

Айимханниң иши техи 1914-жили контузия болған, 
ағриғи тутқан мәзгилдә наһайити хатирҗәмсизлинидиған 
вә әссәбийлишип, қоллирини шилтип кетидиған һәм қаттиқ 
ағриққа чидимай вақирап кетидиған йеши тохталған қизил 
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гвардиячигә тапшурулди. Бу ағриқниң тутуши арилап-ари-
лап йүз бәрсиму һәм бир нәччә секунтқила созулсиму, амма 
контузия тоғрилиқ билмәйдиған адәмләргә дәһшәтлик тәсир 
қилатти.

Новәттики сорақлириниң биридә, адәттикидәк, хатирҗәм 
вә салмақлиқ билән җавап бериватқан Айимхан бирдәмдила 
өз алдида тохталған қизил гвардиячиниң қиңғир чиқип кәткән 
үзини көрүп қалди. Айимхан әвуниң ағриғи тутқанлиғи 
тоғрилиқ умумән чүшәнмәй наһайити қорқуп кәтти. Тохталған 
қизил гвардиячи шу арида қоллирини у яқ бу яққа ташлап, 
қаттиқ вақириди. 

– Қени, қени алтун? Ейтиң!
Униң көрүнүши шунчелик вәһшилик едики, уни һәтта 

Айимханниң җавави қизиқтурмиғандәкму болди.
Шундақ болсиму, ағриқниң тутуши тохтиғандин кейин 

қизил гвардиячи кона үстәлниң йенидики орундуққа олти-
рип, учиға қәләмүч орнитилған қәләмни алдидә, уни сияға 
чилап, сәл қатлишип кәткән қәғәзни елип, түзәп қоюп, бир 
немиләрни йезишқа башлиди.

Бир нәччә мисра язғандин кейин, у техичила қорқуп кәткән 
вә жиғлаватқан Айимханға диққәт билән қарап, мундақ деди: 

– Йолдаш Абдуғаппарова, әгәр сиз ериңизниң алтун-
ни тиқидиған йошурун җайиниң қәйәрдә екәнлигини 
ейтмайдиған болсиңиз, бизниң сизниң өйиңизни мусадирә 
қилишқа толуқ һоқуқимиз бар.

Айимхан янчуғидин қол яғлиғини елип, яшлиринисүртүн:
– Мән һеч немә билмәймән. Мени қоюветиңлар. Мени 

балилиримниң йениға қоюветиңлар, – деди.
Қизил гвардиячи йәнила Айимханға бир нәччә секунт 

диққәт билән қарап:
– Биз сизни қоюветимиз, лекин есиңиздә болсунки, сизниң 

ишиңиз техи йепилмиди, – деди.
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*** 

Айимхан Талғирниң топилиқ кочиси билән аста кетип ба-
риду. Униң жүригидә дәһшәтлик һәсрәт. Солақта олтарған 
күнлири таш қорғинидәк сезип жүргән ери әнди йоқ. 
Уни Айимханниң көзичила өлтүривәткән. Хасийәтниму, 
Мәткәримбайниң биринчи аялини – шундақ өлтүривәткән. 
Әнди өзиниңму, Хасийәтниңму балилириға ғәмхорлуқ қилиш 
Айимхан жүкләнгән.

Айимхан әнди бешиға чүшкән кәлпәтләрниң, әшу йеңи 
вәзипиләрниң һөддисидин қандақ чиқишни көз алдиға 
кәлтүрәлмәтти. У шундақ болсиму, мошу еғирчилиқниң 
һөддисидин чиқишниң йолини ойлатти. Чүнки бу ишлар 
униң һаятиниң мәнаси еди.

Униң үстигә, тоққуз күнниң ичидә икки қетим қамаққа 
елинишичу техи, Айимхан һеч гәп қилмастинла, өйидики 
меһманханисида бир чекиткә мәнилик қарап турған 
Мәткәримбайни чүшидә көрди.

Айимхан Мәткәримбайниң бу қаришини видалишиш 
сүпитидә әмәс, һаятни давамлаштурушқа хаһишлиқ сүпитидә 
қобул қилди. Һаят кәчүрүш вә балиларни өстүрүш сүпитидә 
қобул қилди. Айимхан чүшидә ериниң «шу қарашлирини 
өзидин худди ериниң тиқип қойған алтунлирини тепип бе-
риш тоғрилиқ сорақчиларниң қийнаватқан чағлиридиму 
әйнә шундақ қобул қилди. Айимхан ерини икки қетим 
чүшидә көрди, иккилиси охшашла. Иккилисини есида 
сақлап қалған. Уни һәйран қалдурған нәрсә – иккила қетимда 
Мәткәримбайниң чоң меһманханидики шу бир чекиткила көз 
тикип қариши еди...
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7-бап

Гражданлар уруши сүръәтлик билән тез риважланмақта. 
Һәммила җайда қариму-қаршилиқлар. Абдулла Розибақиев, 
Йәттису коммунистлириниң толиси охшаш, уйғур йезили-
рини арилап, Қизил Армиягә йезилиш тоғрилиқ тәшвиқат 
ишлирини жүргүзмәктә. Уйғур, туңган вә қазақлардин 
шәкилләнгән қисимларни Пәрғанә вадисиға әвәтишмәктә. У 
йәрдә аһали, “басмичилар”  дәп нам алған һәрикәт билән еғир 
җәңләрни жүргүзүлмәктә еди.

Әркин Абдуллиниң һәммә иш-һәрикәтлиридә дайим Аб-
дуллини узитип жүрмәктә. У Абдуллиниң мүмкин қәдәр 
яш Совет һакимийитини һимайә қилишни халиғучилардин 
уйғурларниң көпәрәк болушиға һәммә күч-ғәйритини сәрип 
қиливатқинини ениқ көрүп туратти. Шундақла Әркин 
Абдуллиға бу ишлирида униңға қанчилик чидам, тиришиш 
һаҗәт екәнлигиниму көрүп туратти. Бу һал Мураевниң 
қанлиқ рейдидин кейин Йәттисуниң уйғур аһалиси қизил 
гвардиячиләр отрядлири тоғрилиқ сөз болғандила хаватир-
лишип, униң ахири қорқунушқа айлинишқа бағлиқ еди. Аб-
дулла Розибақиев буни сезәтти вә униңға бир тәрәптин өз 
хәлқиниң азап-оқубәтлири еғир сезилсә, иккинчи тәрәптин 
әйнә шу хәлиқниң өзиниң мәнпийитини һимайә қиливатқан 
Совет һакимийтиниң һәқлигигә ишинәтти. Абдулла Мура-
ев отрядиниң һәдди-һесапсиз ишларға йол қоюлишлирини 
ақлаш мүмкин әмәслигиниму чүшинәтти. Амма, шуниң 
билән биллә Мураевниң иш-һәрикәтлирини һәммә қизил 
гвардиячиләрдә қоллинишқа болматти.

Әркин Абдуллиниң йенида жүрүп, өзиниң дости вә 
сәпдишиниң жүригидә икки қариму-қаршилиқ күрәш 
қиливатқинини етирап қилатти. Улар: өз хәлқигә болған 
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муһәббәт вә коммунистик идеяләргә болған етиқат еди. Әркин 
Абдулла Розибақиевниң мошу икки һаләтниң оттурисида,  
болуш әмәс, әмәлий йүз бериватқан вәзийәтни тәһлил қилип, 
уни, әгәр умумән мүмкин болса, шу қариму-қаршилиқларниң 
қирлирини жумшитишқа тиришиватқининиму көрди. 
Башқичә ейтқанда, Әркин тәхмин қилғандәк, Абдулла 
Розибаевниң рәһбәрлигидики уйғур коммунистлири илгири 
йүз бәргән паҗиәгә қаримастин, бар күч-ғәйрити билән уйғур 
хәлқиниң мәнпийитини Совет һакимийитиниң мәхсити билән 
бирләштүрүшкә тиришти. 

Умумән, Абдулла Розибақиев Мураев отрядиниң дәһшәт-
лик қуюни тәгмигән йезиларда тәрғибат-тәшвиқат ишлири 
билән шуғулланди. Мундақ йол иҗабий нәтиҗиләрни бәрди. 
Нурғунлиған уйғурлар Абдуллиниң вә униң сәпдашлириниң 
сөзлиригә ишинип, паал һалда қизил гвардиячиләр сепигә 
йезилди. Қаидә териқисидә тәшвиқатчилар йезиларға бе-
рип, асасән чоңларни жиғип, уларға йеңи һакимийәтниң 
маһийитини, қозғилаң мәйданлирида йүз бериватқан 
вәзийәтләрни чүшәндүрүп, аддий хәлиқни һимайә қилишқа 
чақирди.

Мана һазирму, Яркәнттә сөзгә чиққан Абдулла Розибақиев 
өзигә тәшәббускарлиқ вә ишәшлик аваз билән төвәндики-
ләрни деди:

– Мениң жутдашлирим! Мән силәргә йәнила бирдин-бир 
илтимас қилимән – хаталашмаңлар! Һазир таллаш пәйти 
вә силәр қайси йолни таллавелишиңларға қарап, пәқәт 
силәрниңла әмәс, һәм шундақла силәрниң балилириңларниң 
келәчигиму шуниңға бағлиқ. Биз тарихий өзгириштә турува-
тимиз. Уйғурларниң тәғдири Кеңәш һакимийитиниң тәғдири 
билән мәккәм мунасивәтлик! Пәқәт Совет һакимийити 
биләнла биз келәчигимизни қолға кәлтүрәләймиз. 

Әркин Абдулла Розибақиевни толуғи билән қоллап-
қувәтлиди. У уйғурларға һаятини тоғра йолға қоюшқа  
яритиливатқанлиғини наһайити яхши чүшинәтти.
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Амма һәммисила ундақ чүшәнмәтти. Нурғунлири 

Абдуллиға ишәнмәк турмақ, толарақ һаятниң өзигә ишәнми-
ди. Ениғарағи, һаятқа болған ишәнчисини йоқатти. Буниңму 
кәскин сәвәплири болди. Хусусән, Мураевниң рейди. 
Һәтта Мураев отрядидики қизил гвардиячиларниң баш-
баштақлиғи тоғрилиқ, бәхиткә яриша улар билән уттурдин-
уттур тақашмисиму, йеңи һакимийәт вәкиллиридин һеч кимгә 
ишәнмәйдиған болди. Уларға һазир болмисиму, келәчәктә 
Мураев әмәлгә ашурған һайванчилиқ тәкрарлинидиғандәк 
билинәтти.

Умәммән  улар һәқиқәттин анчила жирақ әмәс еди. Чүнки Аб-
дуллиму, уларға толуқ бехәтәрликни капаләтләндүрәлмәтти. 
Сәвәви һәтта Абдулла-ға охшаш йеңи һакимийәткә садиқ 
болғанларниң өзлириму әшу йеңи һакимийәт тәрәптин бәзи 
проблемиларда капа-ләтләндүрүлмигән...

Яркәнтниң аһалиси җим турушти вә Әркин мундақ 
вәзийәтләрни нурғун қетим көргәндәк сәзди. Кейин қандақ 
тәрәққий қилидиғанлиғини биләтти. Әркин үчүн буниң 
һәммиси алдин-ала ениқтәк билинәтти, чүнки әмәлиятта улар 
Абдулла билән қәйәргила бармисун, барлиқ йезиларда һәммә 
әһвал тәкрарланған еди.

Мана һазирму, дәсләп адәмләр теп-теч турушти. Андин 
кимду бири жүрәксизлинип:

– Һакимийәт бизниң екәнлигини чүшинимиз. Мана, пәқәт, 
адәмләру бизниң болғини билән, бизни яхши көрмәйду, – 
деди.

– Бизғу силәрниң гепиңлар билән келишимиз, йолдаш 
Розибақиев, – дәп қошуп қойди иккинчи  бири. – Мана пәқәт, 
немишкиду әшу, шу, бизниң һакимийитимизниң өзи бизниң 
адәмлиримизни өлтүривәттиғу. Ғулҗиға қанчилигән адәмләр 
қечип кәтти, улар шу йәрдә қалдиғу?

Абдуллиға уларға җавап бериш тәс болди. Өзиниң алди-
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да турғанларниң һәр қандиғидин йүз бәргән әһвалларни 
яхшарақ чүшәнгән. Амма униңдин немә пайда. Әксинчә, 
униңдин техиму еғирарақ еди. Чүнки Абдуллиға, әң алди 
билән, немишкә аддий адәмләрни һимайә қилишқа йеңи 
һакимийәтниң вәкиллири, әксинчә уларни дегән мәсилини 
өзиниң чүшиниши керәк еди.

– Кеңәш һакимийити өлтәрмиди, әшу һакимийәтниң ай-
рим вәкиллири өлтәрди! Әлвәттә, бу әһвал биз – коммунист-
ларни ақлимайду, – деди Абдулла. – Биз, әлвәттә, йүз бәргән 
вақиәләргә җавапкармиз. Ваһаләнки, Кеңәш һакимийитини 
униң айрим вәкиллиригә қарапла баһалашқа болмайдудә.

Әркин Абдулла Розибақиевниң җавапкәрликтин өзини 
чәткә алмайдиғанлиғиға һәйран қалди. У Егор Мураев 
билән тонуш Мураевниң йәткүзгән җәври-җапалири Совет 
һакимийитиниң һәммә вәкиллиригә тарқалған еди. 

Әркин Йәттисуда қалған вә чәт әлгә – Или өлкисигә кәткән 
уйғур аһалисиниң әйнә шу җәври-җапаларға көз қаришини 
ихтиярсиз селиштурди. Алди билән  һәммисиниң көз-қариши 
охшаштәкла билингәндәк болди. Ениғарағи – йеңи Совет 
һакимийитигә көз-қариши наһайити сәлбий болуп сезилди.

Ваһаләнки, шундиму, пәйдин-пәй Әркин адәмләр кәй-
пиятида моҗут пәриқни сезишкә башлиди. Совет һаки-
мийитини қәтъий етирап қилмайдиған қачақларниң ариси-
да Совет һакимийити  униң һәммә нуқсанлириға қаримай, 
мустәмликичилик түзүмгә қариғанда яхши дегүчиләрму 
пәйда болушқа башлиди. Әркинниң сезишичә, һазирчә әйнә 
шундақ болуватқан аз болсиму тарқақ уйғур топлири һәтта 
Совет һакимийити билән алақә бағлашқиму тиришқандәк. 

Шуниң билән биллә Уйғурийәниң шималий қисмидики 
аһали – Җоңғарийә дәп аталмиштики аһали болған 
уйғурларму Совет һакимийитигә нисбәтән хелила иҗабий 
кәйпиятта болди. XVII әсирниң ахиридин башлап қудрәтлик 
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җоңғар ханлиғиниң намиға бағлиқ әйнә шундақ дәп аталған 
бу чоң йәрниң аһалисини асасән уйғурлар тәшкил қилатти.

Әркин чоңларниң һекайилиридин XVIIІ әсирдә җоңғар 
ханлиғи Чин (Цин) империясиниң манҗур-хитай әскәрлири 
тәрипидин тар-мар қилинғанлиғини биләтти. Бир миллиондәк 
җоңғарлар җисманий йоқ қилинған, чөлдәригән йәргә болса 
басқунчилар Уйғурийәниң җәнубий қисми Қәшқәрийәдин 
он миңлиған уйғур аһалисини зорлап көчүргән. Нәқ мана 
шуларни манҗур тили билән “таранчилар”, йәни деханлар 
дәп атиған. Мана шуниңдин бери, әмәлиятта  Җоңғарлар 
қалмисиму, бу территорияни географиялик мәнидә Җоңғарийә 
дәп аташни давам қилған.

Әркинниң байқишичә, нәқ әшу таранчиларниң әвлатлири 
Совет Россиясиниң вәкиллири билән алақә қилишни издигән. 
Униңға һәтта Җоңғарийә аһалисиниң асасий қисмини тәшкил 
қилидиған уйғур-таранчиларниң Совет һакимийитигә му-
насивити әмәлиятта Йәттису уйғурлириниң көзқариши 
билән охшаш көрүнгән. Шуниң өзидиму у Йәттису уйғур 
қачақлириниң көз қарашлиридин пәриқлинип туратти. 

Абдулла Розибақиевниң Йәттису уйғур йезилириға болған 
сәпәрлириниң һәммисидила уни узитип жүргән Әркинниң 
хиялидин әйнә шундақ ой-хияллар пәйда болди. У икки-
си йезидин-йезиға берип, һармай-талмай аһалини Қизил 
гвардиячиләр сепигә йезилишни тәшвиқ қилатти.

8-бап

1918-жили февральда Кеңәш һөкүмитиниң тохтами бойичә 
йоқ қилинған Қоқәнт автономияси дәп аталған дөләт бирлиги 
бу һөкүмәт үчүн көплигән наһайити еғир муәммәләрни пәйда 
қилған. Бир тәрәптин, мәркизи Пәрғанә вадиси болған Оттура 
Азиядики наһайити чоң кәңликни йоқитип қоюшниң алдини 
елишқа тиришип, яш Кеңәш һакимийити әйнә шу Пәрғанә 
вадисиға жигирмә эшалон әскәр әвәтти.
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Уруш һәрикәтлиригә рәһбәрлик қилиш тапшуруқниң 

һөддисидин утуқлуқ чиққан яш жигиткә  тапшурулған еди.
Шу вақиәдин бир йерим жил өтүп, яш жигит өзиниң 

сәпдашлириниң оттурисида Мәрғулан шәһириниң чайхани-
сида олтиратти. У һәқиқәтән наһайити яш еди. Бир қариғанда  
қелин сақаллиқ сөһбәтдашлириниң толиси Түркистан 
җумһурийитиниң сабиқ һәрбий комиссарлиридин анчила чоң 
әмәс еди.

Қоқан автономиясини қатиллиқ билән йоқ қилған вә шуниң 
нәтиҗисидә болған Костантин Осипов қозғилаң даһилириниң 
стратегиялик ой-пикирлирини гәвдүләндүргән.

Ваһаләнки, Константин Осипов, ахири “бачмичилар”  бо-
луп вуҗутқа кәлгән йәрлик хәлиқләрниң аммивий наразилиқ 
һәрикәтлириниң пәйда болушиға имкан яратқан. Шундақ 
қилип, бир хәтәрликни йоқатқан Совет һөкүмити өзигә, 
бәлким, техиму дәһшәтлик иккинчи хәтәрликни пәйда қилди. 

Бир нәччә айдин кейинла, 1919-жилниң январьда Констан-
тин Осипов Ташкәнттә Советкә қарши исиянни бастуруп, 
йәнә бир қетим өзини көрсәтти. Мәхпий “Түркистан һәрбий 
тәшкилати” уйғунлаштурған бу қозғилаңни бесиш үчүн 
наһайити зор күч-ғәйрәт тәләп қилинди.

Мана шундақ қилип, тәғдирниң тәққазиси билән, басмичи-
лар һәрикитиниң пайда болушиниң асасий әйипкари болған 
Константин Осипов Мәрғуланда шу һәрикәт рәһбәрлириниң 
арисида болуп туруп, шулар билән Түркистан фронтиниң дай-
имий қисимлириға қарши һәрбий һәрикәтни реҗилиди. Бар-
йоқи бир нәччә ай илгирила Константин Осипов басмичилар 
һәрикитини йоқитишқа қаритилған Түркистан җумһурийити 
һелиқи әскәрлирини башқурған еди.

Мәрғуланниң четидики көләңкиликкә орнитилған кәң-
таша яғач каравәттә олтуруп, Константин Осипов рәңлик 
тәкийгә йөләндидә, йенидила ширилдап еқиватқан ериқтики 
суға қариди.
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Шағарап өскән көләңкилик мәҗнун тал худди қелин 

йопурмақлиқ шахлири билән ериқниң салқин сүйини 
бесивалмақчидәк болғандәк көрүнәтти.

Константин Осипов һәммидин ваз кәчкәндәк көрүнәтти. 
Әмә-лиятта болса у өзигә қарши олтуруп, пәс авазда гәп 
қиливатқан дала командириниң сөзини диққәт билән 
тиңшимақта еди. 

Чирайлиқ фарфор пиялидин көк чай ичивелип, пат-патла 
чинисини җоза охшаш үстәлгә қоюп, җим олтарған киши еди.

– Бизниң участикида әһвал мураккәпләшмәктә, – деди у 
йәнила пиалисини чәткә қоюп. Советләргә Ташкәнттин әскәр 
күчилири әвәтилватиду. Бизниң разведикиниң хәвәрлиригә 
қариғанда, Түркистан фронтиниң әскәрлири нәқ бизгә қарши 
қаритилған. Бүгүнки күндә Бухара әмирлиги билән Хива 
ханлиғи һәдди-һесапсиз мәғлубийәткә учримақта. Шуниң 
үчүн, Кеңәшниң – вәзиписи бизгә қарши һуҗум болмақ. 

Өстәңниң у қетидики чимлиқта отлаватқан ат кишинәп 
кәтти. Константин Осипов мәҗнун талдин көзини елип, шу 
тәрәпкә көз тикти. Әсли ат униң һәвиси еди. У әҗайип чаван-
даз болған, лекин толарақ у атларни яхши көрәтти. Униңға 
атларниң отлашлири, әттигәндә қийғитишлири, чавандазлар 
минивалғанда ойнақлашлири  яқатти.

Кишнигән ат тәрәпкә қарап қоюп, Осипов бәрибир бир 
минутму диққитини аҗизлатмай, дала командириниң гепини 
тиңшашни давамлаштурди.

– Кеңәшликләр бизгә қарши әвәтиш үчүн Йәттисудин 
уйғурлар билән туңганларни мобилизация қиливатқини 
тоғрилиқ мәлуматлар кәлмәктә.

Бу сөзләрни аңлап, Константин Осипов өткән жилниң март 
ейини есиға чүшәрди. Шу чағдиму Қизил гвардиягә қарши 
Ақлар һәрикитини қоллап-қувәтлигән уйғур аһалисини йоқ 
қилиш үчүн Йәттисуға Егор Мураевниң отрядини әвәткән 
еди.
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Константин Осипов Егор Мураевниң шу чағда өзиниң 
вакалитини хелила ашуривәткәнлигини – сүйистимал 
қилғанлиғини есиға чүшәрди. У чегара даирисида орун 
алған җиддий тоқунушларни пәйда қилған. Нәтиҗидә 
җазалашлардин хәтәрләнгән миңлиған уйғурлар Или 
өлкисигә өтүп кәткән. Шуниң нәтиҗисидә Йәттисуниң 
пүткүл аһалисиниң көзичила йеңи Совет һакимийитини 
абройсизландурған вә шу қачақларни қайтуруш тоғрилиқ 
мәсилә биринчи дәриҗилик вәзипигә болуп қоюлған.

Принцип җәһәттин Мураевниң һәрикити Константин 
Осиповқа наһайити мас кәлгән. Чүнки уму Совет һакимитини 
абройсизландурушқа тиришқан.

Егор Мураев шу чағларда хизмәт қилған, уму Констан-
тин Осипов охашаш большевиклар билән қарши күрәш 
қиливатқан мәхпий “Түркистан һәрбий тәшкилатида” һесапта 
турған. 

Басмичилар һәрикитиниң мәркизи Мәрғуланда жүргән 
Константин Осипов Мураевни ядиға алди, уни, еһтимал, 
Фрунзениң рәһбәрлигидики һәрбий қисимда хизмәт қилишни 
давамлаштуриватқанду дәп ойлиди. Константин Осипов 
рәһбәрлигидики һәрбий қисимда Егор Мураев көрүнмәс бол-
ди. 

У Мураевниң Кеңәш һакимийитигә сәмимий садиқлиғини 
намайиш қилишқа башлиди, һәтта исиянға қатнашқанлиғи 
паш қилинған қизил гвардиячиләрни етишқа актив қатнашти.

Бу тоғрилиқ Константин Осиповқа қозғилаң идеаллири-
дин көңли қалған, андин басмичилар тәрипигә өтүп кәткән 
қачақ сөзләп бәрди.

Константин Осиповниң хатирисидә дала командири ейтқан 
сөзләрниң һәммиси һелиғичә сақланған еди. Дала командири 
наһайити мейизлик, атақлиқ Мәрғулан үзүмидин бир шапни 
елип, алдиримастин бир талдин ағзиға селишқа башлиғанда, 
Константин Осипов киришмә сөзидә:
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– Һөрмәтлик Дилшатбек, сиз Кеңәштики уйғур аһалилирида 

бизгә қарши туруш идеяси пәйда болди дәп һесаплимамсиз? 
Өткән жили сизгә яхши тонуш Егор Мураевниң қилған 
ишлиридин кейин уйғурлар принцип җәһәттин буниңға 
бармайдиғандәк көрүнмәмду?

Дала командири җавап бәрмиди вә мүрисини чиқирип, 
чирайлиқ чәйнәктики чайни пиялигә қуюп қойди.

Константин Осиповқа дала командириниң җавави шу ари-
да наһайити керәктәк сезилди. Җавапму қайтурулди. Амма 
у җавапни җозиниң четидә олтарған егиз бойлуқ киши 
бәрди. Әнҗан дописини түзәп қоюп, у тапчанға йөләндидә, 
чайханиниң у четидә наһайити йоған самовар вә кичигәрәк 
қазанниң йенида бир немиләрни қилип жүргән бовайға 
вақириди:

– Турдахун, полу қандақ болуватиду? – деди у. – Тәйяр 
болған болса әкәлмәмсән! Мениң үчәйлирим чаплишип кетәй 
дәп қалди!

Турдахун җавапниң орниға бир немиләрни дәп ичидә 
ғиңшиди, егиз бойлуқ һелиқи киши йенида олтарған 
сөһбәтдишигә қаридидә һеҗайди:

– Турдахун адәттикидәк Қәшқәр шевисиниң байлиғини на-
майиш қиливатиду! Һазир у маңа шундақ дедики, мән униң 
ейтқанлирини бирәсигә етиштин уюлимән. 

Сәл җим-җитлиқтин кейин узун бойлуқ һеҗийишини тох-
титип, җиддий аһаңда:

– Уйғурлар Кеңәшләр билән һәмкарлишишқа тәйяр! Мән 
буниңға ишәшликмән! – деди.

У самовар тәрәпкә қарап қоюп, гепини давам қилди:
– Бу ишқа Турдахун вә униң вәтәндашлири охшашла 

ишәшлик. Һазир нурғунлиған уйғурлар у яқта – Қәшқәрийәдә, 
өзлириниң толиму мураккәп мәсилилирини һәл қилишта 
Кеңәшликләрдин яр-йөләк күтмәктә. Әгәр улар һазир 
большевикларға қошулса, у чағда булар кейинки вақитта 
уйғурларға өз елигә қайтип келишкә ярдәмлишиду.
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– Шундақ, бәлким бизму уйғурларға қарап жүришимиз 

керәккәндә? – дәп қошуп қойди йәнә бир сөһбәтдиши неми-
динду бир нәрсидин әнсиригәндәк.

– Улар билән алақиниң пайдиси бар! Ваһаләнки, улар 
уйғурлар. Бизниң аримизға иғва салмақчи болғанлар 
Йәттисуда яшаватиду. Биз билән алақидә болмақчи болған 
уйғур вәтәнпәрвәрлири – Қәшқәрдә яшаватиду, – дәп чүшән-
дүрди егиз бойлуқ.

– Һә, уғу шундақ! – деди үҗүмни йәшни тамамлиған Дил-
шатбек. – Мениңчә, улар өзлирини умумән һәр хил хәлиқләр 
дәп һесаплиса керәк. Уларниң һәммиси охшаш – тилима, 
урпи-адәтлирима охшаш. Лекин бирлири өзлирини таранчи-
миз десә, башқилири – қәшқәрликмиз дейишиду!

– Қәшқәрликмиз дегәнлири бизгә наһайити йеқинлири! 
Раст, уларниң нурғун сөзлири биз чүшинәлмәймиз! – дәп гәпкә 
арилашти йәнила егиз бойлуқ һелиқи киши, қуйруқ йеғидин 
тәйярлиған мейизлик полуни икки легәнгә селиватқан Турда-
хун тәрәпкә қарап қоюп.

– Қандақ сөзләрни дәйсәнкинтаң, билмәймән, әгәр сән у 
сөзләрни чүшәнсәң, демәк, улар саңа ят әмәс, – дәп ойлинип 
сөзә арилашти төртинчиси.

Улар сәл җим олтиришқандин кейин:
– Бәлким, Шөһрәтҗан, сениңдиму уйғур қени еқиватқанду? 

Сениң дадаң Яркәнтликқу. Яркәнт болса уйғурларниң 
қедимий пайтәхтиғу! 

– Қәшқәр әмәсма? – дәп сориди Дилшатбек.
– Һәм Қәшқәр, һәм, Корла, һәм һәтта Қаришәр. Ле-

кин Яркәнттә бизниң атақлиқ жутдашлиримиз қоқәнтлик 
Закирҗан Фурқәт билән Намагәндин Бабарәһим Мәшрәпму 
болған. Һәтта Фурқәнт шу йәрдә дәпин қилинған.

Бу сөзләрдин кейин җим-җитлиқ һөкүм сүрди. Һәр бири өз 
алдиға хиял сүриватқан еди.
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Шөһрәтҗан техи кичик вақтида өзигә дадисиниң қандақту, 

һәтта чөчәкләрдикидәк, анчила жирақ әмәс, лекин йенип ке-
лиш мүмкин болмиған бир йәр тоғрилиқ ейтип бәргәнлирини 
есиға алди. Дадиси Шөһрәтҗанға мошуларни ейтип бәргән 
чағда униң көзлиридә яш әгигән еди...

Дилшатбек көк чай қуюлған пиялини тутуп туруп, 
уни ичмидидә, жираққа қарап туруп, немишкиду бу ду-
нияда һәммә икки қисимға һәм уйғурларму, кечә билән 
күндүздәк, бир-биригә қарши туруватиду. Уйғурларла әмәс, 
һәммә адәмләр бөлүнгән! Қариму-қаршилиқ әскәрлирини 
қисивалған Фрунзениң әскәрлиридиму нурғуни Пәрғанә 
вадисиниң турғунлири. Униң тәркивидә һәтта мошу йәрниң 
мәрғуланлиқлириму бар!..

Төртинчи сөһбәтдаш өтмүштә Пәрғанә вадисиниң 
турғунлири бирлишип бир нәччә қетим Тарим вадисиниң 
турғунлири билән җәң қилғанлиғини ойлиди. Ахирқи мундақ 
бирләшмә Йәттишәр дөлити моҗут болуп турған дәвирдә йүз 
бәргән. Он үч жил моҗут болуп турған у дөләтниң рәһбири – 
Муһәммәт Яқупбәг Ташкәнттин атмиш чақирим жирақлиқта 
болған Пекәнт қишлиғидин болған. Мошуларни ойлиғач 
төртинчи сөһбәтдаш күлүмсирәп қойди, чүнки униң өзима 
шу қишлақта туғулғандә...

Константин Осипов ойлинип қалди. Униңда уйғурларни 
йәнә бир қетим өз мәнпийитигә пайдилиниш идеяси пәйда 
болмақта еди. Ваһаләнки, бу идея техи хам болғанлиқтин, у 
гәпни башқа мавзуға йөткиди.

– Қандақ, һөрмәтлик Шөһрәтҗан, Яйпандин хәвәр барму? 
Бу сөзләрни ейтқач, у һелиқи егиз бойлуқ адәмгә мәналиқ 

қарап қойди. Константин Осипов у адәмниң шу қишлақта 
туғулғанлиғини биләтти. У қишлақ Қоқәнттин он баш 
чақирим жирақлиқта болуп, кимду бирлири униң туғулған 
угиси тоғрилиқ гәп қилип қалса, өзигә йеқимлиқ аңлинатти.
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– Яйпаңда һәммә нәрсә илгәркидәкла, – дәп күлүмсириди 

Шөһрәтҗан, – Қизимни сеғинип кәттим.
– Қиммәтлик Шөһрәтҗан сизниң қизиңиз гөзәлму?
– Мениң қизим ялғуз исми Шахниза! Бәш оғул, ялғуз қиз! 

Қандақму сеғинмай, униң үстигә оғуллирим мениң билән 
мошу йәрдә. 

Константин Осипова мавзуға анчила берилип кәтмиди, 
әтиязниң ейиниң бешида “Аллаһниң җәңчилири” вә 
чекингүчиләр билән бир сутка давамида Яйпаңда 
болғанлиғини есиға алди. Ғоҗайинниң қизи чай бәргән чағда 
Осипов у қизниң көзлириниң гөзәллигигә һәйран қалған еди. 
Жигирмә үч яшлиқ Константин Осиповниң жүригидә илги-
ри натонуш болған сезим ялқунлашқа  башлиған. Түркистан 
җумһурийитиниң сабиқ һәрбий комиссари ялқунни 
өчиришниң һаҗәтлиги тоғрилиқ вақитлиқ шу һиссиятниң 
пәйда болушини тохтитиши тоғрилиқ өзигә буйруқ бәргән.

Ваһаләнки, бу йәрдә буйруқ билән һәр нәрсини һәл қилиш 
мүмкин әмәстә. Шахнизани пәқәт иккила қетим көрүп, һәтта 
униң билән гәплишипму бақмиған Константин Осипов 
һошини йоқатқидәк дәриҗидә ашиқ болуп қалди. У һәтта 
бу мәсилигә қизниң дадиси қандақ қарайдиғанлиғиниму 
билмигән. Шәриқтә һәммини Шахниза әмәс, пәқәт ата йеши-
ду. У һәтта бу тоғрилиқ ойлапму бақмиған! Осипов Шахни-
зани яхши көрди вә әшу муһәббәт сәмимий, назук, тәбиийки, 
җавапсиз, бир сөз билән ейтқанда, һаятта бирла қетим 
болидиған сезимдәк...
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9-бап

Қәшқәр жилниң һәр қандақ пәслидә әҗайип. Ваһаләнки, 
1919-жилниң күзлиги һәқиқәттиму алаһидә болди. 
Сентябрьниң мәйин һава райи. Әтраптики тағлардин 
келиватқан йеник шамал дәрәқләрдики сарғийиватқан 
йопурмақлирини шилдирлитип йәргә чүшәрмәктә.

Шундақ күнләрниң биридә Аппақ Ғоҗа мазариниң 
кәйнидики кона кварталдики сәрәмҗан ихчам өйләрниң 
биригә оттуз икки адәм жиғилди. Өй егисидин башқа йәнә 
әнъәнәвий қәшқәр дописи өзигә бәк ярашқан қара торуқ отту-
ра яшлардики бир адәм болған. Жиғилғанларниң арисида алтә 
адәм мошу қедимий шәһәрниң турғунлири. Қалғанлириниң 
һәммиси сирттин кәлгәнләр. Көпинчә Қәшқәргә йеқин 
орунлашқан Атуш шәһиридин.

Атуш шәһири – хасийәтлик Ислам дини дуния йүзигә 
таралған чеғидин башлап атақлиқтур. 

Нәқ Атушта қудрәтлик Қараханилар дөлитиниң асасини 
салғучиларниң бири Сутуқ Буғраханниң мазари бар.

Ваһаләнки, жиғилғанларниң арисида Қәшқәрдин хели-
ла жирақ орунлашқан шәһәрләрниң вәкиллириму бар еди. 
Җүмлидин бир нәччә адәм Қарашәһәрдин кәлгән. Бағрашкөл 
көлигичә созулған әҗайип гөзөл Қәшқәр шәһири Уйғурийәниң 
оттурисиға орунлашқини биләнму атақлиқтур.

Бу өйгә Корла, Қучар, Ақсу, Яркәнт, Хотән вә Қағилиқниңму 
вәкиллири әвәтилгән. 

Һәтта Уйғурийәниң шәрқидики жирақ Үрүмчи, Турпан вә 
Қумулдинму бир-бирдин вәкил әвәтилгән. 

Вәкилләрниң арисида пәқәт Ғулҗидинла һечким болмиди.
Қисқиси, Қәшқәрдә милләтниң алдида турған мәсилиләрни 

муһакимә қилишқа вакаләтлик қилалайдиғанлар учрашти. 
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Чүнки 1919-жилниң күзигә йеқин йүз бәргән вәзийәт ениқ 
чариләрни көрүшни тәләп қилмақта еди. Мундақ чариләр 
һаҗәт. Сәвәви яш дөләт Кеңәш Россияси худүклиниш, 
хәтәрлик вә һәтта қорқунучлуқ болмақта.

Өй егиси кәлгәнләрниң һәр бирини дәрвазиниң алдида 
салам-саат билән күтивелип, уларни өзи чоң айванға апи-
рип қоятти. Айванға чиқидиған пәләмпәйниң алдидила оң 
қолиға чирайлиқ мис чөгүн тутқан, мүрисидә лөңгиси бар өй 
егисиниң балиси туратти. У сол қолиға анчә чоң болмиған, 
қолдин ясалған җам тутқан.

Меһманларниң һәр бири айванға көтирилишниң алди-
да қоллирини чайқап, андин кейинла пахта йәкәндиләрдә 
олтарғанларниң һәммиси билән саламлишатти. Оттуриға 
аппақ дәстихан селинған, униң йоғанлиғи айван едәни билән 
тәңму-тәң келәтти.

Һәммиси жиғилғандин кейин өй егиси айванниң әң четигә 
олтирип, қелин, амма анчә узун болмиған сақаллиқ кишигә 
қарап:

– Савут Дамоллам, һәммиси жиғилди, башлисақ болиду, – 
деди.

Баятин пичирлишип параңлишиватқанлар дәрһал җим бо-
лушти.

Өй егиси мураҗиәт қилған киши өзиниң вәзиписигә 
реал қариди. У һели оттуз алтә яшта болсиму, наһайити чоң 
һөрмәт-иззәткә егә еди. У техи пәқәт илаһийәтни оқуған алий 
билимлик адәм болупла қалмай, шундақла у дуниявий илим-
билимниму үгәнгән адәм. У тәбиитидинла чоң тәһлил қилиш 
қабилийитигә егә, наһайити чоңқур қабилийәткә егә әқиллиқ 
адәм. Һәммиси, җүмлидин Савут Дамоллиниң өзиму “дамол-
ла” дегән сөз “устаз”, “оқутқучи” дегән сөзләр билән баравәр 
екәнлигини чүшинәтти. “Дамоллам” дегән сөз һәммидин 
бурун мана шу адәмгә наһайити мас келәтти. Шуниң билән 
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биллә у уйғурларниң миллий әнъәнилиригә җиддий әһмийәт 
беридиған наһайити әдәплик адәм болған.

Олтарғанларға бир қур қарап қоюп, у меһманларниң 
арисида әң чоңиға мураҗиәт қилди. У йәтмиш икки яшлиқ 
Пидамуһәммәт дегән киши.

– Илтимас қилимән! – деди Савут Дамоллам.
Пидамуһәммәт өзини көп күткүзмиди. У қоллирини 

көтирип, қисқичә қираәт қилдидә, Аллаһдин һәммә башлан-
миларда меһир-шәпқәт, қоллап-қувәтләш тилиди.

Пәқәт шуниңдин кейинла қалғанлири алиқанлири билән 
үзлирини сийпашти. Өй егиси орнидин турмастинла, 
қайрилип, балисиға қариди. У хумданни йәргә қоюп, йениди-
ла туратти вә дадисиниң һәр қандақ буйриғини иҗра қилишқа 
тәйяр.

Ваһаләнки атиси һеч гәп қилмиди. У оғлиға бешини 
еғитиши биләнла, бир дәқиқидин кейин бир әмәс, төрт оғли 
дәстихан селишқа алдириди.

Шундақ қилип, алди билән иссиқ тонур нанлири 
кәлтүрүлди. Андин кейин һәр хил қақ вә наватлар кейин 
үҗүм, анар вә нәшпүтләрни әкилишти.

Көкчайни йоған төрт фарфор чәйнәккә тәйярлидидә, һәр 
бирини верандиниң төрт булуңиға қойди. Чайни дәстиханниң 
четидә олтарғанлар чиниләргә өзлири қуюшлири керәк.

Өй егисиниң балилири әйнә шу ишлар билән 
шуғуллиниватқанда, Савут Дамолла алиқини билән сақилини 
силап қоюп, еғир-бесиқлиқ билән мундақ деди:

– Қедимий Қәшқәр силәрниң һәммиңларни сақ-саламәт 
болуп, хуш кәпсиләр дәйду. Силәрни тәклип қилғинимизниң 
сәвәви биз хәлқимиз дуч болуватқан вәзийәтни муһакимә 
қилишимиз керәк. Силәрниң һәммиңлар өз шәһәрлириңларда, 
вилайитиңларда моҗут вәзийәтни наһайити яхши билисиләр. 
Ваһаләнки, тоғра қарар қобул қилиш үчүн, уйғур хәлқиниң 
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әһвалини, азап-оқубәтлирини йениклитиш үчүн биз пүткүл 
әһвал-вәзийәт тоғрилиқ реал хәвәр, дурус көз-қарашқа егә бо-
лушимиз керәк. Пәқәт шундақ болғандила биз бирлишәләймиз 
вә шундақла утуқлуқ һәрикәт қилалаймиз.

Савут Дамоллам течлиниши биләнла Атуштин кәлгән әң 
бай уйғурларниң бири Мусабай сөзләшкә башлиди.

– Биз сәмимий вә очуқ болушимиз керәк. Әгәр биз бир-
биримиздин бир нәрсиләрни йошуридиған болсақ, бу, 
демәк, биз өзүмизниң ой-пикримизни өзүмиздин йошури-
миз дегәнликтур. Һәқиқәт қанчилик аччиқ болсиму, очуқ 
ейтиңлар. Пәқәт шу чағдила биз һәқиқәтән йүз бериватқан 
вәзийәттин мунасип чиқиш йолини тапалаймиз.

Мусабай сөзини тохтатқандин кейин қатнишиватқанлар 
җим ойлинип қелишти. Улар бир-бирини наһайити яхши 
билишәтти вә очуқ ейтиши мүмкин еди. Чүнки ишәшсизлик 
һәққидә гәп болмиған. Улар оңушлуқ һәл қилиш мүмкин әмәс 
башқа муәмма бар еди. Гәп уларниң арисида байқиливатқан 
чоңқур қариму-қаршилиқлар тоғрилиқ болмақта еди. У 
муәмма муқәддәс мәхсәткә йәткүзидиған қариму-қарши 
стратегиялик йөнүлишләрни таллавелиштин ибарәт еди. У 
мәхсәт, һәммисидила бирла – миллий әзгүдин қутулуш вә 
уйғур дөләтчилигини әксигә кәлтүрүштин ибарәт еди. 

Һөкүм сүргән җим-җитлиқни пәқәт пиалиләргә қуюлу-
ватқан чайниң шиқирап еқишлирила бузуп туратти.

Ахирида Хотәндин кәлгән рәзгилик яш киши сөзгә кириш-
ти. Аппақ сәллисини түзәп қоюп, у аста авазда төвәндикиләрни 
деди:

– Һәммимизни милләт тәғдири тәврәндүриши лазим. Биз 
һәммимиз охшашла еғир әһвалда қалдуқ. Лекин, немишкиду 
аримизда Ғулҗидин вәкилләрни көрмәйватимән. Бәлким, улар 
биз билән мәслиһәтлишишни һаҗәт дәп һесаплимайдиғанду?

Мусабай яш жигитни наһайити қаттиқ бөлүвәтти:
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– Һөрмәтлик Мәмтимин! – деди у буйруқ авазда. – Кәчүрим 

сораймән, лекин мән Атуштин кәлгән болсамму, Ғулҗиғиму 
вакаләтлик қилалаймән. Сиз билисизки, мениң көплигән 
уруқ-туққанлирим Или өлкисиниң шәһәрлиридә яшава-
тиду вә мән улар билән дайим алақида болуп туримән. Би-
раздин кейин мән сөзсизки әгәр буниңға ейтияҗлиқ болса, 
Ғулҗидики вәзийәт хусусида ейтип беримән.

У бешини сәл төвән елип:
– Йәнә бир қетим мени кәчүришиңларни илтимас қилимән, 

– дәп қошуп қойди.
Әву жигит (Хотәндин кәлгән) бир нәччә секунттәк күтүп 

турдидә, шундақла еғир бесиқлиқ билән сөзини давамлаш-
турди.

– Ғулҗа муәммаси пәқәт менила тәшвишләндүрмәйду. 
Бизниң толимиз мениң Қарақаш шәһиридики мәдрисиниң 
устази екәнлигимни билиду. Биздә Ғулҗилиқ бир нәччә ша-
гирт бар. Умумән әйнә шулар һәйран қаларлиқ гәпләрни 
ейтишмақта. Һәр һалда Хотәндин чиққан мән үчүн у 
гәпләрни аңлаш пәқәт һәйран қаларлиқла әмәс, һәтта һәм 
қорқунучлуқтур.

– Буғра уруқдашлириниң вәкилини шунчелик 
қорқутувәткән немикинә? – сориди күлүмсирәп қарши 
олтарған оттура яшлардики киши.

Мәмтимин Буғра бу лоқмиға һеч әһмийәтму бәрмиди. У 
йәнә бир нәччә секунтчә күтүп, андин сөзини давам қилди:

– Ғулҗилиқлар өзлирини айрим хәлиқ дәп һесаплайду. Та-
ранчилар дәйдиғу, дәймән. Амма биз һәммимиз түркләрмизғу! 
Әгәр биз буни унтийдиған болсақ, у чағда бизни бир-бирләпла 
йоқ қиливетиду. Шуниң үчүн биз жутдарчилиғимизға қарап 
бөлүнмәстин, әксинчә, бирлишишимиз керәк!

Мәмтимин Буғра җим болуши билән жиғинға қатнашқанлар 
пичирлишипла кәтти. Бир қисми қоллап-қувәтләш билдүрсә, 
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башқилири әксинчә башлирини еғиштурди. Үчинчилири 
болса әсәбийләшкән һалда сақаллирини титрәтти.

Адәмләрниң һиссиятини чиқиривелиши үчүн бир аз вақит 
күтүп туруп, андин Савут Дамолла мундақ деди:

– Биз силәрниң һәр бириңларни чоңқур һөрмәтләймиз. 
Ваһаләнки, биз һәммиңларни тиңшишимиз керәк, андин 
кейин музакиригә чүшишимиз керәк. Һазир, биз һәммимиз 
һөрмәтләйдиған Мәмтимин Буғрала пикрини ейтип 
болғандин кейинла муназирини башлайдиған вақит әмәс. 
У пәқәт өзиниңла пикрини билдүрди, шуниң үчүн, қени, 
башқилириниму тиңшайли.

Мошу сөзләрдин кейин сақаллирини ақ арилиған җиддий 
бир киши аран билинәрлик һалда орнидила мидирлап қойди.

– Мәрһәмәт, мәрһәмәт, илтимас қилимән, һөрмәтлик 
Мәтғази, – деди уни байқиған Савут Дамоллам күлүмсирәп.

Мәтғази бир жутум көкчайни ичивелип, миннәтдарлиқ 
сүпитидә бешини сәл егип қойдидә, дастихан әтрапида 
олтарғанларға көз жүгәртти. 

– Мән мениң яш қериндишим ейтқанларниң толиси билән 
келишимән. Амма ейтқанлириниң һәммиси билән әмәс. 
Ейтмақчи болған бирдинбир нәрсәм – һазир бизгә әң муһими 
аталғуси бойичә бирлишиш әмәс, бизниң алдимизда турған 
мәхсәтләр бойичә бирлишиш муһимдур. Силәр һәммиңлар 
билисиләрки, өткән жили бизниң унтулмас рәһбиримиз – 
Мәмтелли-хан хәлиқни азатлиқ үчүн күрәшкә көтәрди. Ле-
кин бизни тар-мар қиливәтти. Чүнки бизниң кәйнимиздин 
ғулҗилиқларму, хотәнликләрму маңмиди. Биз ялғуз болуп 
қалдуқ. Онлиған жиллар давамида биз тарқақ болдуқ. Мундақ 
әһваллар пәқәт биз биләнла йүз бәрмиди. Бу әһвални бизниң 
дүшмәнлиримиз наһайити яхши пайдиланмақта. Мән бизниң 
алдимизда бирдин-бир вәзипә туриду дәп һесаплаймән. 
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У болсиму бирлишиштин ибарәт. Әгәр бирлишәләйдиған 
болсақ – бүгүнки күн әһвалимиздин чиқалаймиз.

– Тоғра гәп! – дәп вақириди Корлидин кәлгән яш жигит. 
– Өткән әсирдә бизниң улуқ атимиз Муһаммәт Яқупбәг от-
туз жилға дөләтчилигимизни тиклигәнғу! Елимизғиму 
бирләшкән Йәттәшәр дәп нам бәргәнғу! Йәни Йәттә шәһәр 
сани бойичә азатлиқ җеңигә қатнашқан әң чоң шәһәрләрдур.

– Сән Яқупбәг дөлитиниң пайтәхти сениң туғулған йериң 
Корла екәнлигини унитуп қалдиң, – дәп күлүмсириди униң 
йенида олтарған адәм. – Йәнә, Таранчи султанлиғи Йәттишәр 
дөлитигә кирмигәнлигиниму унтуп қалдиң!

Корлидин кәлгән жигит немә дәп җавап беришниму бил-
миди. Ваһаләнки, гәпкә Савут Дамолламниң йенида олтарған 
ақ сақаллиқ Бәхнияз арилашти:

– Һазир сән наһайити муһим мавзуни көтәрдиң, – деди 
у. – Бизгә немә сәвәптин Таранчи султанлиғиниң Йәттишәр 
дөлитиниң тәркивигә кирмигәнлигини ойлиниш керәк ей-
тиш керәк. Немишкә кирмигәнлигини биз билимизғу!  
Бизниң қериндашлиримиз бирлишишни вә бирлишип уму-
мий дүшмәнгә қарши күрүшишни халимиғанлиғидин әмәс. 
Уларға мана шу бирлишишкә йол қоймиғанлиғида! Яқупбәг 
Чин (Цин) империясиниң һуҗум қайтурғичә генерал Колпа-
ковский  рус армиясини Или өлкисигә киргүзүп болған вә 
Илихан төрә қәһриманларчә қарши турсиму, у басқунчилиққа 
қарши туралмиди.

Қазақларниң қизай қәбилисиниң башлиғи прапоршик Та-
забек Илиға қачқанда Илихан султан уни униң изиға чүшкән 
Калпаковскийға бериштин ваз кәчкән дейишидиғу, – деди 
ойланған һалда Махмут исимлиқ Турпандин келишкән вәкил. 
У қәддий-қамити һәрбийләрчә келишкән бәдәнлик оттуз икки 
яшлиқ киши еди.

– Нәқ мана шундақ! – деди пәс авазда, адити бойичә, 
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Мәмтимин Буғра. – Биз шундақ йеқиндуқ, чүнки биз һәр 
һалда түркләрмизғу. Шуниң үчүн Илихан султан Тазабекни 
тутуп бәрмигән.

Бир аз вақит йәнила җим-җитлиқ пәйда болди. Амма уни 
Мусабай бузди:

– Һазирму шундақла вәзийәтқу, – деди у. – Или өлкисидә 
Йәттисудин миңлиған қачақлар бар. Йеңи Россия һакимийити 
уларниң қайтип кетишини қолға кәлтүриду. Амма мәсилә – 
улар қайтип кетишни халамду?!

– Гәп нәқ әйнә шуниңда! Еғирчилиқ ғулҗилиқларни 
күтмәктә. Уларға хитай мәмурийити тәрипидин қаттиқ 
бесимчилиқ көрситилмәктә. Иккинчидин, әнди падиша 
һөкүмитини қоллаватқан қачақлар билән муәммәләр болиду. 
Әнди болса, униңға қошумчә, ақлар армияси тәрәпдарлириниң 
изиға чүшидиған Совет Россияси әскәрлириниң бесип кириш 
ховупи һәм моҗут, – деди сақилини силап  қойған Савут Да-
молла.

Йәнила һәммиси җим болушти. 
Шу пәйтни пайдиланған өй егиси чоң оғлиға бурулуп қарап, 

аста бешини лиңшитип қойди. У болса қолини мәйдисигә 
қойдидә, дадисиға йеқин кәлгән инисиға бир немиләрни пи-
чирлиди.

Бәш минутлардин кейин өй егисиниң төрт оғли бири-
дин кейин бири мейизлик полу анчә йоған әмәс қачиларда 
әкилишкә башлиди. Улар қачиларни дадисиға шундақ һесап 
билән бәрдики, бир легән икки меһманға тоғра кәлди.
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10-бап

“Бәйтулла” мечитиниң йенида дайим адәмләр нурғун 
болидиған. Адәттики намаз вақитлирида, асасән җүмә күни,  
мусулманлар мечитқа йеқин кочиларниң һәммисини дегидәк 
егиләвалиду. 

Башқа вақитларда әтигәндин башлапла мечитқа 
киридиған чоң дәрвазиниң йенида бовайлар мәзинниң 
намазға чақиришини күтүп, тирикчилик һәм чоң даирилик 
муаммәләрни муһакимә қилишатти.

Мечит тәрәпкә кетип берип, Азат Ғулҗиниң униңға 
күндин-күнгә йеқиватқанлиғини сәзмәктә еди. Униңға 
бу йәрдә адәмләр мәлум дәриҗидә тәкәббурдәк билинди, 
һәр һалда бәзилири сәмиммий вә меһрибандәк көрүнди. 
Улар адәмләрни йәрликләр вә кәлгүндиләр дәп бөлмәтти. 
Миңлиған қачақлар ғулҗилиқларниң мүҗәз-хулқиға тәсир 
қилалиғандәк еди. Чүнки буларниң адәттики һаят тәризигә 
өзгүрүшләрни киргүзди. Шундиму Азат мошу шәһәдә бир 
жилдәк яшап, Ғулҗиниң түплүк аһалиси Йәттисудин кәлгән 
қәбилидашлириға һисдашлиқ туйғусини билдүриватқандәк 
еди. Азат ғулҗилиқларниң уларни чәткә қақмай, өзлириниң 
бир қисмидәк қобул қиливатқиниға көңлидә хошал. 
Әмәлиятта шундақ болған, чүнки Йәттисулиқ уйғурлар бир 
қисмини тәшкил қилғанғу. Һәтта ташқи көрүнишидиму һеч 
қандақ пәриқ болмайду.

Азат Ғулҗиниң кочилири билән кетип берип, өзигә һеч 
кимниң көңүл бөлмишигә, униңға һәтта һечкимниң  диққәт 
қилмайватқиниға һәйран қалди. Йәни, уни өзлириниң йәрлик 
адимидәк қобул қиливатқиниға диққәт қилди.

Ғулҗиниң топилиқ кочилирида жүгрүшип жүргән ушақ 
балиларни көргән у нәқ әйнә шундақ балилар техи йеқиндила 
Чоң Ақсуниң кочилирида ойнап жүргәнлигини ойлиди. 
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Еһтимал, улар һазирму шундақ ойнап жүридиғанду. Лекин 
әшу ана жути һели йоқ. Шуниң үчүнму, әшу балиларму йоқ, 
ениғарағи – улар ундақ ойналмайду...

Азат мечитқа кетип берип, узун жиллар давамида сабиқ 
“жигит беши” болған дадисини есиға алди. Буниңдин бир 
нәччә ай илгири Кичик Ақсудин Ғулҗиға кәлгән Қадир-
қази җазалиғучи қизил гвардиячиләр отряди тәрипидин 
болған өлтүришләр тоғрисида ейтип бәргинидә, Азат 
дәрһал қайтип берип, дадисини өлтәргән хаиндин өч 
алмақму болди. Ваһаләнки, сәл хатирҗәмлинип, һазир 
вақит өтүп кәткәнлигини, кимдинду биридин өч елиш кәч 
екәнлигини чүшәнди. Лекин у өч елишниң вақти бәрибир 
келидиғанлиғиға, қурбан болған жутдашлири үчүн өчини ал-
май яшалмайдиғанлиғиға ишәшлик еди.

Мечитниң босуғисида ончә бовай олтиратти. Бәзилири кона 
болсиму һеликәм чиң бәлдиңлардин орун алған, башқилири 
өзлири өйлиридин әкәлгән қатлима кичиккинә үстәлләрдә 
олтиришқан, иккисиму яки үчиму мечитниң басқучлириға 
җайлашқан.

Бовайларниң һәр бири билән қолму-қол саламлишип, Азат, 
әнъәнә бойичә уларниң тән-саламәтлигини сориди.

– Сорима, балам, һәммә йеримиз ағрийду, – дәп орунсиз 
әмәс җавап бәрди уларниң бири.

Адәт бойичә “яман әмәс, яхши” дәп җавап беришниң 
орниға төвәндикидәк берилмигән җавапқа Азатниң сәл 
һәйран болуватқинини байқап қалған бовай сәл күлүмсирәп 
қоюп, гепини давам қилди:

– Һәйран қалма! Ағрийду, җан ечийду! Меңишниғу маңимиз, 
жүрәкму соқиду. Амма җан бәрдашлиқ берәлмәйватиду.

Бовай җим болди, лекин Азат бовайниң гепини ахириғичә 
ейтмисимму һәммини чүшәнди.

Һәқиқәттиму, башқилири йөтүлип-қақалғичә, бәзилири 
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топиғила һассиси билән немиләрду бир нәрсиләрни сизип, 
һелиқи бовай йәнә гепини давамлаштурди:

– Җеним ечийду, балам... Өткән жили Зеривахун мошу 
йәргә кәлгән. У ялғузла әмәс. Силәр билән биллә. Хоп. 
Параңларға қариғанда, әгәр қалған болса, бу йоруқ дуния-
да силәрму болмиған болар едиңлар. Демәк, силәрни Аллаһ 
сақлап қалди.

Бовай бирпәс теч болуп, чоңқур дәм алдидә, йәнә гепини 
давам қилди:

– Биз нәгә кетишимиз керәк екән? Мошу өз йеримиздә 
һоқуқсиз қушлармиз.

Азат немә дәрини билмиди. У бовайларниң йениға келиши-
дин илгири уларниң арисида қандақту бир параң болғанлиғини 
чүшәнди, лекин ениқ қандақ параң болғанлиғини, немә 
тоғрилиқ екәнлигини улар ейтмиған еди.

Шу арилиқта Зеривахун дегән киши бәлдиңдә олти-
рип, иңиштидә, үстигә калаш кийивалған қончидин юмшақ 
лата чиқирип, теридин тикилгән мәсисини етишқа башли-
ди...Зервахунниң мәсисини сүртүп, бирму әхләт йоқ таза, 
екәнлигини көрүп турсиму, олтарғанларниң һеч қайсиси у 
мәсисини етип болғичә бирму сөз қилишмай, шүк олтириш-
ти. Андин Зервахун һелиқи латисини яңливаштин хончисиға 
тиқип қоюп, өзиниң яшанғанлиғиға қаримастин, бом авазда 
гәп қилди:

– Мирзәхмәт, мән саңа йәнә тәкрарлаймәнки, роһиңни 
чүшәрмә! Биз немишкә қаяққидур кетишимиз керәк екән? 
Раст, биз Йәттисудин кәлдуқ.Чүнки биз силәрниң бизни қобул 
қилидиғанлиғиңларға ишәшлик едуқ, билгән. Ундақ болғини 
силәр – у биз! Башқичә болуши мүмкин әмәс. Башқичә 
болғанда бизни бир-бирләп уҗуқтуриветиду. Биз һеч яққа 
кәтмишимиз керәк. Раст, биз аҗизмиз, биз тарқақмиз. Амма 
һәммә нәрсә бизниң өзимизгә бағлиққу. Аддийла ейтқанда, 
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биз өзимизгә ишәнчә һасил қилишимиз керәк һәм биз билән 
биллә болғанларни чәткә иштәрмишимиз керәк.

– Һә мана, бирлишишимиз керәк, – деди бовайларниң ари-
сидин яшарақ бири. – Әксинчә болса, дүшмәнлиримиз бизни 
бөлүшкә тиришмақта.

– Пәқәт дүшмәнлиримизла әмәс, бәзиләр өзлири чүшәнмәй 
туруп яки билишниму халимай чүшүнүксиз нәрсиләрни 
тәстиқлимәктә, – дәп гәпкә арилашти мечитниң басқучида 
олтарған киши. 

– Сән немә тоғрилиқ дәватисән, Абсемәт?
– Немә тоғрилиқ дәватқиниң немиси? Буниңдин 

жигирмә күнчә илгири нәқ мошу йәрдә силәр билән биллә 
кәлгәнләрниң бири, “биз – таранчимиз, айрим хәлиқмиз”, де-
гинини қандақларчә унтуп қалдиң?

– Һә, әлвәттә, бу саңа қаттиқ тәккәндә! – дәп күлүмсириди 
Мирзәхмәт вә униң сөзлиригә һәммиси күлүшти. – Саңа, 
әлвәттә, һәммисиниң қәшқәрлик болғини яқаттидә! 

– Бу йәрдә қәшқәрликтә турған немә бар?! – дәп рәнҗиди 
Абдусемәт. – Биз һәммимиз – уйғурлар, лекин туруватқан 
җайимизға қарап қәшқәрлик, турпанлиқ, қумуллуқ, ғулҗилиқ 
дәпла бөлүнимиз, мана шу. Әнди әву, ети немиди – Һүсәйинбәк 
Юнусов таранчилар алаһидә хәлиқ дәп аддийла тәстиқлигән, 
халас.

– Бу яманмекән? Қандақту бир қәшқәрликләрниң бизгә 
йетидиғини қайда техи! – дәп кимду бири күлүмсириди.

Абдусемәт вә бир бовайдин башқа һәммиси күлүшти.
Абдусемәтниң берилгүси кәлмигән еди. У басқучта олти-

рип һүрпийип кәттидә, җиддий һалда: 
– Бу йәрдә күлидиған һеч нәсә йоқ. Мана мән Ғулҗида 

“Бәйтулла” мечитиниң пәләмпийидә олтиримән, лекин өзәмни 
бәәйни Қәшқәрдә “Һейтгаһниң” қешида болуватқандәк 
сезиватимән. Мана маңа Қорамда болуш имкан болми-
ди, амма Савутахун тоғрилиқ, ятқан йери җәннәттә болғай, 
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мән пәқәт нурғун яхши нәрсиләрни аңлиған. Әнди Махмут 
Қәшқәрий яки Сутуқ Буғраханниң исимлирини атиғанда, 
силәрниң ғуруриңлар ашмамда? Силәрниң өтмүштә улуқ 
Сайитхан асасини қурған, қудрәтлик дөләтниң пайтәхти 
Яркәнттә болғуңлар кәлмәмда?!

– Сән қайнап кәттиңдә, Абдусемәт, – деди мошу 
вақитқичә бир қетим күлүмсиримәй, җим олтарған бовай. – 
Қәшқәрликләрни һеч ким пәсләштүрмәйду. Бу һәр бир адәм 
өзиниң миллитини асман пәләк қилғанда йүз беридиған 
һадисиғу. Бу йәрдә иккимиздин башқилири таранчилар. Улар 
Қәшқәрдә әшу сөзлирини тәкрарлап көрсунчу...

– Мана, мениң вәтинимдин Азат кәлди. Амма мән у 
вәтинимни һеч қачан көрмидим. Мән – Ғулҗида туғулғанмән, 
барлиқ достлирим уйғурлар. Силәр мениң қәшқәрликму 
әмәс, таранчиму әмәс екәнлигимни яхши билисиләр. Мән 
– қазақмән вә шуниңға чәксиз пәхирлинимән. Шундақ бол-
симу, мән Қорамда мениң балилиғимдин достум болуп 
келиватқан Турдахунниң өлтүрүлгәнлиги тоғрилиқ қайғулуқ 
хәвәрни аңлиғинимда, өзәмниң акамдин айрилип қалғандәк 
қайғуландим. Мән мошу кәмгичә Турдахунниң ким 
болғанлиғини – таранчиму  яки қәшқәрликму билмәймән. 
Мениң билидиғиним – у мениң қәдинас достум болған.

– Қайирбек, сән һәр қачанқидәк, тоғрисини ейтисән. 
Очуғини ейтқанда биз бөлүнмәймиз. Биздә жутдашлиқ се-
зим наһайити күчлүк, – деди Қайирбекниң сөзлиридин кейин 
узаққа созулмиған җим-җитлиқтин бузған Зеривахун.

– Мана мошуниң өзи яхши әмәс. Һазир Или өлкисидә 
уйғурлар көпчиликни тәшкил қилиду. Биз – қазақлар билән 
биллә әмәлиятта һәммә аһали дәшкиму болиду. Әнди 
Қәшқәрийәдә болса техиму, пәқәт уйғурларла яшайду. Демәк, 
әгәр силәр бөлүнидиған болсаңлар, у чағда силәр өзәңларни 
өзәңлар аҗизлитип қойисиләрғу. Буниң өзи дүшмәнгә таза 
бап келиду, – дәп бешини чайқиди ахирида Қайирбек.
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11-бап

Петроградтин Ташкәнткә маңидиған курьерлик поезд 
сәккиз минут кечикип йолға чиқти. Күзәт қоюлған һөкүмәтлик 
вагонда наһайити чоң регионниң келәчигигә бағлинишлиқ 
бир топ адәмләр жиғилған. Уларниң төрти вагонниң юмшақ 
диванлирида олтирип, төмүр тутқучлири бар стаканлардин 
чай ичип, өз ара сөһбәлишивататти.

Күтүлмигән йәрдин уларниң бири деризигә йеқин 
җайлашқан орундуқтин турдидә қоңур теридин ясалған 
йоған портфельға қолини созди. Портфельниң ременлирини 
йешип,  барчигә намәлум бир “қучақ” қәғәзни алдидә, уни 
үстәлгә қойди.

– Бу йолда шуғуллинидиған иш, Шалва Зурабович, – дәп 
күлүмсириди уларниң чоңи...

– Бу мән һөрмәтлимәйдиған иш – қәғәзвазлиқ бюрократия, 
йолдаш Голощекин! Маңа толарақ әмәлий иш тоғра келиду, – 
деди әву қәғәзләрни алған. 

– Сизниң мандатиңиз қени? Тонушип бақай девидим! – дәп 
гәпкә арилашти үчинчиси. – Мән уни мундақла көриведим.

Шалва Элиава җавап бәрмәстин һелиқи қәғәзләрни 
рәтләшкә башлиди, бир нәччә минуттин кейин папкини елип, 
уни һелиқи мандат сориған кишигә бәрди. 

У қизил сүргүчниң изи бар папкиниң тасмилирини йәшти. 
Папкини йешип, бир парчила қәғәзни алди вә Ян Эрнестович 
Рудзутак пәс авазда уни оқушқа башлиди.

«ВЦик вә рсФср Хәлиқ комиссарлири советиниң 
Түркстан ишлири бойичә комиссияни қуруш бойичә қарар.

1919-жил 8-октябрь
Төвәндикиләрни диққәттә тутқан һалда:
1) Қизил армияниң ғәлибийити билән қизил Түркистанниң 
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қалған кеңәш россияси – дуниявий қозғилаңниң мошу мәркизи 
билән алақә орнитилиду вә россия әмгәкчиләр аһалисиниң 
Түркистан хәлиқлири билән мустәһкәм иттипақи тәмин 
қилиниду;

2) Бу иттипақ Түркистанда россия империализминиң 
барлиқ қалдуқлирини йоқ қилишниң капалити вә чәт әл 
әзгүчилириниң һәр қандақ һәрикәтлиридин қалқан дәп  
һесаплансун;

3) Түркистан хәлиқлириниң өзини-өзи башқуруш вә һәр 
қандақ миллий тәңсизлик һәм бир миллий топниң иккинчиси 
һесавиға имтиязларға егә болушни йоқитиш россия совет 
һөкүмитиниң пүткүл сәяситиниң асасини тәшкил қилиду. 
Униң органлириниң барлиқ ишлирида рәһбәрлик қилғучи баш-
ланма хизмитини атқуриду, пәқәт мошундақ иш арқилиқла 
рус царизминиң узун жил давамида вуҗутқа кәлтүргән 
Түркистан әмгәкчиләр аһалисиға вә россия ишчилири билән 
деханлириға болған ишәшсизлигини әстә тутқан һалда иш-
чилар, деханлар, қизил армия һәм казак депутатлириниң 
Пүткүл россиялик мәркизий иҗраий комитети билән 
рсФср Хәлиқ комиссарлар совети қарар қилиду:

Тәркивидә Ш. З. Элиава (комиссия рәиси), м. В. Фрунзе, В. 
В. куйбышев, Г. и. Бокий, Ф. и. Голощекин вә я. Э. рудзутак 
йолдашлардин ибарәт Түркистан ишлири бойичә комиссия 
тәшкил қилинсун, у (комиссия) ВЦик вә Хәлиқ комиссарли-
ри советиниң вакаләтлиги билән тәмин қилинип, Түркистан 
һәм униң билән чегаридаш дөләтләр һәм Хәлиқ комиссарлири 
совети намидин иш жүргүзүп, мошу қарарниң үчинчи пун-
ктида көрситилгән баянниң башлинишини әмәлгә ашурушқа 
ярдәмләшсун.

вЦИК рәиси м. Калинин. Хәлиқ Комиссарлири
 Советиниң рәиси в Ленин»
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Родзутак буни оқуп болғандин кейин, қәғәзни бир чәткә 

қойди, амма уни папкиға селишқа алдиримиди. У немишки-
ду иштик кетип барған поездиниң деризисигә қарап, сәл җим 
турдидә, андин мундақ деди:

– Михаил Васильевич бизгә Ташкәнт қошилидиғанду, дәп 
ойлаймән.

Техичила қәғәзләрни рәтләватқан Элиава гәп қилмастин, 
бешини лиңшитип қойди. Униң орниға Куйбышев җавап 
бәрди:

– Шундақ, йолдаш Бокий. Түркистан фронтиниң сен-
тябрьдики йеңиши бизниң Азиядики мәхситимизни хели-
ла йеқинлаштурди. Сиз чүшинисизки, вәзийәт наһайити 
хәтәрлик. Пәрғанә вадисиниң һәммила җайлириға басми-
чилар толуп кәткән. Йолдаш Фрунзе фронтиниң йеңиши 
билән илгири көздә тутулмиған башқиму муәммалар пәйда 
болғанлиғини телеграф билән хәвәрлиди.

– Сиз бизниң бәзи йолдашлиримизниң мәвқиәсини нәзәрдә 
тутуватамсиз? – деди Элиава дәрһалла қәғәзләрдин бешини 
көтирип.

– Нәқ шундақ, Шалва Зурабович! Шәхсән мени 
Түркбюродики вәзийәт тәшвишләндүриду. Ениғарағи – йол-
даш Рисқуловниң егиләватқан позицияси.

– Биз Ташкәнткә немини қобул қилишимиз лазим, немә 
мүтләқәтән намувапиқ, йәни йәрлик йолдашларниң хаталири 
немидин ибарәт екәнлигини ениқлаш үчүн кетип баримизғу.

– Улар, еһтимал, өзлирини хаталашиватимиз дәп һесап-
лимайду, – дәп қошуп қойди Голощекин. – Улар, толарақ биз-
ни хаталишиватиду дәп һесаплиса керәк! Уларниң мәвқиәси 
ениқ. Әшу Рысқулов очуқтин-очуқ өзиниң вакаләтлигини  
ашуриватиду!

– Филипп Исаевич, алдирашлиқта йәкүн чиқармайли. Биз 
шу җайдики вәзийәтни билмәймизғу. Йолдаш Рисқулов вә 
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униң йолдашлири болса, әксинчә, – түркистанлиқлар.Шуниң 
үчүнму, һәр һалда, уларға һазирчә ениғарақ, – дәп Рудзутак 
вагон деризисидин өзини чәткә алди. 

– Сиз, йолдаш Рудзутак, һәммә түрк хәлиқлирини бир 
туташ җумһурийәткә бирләштүрүш – вәзийитини тоғра 
чүшиниш дәп ойлимайдиғансиз? – әсәбийләшкән һалда 
җавап бәрди Голощекин.

Мәркизий Азия  Россиядин жирақ болғиниға бағлиқ 
һазирқи вақитта, бәлким, Турар Рысқуловниң пикри бирдин-
бир тоғра. У кеңәш принципида Туран Республикисини 
қурушни тәклип қиливатидиғу!

– Ян Эрнестович, Сиз мени һәйран қалдуриватимиз! Сиз 
қандақларчә “Туран”дегән сөзниң өзидә йошурун хәтәр бар 
екәнлигини чүшәнмәйсиз?

Рудзутак гәп қилмиди, лекин Куйбышев Голощекинға 
диққәт билән қарап қоюп:

– Филипп Исаевич, бизниң комиссия вәзипилириниң бири 
нәқ мана шуниңға тосалғу қилиш керәк екәнлигини сиз 
яхши чүшинисизғу. Ундақ бирлишишкә биз һечқачан йол 
қоймаймиз!

Элиава, ахири, бир топ қәғәзни рәтләп болуп, уни чәткә 
қоюп қойдидә, қолидики бирла қәғәзни йәнила шу Рудзутакқа 
сунди.

– Ахириғичә тонушуп чиққин, Ян Эрнестович! – дәп 
күлүмсириди Элиава. – Биз ялғуз әмәс. Рысқуловтин башқа 
бизниң йәнә сәпдашлиримизму бар. 

Рудзутак қәғәзгә йезилған хәткә қаримақчи болған 
Голощекинға диққәт бөлмәстин оқушқа башлиди. Униңда 
мундақ дәп йезилған:

«Қошумчә.
Түркстан ишлири бойичә комиссияниң қошумчә вакаләт-

лиги қатариға Қәшқәрийә, Бухара вә Хива Бөлүминиң ишли-
рини бирләштүрүш кириду. сәясий вәкил – авенир Ханукаев».
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Қәғәзни Голощекин әмәс, Куйбышевқа узатқач  Рудзутак 

мүрисини чиқирип қойди.
Шу арида Валериан Владимирович қошумчигә диққәт 

қоюп тонушуп чиққандин кейин, қатнишиватқанларға 
җиддий қариди бом авазда мундақ деди:

– Мән йолдаш Ханукаев билән тонушмән. Мениң у 
тоғрилиқ алаһидә пикрим бар.

У бир пәс җим болуп, андин беваситә Элиаваға мураҗиәт 
қилип, сөзини давам қилди:

– Шалва Зурабович, Комиссия әзалириниң арисида кон-
крет вакаләтликләрни тәхсим қилған чағда маңа Бухара 
йөнүлишигә йетәкчилик қилишни тапшурушни илтимас 
қилимән.

Элиавада бу илтимасқа һәйран қалмиди. Шуниң билән 
биллә униңға Кубышевниң Ханукаев дегән фамилияни 
қандақту ғәйри-тәбиий қобул қилиши һәҗәплинәрликтәк 
көрүнди.

Элиаваниң өзиму Авенир Ханукаев билән тонуш еди, 
еһтимал, униң билән Кушбышевтәк йеқин арилашмиғандәк.

Шундақ болсиму, Элиава өзини тутуп: 
– Қиммәтлик Валерьян. Қени, алди билән Ташкәнткә 

йетәйли. Пәқәт шу йәрдә толуқ тәртиптә тайинлашларни һәм 
қарарларни қобул қилайли, – деди. 

Элиава җим болди, андин кейин болса вагонниң юмшақ пол-
килирида олтарғанларниң һәммисигә қарап төвәндикиләрни 
қошумчә қилди:

– Биз һеч қандақ һаләттә һеч нәрсини алдирашлиқ билән 
һәл қилмаймиз. Түркистандики вәзийәт наһайити мураккәп.  
Униң үстигә, фронт бузулсиму, қаршилиқ көрситиш ахириғичә 
бесилмиди. Биз, өз ишлиримизда һеч гумансиз, өз мәйлимиз 
яки намәйлимиз бойичә әмәс, һәр биримизниң дуниявий 
қозғилаңға қошқан үлүшимизгә рәһбәрлик қилишимиз керәк.



62

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
12-бап

Йәттә яшлиқ оғлиниң ейтқан сөзлири Һәмраниң хатириси-
дин һеч чиқар әмәс. Кәримниң өзиму әһмийәт бәрмәй ейтқан 
сөзләр атиниң пат-патла есиға келип, униң назук қәлб тарли-
рини езәтти. 

Шу күни Баяндайда Кәрим дадисиға «уларниң Қәшқәрдә 
беғи барму?» дәп сориғинини қандақту бир нишан сүпитидә 
есиға алди. У шу күнни өз һаятидики әң муһим күнләрниң 
бири сүпитидила әмәс, бәлким, тәғдиранә күн сүпитидә қобул 
қилди. Һәр һалда, Һәмра оғлиниң ейтқан шу сөзлиридин 
кейин өзиниң тәғдири, һәтта Кәримниң тәғдири тоғрилиқла 
әмәс, һәммә уйғурниң тәғдири тоғрилиқ көп ойлайдиған бол-
ди. У тәғдир шунчелик паҗиәлик, шунчелик ечинишлиқ еди-
ки, уни тәсвирләш һәч мүмкин әмәс.

Буни Кәримниң пәқәт бирла соали билән тәсвирләш 
мүмкин. У бағ тоғрилиқ сориғанда өзи уни иқрар қилмисиму, 
уйғурларниң йери барму, уларниң вәтини барму? дегән со-
ални бәргән еди.

Һәмра буни чүшәнди. Һәр бир адәмниң, һәр бир милләт ох-
шаш әҗдатлири дәпин қилинған, балилири дунияға келидиған 
йери болуши керәк. Тәбиийки, у йәрниң мувапиқ намиму бо-
луши керәк. Әнди Һәмраға болса немишкә уйғур хәлқиниң 
бир қисми өзлириниң йерини Қәшқәрийә десә, йәнә бир қисми 
Җоңғарийә дәйдиғинини тамамән чүшәнмәтти. Әлвәттә, 
Қәшқәрийә бу – қедимий уйғур пайтәхти Қәшқәр шәһириниң 
нами билән уйғур йериниң җәнубий вилайәтлириниң умум-
лаштуруп ейтилған нами екәнлигини Һәмра биләтти. 

Әнди Җоңғарийәгә нисбәтән болса, у йәнила шу,  
XVIII – XIX әсирләрдә өзилирини җоңғарлар дәп атиған, 
ғәрбий моңғоллар бесивалған уйғур йәрлири. Чин (Цин) 
империясиниң әскәрлири вәйран қиливәткәндин кей-
ин, җоңғарлар әмәлиятта у йәрдә қалмиған болсиму, 
территорияниң нами шу бойичә қаливәргән.
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Һәмра немә сәвәптин уйғурлар өзлириниң йерини Уйғурийә 

дәп атимай, Җоңғарийә вә Қәшқәрийә дәп аташни давам 
қиливатқинини тамамән чүшинәлмиди. Шуниң өзидиму у 
немә сәвәптин йәрлик уйғур аһалисиниң нурғун қисми уйғур 
йеридә хитай аталғусини қобул қилмайдиғанлиғини Һәмра 
чүшинәтти. Шу аталғуниң өзи бир қәдәр һәҗәплинәрлик. 
Синьцян провинцияси хитай тилидин тәрҗимә қилғанда 
“Йеңи йәр” дегәнни билдүриду.

Һәмра йәттә яшлиқ оғлиниң ейтқан сөзлири һәққидә 
қанчилик ойлиғансери, ана жути Қәшқәрни сеғинидиған бол-
ди. Оғлиниң бағ тоғрилиқ сөзини у йәргә йөткиди вә униңда 
ана жутини қайта көрүш хаһиши пәйда болди.

1919-жилниң кәч күзлүги Һәмра укилири билән сиңил-
лирини йоқлап кәлмәкчи. Шуниң билән у қара йорғисини 
Ризаға аманәткә қалдурдидә, Қәшқәр тәрәпкә йолға чиқти.

Тоқмақ, Пишкек, Жалалабад, Ош, Қизил-қия арқилиқ он 
сәккиз күн йол маңди. Ахири Пәрғанә тизма тағлириниң 
чатқилидин өтүп, өзи охшаш бир топ қәшқәрликләр билән 
Һәмра Қизилсу вадисиға чиқти вә Улуғчатқа йеқинлашти.

Улуғчат йезиси қачақларға тошқан. Уларниң толиси қизил 
гвардиячилириниң хану-вәйран қиларлиқ һуҗумлиридин 
қечип, бу йәргә өткән жилдин башлап орунлишивалған еди. 
Улар асасән уйғурлар арисида қирғизларму бар. 

Һәмра Улуғчатта қонуп әтигәнлиги ахирқи өткүлдин өтүп, 
Қәшқәргә йәтмәк болди. 

Әтигәнлиги йәргә йеңидин йоруқ чүшүп әтигәнлик 
намазға әзән қичқирилғанда Һәмра йолға тәйярланди. Түнәк 
үчүн қонған, өй егиси Ахунбайға қелин бурути өзигә бәк 
ярашқан у Һәмраға әтигәнлик намаздин кейин базарға бериш-
ни мәслиһәт қилди. Базарда, Ахунбайниң сөзи бойичә, һәр 
қачан Қәшқәр тәрәпкә баридиған һарвукәшләрни тепишқа 
болидекән.
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Һәмра Ахунбайниң мәслиһитичә  қилди. У қери ат 

қошулған бир һарвукәшни чапсанла тапти. Һарвуниң егиси 
Қәшқәр арқилиқ Пәйзавадқа бармақчи екән, у йәрдә униң бир 
туққан акиси яшаттекән. 

Һарвукәш вә Һәмра шундақла икки адәм болуп, төрти 
йолға чиқти. Бири сәксән яшлардики бовай вә униң он йәттә 
яшлардики чәврә оғли еди.

Йолни қисқартиш хаһишида бовай йолувчилардин уни-бу-
ни сораштуруп, гәпкә киришти. Һәмра Йәттисудин ана йеригә 
кетип барғанлиғи тоғрилиқ ейтиши биләнла бовай қизиқип 
кетип, яңливаштинла сориди:

– Қәйәрдин дедиңа, балам? Қандақларчә шунчә жирақтин 
келиватисән?!

– Шундақ, ата. Йолда жүргүнимгә мана жигирмә күн бол-
ди. Амма өйиңгә қайтқанда, вақитниму байқимайсәнкән.

– У шундақ, оғлум. Мана мән пүткүл һаятимни Улуғчатта 
өткүзиватимән, һәр айда дегидәк Қәшқәргә баримән, амма, 
ишинәмсән, у йәрдә икки күндин ошуқ туралмаймән.

Бовай таш йолниң четигә қариди вә ғәмкин һалда:
– Бир қариғанда алаһидә һеч нәрсә йоқтәк, – деди у. – 

Мениң үчүн болса – әйнә, әву тағлардин, мону гиялардин, 
немә дәшкә болиду, һәтта мону йолниң ахирқи ташлиридин 
қиммәт һәч нәрсә йоқ...

Шу сөзләрдин кейин бовай хелиғичә җим болди, күтмигән 
йәрдин һарвукәш сөзгә арилашти:

– Сән у йәрдә.., Йәттису дегиниңдә немәңни йоқитип 
қойғандиң?

Һәмраму өзигә әйнә шундақ соал бәргән еди. Лекин җавап 
тапалмиған. Бәлким, шуниң үчүнду, униң Әзнәми шу яқтин 
еди. Бәлким у яқта униң балилири бар. Яки һәм шуниң 
үчүн Көктөбидә уларниң аиләвий беғи бар. Ениғарағи – 
мошуларниң һәммиси үчүндур. 
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Һәмра немә дәп җавап берәринини билмәй қалди. Растини 

ейтқанда, натонуш адәм билән бу тоғрисида параң қилишни 
халимиди. Һарвукәш Һәмраниң җавави болмайдиғанлиғини 
сәзгәндин кейин тизгин билән атни уруп-уруп қойди. Шу 
чағда Һәмра үн қетип:

– Мән өзәмму билмәймән. Шундақ болдиғу, – дәп қойди.
Һәмраниң җававиға хошал болған һарвукәш җанлинип 

кәтти.
– Һаятта ундақ әһваллар болуп туриду, – деди у. – Мана 

мениң акамниң қудиси Тумшуқтин. У Маралбешиниң йенида, 
бәлким билидиғансән. Шундақ қилип, у яшлиғида Пәйзаватқа 
кәлдидә, шундин бери турақлиқ болуп кәтти. Өзиниң туғулған 
йери Тумшуқни ойлапму қоймайду. Пәйзатватта өйләнди, 
мана әнди оғлини мениң акамниң қизиға өйлиди.

Өзиниң хиялиға чөккән бовай бир дәмдила вадида мәғрур 
бәләнт болуп турған Улуғчат тағлириға көз ташлидидә, 
йәнила мәйүслинип илгәркидәк үн қатти:

– Бир адәм немә қилалайду! Өткән әсирдә һәр йүзинчи аи-
лини зорлап Қәшқәрдин Или вадисиға көчәрди.

У һәйран қалған чәврисиниң үзигә бақти вә хелила 
өзгәргән, амма анчила мәйүс болмиған авази билән:

– Силәрчә болғанда таранчилар нәдин пәйда болған? Улар 
пәқәт монғоллар билән аз-тола қериндашлиқ болуп кәткән 
қәшқәрликләрниң өзиғу! – дәп қошуп қойди.

Чәврә һәйран қалған һалда бовисиниң қешиға қарашқа 
давам қилди. Бовай болса өзиниң гәплири билән һәмминила 
һәйран қалдурғанлиғини байқиди. Һәмра сир бәргәндин кей-
ин һарвукәш қизиқип сориди:

– Ата, у чағда немишкә биз қәшқәрликләр таранчилар дәп 
аталдуқ?

– Билмәмсән балам, биз йәрниң қәдирини билимизғу. 
Һайдаймиз, териймиз, үҗүм өстүримиз. Или вадисиниң чөл-
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җәзирисини өзләштүрүш үчүн қәшқәрликләрни таранчилар 
дәп атап, шу йәрләргә көчәргән. Таранчи дегини – манҗурчә 
– дехан дегини. У чағларда һәммә башлиқлар манҗурлар 
болғанғу.

– Сән буни нәдин билисән, ата? – дәп сориди һарвукәш.
– Қандақ билмәймәнкән, балам – дәп мәйүсләнгән һалда 

гепини давам қилди бовай. – Бизниң Улуғчатқиму һәр 
йүзинчисини әкәткән. Маңа бу тоғрилиқ мениң бовам ей-
тип бәргән. Бизниң Җелил исимлиқ хошнимиз нәқ шу 
йүзинчи болған екән. Ғулҗидин анчә жирақ болмиған йәрдә 
Җелилйүзи дегән йеза бар. Көрдүңму, бизниң Улуқчатлиқниң 
қанчилик нами чиққанлиғини!

Бовай һарвукәш билән йәнә немиду бир нәрсиләр һәққидә 
сөһбәтләшти. Амма Һәмра уларни тиңшимиди. У уйғур 
йеригә кимләрниң көз алаймиғанлиғи һәққидә ойға кәтти. 
Мана әнди әву бовай манҗурлар һәққидиму дәватиду. Һәмра 
немишкә илгири вә һазирму шундақ болуватиду дегән мәсилә 
үстидә ойға кәтти. Өзиниң һәйран қалғинидәк бу соаллириға 
җавапниң униң йәттә яшлиқ балиси бәргәнлигини ети-
рап қилмиди. Һәмра йәнила Кәримниң Қәшқәрдики беғи 
тоғрилиқ сориғини һәққидә ойлинип қалди. У кейинки 
әсирләрдә уйғур хәлқиниң алдида турған тарихий соалға 
җавап тапти. Һәмра вәтәнгә мунасивәтлик болған бу соал 
пәқәт шу хәлиқниң тәғдирини көрситидиған тәбиийки намға 
егә болғандила һәл қилинидиғанлиғини чүшәнди. Һәмра 
уйғур хәлқи үчүн мундақ нам Уйғурийә болуши керәклигини 
чүшәнди. Шундақла, һәрқандақ башқа хәлиқ вәтининиң на-
миму әйнә шу хәлиқниң намини көрситиши керәк.

* * *
Һәмра Қәшқәрдә икки айдәк болди. Бу йәргә кәлгән 

күниниң әтиси инилири Һаким вә Чағатай билән қәбирстанға 
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барди. Хатирә дуга-тәгбирини оқуп болғандин кейин, улар 
пиядә өйгә янди.

Қәшқәр Һәмраниң көзигә өзгирип кәткәндәк көрүнди. Бу 
һаят еқими җошқун йүз берип өсүватқан илгәркила шәһәр бол-
симу, Һәмра башқиму өзгиришләрни байқиди. Бу өзгиришләр 
шәһәрниң ташқи қияпитигә мунасивити әмәс. Қәшқәр 
илгәркидәкла өзиниң базарлири, қол һүнәрвәнлириниң 
узундин-узунға созулған кочилири билән йеши тохталған бо-
вайлири вә шох балилири билән атақлиқ. 

Қәшқәрниң, мундақ ейтқанда, сиртқи көрүниши әмәс, ич-
кий маһийити өзгәргән. Һәмраға бу адәмләрниң дуния көз-
қарашлирида диққәтчанлиқниң пәйда болуши билингәндәк, 
уларниң има-ишарилиридики сәмимий болмисиму, 
күлүмсирәшләрдиму сезилип туратти. 

Қәшқәрликләргә һәммини миң бир мәшәқәтләр билән  
чидиғусиз әмгәк билән тепишқа тоғра кәлсиму, һаяти һәр 
қачан еғир болған Һәмра жутдашлириниң һаяти бир қәдәр 
өзгүрүпту дәп ойлап қалди.

Һәмра инилиридин һечнемә һәққидә сораштурмиди, чүнки 
уларниң өзлири сөз башлимақ екәнлигини сәзди. Һәмра 
әтигәнму, кәчму мундақ гәпниң болидиғанлиғини билгән 
вә шу гәпниң тәәшәббускарлири қериндашлири болушни 
халиған еди.

Һәқиқәтәнла шундақ параң йүз бәрди. Бир ахшими, 
Җәннәт кавидин самса тәйярлап, көкчай дәмләп қоюп, өзи 
хошна бөлмигә кирип кәттидә, Һәмра қериндашлири билән 
алдиримай гәп тәшти. 

– Ейтқина, қериндаш, немә йүз бериватиду зади? 
Кәлгүсидин немә күтүватимиз? Биздә Қәшқәрдә дәһшәтлик 
гәпләр пәйда болуватиду, дәп җиддий авазда сориди он бәш 
яшлиқ Чағатай.

– Һәқиқәттиму, Қәшқәр илгәрки Қәшқәр әмәс. Адәмләр 
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қандақту бир еһтиятсиз, хәтәрлик болувалди. Кейин немә бо-
лиду? – дәп қошуп қойди қериндашлар арисидики әтраплиқ 
ойлинип гәп қилидиған Һаким хатирҗәмлик билән.

Тәбиийки, Һәмраниң өзигиму нурғун нәрсиләр чүшиниксиз 
еди. Ваһаләнки, Йәттисуда бир нәччә жил яшиғанлиқтин, 
у пәқәт Уйғурийәдила әмәс, униң ташқирисидиму йүз 
бериватқан вәзийәтләргә бағлиқ бәзи йәкүнләрни чиқиралатти. 
Униңдин ташқири, Һәмра ака-укиларниң арисида чоңи, мана 
шуниң үчүнму башқилириға қариғанда нурғун билиши керәк.

Шундақ болсиму, у җавап беришкә алдирмиди. У алдир-
мастин бир тал самсини елип, уни уштидидә, ойланған һалда 
мундақ деди:

– Биз еғир заманда һаят кәчүриватимиз. Қозғилаңдин 
кейин Россиядә қариму-қаршилиқлар йүз бериватиду. Һәтта 
уруш десиму болиду. Һазир Ғулҗида, әтималим, йәрлик 
уйғур-таранчиларға қариғанда қачақлар нурғунарақ. Иккин-
чи тәрәптин өткән жили қозғилаң көтәргән Қучар аһалисини 
дәһшәтлик бесивәткәндин кейин, улар башқа вилайәтләргә 
қечип кәтти. Уларниң бир қисми Или өлкисигә орунлиши-
валди, башқилири болса бизгә – җәнупқа келивалди. Һазир 
Қәшқәрдиму қучарлиқлар нурғун, дейишиду.

– Һә, хитай мәмурийити қозғилаңниң әң паал қатнаш-
чилирини мошу кәмгичә издәштүриватиду, – дәп қошуп 
қойди Чағатай.

– Бир сөз билән ейтқанда, вақит наһайити еғир вә алдин-
ала бир немә дәш мүмкин әмәс, – дәп давам қилди Һәмра.

– Чегарида әһвал қандағарақ? Саңа у йәрдин өтүп кетиш 
оңайла болдима? – дәп йәнә қизиқип сориди Чағатай.

– Һазирғичиғу унчивала еғирчилиқ болмиди. Шундақла 
йол башлиғучиларму нурғун болди. Шуниң үчүнму чегари-
дин топ-топ болуп өтүшмәктә. Әлвәттә, асасий өткүчиләр 
– уйғур таранчилар, лекин қазақлар билән қирғизларму 
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бар. Шундақла рус-казакларму бар. Улар һәтта тәшкилий 
чекинмәктә.

– Ейтқина, қериндаш, уйғурлар қандақ яшаватиду? – дәп 
адәттикидәк, алдиримастин сориди Һаким.

– Өткән жилғичә һәммә нәрсә яхши болған. Биз йәрлик 
қазақлар билән бөлүшәлмәйдиған һеч нәрсә йоқтә. Бизниң ти-
лимизму охшаш динимизму бир. Ваһаләнки, өткән жилидин 
башлап нурғун нәрсиләр өзгәрди. Уйғурлар бөлүнип кәтти. 
Уларниң бир қисми йеңи һакимийәтни қоллап-қувәлиди, 
иккинчи қисми болса униңға қарши чиқти. Бәхиткә қарши 
қизил гвардиячиләр буниңға әһмийәтму бәрмиди. Өткән 
жили майда уйғур йезилирини дәһшәтлик бәхитсизлик ба-
сти. Әмәлиятта уйғурларниң һәммиси йоқ қилинди. Пәқәт  
хаватирләнгәнләрла Ғулҗиға кетип қутулди. Йәттису 
уйғурлири үчүн 1918-жилниң май ейи, ахирқи йүз жил ичи-
дики әң дәһшәтлик паҗиә болса керәк…

Һәр қачан җиддий вә мулаһизилик болған Һаким бу 
сөзләрни аңлиғандин кейин умумән қандақту қәһәрләнди.

– Немишкә бизниң хәлқимизгә нисбәтән шунчелик 
адаләтсизлик? – деди у. – Немишкә бизни өлтүриватиду? У 
яқтиму өлтүрүватқан, бу яқтиму өлтүриватиду!

– Мәнма мошу соалларға җавапни билмәкчимән, – деди 
Һәмра ғәмкин һалда. – Амма, еһтимал, җавапни пәқәт бирла 
Аллаһ билсә керәк…

13-бап

Җамалдин Бушриев бир күнма һәрикәтсиз жүрмеди. 
Чегаридин өткән мәзгилдин башлап уйғурларни Кеңәш 
һакимийитигә қарши күрәш уюштуруш үчүн  қолидин 
келидиғанниң һәммисини қилди.

Әлвәттә, униң  үчүн у  һәммә  имканийәтләрни  пайдилинишқа 
тиришти. Ваһаләнки, йүз бериватқан вәзийәтни һесапқа елип, 
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у барғансери өзиниң һейлә-нәйрәңлирини ишлитиш үчүн им-
канийити азийип кетиватқиниға көзи йәтти.

Җамалдин Бушриев ишәнгән асасий күч – уйғур қачақлири 
болған. У уларни уюштуруп, Йәттисуға йенип келип, 
қизил гвардиячиләргә қарши қоюшни һесаплиған. Мәлум 
дәриҗидә малийәвий қоллап-қувәтләшни падиша диплома-
тиялик әлчилириниң қалған структурилири арқилиқ адмирал 
Колчакниң һөкүмитидин елишни көздә тутқан. Шу мәнада 
Россияниң Ғулҗидики консули Владимир Любаға хелә роль 
ойнатти. 

Раст, мошу йол билән бираз ишлар қилинди. Ваһаләнки, 
1919-жили сентябрьда Ақтөбиниң йенида атаман Алек-
сандр Дутовниң армияси қизил армия тәрипидин наһайити 
зор һуҗумидин кейин тар-мар қилинди шуңа пат йеқинда 
ярдәмгә ишиниш мүмкин болмиди.

Җамалдин Бушриев хәлиқ тилида “басмичиларға қарши” 
дәп аталған қозғилаңчиларниң Пәрғанә вадисидики йәрлик 
аһалә лидерлириниң томурлирини тутуп көрмәкчи болди.

Җамалдин Бушриевниң ойичә, һазир улар билән алақә 
бағлашниң әң қолайлиқ пәйти, чүнки бәзи әхбаратларға 
қариғанда, 1919-жилниң август ейиниң ахирида отряди 
әмәлиятта пүткүл Пәрғанә вадисини назаритигә елип турған 
басмичилар лидери Мадаминбәг икки муһим вәзипини һәл 
қилған. Биринчидин, у ахирқи вақитларғичә мустәқил һәрикәт 
қилип кәлгән Эргаш-курбешиниң отрядлири билән бирләшти. 
Униңдин ташқири, Мадаминбәг рус көчмәнлиридин ибарәт 
Константин Монстровниң деханлар армияси билән иттипақ 
түзди. Мошу келишим нәтиҗидә 1919-жили 22-октябрьдә 
Мадаминбәг коалицион вақитлиқ Пәрғанә һөкүмитини қурди.

Мадаминбәг билән Константин Монстровниң бирләшкән 
күчи Ошни бесивелип, Әнҗанға, Скобелевқа вә Намагәнгә 
һуҗум қилди. 

Җамалдин Бушриевниң Пәрғанә басмичилириниң ярдимигә 
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үмүт қилишиниң сәвәви – улар уйғурларға йеқин тиллирима, 
мәдәнийитима, урпи-адәтлирима вә әнъәнилирима наһайити 
охшаш, дәп һесаплиди. Шундақла Җамалдин Бушриевниң 
пикри бойичә, басмичилар Исламға риайә қилған мусулман-
лардур.

Җамалдин Бушриев өзиниң мошу идеяси үстидә наһайити 
узун ойланди. У һәммисини һесаплиди. Алди билән у 
Мәрғуланға бир нәччә адәмдин ибарәт делегацияни әвәтмәкчи. 
Андин кейин бу ойидин кечип, алди билән пәқәт бирла адәмни 
әвәтиш йетәрлик болар, дәп һесаплиди. Чүнки Или өлкисигә 
қачқан Йәттису уйғурлириниң вәкиллирини басмичилар 
һәрикитиниң башлиқлири қандақ қобул қилиду, техи. Униңдин 
ташқири, Җамалдин Бушриев Мәрғуланда өзлириниң 
алдиға башқичә вәзипә қойған йәрлик уйғурларму буларни 
қоллап-қувәтләйдиғанлиғиға гуманда болди. Өткән жили 
Җамалдин Бушриев қучарлиқларниң рәһбири Мәмтеллинхан 
Пәрғанә вадисиға адәмләрни әвәтмәкчи болғанлиғи тоғрилиқ 
хәвәрләрниму аңлиған. Бу хәвәрләр раст болушиму мүмкин. 
Чүнки, Мәмтеллинхан Қучардики қозғулаңниң рәһбири болу-
велип, өзини Муһәммәт Яқупбәгниң әвлади дәп елан қилди. 
Бу болса, өзи Қоқәнттин болуп, у йәрдин уйғур ғоҗилири 
билән Қәшқәр тәрәпкә жүрүш қилғандин кейин он үч жил 
моҗут болуп турған мустәқил дөләтни қурди.

Җамалдин Бушриев у дөләт тар-мар қилинғандин кей-
ин, Или таранчи султанлиғиму йоқ қилинғанлиғини, шуниң 
нәтиҗисидә бир нәччә он миңлиған адәмниң падишалиқ Рос-
сия йеригә өтүп кетишини наһайити яхши биләтти. 

Мәрғуланға әвәтидиған адәм тоғрилиқ ойланғанда 
Җамалдин Бушриев биринчи новәттә Азат һәққидә ойлиди. 

У өзиниң пикирлири тоғрилиқ Азатқа ейтқанда у бирдин 
келишти. Азат үчүн һәр қандақ һәрикәт муһим болған. Униң 
үчүн қизил гвардиячилардин қериндашлириниң өчини елиш 
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оти ялқунлап туратти. У пәқәт басмичиларғила әмәс, пәқәт 
Кеңәш һакимийитигә қарши күрәштә қоллап-қувәтләйдиған 
әһвал болсила, мәйли, нәгила, қаяққила беришқа тәйяр.

Мәрғуланға баридиған йол яхши еди. Алди билән Қәшқәргә 
йетивелип, андин Ош арқилиқ Мәрғуланға бериш керәк.

Йолға чиқишниң һарписида Азат аяли билән узақ хошлаш-
ти. Рисалат наһайити қаттиқ әнсириди. Униң дилини қорқунуч 
оравалди. У яқа жутқа кетип барған  еридин әнсириди. 
Униңдин сирт у һәрбий тоқунушлар болуватқан йәрләргә 
бариду. Шундақла Рисаләт өзи вә оғлидинму әнсирәтти. Бу 
йәрдә болса – Ғулҗида – Кеңәш тәшвиқатчилири активлиқ 
көрсүтип, падиша һакимийити тәрәпдарлириниң мәвқийәси 
барғансири аҗизлашмақта дейишмәктә. Шуңа Азатниң иш 
паалийитигә бағлиқ Рисаләткә вә униң оғлиға реал хәтәрлик 
туғдурулмақта еди.

Рисаләт әшу сәпәргә бармасқа келиштүрүш үчүн түн йе-
римида Азатни қучағлавелип, Азатниң қулиғиға йеқимлиқ 
сөзләрни пичирлиди. Рисаләт Азатни техи кичик балиси бар 
екәнлигини сәвәп қилип, мошу йәрдә қалдурушқа тиришти. 

Азатниң қәлбидиму һәсрәтлик туйғулар орун алди. У өз 
яри Рисаләтни яхши көрәтти, амма Җамалдин Бушриевниң 
тапшурмисидинму баш тарталматти. Азат Рисаләтни 
хатирҗәм қилишқа тиришти, иппәктәк юмшақ тум қара чач-
лирини мәйин силиди. У Рисаләтниң көңлини ясимақ болди, 
уни роһландурмақчи болди. Лекин, һәҗәплинәрлик, әксичә 
өзи Рисалатниң кәпиятиға чүшүп қалди. Азат күтилмигән 
йәрдин  аялидики титрәкниң өзигә олишиватқанлиғини 
сәзди. У өзини аста Рисаләттин чәткә елишқа тиришти. Ле-
кин Рисаләт ғәйри күчләнгәндәк назлинип әвришим тени 
билән уни қуғачлавалди...

Кечилик саат үч. Азат деризә йенида әтрапқа нәзәр се-
лип туриду. Ғулҗиниң қараңғу кочисиға пәқәт айниң аҗиз 
йоруғила чүшүп туратти.
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Азат  назлинип ятқан аялиға қариди. Рисаләт бир дәқиқилик 

бәхтини баштин кәчүрватқан пәйттә әйнә шундақ йетишини 
яқтуратти. 

Азатқа Рисаләт ухвалаватқандәк көрүнди. Һәқиқәтәнму у 
ухлимиған. Ери билән һәр бир йеқинлашқан пәйттин кейин 
Рисаләт йеқимлиқ дәқиқиләрни хиялидин өткүзивататти. 

Немишкиду Азат деризигә қарап Йеңишәрдә Рисаләтни 
дәсләпки қетим көргән күнини хатирисигә алди. Шу чағда, 
бир көрүп ашиқ болуп қалған у бир аялиға һеч нәрсә ейтмиған. 

Азат хиялән күлүмсириди, ястуққа кәлидидә, йотқанни 
қайрип Рисаләтни меһриванлиқ билән қучағлап, униң назук 
бәдинини бағриға басти...

* * *
Мадаминбәккә Азатни киргүзмеди. Уни икки адәм 

қобул қилди. Уларниң бири атақлиқ дала командири Эргеш 
Қурбаши.

Азатни тәкшүрип, униңда қурал йоқ екәнлигигә ишәнчә 
һасил қилғандин кейинла, икки җәңчи уни кона өйниң 
бөлмисигә апарди. Бөлминиң йерими дегидәкла пахтилиқ 
әтләстин тикилгән чүшәктә сақаллиқ бир адәм олтиратти. 
Униң йенидила тамға инглиз винтовкиси йөләклик туратти.

Азат саламлашти, лекин әву сақаллиқ бепарвалиқ билән 
бешини лиңшитип алдиға қарап олтиривәрди. Азатқа 
олтиришқиму тәклип болмиғандин кейин, ихчам амма 
пакиз бөлминиң босуғисида өрә турди. Униң қураллиқ 
күзәтчилириму шу йәрдә турушти. Уларниң йеңи инглиз 
автоматлириму тәйярла еди. Бәллиригә бағланған йоған 
яғлиқлардин непис тутқучилири бар әгир пичақлири көрүнип 
туратти. Чуст шәһириниң әйнә шундақ пичақлар билән атиғи 
чиққанлиғи мәлум еди. Қәшқәр Азат устилириму тәхминән 
әйнә шундақ пичақларни ясайдиғанлиғини ойлап қалди.

Җим-җитлиқ узаққа созулмиди. Мошуниңдин сәл илгири 
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сақал-бурутлири пакиз чүширилгән яш жигит кирди. Азатқа 
қаримайла бөлминиң төригә өтүп, сақаллиққа қариму-қарши 
тахта супурға олтарди. 

– Олтириң, – деди әву жигит Азатқа һәтта қәйәргә олти-
риш мүмкинлигини көрсәтмәйла. 

Азат өп-чөрисигә қарап қоюп, әшу өрә турған йәрдики тах-
та супиғила олтарди. 

Икки күзәтчи ишикниң йенида өрә туривәрди. 
– Мениң исмим Константин Осипов. Бу киши болса – 

Эргаш Қурши, – деди әву жигит. У сақалиққа қарап қойди. 
Сақиллиқ болса һеч нәрсә аңлимиғандәк сезилдидә, Осипов 
сөзини давамлаштурди. 

– Шундақ қилип, бу тәрәпкә келип қапсизғу? Келиши-
ңиздики мәхсәтни тәпсилий ейтиңа.

Азат өзини бәһөзүр тутушқа тиришти. У өзигә қанчә 
вақит берилгәнлигини билмәтти. Шуниң үчүн у мәсилиниң 
ениғиға көчти. Қизил армиягә қарши бирлишип күришиш 
нийитини ейтти. Или өлкисидә потенциал күч йетәрлик 
екәнлигини, лекин қурал күчиниң йоқлиғини, чүнки қолға 
кәлтүргән қуралларни дәрһал хитай мәмурийити мусадирә 
қилғанлиғини тәкитлиди. 

Гәп қурал тоғрилиқ болған чағда Эргаш Қурбаши Азатқа 
қарап, қәтъий гәп қилди:

– Қурални җәңдә қолға кәлтүрүш керәк. Бизму мону 
винтовкиларға бирдин егә болмидуқ. 

Бу сөзләрдин кейин Азат җим болди. Константин Осипов 
диққәт билән қизиқип тиңшиғанлиғини көргән Азат гепини 
давамлаштурди. 

Пәқәт өзини Җамалдин Бушриев немә тоғрисида ейтиши-
ни вакаләтлик қилғанлиғидин кейинла Константин Осипов 
йәнә бир қетим Эргаш Қурбешиға көзиниң қуйриғида қарап 
қойдидә, мундақ деди:

– Биздә меһман болушиңизни илтимас қилимиз. Икки 
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күнниң давамида биз сиз тоғрилиқ һөрмәтлик башлиғимиз 
Мадаминбәккә хәвәр қилимиз, у қарар қобул қилишта алаһидә 
салаһийәткә егидур.

Мошу сөзләрни ейтқандин кейин Константин Осипов 
бөлмигә қандақ чапсан киргән болса, шундақ чапсан чиқип 
кәтти. 

Еһтимал, отрядтә аллиқачан бәлгүләнгән тәртип  бойичә 
күзәтчиләргә һечким буйруқ бәрмигән болсиму Азат-
ни әгәштүрүп айрим турған дөңдики ихчам өйгә апарди. 
Мадабинбекниң ставкиси Мәрғуланниң четидә екәнлигини, 
мону кона өй болса иккинчи чәттә екәнлигини етиварға елип, 
Азат, өзини басмичилар басмичиларға меһман сүпитидә әмәс, 
әксинчә мәһбус ретидә көрди.

Эргаш Қурбаши болса, һелиқи гүллүк чүшәктә инглиз вин-
товкилири арисида олтарғиничә қаливәрди. 

14- бап 

1920-жилниң бешида Оттура Азиядә Кеңәш һөкүмитиниң 
салаһийәтлик органи Түркистан комиссияси өз иш паа-
лийитини хелила активлаштурди. Қизил армияниң һәрбий 
утуқлиридин илһамланған комиссия өзиниң күч-ғәйритини 
течлиқ һаятни йолға селишқа қаратти.

1920-жили 3-февральдики мәҗлисидә Түркистан Мәркизий 
Иҗраий Комиссияниң рәиси Шалва Элиавиниң тәшәббуси 
билән илгәрки жиллири Йәттису вилайитини ташлап кәткән 
қачақлар тоғрилиқ мәхсус мәсилә қаралди.

Қарарниң биринчи пунктиниң өзидила мундақ дейилди:
«Падша басқунчилириниң қатиллиқ һәрикәтлиридин яки 

миллий дүшмәнчилик ақивитидин йошурунушқа мәҗбур бо-
луп, Хитайға шундақла башқа җайларға кәткән Йәттисуниң 
һәммә мусулманлирини бехәтәрлик астида өзлириниң 
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илгәрки җайлириға йенип келип, өзлириниң йәрлири билән өй-
җайлирини хатирҗәм пайдилиниш үчүн чариләр көрүлсун». 

Бу қарарни әмәлий түрдә ишқа ашурушқа Йәттису 
вилайәтлик мусулманлар брюси вә һәрбий революцион коми-
тети мәхсус комиссия қурди. У комиссияниң башлиғи болуп 
Абдулла Розибақиев тайинланди.

1920-жили мартта комиссия Сүйдүң шәһиригә барди. Шу 
йәрдин тәрғибат-тәшвиқат ишлирини жүргүзди. 

Әркин барлиқ вақитта Абдуллиниң йенида. Улар шунче-
лик достлашқанки бир-бирини има қилишидинла чүшинәтти. 
Бу қетим наһайити ениқ вәзипә мүмкин қәдәр нурғунарақ 
қачақларни ана жутиға көчириш һаҗәтлигини ишәндүрүш. 
Униң үчүн жиғинлар умумий сөзләр билән чәкмәш керәк. 
Әнди комиссия әзалири мүмкин қәдәр нурғун адәмләр билән 
бәтму-бәт сөһбәтлишишкә тиришатти.

Әркин илгириму Абдуллиниң натиқлиқ маһаритигә, 
һәр бир конкрет адәмгә һаҗәтлик сөз-ибариләрни тепип 
сөһбәтлишишигә һәйран қалатти. Уларға һәр күни бир нәччә 
онлиған адәмләр билән сөһбәтлишишкә тоғра кәлди. Абдулла 
һәр биригә алаһидә һаҗәтлик сөзләрни тапатти.

Он төрт яштики бала вә Абдулла арисида болған мону 
сөһбәтни Әркин узаққичә хатирисидә сақлиди:

Бираз хиҗаләтликә чүшкән бала Абдуллиға һодуққандәк 
көрүнгән у сәмәммийлик билән соаллар бәрди. Абдулла 
соалларға таза һәққанийлиқ билән җавап беришкә тиришти. 

– Мана сиз қайтип кетиш тоғрилиқ дәватисиз. Биз апам 
иккимиз қандақму қайтип кетәрмиз? Дадам билән бовамни 
өлтүривәтти. улар төрт күн дәпин қилинмастин һойлида ятти!

– Бәлким, шундақму болди, лекин у өй – силәрниң 
өйүңларғу?

– Шундақ.
– Җазалинишқа тегиш хаинниң җинайити үчүн он миңлиған 

адәмләр өзлириниң өйлирини унтушлири керәкмекән?
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– Яқ, әлвәттә. Мәнғу еһтимал қайтип кетәрмән, амма апам...
– Мана сән апаңни қайил кәлтүрүшүң керәк. Сән чүшәнгинә, 

силәр өзәңлар қарар қилишиңлар керәк. Силәр баштин 
кәчүргән мусибәткә қаримастин, Кеңәш һакимийитигә 
ишинишиңлар керәк.

– Лекин дадамни, бовамни өлтүривәткән әшу йеңи 
һакимийәткә биз қандақму ишинәрмиз?

– Өлтүривәткән Кеңәш һакимийити әмәс, уларни 
өлтүривәткән  шу һакимийитиниң дүшмәнлири! 

Абдулла һәммила йәрдә әйнә шундақ сөһбәтләрни 
жүргүзди. Абдулла Розибақиевниң рәһбәрлигидә бир ай 
ичидә комиссия әзалири Йәттисудин Или вилайитигә 
кәлгән қачақларниң һәммила аһалилиқ пунктлирида шундақ 
сөһбәтләрни жүргүзди.

Бу сөһбәтләр өзиниң иҗабий нәтиҗилирини беришкә баш-
лиди. Адәмләр, хәтәрлик болсиму, қайтип кетишниң һаҗәт-
лиги тоғрилиқ қарарға келишкә башлиди. 

Сөзсизки, нурғунлири буниңдин бир жил илгири өзлири 
үчүн һеч қачан қайтип кәтмәс тоғрилиқ қарар қилған еди. 
Улар Кеңәш һакимийити вәкиллириниң вәдилиригә ишәнмәс 
түгүл, һәтта улардин интиқам елиш кәйпиятида еди.

Мундақ адәмләр хелә нурғун болсиму, қайтип кетишкә 
болған хаһиш күчәймәктә. 

1920-жилниң март ейида комиссия қачақлар арисида әйнә 
шундақ ишларни жүргүзди. Бу наһайити муһим ай бол-
ди. Ваһаләнки нәқ мана мошу ай нурғунлиған адәмләрниң 
кәлгүси тәғдирини бәлгүлиди.

Мана мошу ишларда аддий адәмләр – жутдашлири 
билән қәбилидашлириға қорқунуш сезимидин ғалип чиқип, 
өзлириниң келәчиги бар екәнлигини ишәндүрүштә Абдулла 
Розибақиевниң өзиниң сәпдашлири алдида көрсәткән хизми-
ти бебаһа болди...
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* * * 

1920-жилниң ноябрь ейи соғ болди. Бир топ атлиқлар 
Ғалҗатқа йеқинлашқанда қаттиқ чиқиватқан шамалдин 
қоғдиниш үчүн шинеллириниң яқилирини көтиришивелип, 
қисқичила гәпләшти.

Топ алдида оттуз яшлиқ рәһбәр етиниң ялиға иңишивелип, 
өзидин сәл кейин қелип, атта ишәшлик олтарған йолдишиға 
қисқа-қисқила җавап бәрмәктә.

– Шундақ қилип, Сопи қәрәлгә үлгиримиз дәп ойламсән?
– Униңға ишәшликмән! – дәп җавап бәрди Сопи.
– Ғалҗат бизни шәрмәнди қилип қоймамда?
– Ундақ қилмайдиғиниға ишинимән! – дәп җавап бәрди 

Сопи.
Етини сәл асталитип, Сопиниң алға чиқишиға имканийәт 

яратқан Абдулла Розибақиев өзидин кейин келиватқан 
атлиққа:

– Йүсүп, Сопи ғалҗатлиқларға ишәшлик. Мәнма улар биз-
ни шәрмәндә қилмайду дәп ойлаймән! – деди.

Йүсүп Әхмәтов Абдуллиниң кона сәпдеши еди. Улар 
“Қурултайниң” ишиғиму биллә қатнашқан, “Миллий 
кеңәшкиму” биллә идеявий қарши турған. Йүсүп Абдуллиниң 
мүҗәзини наһайити яхши биләтти. Шуниң үчүнму өзиниң 
келишидиғанлиғини билдүргәндәк теп-теч еди.

Атлиқҗанлар чүштә Ғалҗатқа йетип кәлди. Кона тонуши 
Жумахунниң өйигә келип, Абдулла аттин чүшәр-чүшмәйла 
саламлишип:

– Қандақ, адәмләр жиғиламду? – дәп сориди.
– Әнсиримә, Абдулла, – дәп җавап бәрди Жумахун, – 

ғалҗатлиқлар һәммини чүшиниду!
– Мәнму шундақ дегән! – дәп күлүмсириди Сопи Зәрватов 

Жумахун билән саламлашқандин кейин. – Сәнғу Абдуллини 
билисәнғу!
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– Шундақ, униңдәк җавапкәр адәмни мән техи учратмиған 

едим, – дәп қойди Жумахун.
Шу арида униң оғли атларни тизгинлиридин йетиләп 

қораға әкирдидә, түрүкләргә бағлиди, от салди.
– Өйгә кириңлар, – деди Жумахун алдираш.
– Аһалини бизниң кәлгәнлигимиз тоғрилиқ хәвәрлән-

дүрүш керәк еди, – деди Абдулла пәс авазда өйгә кирип.
Топниң башқа әзалириму, җүмлидин Әркинму өйгә ки-

ришти.
Йерим сааттин кейин бир апқур әткән чай ичилип болуши 

билән Ғалҗат йезисиниң мәркизигә топниң һәммә әзалири вә 
Жумахунма пиядә барди.

Аһалә турғунлириға уларниң келиши тоғрисида бир нәччә 
күн илгири агаһландурулған еди. Улар һәтта немә һәққидә 
гәп болидиғанлиғиниму биләтти. Чүнки Ғалҗат әң муһим 
мәсилиләрни муһакимә қилиш үчүн бәлгүләнгән әң ахирқи 
аһалилиқ пунктларниң бири. Муһакимә қилинидиған мәсилә 
қозғилаң алға сүриватқан муһим мәсилиләрниң бири – уйғур 
һәрбий тәшкилләрни қурушқа бағлиқ.

Гражданлар уруши раса әвҗигә алған чағ. Шуниң үчүн 
қизил армия сепини әйнә шундақ қисимлар билән толуқтуруш 
һаҗәт. Түркистан комиссияси һәм Түркистан Мәркизий 
Иҗраий Комитет миллий полкларни тәшкил қилип, кей-
ин уларни мошу мәзгилдә басмичилар һәрикити сүпитидә 
көрситилгән контреволюционларға қарши Түркистан 
фронтиға әвәтишни көздә тутқан.

Ғалҗат аһалисиниң митингисида биринчи болуп Йүсүп 
Әхмәтов сөзгә чиқти. Жиғилған адәмләргә бир қарап қоюп, 
у мундақ деди:

– Жутдашлар! Биз силәргә пәқәт бирла илтимас билән 
кәлдуқ. Амма шу илтимасниң орунлиниши бизниң һәмми-
мизниң келәчигимизгә зор әһмийити бар.  Бу илтимасниң орун-
линишни һәл қилиш оңай әмәс екәнлигини биз чүшинимиз. 
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Лекин, шуниңға қаримастин, бизниң қозғилаңға хәтәрлик 
туғдуруватқан хәлиқ ара әһвалдин еһтиятлиқ вә аңлиқ болуш-
ни тәләп қилимиз. Мана шуниң үчүнму биз силәрдин әйнә шу 
аңлиқни көрситишиңларни ихтиярий түрдә шәкиллинидиған 
таранчи атлиқ полкқа йезилишиңларни илтимас қилимиз:

Йүсүп митингиға қатнишиватқанларниң ой-пикрини күткән 
һалда җим турди. Ваһаләнки, қизғин тәсир болмиди. Пәқәт 
топниң чәт-чөрисидила өз ара сөһбәтлишиватқанларниң ава-
зи аңланди. Бир нәччә яш жигит немиләр тоғрилиқту, қаттиқ 
параңлашмақта еди. Андин кейин уларниң бири:

– Ат берәмсиләр? – дәп вақриди.
– Әлвәттә, полк кавалерияғу?
Вақирашлар күчәйди. Мәнпийәтдарлиқниң барғансери 

күчийиватқанлиғи көринүпла туратти.
– Немә, пәқәт биз таранчиларнила  яки қәшқәрликләрниму 

язамду? – дәп топниң оттурисидикиләрдин кимду бири 
вақириди. 

Бу сөзләрдин кейин адәмләр җанлинип кәтти. Нурғунлири 
күлүшмәктә. 

Күлкиниң тохтилишини күтүп турған Абдулла сәл алға 
чиқип, бешидики түмиғини түзәп қоюп, җиддий авазда 
мундақ деди:

– Миллий тәшкил пүткүл Йәттису бойичә қурулмақта. 
Мәсилән, Мағази Масанчи туңган полки билән шуғулланмақта. 
Ваһаләнки, мундақ бөлүнишләргә қаримастин, бизниң 
һәммимизниң вәзипимиз бирла. У вәзипә – қозғилаң иде-
аллирини һимайә қилиш! Демәк, силәр билән бизниң 
келәчигимизни қоғдаштин ибарәттур!

У течланди, андин топниң арисидин келишкән бир киши:
– Шундақ, балам, биз һәммимиз чүшинимиз! Ғалҗатлиқлар 

бишқилиридин кам әмәс! Кимгә йезилиши керәк? – дәп 
җиддий вақириди.

Абдулла митингиниң әйнә шундақ түгәйдиғанлиғиға 
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ишәшлик еди. Чүнки Ғалҗат улар тәшвиқат жүргүзгән 
дәсләпки йеза әмәс едидә. Ваһаләнки, митингидики бир 
еғиздин қоллап-қувәтләшләр техи нәқ йезилиш мәзгилидә 
муәммәләрниң пәйда болмаслиғини көрсәтмәтти.

Шуниң үчүн Абдулла вә униң сәпдашлириму өзлирини ан-
чила асманпәләк сезип кәтмиди бир аздин кейин митингини 
давамлаштурди.

– Биз силәрниң бизни қоллап-қувәтләйдиғанлиғиңларға 
гуман қилмиған едуқ, – деди Сопи Зәрватов. – Ваһаләнки, 
силәр өз дадилириңлар вә балилириңлар хизмәт қилидиған 
Таранчилар полкиға ишәнчә бағлап “басмичимлар” дәп 
аталған бандитларға қарши күрәшкә атлинидиғанлириңларни 
ахириғичә ениқлавелишиңлар керәк. 

– Қәйәрдә әйнә шу бандитларниң өзлири? – дәп сориди би-
ринчи қатарда олтарған бовай.

– Улар Пәрғанә вадисида, ата!
– Улар, немә, мусулманларма?
– Шундақ, амма Исламни йепинчә қиливелип, Кеңәш 

һакимийитигә қарши қаттиқ турмақта! 
Соал бәргән бовай, җим болди. Ғалҗат аһалиси – 

уйғурлар диндашлири билән җәң қилишиш анчила көңлигә 
мас әмәслиги көрүнүп туратти. Шундақ болсиму, улар 
өзлириниң вәдилиридин қайтмақчи әмәс. Улар Таран-
чи атлиқ әскәрләр полкиниң тәркивигә йезилишни ойлап, 
ичидә бәрибир өзлирини диндашлириға қарши күрәшкә 
әвитилмәйдиғанлиғиға ишәнди. 
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15-бап

1920-жилниң ахирқи күнлири Ғулҗа җошқунланмақта. 
Униң сәвәви йүз бериватқан өзгүрүшләргә бағлиқ орун 
еливатқан гәп-сөзләр еди.

Ғулҗиниң һәр бир аһалиси, мәйли у қери мөтивәр болсун 
яки яш жигитләр болсун, һейлә-нәйрәңвазлиқ сәясий усуллар 
нәтиҗисидә күндилик һаятта орун еливатқан мураккәп га-
дирмашларни чүшинишкә тиришатти. 

“Дөңмәлидиму”, “Һәрәмбағдиму”, “Үч дәрвазидиму” 
талаш-тартишларни, музакириләрниму байқашқа болат-
ти. Онлиған жиллар давамида тарихий рәһбәрлик үчүн 
риқабәтлишип кәлгән шәһәр даирисидики мошу районлар, 
һәҗәпкин, һазирқи талаш-тартишларда рәһбәрлик үчүн ти-
ришмиди. 

Бу бәлким әтә немә боларини һечким ениқ ейталмай өз 
мәвқиәсидә тәйяр турған көрсәтмә йоқлиғидиндур.

Шундиму, мәсилә наһайити җиддий. Пүткүл Или вилай-
ити охшашла, Ғулҗа аһалисиниң алдидиму өз мәвқиәсини 
ениқлаш мәсилиси турди. Сөзсизки, гәп дәрһал һәл қилишта 
әмәс. Әксинчә, уйғурларниң узун вақитқа тәғдирини 
ениқлайдиған йолни таллавелиши һаҗәт. Һәр һалда Или 
өлкисигиму мунасивәтлик шундақ.

Таллаш әнъәнәвий мәнада әмәс. Ениғарағи, әшу тәғдиранә 
таллашни ениқ бир адәмләр әмәс, һәммә уйғурлар әмәлгә 
ашуриши керәк. Уйғурларниң һәммисила охшаш тәпәккүр 
қилалайдиғанлиғи чүшинишлик. Лекин буниң өзи тал-
лавелиш мүмкин әмәс дегәнлик әмәс. Әгәр шу таллашни 
адәмләрниң көпчилиги әмәлгә ашурса, бу ишәшлик  тарихий 
таллаш болған болар екән. 

Әмәлиятта, таллаш үч асас арисида әмәлгә ашурулди. Бу 
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асаслар яки регионда һөкүмранлиқ қиливатқан күчләрму ох-
шаш әмәс еди. Шуниң үчүн уйғурларниң алдида әйнә шу ох-
шаш әмәсликни ениқлаш мәсилиси турди.

Ғулҗа аһалисиниң һаят тәҗрибисидин келип чиққан 
мулаһизиси, тәбиийки, бир-биридин пәриқлинәтти. Талаш-
тартишлар һәр бириниң өзиниң һәқлигини испатлашлири 
җошқун болди.

Бу талаш-тартишлар Или өлкиси уйғурлириниң мәвқиәсини 
енилашқа мунасивәтлик болди. Маһийити бойичә талаш анчә 
чоң болмиди. У бәзидә очуқ, толарақ йошурун, лекин бәри-
бир мурассәгә кәлмәйдиған үч күчниң бирини таллавелиш-
тин ибарәт болди.

Бу үч күч бир қариғанда үстүртиндәк болди. Ваһаләнки, 
Или өлкисиниң йәрлик уйғур аһалисиға – аддий хәлиққә 
уларниң мәзмуни, тәсири, зийини вә пайдисини ениқлаш тәс 
болди. 

Тәбиийки, бу талаш-тартишлардин, әнъәнә бойичә, 
“Бәйтулла” мечитиниң йениға жиғилидиған бовайлар-
му чәттә қалмиди. Әмәлиятта һәр күни у яки башқа гәпләр 
қилишқандин кейин улар параңниң асасий мавзусиға қайтип 
келишәтти.

– Шундақ қилип, немә қилишимиз керәк? Қайси тәрәпни 
егилишимиз керәк? – дәп Мирзәхмәт гәп башлиди.

– Буниңда ойлинидиған немә бар?! – дәп дәрһалла униң 
сөзини бөлүвәтти қәшқәрлик Абсемәт. – Ким бизгә оңушлуқ 
болса, шуни қоллап-қувәтләш керәк! 

– Ким пайдилиқ, оңушлуқ екән? – дәп Мирзәхмәтму бош 
кәлмиди. 

Шу сөзләрдин кейин адәттикидәк һәммә йәнә җим олти-
ришатти. Бир нәччә минуттин кейин, Зервахун һассиси билән 
пәқәт өзигә чүшүнүшлүк болған рәсимләрни сизип қоюп, 
еғир бесиқлиқ билән гәп башлиди:
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– Еғирчилиқ мана мошуниңда! Тәбиий Йәттисудин 

кәлгәнләр ақ падиша һакимийитини яқлайду. Шу һакимийәт 
үчүн улар җапа чәкти. Бу йәрдики, йәрлик таранчилар ил-
гириму падиша һакимийитигә һөрмәт билән қаратти. 
Һәммимизгә атақлиқ Велахун Йолдашев – бизниңки, таран-
чи, қанчилик медальлири бар десәңларчу! Демәк, ақ пади-
шаму бизни, таранчиларни билгән. Амма биз һазир уларни 
аз һөрмәтләймиз. Чүнки улар келиши биләнла булаңчилиқ 
билән шуғуллиниватиду. Яқ, бизйәрликләргә улар пәқәт зиян 
йәткүзиватиду! 

– Уғу шундақ, – дәп Қайирбек Зервахунни қоллап-қувәт-
лиди. – Ақ падишаниң адәмлири қазақ көчмәнлириниму 
булап-талимақта. Улардин қутулишму тәс боливатиду!

– Тохтаңлар, тохтаңлара! – дәп гәпкә арилашти Абсемәт. 
– Немә, силәргә йеңи Кеңәш һакимийити яхшима? Силәр 
бизниң йәттисулуқ қериндашлиримизниң өлүмини чапсанла 
унтуп қеливатисиләрғу! Биз – уйғурларға  Кеңәшни қоллап-
қувәтләш керәк дәп һесапламсиләр? 

Бовайлар йәнила җим болушти. Бу қетим җим-җитлиқ 
хелә узаққа созулди. Ваһаләнки һеч ким һеч яққа алдиримат-
ти. Пахтилиқ чапиниға йөгүнивалған Пәхирдин ахири бир 
йөтүлүвалдидә, хехирақ  авази билән сөзгә киришти:

– Немишкә биз әйнә шу Кеңәшни қоллимишимиз керәк 
екән? Тосаттин улар бизгә Ян Цзенсинни орнидин еливетишкә 
ярдәмләшсичу?

Һәммиси ойлинип қалди. Пәхирдин һәр бириниң 
көңлидики гәпни ейтти. Чүнки үчинчи күч Или өлкисигә 
наһайити чоң тәсир қилидиған һөкүмран Ян Цзенсинни (аял) 
хитай мәмурийити қойған. 

– Һәқиқәтән шундақ, – деди Мирзәхмәт. – Әгәр өткән 
жили қизил армия Мәмтеллиханниң қозғилиңини қоллап-
қувәтлигән болса, әһвалниң қандақ болари техи немәлум.
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– Амма, иккинчи тәрәптин, бизниң һазир намаз оқушқа 

имканийитимиз бар, ачтин өлмәймиз, йәттисулуқ қерин-
дашлиримиз охшашла көчүп қоналаймиз. Әнди монуни 
көз алдиңларға кәлтүрүңлара. Әгәр биз кеңәшләр тәрипини 
қобул қилидиған болсақ, мошуниң һәммисидин җуда боли-
миз, – дәп Абсемәт нарази болди. 

Мошуниң билән, келәси күни мошу вақитта талаш-тар-
тишни йәнила давам қилиш мәхсити билән барчә өйлиригә 
тарқишти.

Бовайлар уйғурлар үчүн әң мувапиқ йолни сәмимий тал-
лавелиши мәхситидә ғәрәзсиз музакирә қилғандәк көрүнди.

Мундақ бовайлар Ғулҗида хелә бар еди. 
Жүригидә от янған жигитләр бовайлардинму нурғун бо-

луп, улар аддийла музакирә-муһакимә қилипла қалмастин,  
дәл мәнада һәрикәт қилишқиму тиришатти.

Буниңдинму хаталишишқа болмайду вә өз сөзини 
яндурувелишқа адәм тәғдири вә һәтта адәм һаяти дәттикамға 
қоюлған әһвалларму болған...

16-бап

Бақи Исламов бир орунлуқ камериниң бетонлуқ единидә 
ятатти. Уни техи йеңила сораққа әкиргән еди. амма буни 
сорақ дәшкиму тил бармайду.

Уни техи йеңила қийнаш җайи үчүн җабдулған мәхсус 
камериға әкириведи, рәзги икки хәнзу мәхсус таяқлар билән 
айиғусиз урушқа башлиди. У аран дегәндә қоллири билән бе-
шини тосап үлгәрдидә, қандақла болмисун, тик турушни ой-
лиди. Әгәр мабада жиқилип чүшидиған болса, өзини өлгичә 
уридиғанлиғини Бақи чүшәнди. Тамға йеқин келивелип, у сол 
биқини билән тамға йөлүнивалдидә, Бақи жиқилмашқа тири-
шип зоңзуюп олтиривалди. Шу олтарғиничә қоллири билән 
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бешини сақлап, төмүр ишик ечилчиғә олтарди. Ишиктин егиз 
бойлуқ, көзилиргә конидин-кона көзәйнәк тақиған бир киши 
кирди. У түрминиң башлиғи Зо Ли еди.

Зо Ли кириши биләнла Бақини уруш тохталди. Һәр қандақ 
пәйттә җисманий җазани давамлаштурушқа тәйяр турған әву 
икки хәнзу соал мәнасида башлиққа қариди.

Башлиқ астағина оң қолини көтириведи, җазалиғучилар 
дәрһал тик турди.

– Уни ялғуз камериға апириветиңлар, – деди Зо Ли. У шу 
йәрдә әву иккисиниң Бақини қолидин сөрәштүрүп азаплап 
қийнайдиған җайдин әчиқип кетип барғиниға қарап турди.

Йәнә бир нәччә минуттин кейин Зо Ли коридорға чиқип, 
очуқ ишик йенида ойланғандәк болди. Ишикни йепиветиш 
керәкму, яқму. Ахирида төмүр ишикни япмастин қол узун ко-
ридор билән салмақлиқ меңип, биринчи қәвәткә чүшидиған 
шотиниң йениға кәлди. Униң бөлмиси биринчи қәвәттә еди.

Халиқ техичила шу йәрдә. У Зо Ли олтиришқа тәклип 
қилған орундуқта олтиратти. Зо Линиң кириши биләнла, 
Халиқ униңға соал мәнисидә қариди. Лекин һеч сөз қилмиди. 

Зо Ли соал күтиведи, лекин соал берилмигәнликтин, гәпни 
өзи башлиди:

– Шундақ, у мошу йәрдә. Уни үч күн илгири қамаққа алған.
Халиқ һәйран қалмиди. У Зо Линиң кабенитиға кири-

ши билән аяли Арзигүлниң иниси мошу йәрдә екәнлиги 
чүшинишлик болған. Униң үстигә Зо Ли журналға қариди. 
Зо Ли Халиққа тутқунниң қандақ әһвалда екәнлигини 
ениқлаш үчүн бираз күтүп турушини илтимас қилған. 
Халиқни тәшвишләндүргән мәсилә нәқ мошу, чүнки 
түрмидә адәмләрниң бешидин силимайдиғанлиғини, улар 
айимайдиғанлиғини у наһайити яхши биләттә. Шуниң үчүн 
Халиқ Бақини мәйип қиливәтмесиди дәп әнсириди. Қалған 
һәммиси тоғрилиқ келишишкә болди. 

Халиқ Ғулҗидики атақлиқ содигәр вилайәт бойичә һәл 
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қилинидиған мәумәлләр пәйда болуп қалса, Татар слободи-
си пәқәт униңға мураҗиәт қилатти. У һәр хил дәриҗидики 
әмәлдар билән келишәләтти. Мана һазирму, Бақиниң қамаққа 
елинғанлиғини билиши биләнла, барлиқ ишлирини қоюп 
түрмигә кәлди. Халиқ бир нәччә қетим нурғун ахча берип,  
қәбилидашлирини түрмидин чиқиривалған еди. У беридиған 
пулни һесаплап турматти, чүнки адәм һаяти билән униң 
саламәтлиги баһасиз дәтти.

Мону әһвалда болса вәзийәт наһайити еғир. Зо Ли 
бөлмисигә кирип, Бақиниң түрмидә екәнлигини ейтипла, 
сүкүт сақлашқа тиришти.

Әнди Халиқниң сәвирлиги һаҗәт еди. У көп пул төләш 
керәклигини биләтти. Бақини түрмидин чиқармиған әһвалда 
болса униң немә боларини хиялиғиму алматти.

Мошу арида Зо Ли өз оюнини башлиди. Униңсизму қисиқ 
көзлирини техиму қисивелип, уни сизиқчиға айландурдидә, 
һеҗийип:

– Җанабий Халя вәзийәт наһайити мурәккәп. Сиз мени 
узундин бери билисиз. Мәнму һәммә нәрсигә қудрәтлик 
әмәсмән.

– Шундақ, Җанабий Зо Ли. Лекин сизма мени билисиз.
– О, шундақ, шундақ!
– Биз иккимиз келишәләймиз дәп ойлаймән. Униң үстигә у 

жигит мениң аялимниң кичик иниси. 
– Әлвәттә, мән сизни чүшинимән. Лекин бу йәрдә һәтта 

һәл қилиш мүмкин әмәс икки чоң муәмма туриду.
– Кәчүрәрсиз, улар қандақ икки муәмма? Чүшәндүрсиңиз?
– Әлвәттә. Биринчидин, сизниң туққиниңиз билән биллә 

йәнә икки уйғур қамаққа елинған. Бириниң исми Әкрәм, 
иккинчсиниң исми Иминҗан. Шуниң үчүн, әгәр бирини 
чиқиривәтсәк, у чағда һәммисини чиқириветиш керәк.Ундақ 
қилмисақ, бизниң еһтимал келишкәнлигимиз тоғрилиқ факт 
ечилип қелиши мүмкин.
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– Бопту мән келиштим. Иккинчи муәммә қандақ? 
– Иккинчи муәммани йешиш мүмкин әмәс. Бу биринчи 

муәммаму һәл қилинмайду дегәнликтур!
Бу сөзләрни ейтқанда кейин Зо Ли мәғрурланғандәк 

һеҗийип, роһланғандәк Халиққа қариди. Халиқ болса һеч 
нәрсә чүшәнмигән һалда Зо Линиң сөзлиригә сәл һәйран 
қелип, сәл алға иңиштидә, әву гепиниң давами бар екәнлигини 
има қилди. 

Зо Ли сәл күткәндин кейин:
– Һәммә мәсилә шуниңдин, җанабий Халиқ. Сизниң 

туққиниңиз өзиниң ағинилири билән Ғулҗа аһалисини 
һөкүмәткә қарши күрәшкә тәшвиқ қиливатқан пәйттә 
қолға елинди, – деди. – Бу отун базарида болған вақиә. Көз 
алдиңизға кәлтүрүң, адәмләр отун топлаш үчүн кәлсә, улар-
ни исиянға чақириватқан! Бу дегән өзиниң җинайити бойичә 
тәсәввур қилиш мүмкин әмәс қатиллиққу!

– Лекин, җанабий Зо Ли, бу техи испатланмиди. Бақи вә 
ағинилири бирини өлтириветиптима?

– Җанабий Халиқ, мән техи сөзүмни түгәтмидим. Бизгә 
уларниң үчилисиниң қанунсиз тәшкилатта турғанлиғини 
ениқлаш мүмкин болди. У тәшкилатниң нами “Азатлиқ” 
екән. Худди биз азат әмәс мәмликәттә яшаватқандәк! Сизгә 
мәлум болуши керәк, мундақ тәшкилатқа қатнишишниң өзи   
кам дегәндә он жил ялғуз солаштур. 

– Шундақ, мән қанунларни билимән. Лекин, һеч нәрсә 
қилишқа болмамда? Сиз мени чүшиниватамсиз?

– Әлвәттә, җанабий Халиқ. Биз бир жил тонуш әмәсмиз. 
Амма бу йәрдә йәнә мундақ келишмәслик бар. Қолға елинған 
мәзгилдә қамалған үчи қаршилиқ көрсәткән. Нәтиҗидә 
бизниң он хадимимиз азапланған. Шуниң үчүн уларму 
тартқан азавиниң орнини толтурушини тәләп қилиш мүмкин.

– Бу қандақларчә, җанабий Зо Ли? Қамаққа алғанлар 



89

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
қураллиқ болған. Мениң чүшинишимчә, Бақида вә униң 
ағинилирида қурал болмиған. Қандақларчә улар он қураллиқ 
адәмгә җисманий зәхим кәлтүриду?

– Қандақларчә сиз мени ялған ейтиватиду дәп һесаплайсиз?
– Әлвәттә, ундақ дәп һесаплимаймән. Мән сизниң һәр 

қандақ тәкливиңизни муһакимә қилишқа тәйярмән.
– Ундақ болса, җанабий Халиқ икки һәптиләрдин кейин 

киришиңизни илтимас қилимән. Шу қәрәлгичә мән умумән 
һеч нәрсә қилалмаймән. Ваһаләнки, сизгә шуни ейтимәнки, 
он бәш күндин кейинму сизниң туққиниңизниң тәғдирини 
һәл қилиш оңай болмайду. 

17-бап

Ғулҗидин бир нәччә чақирим жирақлиқта җайлашқан Чап-
чалда Қадир-қази Обулов рәһбәрлик қилған топ дәм елишқа 
җайлашти.

Растини ейтқанда буни дәм елиш дәпму аташқа болматти. 
Толарағи бу топниң әзалири Чапчалда өзлириниң иккинчи 
өйини тапти. Бу йәрдә толисиниң аилиси бар, бәзилири бала-
җақилиқму болуп кәткән.

Шундақ болсиму, улар өзлирини түплүк чапчаллиқлар 
дәп атиматти. Қадир-қази топидики сәккиз адәмдин пәқәт 
бирила – Абдунәбила чегариниң бу тәрипидә туғулған. 
Шуниң өзидиму, Чапчалда әмәс, Монғулкүрәдә туғулған. 
Қалғанлириниң һәммисила, Қадир-қазини қошуп 
һесаплиғанда, Йәттисулиқлар. Уларниң сүрлүк көрүнгән 
рәһбири атақлиқ аилидә туғулған. Қадир-қазиниң дадиси 
Надир-қази чоң җәмийәт әрбаби болған. У өз вақтида пүткүл 
Верный уезидики әң абройлуқ адәмләрниң бири болған.

Қадир-қази дадисдәк өткүрлигила әмәс, шундақла у 
адәмләрни өз ишәнчисигә киргүзүшкә қабилийәтлик болған. 
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Шундақла у дадисидин адаләтлик тәрәпдарлирини өзигә 
қобул қиливалған. Мана шуниң үчүнму дадиси охшаш қази 
болуп сайлиништин илгирила Қадир-қази дәп атилатти. 
Чүнки жутдашлири уни шундақ қобул қилишти.

1918-жили май ейида қизил гвардиячиләр отряди тәрипидин 
йол қоюлған һайванлиқ билән зорлуқ-зомбилиқниң гувачи-
си болған Қадир-қази мана бир йерим жил давамида барлиқ 
кеңәшлик ... билән мурассәсиз күрәш жүргүзип кәлди.

Кичик Ақсуға 1919-жили 1-январьда вапат болған 
дадисиниң дәпинидә кичик дадиси Садиқ һаҗи Обуловниң 
йенида пүткүл уездин кәйни-кәйнидин адәмләрниң 
келиватқинини көрдидә, астағина:

– У шунчелик әтигән көз жумдидә. У адәмләргә керәк еди, 
– деди.

Надир-қазиниң кичик иниси болған Сидиқ  һаҗи ташқи 
көрүнишидә акисиға анчила охшиматти. У хелә җаһәттин 
юмшақ вә хуш муамилә адәм. У һечқачан адәмләргә рәһбәрлик 
қилишқа тиришмиған, амма өзигә мунасивәтлик һәр қандақ 
ишни һеч баш тартмастин иҗра қилатти. Надир-қази инисиға 
қәтъий ишинәтти, мана шуниң үчүнму униңға мунасивәтлик 
әң муһим ишларда мутләқәтән қалдурди.

Тавутни ақ мата билән йепиватқан икки бовайға қариған, 
Сидиқ-һаҗи җийәнигә диққәт ағдурди вә җиддий рәвиштә 
мундақ деди:

– Һәммә нәрсә Аллаһниң әркидә. Мәрһум акам алаһидә 
бир адәм болған. Кичик Ақсуда униңдин артуқ һөрмәткә егә 
болған адәм йоқ вә еһтимал, болушиму мүмкин әмәс...

Қидар-қази дадиси вапат болуп, қириғинчи күни йези-
дин йоқап кәтти. У һечкимгә һеч немә ейтмиди. Туюқсиз 
йоқап кәтти. Кичик Ақсуниң һәммә аһалиси дегидәк уруқ-
туққанлири шундақла Чоң Ақсудиму қериндашлар бар еди. 
Улар немә дәп немә қиларни билмәй қалди. Пәқәт Сидиқ-
һаҗила тәхмин қилатти...
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Өзиниң акисиниң мүҗәз-хулқини наһайити яхши били-

диған һәм шундақла акисиниң оғлиниңму мүҗәзини шун-
челик билидиған Сидиқ-һаҗи акиси Қадир-қазиниң өзиниң 
қәбилидашлирини айимастин кириватқанлар билән һеч 
чиқишалмайдиғанлиғиға ишәшилик еди. Сөзсизки, Сидиқ-
һаҗиниң өзима йеңи һакимийәттин роһлинип кәтмигән. 
Ваһаләнки, акисиниң вапатидин кейин Сидиқ-һаҗи чоң 
аилиниң чоңи болғанлиқтин, шәклән җәһәттин болсиму, уни 
жутдашлири аиләвий әнъәниләрни давам қилғучи дәп етирап 
қилди.

Қадир-қази болса башқичә еди. У җәңчи. У күтүп турушни 
яки чидап турушни билмәтти. Униңға һәрикәт қилиш, чарә 
көрүш әһмийәтлигирәк!

Мана әнди у шу һәрикәт-чариләргә қәдәм ташлиди. Ки-
чик Ақсудин йоқап кетип, Қадир-қази Яркәнткә барди. 
Ваһаләнки, Қизил Армияниң  барғансери өз позициясини 
мустәһкәмләватқанлиғидин йүз бериватқан әһвални көрүп, 
у Ғулҗида йошурунмақ болди. Чегаридин өтүп, Қадир-
қази бирмунчә вақит пикирдашларни тепиш мәхситидә 
Йәттисудин кәткән қачақлар орунлашқан Или өлкисиниң 
көплигән йезилирини арилиди.

У икки һәптиниң ичидила Кеңәш тәшвиқатчилириниң 
Ғулҗа әтрапидики йезилардиму пәйда болғанлиғиға көз 
йәткүзди.

Вақитни бош өткүзүшни халимиған Қадир-қази Обулов 
Қорғас арқилиқ чегариниң бу тәрипигә йенип кәлди. Ле-
кин у ана жути Кичик Ақсуға кәлмәстин, бир нәччә пикир-
дашлири билән анчә чоң болмиған, лекин чапсан һәрикәт 
қилидиған топни қуруп, қизил гвардиячиләргә һуҗум қилип 
турди. Қадир-қазиниң бузулмас икки принципи болған. 
У принципларниң қәтъий орунлинишини топ әзалириниң 
һәммисидин қәтъий тәләп қилатти. У һеч аяшсизла һәр 
қандиғи биләнму видалишалатти. 
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Биринчи принцип – униң топи пәқәт қизил гвардиячиләр 

кийимидики адәмләргила һуҗум қилатти. Уларға қолида 
қурали бар, амма пухраларчә кийингән бирәси учри-
шип қалса тегишмәтти. Топ әзалиридин бирәси һелиқини 
билидиғанлиғини, уму башқилири охшаш форма кийивалған 
кеңәш һакимийитиниң тәрәпдари екәнлигини ишәндүрүп тур-
симу, Қадир-қази шу адәмни уҗуқтурушқа буйруқ қилматти.

Қадир-қазиниң иккинчи принципи – қанға қан, җанға җан 
еди. У мәвқиәси – қизил гвардиячиләр кийимини кийивалған 
һәр қандақ адәмни сорақ җавапсиз өлтүрилиши. Қадир-
қази һеч қачан һуҗум қилинғанларниң бириниму тирик 
қалдурматти. Униң етиқати – қизил гвардиячилар кийимини 
кийгән һәр қандақ адәмгә һаят кәчүрүш тийим селинғандәкла 
еди. 

Шундақ қилип, бир йерим жил давамида Қадир-қази әйнә 
шу икки принципта мәккәм турди. Қадир-қази қанчилигән 
қизил гвардиячиләрниң һаятини қийғанлиғини өзиму 
билмәйду. Амма у өзиниң һаятиниң ахирқи минутиғичә уларни 
өлтүриверидиғанлиғини ениқ биләтти. У әйнә шуниңға өз йе-
зилирида, өйлиридә гунасиз өлтүрүлгән қәбилидашлириниң 
роһи роһландуриватқанлиғини ениқ биләтти. У әгәр дадиси 
Надир-қазиниң қәтъийлиги болмиған болса, у чағда Ғулҗа 
йоли бойиға орунлашқан нурғунлиған уйғур йезилириға ох-
шаш униң ана жути – гөзәл Кичик Ақсу нурғун адәмлиридин 
айрилған болар еди...

Қадир-қазиниң тактикиси аддий. Мана шуниң үчүнму 
у нәтиҗидарлиқ. Һуҗум қилинғандин кейин у чегариниң 
нерисиға өтүп шу яқта күтәтти. Бир нәччә күндин кейин 
униң топи йенип келип, новәттики һуҗумини әмәлгә ашуруп, 
йәнила кетип күтәтти. 

Мана һазирму Чапчалда болуватқан Қадир-қази вә униң 
топиниң әзалири атлирини тойғизип, қураллирини кийимли-
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рини тазилиди. Шундақ қилип, қандақту бир сәвәпләр билән өз 
қисимлириниң тәркивидә болмай қалған қизил гвардиячиләр 
тоғрилиқ әхбарат күтүшмәктә. Қизил Армияниң мундақ 
бөлүнип қилған вәкиллири тоғрилиқ Қадир-қазиға Кеңәш 
һакимийитини өч көридиған уйғурлар хәвәр қилатти. Қизил 
гвардиячиләр отрядиниң җазалиғучи жүрүши нәтиҗисидә өз 
қериндаш, дост-бурадәрлиридин яки аддий тонушлиридин 
мәһрум болған адәмләр әмәлиятта һәр бир уйғур йезисида 
наһайити нурғун еди.

18-бап

Оринбур казак әскириниң жүрүш атамани, генерал-лей-
тенант Александр Ильич Дутовниң кәйпияти наһайити еғир 
әһвалда. Һәқиқәттиму һәммиси униңға қарши чиқти. Техи 
буниңдин бир жил илгири у Урал вә Йәттису казаклириниң 
лидери сүпитидә шәртсиз етирап қилинатти һәтта Россия 
дөлитиниң Алий рәһбири, адмирал Александр Васильевич 
Колчакниң өзи униңға чоң үмүт артқан еди. Әнди 1920-жили 
майда болса Дутов һәммидин айрилди.

Униң армияси тар-мар қилинди. Михаил Фрунзе 
команданлиқ қилған әскәрләр казак әскәрлирини чегариға 
тиқивәтти. Уларниң һәтта ишәнчә артидиған адәмлириму 
қалмиди, қол астидикиләрму Александр Ильичтин 
жирақлишишқа башлиди.

Дутовниң қол астидикиләрниң бири – генерал Андрей Ба-
кич униңдин чәтнәп Чөчәккә орунлишивалди.

Дутов һалидин кәткән наһайити аз отряди билән ачлиққа 
чидап, йошурун һалда, Йәттису бойичә һәрикәт қилатти.

Чегариниң өзидә дегидәк, Заили Алитеғида адъютант ата-
ман Борис Аннековтин курьер кәлгәнлигини хәвәрлиди.

Курьерни дәрһал өзигә кәлтүрүш тоғрилиқ буйруқ бәргән, 
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Алексданр Дутов портупейини түзәп қойдидә, андин орден-
лирини силап қоюп, палаткидин чиқти.

Яш хорунжий (подпоручик) тикисидин тик плашеттин па-
кетни алдидә, чапсанлиқта қолини созди.

Дутов, өзиниң һаяҗанлинишини билиндүрмәскә тиришип, 
пакетни ачти вә ичидә Борис Анненковниң өзи язған бир 
нәччә мисрани оқиди.

Дутов Анненков билән наһайити яхши тонуш. Анненковниң 
өзидә сақлинип қалған һәрбий қисимни бирләштүрүп, биллә 
Ғулҗа йөнүлишигә бесип кириш тоғрилиқ тәкливигә һәйран 
қалмиди.

Дутов Анненковниң Қизил Армия уларниң йо-
лини тосап, бир-бирләп тар-мар қилидиғанлиғидин 
хатирҗәмсизлиниватқанлиғини чүшәнди. Ваһаләнки Дутов 
пәвқуладдә әһвалда кеңәш қисимлири уларниң кәйнидин 
меңип, чегаридин өтүпла, җәң башлиниши мүмкин 
екәнлигини Анненков чүшәнмәйду дәп ойлиди.

Әҗайип сәзгүрлүк хусусийити бар Александр Дутов 
Анненковниң өз хизмитини тәклип қиливатқини билән, 
әмәлиятта бу “оюнида” Дутовни пайдиланмақ болуватқинини 
бирдин сәзди.

Александр Дутов Борис Анненковқа қариғанда хелила 
атақлиқ. Һәммидин авал, униң лавазими Дутов пәқәт Аннен-
ковтинла әмәс, шундақла Бакичтинму жуқури. Чүнки гене-
рал-лейтенант дегән унванни Дутов өзигә өзи бәргән.

Шундақла Дутов казакларниң арисида тәңдиши йоқ атиғи 
чиққан.

Ахирида, һәрбий җәһәттинму Дутов башқиларға қариғанда 
тәҗрибиси жуқури болуп, униң стратегиялик тәпәккүрини 
Россияниң Алий башлиғи – адмирал Александр Васильевич 
Колчакниң өзи жуқури баһалиған.

Чүшинишликки, Дутов Анненковниң тәкливини қобул 
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қилди. Ениғарағи, униң башқа имканийити болмиди. 
Ваһаләнки чегариниң у тәрипидә бәкинивелип, өзиниң 
бирләшкән Оренбург қисимлири билән Борис Анненковниң 
Йәттису армиясини башқуруштики  һәммә артуқчилиқларни 
наһайити яхши биләтти.

* * * 
Қизил Армия тәрипидин һалидин кәткән Александр 

Дутовниң команданлиғидики Оренбург армиясиниң 
қисимлири чегаридин өтүп, Сүйдүң шәһиригә орунлашти.

Тәклипсиз кәлгән меһманларға наһайити еһтиятлиқ 
мунасивәттә болған Хитай мәмурийити худди Андрей 
Бакичниң Чөчәктики әскәрлири охшашла, Дутов билән 
Анненковниң қисимлириниму дәрһал қуралсизландурди.

Илгәрки Оренбург армиясиниң җәңчилирини Сүйдүңдики 
казармиларға орунлаштурди. Дутов билән хитайчисиға Синь-
цян дәп атиған Уйғурийәниң һәрбий губернатори Ян Цзенсин 
арисида мураккәп музакириләр өтүватқан арилиқта казаклар 
өзиниң мәиший мәсилилирини җөндәп, раст, қуралсиз болси-
му (уларниң қураллири мусадирә қилинғанғу), бир күн тох-
татмай, һәрбий мәшиқ қилишни давам қиливәрди.

Ғулҗидики сабиқ падиша консули Владимир Люба Ян 
Цзэнниң Дутовниң Йәттисуға қайтип кетишини уюштурушқа 
ярдәм беришкә мүмкин болған һәммә ишларни қилди.

Шу арилиқта Ян Цзэнсинь ақлар һәрикити билән уларни 
сүрүп келиватқан Қизил Армия арисидики күчләрниң ни-
спийлигини билиш үчүн наһайити еһтиятлиқ билән әхбарат 
топлиди. Уйғурийәдики хитай һәрбий губернатори пәқәт әң 
күчлүк тәрәпнила қоллап-қувәтләш нийитидә болған. Шун-
диму Қизил Армия қисимлириниң Или өлкисигә киришигә 
йол қоймаслиққа тиришқан.

Сөзсизки, қуралсизландурулған қисимларниң һәммә 
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рәһбәрлири өзлириниң көрүмсиз әһвалини чүшинәтти. Бу 
болса һәм Анненковқиму, һәм Бакичқиму, һәм, әлвәттә, 
Дутовқиму еғир еди. 

Александр Дутов үч атаманниң бирлишишкә тириши-
ши Совет һөкүмитиниң тәрипидинму, Хитай мәмурийити 
тәрипидинму җиддий қаршилиққа учришидиғанлиғини 
етирап қилатти. Пәрқи шуниңдики, кеңәш әскәрлири шу 
бирлишишкә қуралниң күчи билән қарши туруш, шуниң 
өзидиму Ян Цзенсин бу ишни назук дипломатиялик тор 
тоқуш арқилиқ әмәлгә ашурмақ.

Тактикидики мундақ пәриқ ишниң реал әһвалидин ке-
лип чиққан еди. Әнди Қизил Армиядә күнигә үч қетим 
тамақ бәргини үчүн болсиму, йерим қосақ деханлар Қизил 
Армиягә йезилип, униңда адәм камчилиғи болмайватқан бол-
са, хитай мәмурийити хелила ечирчилиқ шараитта еди. Гәп 
– солдатлардин ташқири Уйғурийәдә умумән, Или өлкисидә 
қисмән, шу чағларда ишәшлик артқи сәп болалайдиған хитай 
аһалиси болмиған. Униңдин ташқири, йәрлик аһали давамлиқ 
қаршилиқ көрситип туратти. Әйнә шундақ қаршилиқ 
қозғилаңларниң бири 1918-жили май ейида йүз бәргән 
Қучар шәһиридики Мәмтеллиханниң һәрикити. Демәк, хи-
тай мәмурийити техиму чоң толқунушлардин хәтәрлинип, 
күчләрни пайдилинишни халимиди вә пайдилиналмиди.

Бу әһвални Дутовтин  башқа Владимир Любаму 
чүшинәтти. Шуниң үчүн у маһир дипломат сүпитидә 
барлиқ күчи билән Ян Цзенсин билән рус атаманлириниң 
мәвқиәлирини йеқинлаштуруп, уларни Россиядә орнитилған 
йеңи һакимийәткә қарши қоюшқа тиришти.

Шу мәзгилдә реал моҗут болған үчинчи күч техиму 
чоңқурирақ. Гәп – Уйғурийәниң йәрлик аһалиси болған 
уйғурлар тоғрилиқтур. Әң алди билән мәсилә уларниң 
өзлириниң атилиши бойичә бөлүнип кетишидур. Җәнупта вә 
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Шәриқтә яшап, пүткүл аһалиниң тәхминән сәксән пронцети-
ни тәшкил қилидиған уйғурлар өзлири һаят кәчүриватқан кон-
крет оазис нами билән аташти. Уларниң арисида әң атақлиқ 
намлар сүпитидә қәшқәрликләрни аташқа болиду. Буниңда 
уларниң Қәшқәрдә туғулиши шәрт болмиған. Пат-патла 
һәммә җәнуплуқларни әйнә шундақ бирләштүрүш нами билән 
атиған. Амма уларниң арисида атушлуқларму, ақсулуқларму, 
корлилиқларму, қаришәликләрму, қучалиқларму, хотәнлик-
ләрму, йәркәнтликләрму, шәриқтә униңға қошумчә турпан-
лиқлар билән қумуллуқларму бөлүнүпла турған.

Улардин аз-тола атилишлири вә мәийишийити бойичә 
пүткүл уйғурларниң тәхминән жигирмә процентини тәшкил 
қилидиған Или өлкисиниң аһалиси пәриқлинип туратти. Улар 
Ғулҗа шәһириниң нами билән ғулҗилиқлар дәп аталғанлар 
билән хелә кәң таралған – таранчилар дәп аталған. Бу сөз 
уларниң хатирисигә шунчелик сиңишип кәткәнки, уларни 
өткән әсирдә манҗурларниң әйнә шундақ дәп атиғининиму 
билмәтти. Манҗурлар болса буларниң йеза егилиги ишләп 
чиқиришидики тәҗрибисини пайдилиниш үчүн әйнә шундақ 
дәп атиған, чүнки манҗур тилида “таранчи” дегән сөз “де-
хан” дегән сөз тәрҗимиси.

Ваһаләнки, униңдин ташқири, һеч қандақ пәриқ болми-
симу, “тарихий пәриқ” – бөлүнүш башқа йоллар билән орун 
алған.

Мәсилән, уйғурларниң бир қисми, хусусән Йәттисудин 
қечип кәлгәнләр – асасән Кеңәш һакимийитигә қәтъий қарши 
чиққанлар. Улар қизил гвардиячилар тәрипидин жүргүзүлгән 
адәм өлтүрүшләр вә булақчилиқлар тоғрилиқ аңлавелипла, 
атаманлар Анненковни, Бакични вә Дутовни һәр тәрәплимә 
қоллап-қувәтләшкә тәйяр болди. Мундақ мәвқийә Или 
өлкисидә истиқамәт қиливатқанлар, йәни таранчилар үчүнму 
хас болди.
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Толарағи Уйғурийәниң җәнубида яшиған уйғурларниң 

иккинчи қисми –  мундақ ейтқанда – қәшқәрликләр дәп 
аталмишлар, уларниң тәркивигә җәнуп вә шәриқ оазисиниң 
һәммә аһалисини ятқузушқа болиду, булар принцип җәһәттин 
чәт әл басқунчилирини, мутләқ қобул қилмиди. Улар үчүн 
асасән йеңи, Кеңәш һакимийитиниң тәрәпдарлири “руслар-
му” яки улар кона, падиша түзүминиң тәрәпдарлириму, ан-
чила әһмийити болмиған. Улар уйғур болғиниға, өз вәтини 
Уйғурийә аһалисиниң нурғун қисмини тәшкил қилғанлиғиға 
мунасивәтлик, уларниң мәхсити умумән чәт әлликләргә 
йол қоймас болған. Улар ундақ чәт әлликләр қатариға һәм 
хәнзуларниму ятқузған.

Ахирида, уйғурларниң үчинчи топи йеңи, Кеңәш 
һакимийитини етирап қилиш мәвқиәсидә турди. Улар һәтта 
әшу йеңи Кеңәш һакимийитиниң әскирини Уйғурийәгә 
киргүзишни қолға кәлтүриду. Уларниң ишинидиғини – әйнә 
шундақ қилип, улар уйғур дөләтчилигини әксигә кәлтүрүш 
имканийитигә егә болуш еди. 

Тәбиийки, хитай мәмурийитиму, Совет һакимийиитиниң 
вәкиллириму вә ақлар һәрикитиниң рәһбәрлириму, һәр 
хил усуллар билән болсиму, уйғур дөләтчилиги тәшкил 
қилинидиған болса, нурғунлиған уйғур хәлқини қоллап-
қувәтләйдиғанлиғини, пүткүл регионда күчләрни орунлаш-
турушқа тәсир қилидиғанлиқни билдүрүшти.
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19-бап

Зо Ли һәммә ишни хелила көп пулға яхши йолға қойди. 
Ғулҗиниң әтрапида тәҗрибилик йол көрсәткүчи тоқуқлуқ үч 
атни тизгинидин тутуп турди. Бақи Исламов һәдиси билән 
хошлашти. Арзигул тохталсиз жиғлимақта. Әкрәм билән 
Иминҗан болса пәришан лекин, сөзсиз иккиси разидәк 
көрүнмәктә. Улар пәқәт вәзийәтниң мәвҗут әһвалила 
қутулдуруп қалғанлиғини чүшинәтти. Чүнки җраңлиқ намға 
егә йошурун сәясий тәшкилатқа, қатнашқанлиғи үчүн кам 
дегәндә нурғун жил түрмигә солинаттидә.

Атлириға минишкәндин кейин Әкрәм етини аран дегәндә 
тизгинидин тартип туруп:

– Таң йоруп келиватиду. Алдираш керәк! – деди.
– Хошлишивалсун. Үлгиримиз! – деди қапиғи түрүлгән, 

яшанған йол көрсәткүчи.
Шу арида Халиқ Бақини чәткәрәк тарттидә, униңға бир 

хәтни тапшуруп:
– Йол көрсәткүчи ишәшлик адәм. У маңа хелә адәмни 

у тәрәпкә өткүзиветишкә ярдәмләшкән. Силәр у тәрәпкә 
йетивалғандин кейин мону хәтни Раҗапкә бәргин. Йол 
көрсәткүчи сени униңға йолуқтуриду, – деди у.

– У ким өзи? – сориди Бақи.
– Мениң достум. Кеңәш милициясидә ишләйду. У саңа 

ярдәмлишиду. Сән хәтни тапшуруп, униң дегинини қил. 
Уларғиму әскәрткин, һеч қандақ баш-баштақлиқ билән 
шуғулланмисун! Бу җиддий әһвал! 

Бақи өз тәғдиридә наһайити чоң иш қилған Халиқ билән 
хошлишип, етиға миндидә, жирән ат йол көрсәткүчиниң 
кәйнидин чепип кәтти.

Улар атилирини йорутуп меңишти. Чегариғичә үч қетим 
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тохтиди. Көп өтмәйла йол көрсәткүчи атларниң тизгинлири-
ни мәккәм тутуп алдираш буйруқ бәрди.

Бақи ағинилири билән бу тәрәпкә қандақ йетип кәлгинини 
байқимай қалди. Йол көрсәткүч илгәркигә қариғанда хелә 
хуш һалда:

– Қандақ, разимисиләр! Әнди силәрниң йеңи һаятиңлар 
башлиниду дәп ойлаңлар! – дегинидин кейинла йетип 
кәлгинини чүшәнди. 

Әкрәм немишкиду әтрапқа қарашқа башлиди, Иминҗан 
болса мәйүслүк һалда бирақ җиддий түрдә:

– Ака сән әшу һаятимиз яхши болиду дәп ойламсән? – дәп 
сориди.

Йол көрсәткүчи һеч җавап бәрмиди. У атлириға минишкә 
рухсәт бәрди.

Көп өтмәй төрти Яркәнт шәһирилик сақчилар бенасиға 
йетип кәлди.Уларға һеч ким әһмийәт бәрмиди. Әтималим, 
буларни бирәр йезидин кәлгәнләр болуш керәк, дәп тәхмин 
қилишқанду.

Жигитләрни күтүп турушни буйридидә, йол көрсәткүчи 
бенаниң ичигә кирип кәтти. Көп өтмәстин анчә оттура бойлуқ 
бурутлуқ бир жигит билән биллә йенип чиқти. Һодуқушуп вә 
бир аз хиҗаләт болған жигитләрниң қешиға кәлгән жигит 
күлүмсилириди андин авазини қаттиқ чиқирип:

– Хо-о-ш, Бақи Исламов қайсиңлар? – дәп сориди.
Бақи алға чиқтидә:
– Мән, – деди.
– Яхши, мениң исмим Раҗап. Қени чәткәрәк чиқайли.
Раҗап билән Бақи Веливай мечити тәрәпкә қарап маңди. 

Йол көрсәткүчи болса Әкрәм билән Иминҗанниң йениға 
кәлдида мәйүсләнгән һалда:

– Хош, мана, иш пүтти, жигитләр, – деди. – Пәқәт, һеч 
қачан Ғулҗини унтимаңлар.
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Әкрәм билән Иминҗан немә дәрини билмәй қалди. Уларға 

йол көрсәткүчиниң сөзлири һәҗәплинәрлик сезилди. Чүнки 
өзлири туғулуп, һазир қериндашлири қалған шәһәрни унтуш 
ойиғиму кәлмигән еди.

Йол көрсәткүчи болса шу арида, атларни карванчилап, бир-
биригә четип бағлап үлгәрди. Андин өзиниң етиға миндидә, 
әву атларни йетәкләп, һеч гәп-сөз қилмастинла намәлум 
тәрәпкә қарап кәтти.

Шу арида Бақи Раҗапқа Халиқниң хетини тапшурди. 
Раҗап конвертни дәрһал ечип оқиди.

– Һазир иккимиз Яркәнт сақчисиниң башлиғиға киримиз. 
Мениң достум Халиқ саңа ғәмхорлуқ қиливетипту. Сән уни 
йәргә қаратмишиң керәк дәп ойлаймән! Башлиқниң йенида 
сениң ағинилириң тоғрилиқ параңлишимиз.

Әкрәм билән Иминҗанниму әгәштүрүп, Раҗап төрти сақчи 
бенасиға барди. 

Раҗап күзәтчи билән бир-икки еғиз сөз қилдидә, Әкрәм 
билән Иминҗанға конирап кәткән орундуқларда олтирип 
турушни буйриди. Өзи болса Бақини әгәштүрүп, коридорни 
бойлап нерисиға кәтти.

Яркәнт шәһирлик сақчиларниң башлиғи алди билән 
Раҗапни, андин кейин Бақини диққәт билән тиңшиди. У 
әву иккисиниң сөзлирини һеч бөлмиди. Бирла нәрсә – у 
Халиқниң хетини оқуветип, бирдин мәйүслинди. Лекин чап-
санла өзини тохтитивалдидә, һеч бир қарар қилмастинла, 
Раҗапқа жигитләрни орунлаштурушни мәслиһәт қилди.

– Уларни ғизаландур, җайлаштур, ишларни болса бир нәччә 
күндин кейин һәл қилидиған болимиз, – деди у хатирҗәм, 
амма қәтъий түрдә.

Бақи чиқип кәткәндин кейин у:
– Бүгүнла Верныйға хәт йоллаймән. Халиққа, ишинишкә 

болиду. У һәр қандақ адәмгила ишинивәрмәйду. Халиқниң 
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әву туққинини биз өзимизгә елип қелип, қалған иккисини 
вилайәтлик башқарминиң қармиғиға әвәтсәк дәп ойлаймән.

– Жигитләр яман әмәстәк көриниду. Җисманий җәһәттинму 
күчлүк. Ойлаймәнки, улар кеңәш сақчилар органлирида адил 
хизмәт қилиду, – дәп җавап бәрди Раҗап.

20-бап

Қәшқәрдин қайтип кәлгән, Һәмра дәрһал Ризаниң йениға 
барди. Ахирқи жиллири уларниң достлуғи шунчелик күчийип 
кәткәнки, улар бир-бирини көрәлмәй қалса, қаттиқ әнсирәп 
һәтта зерикидиған болди. Риза билән Шарапәт Һәмрадин қизи 
Шәдәмниң, оғли Кәримниң һал-әһвалини наһайити тәпсилий 
сорашти. Һәмра болса худди өз қизидәк болуп кәткән икки 
йерим яшлиқ Бәшәрәтни қолиға алди.

Шарапәт суюқ ашни дәмлик қилип тәйярлиди. Һәмра 
уларниң Ишиктидики йоруқ өйидә олтирип, Уйғурийә 
тоғрилиқ параңниң созулуп кетишидин тавланған әткән 
чайниң иккинчи апқурини тамамлап, худди өзини йеқин 
туққанлириниң арисида олтарғандәк сәзди.

Тәбиийки, наһайити узунға созулған әшу кәчтә Һәмра 
икки қетим өзиниң йорға етини қариғили сиртқа чиқти. Атму 
егиси қайтип кәлгәнлигини сәзгәндәк, туяқлири билән йәрни 
қаттиқ тирпип-тирпип қоятти. Униң билән ат бәәйни икки 
айға ялғуз қалдуруп кәткинигә рәнҗишини билдүргәндәк 
қилатти...

Һәмра Шарапәт вә Риза билән хелә параңлашқандин кейин 
йорға ети бағлағлиқ турған қар басқан көктатлиқ тәрәпкә бар-
ди. Әнди йорға техиму йәр тирпип, кишнәшкә башлиди, тоң 
йәрни техиму қаттиқ тепишкә киришти.

Һәмра йорғисиниң яйлисини силап қоюп, андин униң 
қулиғиға, худди у чүшинидиғандәк, немиду бир немиләрни 
дәп пичирлиди. Пичирлиғини – наһайити муһим вәзийәт йүз 
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бәрмигән болса, өзиниң шу йорғисини һеч қачан узун вақитқа 
ялғуз қалдурмиған болар едим, дегини еди...

Бир нәччә минуттин кейин Һәмра өйгә йенип кирип, 
һәқиқәттиму әйнә шу икки ай давамида етидин айрилип 
күнләрни кәчүрүш қанчилик еғир болғанлиғини ойлиди. 
Әнди балилиридин, ата-аниси билән дост-бурадәрлиридин 
айрилип, бир йерим жил давамида чегариниң икки тәрипидә 
һаят кәчүриватқанлар қанчә десиңизчу, техи йәнә қанчелик 
созилиду бу әһвал?.. Бу пәқәт бир Аллаһқила мәлум.

Риза мошу өзгүрүшләрни достиниң қияпиидин сәзди. Чүнки 
униң иниси Абдурешитқа ғәмхорлуқ қилишни Риза өзиниң 
вәзипси болғандәк Һәмраму үч иниси, икки сиңлиси егидур. 
Әгәр Ризаниң иниси Шарапәтниң бир туққан сиңлисиға айли-
нип, өзлиридин анчила жирақ болмиған Верныйда туруват-
са Һәмраниң вәзийити униңдин нери қалаймиқан. Сиңлиси 
Рошәнгүл Пишпәкниң әтрапида яшатти, Исмаил Ошқа бе-
ривелип, тамамән из-тизсиз болуп өзи һәққидә һеч хәвәрму 
бәрмәйду. Пәқәт Җәннәт, Һаким вә Чағатайла қедимий 
Қәшқәрниң кона мәлисидики ата-анисиниң өйидә яшаватиду.

Һәмраниң әһвалини чүшәнгән Риза униң Қәшқәр 
тоғрилиқ һекайә қилип беришини алдиратмиди. Улар әткән 
чай ичилип олтарди. Риза – Йәттисуда йүз бериватқан 
вәзийәтләр тоғрилиқ гәп қилди. Наһайити әқиллиқ вә зерәк 
Риза, ағиниси Һәмраниң Уйғурийәдә – уйғур хәлқиниң  
немиләрни көргәнлиги тоғрилиқ пикирлишишкә ич-ичидин 
қайнаватқанлиғини сезәтти.

– Йеңи Кеңәш һакимийити – наһайити паал, – деди шу ари-
да Риза. – Мениңчә болғанда у узунға бәкитилгән болса керәк. 
Һәммә аһалилиқ пунктларда тәшвиқатларчилар жүрүшмәктә. 
Адәмләр аста-аста хатирҗәм болушмақта.

У Һәмраға қарап қоюп, көзлириниң от чақнап кәткинини 
көрдидә, қизиққан һалда:
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– Хо-о-ш, қандақ у яқта, Қәшқәрдә? – дәп сориди. 
Һәмра Ризаниң әшу соални беришини күтүп турғандәк еди. 

У әткән чайни бир-икки жутум сүмәрдидә, апқурни җозиниң 
четигәрәк иштирип қоюп, гәпкә киришти:

– Қәшқәрдә әһвал еғир. Амма адәмләр ишләватиду, 
үмүтсизликкә берилмигән. Һәйран қаларлиқ кәйпият яхши. 
Қәшқәрликләр Йәттисулиқларниң йеңи һакимийәттин зәрдап 
чәккәнлиги үчүн ич көйдүрмәктә. Амма, биләмсән, Риза, ич 
көйдүрүшниғу көйдүриватиду, лекин уларни чүшәнмәйду.

– Қандақ мәнадә?
– Мәсилә шуниңдики, Или өлкисигә өтүвалған бәзи 

уйғурлар таранчилар башқа уйғурлардин пәриқ қилинидиған 
айрим милләт дейишмәктә.

– Бу қандақларчә? Бу бөлгүнчиләккә апиридиғу!
– Бөлгүнчиликкила әмәс. Бәлким, һәтта дүшмәнчиләккә 

апиришиму мүмкин!
– Қәшқәрликләрниң буниңға көз-қариши қандақкән?
– Улар өзлириниң сәяситини бурмилаватиду! Улар үчүн әң 

муһими – хәлиқниң бирлиги болсила болғини!
– Лекин мошуниң өзидиму қәшқәрликләр, хотәнликләр, 

ақсулуқлар дәшни давамлаштуриватиду! – Риза күлүмсирәп 
қойди.

– Биләмсәнкин, Риза, мошуниң һәммиси аддийла бир 
нәрсә әмәстә! Шундақ һазирму шундақ бөлүнишиватиду. 
Лекин инимниң ейтип беришичә –  түркләрни бирләштүрүш 
дәп һесаплайдиған һәрикәт күч елишиветипту.

– У қандақ?
– Мәнму ахириғичә чүшәндим, амма Һакимниң 

чүшәндүришигә қариғанда, өзлириниң мәнпийәтлирини 
қоғдап қелиш имканийитигә егә болуш үчүн, бәәйни һәммә 
түрк хәлиқлири бирлишиши керәк екән.

Шу чағда, Осман империясигә кириши керәкмекән? – деди 
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бовилириниң бири Муқәддәс җайларға һәҗгә берип кәлгән 
Риза. – Шу чағда Мәккә орун еливатқан Осман империяси 
уларниң мәпкүрисини қоллап-қувәтләйдекән?

– Мән билмәймән, лекин иним Һаким билән биллә 
болуватқан мәшрәп әзалири шундақ дәптәк. Гәпләргә 
қариғанда, Қәшқәрдә толиси шундақ ойлиғидәк.

Риза мундақ сөзләргә һәйран қалди. У ян бөлмидә қизи 
билән олтарған Шарапәткә қариди вә билинәр-билинмәс 
күлүмсирәп қоюпла, буни Һәмра байқап қалмас үчүн дәрһалла 
җиддий болувалди вә униң апқуриға қолини созди. Апқуриға 
әткән чайдин азрақ қуюп қоюп, Риза диққәт билән достиға 
қариди.

Һәмра йәнила бир-икки жутум чай сүмирип қоюп:
– Умумән, Қәшқәр мени һәйран қалдурди, – деди. – Мән 

кәткәндин бери наһайити нурғун өзгүрүшләр бопту. Болупму 
адәмләрниң кәйпиятида! Маңа адәмләр өз тәғдири тоғрилиқ 
чоңқурирақ ойлашқа башлиғандәк көрүнди...

Һәмра җим болдидә, Риза аста:
– Маңа вақит шундақтәк билиниду, – деди. – Әриксиз ой-

линип қалисән. Мана, бу йәрдә бизму буниңдин бир жил ил-
гири болғандәк әмәсмиз. 

У гәпни башқа мавзуға ағдуруш керәк дәп һесаплиди.
– Йеқинда Талғирға қейнанамниңкигә бардим,– дәп давам-

лаштурди гепини Риза. – Илгири у өйидә неминиң қәйәрдә 
екәнлиги тоғрилиқ һеч нәрсә билмәтти. Һазир болса чоң еги-
ликни башқуриватиду. Һәйран қаларлиқ аял! У балилириға 
шунчелик меһриван вә муһәббәт билән мунасивәт қилиду. 
У балиларни өзиниң вә өзгиниң дәп бөлмәйду. Биләмсән, 
Һәмра, мениң қейнатамниң икки аяли болған.

– Шундақ, әлвәттә, – деди Һәмра вә Сидиханму мәрһум 
Азнәмниң балилириға өзиниң балилиридәк мунасивәт 
қилиду, дәп ойлиди...
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21-бап

Йәттисуниң нурғун қачақлири чегаридин өтүп, 
Уйғурийәгниң Или өлкисигә орунлашқанлиғиға мана икки 
жил болди. Улар бир хил әмәс адәмләр болуп, шуниңға 
қаримай бир мәхсәт, бир кәйпият – артқа чекинмәс. 

Дәрвақә, қачақларға йеник болмиди. Шундақ болсиму, 
уйғурлар билән қазақлар Ғулҗа вә униң әтрапидики йезилар 
вә авулларда хәйирхаһлиқ билән қобул қилинди. Бу һәйран 
қаларлиқ әһвал әмәс еди, чүнки улар өз қериндашлири билән 
қошулди. Әмәлиятта һәммә нәрсә-мәдәнийәттин тартип 
мәишийәткичә бу йәрдә Йәттисудикигә охшаш. Мана шуниң 
үчүнму үгиниш нисбәтән йеник болди. 

Рус-казаклириға нисбәтән болса, биринчидин, улар че-
гаридин уюшқан түрдә өтти, иккинчидин, уларниң нурғун 
қисми қураллиқ болғанликтин, хитай мәмурийити тәрипидин 
җиддий бәлгүләнгән җайларғила орунлашти.

Әйнә шу қачақларға бағлиқ Кеңәш һөкүмитиниң әң муһим 
вәзипилириниң бири мүмкин қәдәр көп қисмини туғулған 
җайлириға қайтуруштин ибарәт. Хитай мәмурийитиму әйнә 
шундақ хаһишта болған. Чүнки улар йүз бериватқан шараитқа 
бағлиқ вақитлиқ қобул қилинған еди. 

Түркистан комиссияси қачақларға бағлиқ вәзийәтни муһа-
кимә қилишқа бир нәччә мәҗилисни беғишлиди. Ваһаләнки, 
мәсилә кәскин қоюлғачқа, уни тәкрар-тәкрар қарашқа мәҗбур 
болди.

Бүгүнки мәҗлискә Михаил Фрунзедин башқа Түркистан 
комиссиясиниң һәммә әзалири қатнашти.

Йәттисудин кәлгән қачақлар бойичә комиссия рәиси Абдул-
ла Розибақиев һесават бәрди. Еһтимал, башқиларға қариғанда 
Розибақиевниң өзи Фрунзени көрүш нийитидә болған еди. 
Чүни Кеңәш тәшвиқатчилири өзлириниң әмәлий ишлири-
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да Фрунзениң билдүришигә асасланған еди. Ундақ болғини 
1920-жили 4-мартта Түркистан фронтиниң командани Ми-
хаил Васильевич Фрунзе “Йәттису казаклириға вә таранчи 
хәлқигә” намлиқ чақириқ елан қилип, униңда төвәндикичә 
тәкитләнгән:

“Йәттису йеридә шиддәтлик гражданлар урушиниң да-
вам қилиниватқиниға мана икки жил болди. көйдүрүлгән 
йезилар, станция вә авуллар, хану-вәйран вә кәмбәғәлләшкән 
аһалә, илгәрки гүлләнгән өлкиниң қәбирстанға айлиниши 
– әйнә шу урушниң ақивитидур. Һазир бизгә парасәтсиз 
бемәна урушни түгитишниң пәйти кәлди. Йәттису дала-
лирида  қанлиқ җанҗални чапсанарақ әқилгә мувапиқ һәл 
қилиш мәнпийитидә, диний етиқатиға, тилиға вә миллитигә 
қаримай, өлкиниң барлиқ әмгәкчилирини толуқ мурәссәгә 
кәлтүрүш мәнпийитидә қозғилаң һәрбий кеңәш қарар қилиду: 
барлиқ казакларға, таранчиларға, қирғизларға вә һазир Қизил 
армиягә қарши җәң қиливатқан башлиқлириғиму дәрһал 
кеңәш һакимийитигә беқиниш, сөзсиз уни етирап қилиш, 
барлиқ қурал-ярақлирини вә һәрбий әсваплирини өткүзүш 
шәрти билән толуқ шәхсий бехәтәрликни, россия ишчи-
деханлириға қарши әмәлгә ашурған һәммә җинайәтлирини 
унтушни капаләтләндүриду”.

Түркистан комиссиясиниң мәҗлиси Ташкәнт арқилиқ 
ақидиған Анхор дәриясиниң бойидики кона бенада өтти. 
Адәмләр анчә нурғун әмәс улар һәҗәплинәрлик көрүнәтти,  
йоруқ йоған бөлминиң булуңиға топлишивалған еди.

– Или өлкисигә бир нәччә қетим келишимиз нәтиҗисидә 
биз наһайити нурғун ишларни әмәлгә ашурдуқ! – деди Аб-
дулла адәттикидәк ишәшлик вә тәпсилий түрдә. – Ваһаләнки 
вәзийәт күткәндикидин анчила чапсан өзгәрмәйватиду. Бо-
лупму, нурғунлиған уйғур-таранчилар бизниң сөзлиримизгә 
хәтәрлинип қаримақта.

– Еһтимал, мундақ болушниң сәвәви, силәргә Кеңәш 
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һакимийитиниң  утуқлири  тоғрилиқ  кам  ейтиватқанлиқтиндур? 
– дәп Абдуллиниң сөзини бөлүвәтти Голощекин.

Абдулла җим болди, лекин лоқмиғиму җавап бәрмиди, бир 
нәччә дәқиқидин кейин сөзини давам қилди:

– Бизниң нурғунлиған сөһбәтлиримиз нәтиҗисидә бир 
нәччә миңлиған адәм қайтип кәлди. Ваһаләнки, әпсуски, то-
лиси техичә Или өлкисидә болуватмақта.

– Уларниң йенип кетишидин ваз кечишиниң асасий банили-
ри немидин ибарәт екән? Сизниң пикириңиз қандақ, Абдулла 
Ахмедович? дәп сориди жигирмә алтә яшлиқ жигит үстәлгә 
тайинивелип, худди әйнә-мана шу үстәлгә йетивалидиғандәк.

– Сәвәви бирла, Авенир Авысалумович. Қорқуш.
Абдулла мәҗлискә қатнишиватқанларға бир қур көз 

ташлидидә, сөзини давам қилди. 
– Қорқуш. Вә, униңға қошумчә, ишәнмәслик...
У ахирқи сөзлирини пәс авазда ейтти. Шундиму у сөзләрни 

һәммә аңлиди. Дәһшәтлик җим-җитлиқ һөкүм сүрди. Ахири, 
рәислик қилғучи Шалва Элиава Розибақиевқа диққәт билән 
қаридидә, ойланған һалда:

– Шундақ, ишәнмәслик амили, әпсуски, моҗут, – деди. – 
Ваһаләнки уни анчила ашуриветишкә болмайду. 

– Лекин, уни мунасип баһалимасқиму болмайдудә, – дәп 
сөзгә арилашти Рудзутак. – Шалва Зурабович, мениңчә 
болғанда йолдаш Розибақиев вә униң комиссияси бар күчини 
селип һәммә мүмкинчиликлирини пайдиланди. Һазирқи 
пәйттә қачақларниң бир қисмини болсиму қайтуруш – хелила 
утуқ. Униң үстигә, Егор Мураевниң дәһшәтлик ишлиридин 
кейин. 

Бу йәрдә Мураев немичелик шунчә? У инқилавий 
вәзиписини орунлиди! Ойлаймәнки, биз шәхсийәтчиликкә 
өтмүшимиз керәк, – дәп орнидин турдидә бөлминиң 
оттурисиға қарап бир нәччә қәдәм ташлап сөзләп кәтти Голо-
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щекин. – Силәргә немә керәк? Биз контрреволюционерларниң 
алдида уларға тиришип хизмәт қилип, уларни өзүмизгә 
ишинишкә чақиришимиз керәкма?

– Филипп Исаевич, биз тамамән ундақ пикирдә әмәсмиз. 
Ваһаләнки биз, Йәттисуда ишләватқанлар, наһайити хану-
вәйран болған йезиларға хатирә орнитишиға рухсәт соравати-
миз. Бу болса йәрлик аһалиниң ишәнчисини мустәһкәмләшкә 
ярдәм бериду. Һәм, адаләтликму болар еди. 

Мошу сөзлиридин кейин Абдулла Голощекинға қариди. 
Голощекин мәҗилис өтүватқан бөлминиң оттурисида өзиниң 
қәдәмлирини давамлаштурмақ болған еди. Лекин күтүлмигән 
сөзләрни аңлап, тохтиди. 

Мәҗлискә қатнишқанлар Абдуллиниң тәкливигә 
Түркистан комиссиясиниң рәиси Шалва Элиава тәрәптин 
қандақ инкас болушини күтүшмәктә еди. Амма йәнила шу 
Голощекин сөзлиди:

– Сиз немә тоғрилиқ дәватсиз, Абдулла Ахмедович? 
Яки биз тоғра аңлимай қалдуқму? Сиз немә, һәқиқәтәнла 
контрреволюционерларға хатирә бәлгүлирини орнитишни 
тәклип қиливатамсиз?

– Бу Йәттисуда ишләватқан йолдашларниң коллектив-
лик тәкливи. Вә биз бегуна җапа чәккәнләрниң хатирисини 
әбәдийләштүрмәкчимиз.

Элиава папкисини чәткә иштирип қойдидә, һарған һалда 
Ханукаевқа қарап мундақ деди:

– Авенир, сән бу мәсилә тоғрилиқ қандақ ойлайсән? Қени, 
тамамлайли, йолдашлар. Бизниң алдимизда қарайдиған Буха-
ридики вәзийәт туриду.  Докладчи йолдаш Куйбышев.

Мениңчә болғанда, йолдаш Элиава, хатирә орнитиш 
һазирчә әтигәнәрәк! Биз Мураевниң әйивини етирап қилимиз. 
Демәк, Кеңәш һакимийитини камситишқа ярдәмлишимиз 
дегән сөз. Буниңға йол қоюшқа болмайду!
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– Хо-о-ш, мошу мәсилә тоғрилиқ қарар қобул қилишни 

тәклип қилимән. Йәттису территориясидин Или өлкисигә өтүп 
кәткән қачақларни яндуруш бойичә йолдаш Розибақиевниң 
рәһбәрлигидики комиссияниң иши қанаәтләнгидәк дәп 
һесаплансун. Һәм, униңдин ташқири, қанлиқ тоқунушлар 
нәтиҗисидә җәбирләнгән теч аһали арисидин қурбан 
болғанларға хатирә орнитип әбәдийләштүрүш техи әтигән 
дәп һесаплансун.

Шу пәйттила бир нәччә минуттин кейин, Элиава стеногра-
фистка әкәлгән бир парчә қәғәзгә көз жүгәртип чиқти. Униңда 
қобул қилинидиған қарарниң лайиһиси йезилип болған 
екән. Андин Элиава қатнишиватқанларға қарап қойдидә, 
әйнә шундақ қарарниң қобул қилинидиғиниға көзи йәткән у 
жуқури авазда: 

– Қандақ, йолдашлар, аваз берәйли! – деди.
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ИккИнчИ қИсИМ 

аЙрилиШТа

1-бап

Александр Ильич Дутов өйидә еди. Саат кәчки тоққуз. Аш-
ханида немиду бир немиләрни қилип жүргән униң яш аяли 
пат-патла хатирҗәмсизләнгән һалда атаманға қарап-қарап 
қоятти. Атаманниң һалитиму хатирҗәмсиз еди.

Дутов һәқиқәттиму шундақ һалда. У сәпдашлириниң 
мошу йәрдики мәхситини чүшәндүрүш мүмкин дегән мәсилә 
үстидә җиддий ойланмақта. Тәғдирниң тәққазиси билән 
әллик миңчә Россия солдатлири, уларниң нурғун қисми каза-
клар, ят жутта туриватиду. Әллик миң – бу аз күч әмәс! Мана 
шуниң үчүнму хитай мәмурийити униң билән һесаплинишқа 
мәҗбур. Шуниң билән биллә, Александр Дутов әйнә шу 
реаллиқни Анненков вә Бакичму қобул қилмайватқанлиқни 
чүшәнмәтти. Дутовниң стратегиялик ойи бойичә уларға – үч 
атаман – пәқәт бирлишипла, бир муш билән Йәттисудики Со-
вет һакимийитини дүм көмүриветиш керәк. Униң үстигә у 
йәрдә ақлар һәрикитигә һисдашлар ешип-тешип туратти.

Александр Дутов әйнә шундақ мулаһизә қилип, пәқәт 
өзиниң стратегиялик ойинила намайиш қилди. Бу ой-
мәхсәтни нуқсансиз демисиму, һәқиқәттә тоғра еди.

Ваһаләнки у аддий пухра мәнпийитини көздә тутмиди. 
Ундақ мәнпийәт Анненковқиму, Бакичқиму ят әмәс еди.

Бу стратегиялик мәхсәтләр әмәс, лидер болуш хаһиши 
Дутовниң сәпдашлирида үстүн еди.

Борис Анненков Дутовни өз һимайичиси сүпитидә 
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һесаплап, барлиқ һәрбий қисимларға команданлиқ қилишни 
давалаштурди. Униңдин ташқири, башқилириға қариғанда 
һәрбий губернатор Ян Цзэнси билән чапсанарақ вә яхшарақ 
мунасивәт орнитишни қолға кәлтүрәлигән у Ян Цзэниң 
вақитлиқ болсиму, ғәмхорлуғидин пайдилиналиди.

Андрей Бакичқ болса, Дутовтин хелә жирақ мусапидә еди. 
У өзини мустәқил қарар қобул қилишқа қабилийәтлик әрбап 
дәп һесаплатти.  Дәсләпки мүмкинчиликләрни пайдилинип 
Сүйдүң шәһәридики Дутовтин жирақлишишқа тиришатти. У 
Чөчәк шәһәрчисини өзиниң ата мирасиға (вотчина) айланду-
ривалди.

1920-жили май ейида чегаридин өтүп кәткән Александр 
Дутов 30-июльда № 141 буйруқ чиқарди. Униңда мундақ 
дейилгән:

“ ... 2. сабиқ оренбург армияси вә һазир Хитайдики или-
Тарғабатай өлкисидә қуралсизландурулған армияниң ата-
манни анненковниң  қисимлириниң тарқақлишиға бағлиқ, мән 
уларни әхлақ вә интизам мәнасида бирләштүрмәкчимән вә 
һәммә қисимларни бир пүтүн һәрикәткә шундақла тәртипкә 
қаратмақчимән. Шу мәхсәттә илгири оренбург вә Йәттису 
армиясиниң тәркивидә болған барлиқ һәрбий қисимлар, ко-
мандилар, башқармилар вә полковник Брянцовниң отрядиниң 
тәркивидә болған мәһкимиләр билән идариләр оренбург ай-
рим армиясиниң кадрлири дәп һесаплансун. 3. мән Йәттису 
Өлкисиниң Баш башлиғи болуш билән биллә бир мәзгилдә 
илгәрки оренбург айрим командири һоқуқини қобул қилимән. 
4. Чөчәкниң йенидики Эмиль дәриясиға орунлашқан қисимлар 
илгәркидәк атаман Дутовниң отряди дәп аталсун вә 
униң Баш Башлиғи айрим корпусниң командири һоқуқида 
һесаплансун...”.

Сүйдүңдики униңға бөлүнгән өйниң кәң бөлмисидә 
олтарған Александр Дутов әйнә шу буйруқни ядиға алди. 
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Шуниңдин бери бир нәччә ай өтсиму, ваһаләнки, буйруқ 
нәтиҗидарлиқ роль атқуралмиди.

Александр Ильич орнидин туруп, салмақлиқ қәдәм ташлап 
ашханиға маңди. Униң саламәтлиги билән қувитини толуқ 
кәлгән бәдини көрситип туратти. Кийивалған һәрбий форми-
си өзигә бәк яришип, атаман җасур ғәйрәтлик көрүнәтти.

Өз диққитини үч бөлмилик өйниң әң нериқи бөлмисидә 
ухлаватқан әмиз үктики қизи Вераға ағдурған аялиниң 
қешиға кәлгән Александр Дутов униңға мулайим қариди вә 
пәс авазда:

– Иссиқ чай ичсәк яхши болар еди, сөйүмлүгүм Алексан-
дра Афанасьевна? – деди. 

Адәттә Дутов аялини Шурочка дәтти, ваһаләнки, бәзидә 
дадисиниң вә толуқ исмини қошуп ататти. Аяли болса уни 
дайим Александр Ильич дәтти. Мана һазирму, ериниң өзигә 
аддийла мураҗиәт қилғинидин бәхит сәзгән аяли назлинип:

– Александр Ильич, мән өзәмму шундақ тәклип бәрмәкчи 
едим. Өйдә малинидин тәйярлиған вареньему бар! – деди.

Дутов күлүмсириди вә үстәлгә берип олтарди. Аялиниң 
алдираш ишлириға сәп салғач, йәнила ойға чөкти.

 У июльдики өзи имзалиған буйруқниң барғансери сәлбий 
роль ойнаватқанлиғини чүшәнди. У буйруқ атаман Дутовниң 
өзигә қарши болди.

Александр Ильич илгириму әшу буйруқ тоғрилиқ көп 
ойланған, ваһаләнки у мана әнди өз хаталиғиниң немидин 
ибарәт екәнлигини чүшәнди. Хаталиқ шуниңдин ибарәтки, 
униңда қариму-қаршилиқ моҗут. Мәсилән, һәммә күчләрни 
бирләштүрүшниң һаҗәт екәнлигини тәкитләп вә у күчләрни 
кимниң башқуридиғанлиғини ейтип Александр Дутов 
шундақ болсиму, төртинчи пунктта Чөчәк қисми айрим кор-
пус болиду дәп билдүргән.

Нәқ мана шу билдүрүш атаман Дутовниң җиддий 
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пәрвазсизлиғи болуп, өзигә риқабәтчи тапти. Чүнки Чөчәктә 
орунлашқан қисимларға Андрей Бакич команданлиқ қилған. 
Бу уни айрим корпусниң Командири қилип бәлгүлигәнлиги 
әнди у һеч кимгә беқинмай, мустәқил, қанунлуқ һәрикәт 
қилалайду, дегәнликтур. 

Йәни Дутов һеч нәрсә чүшәнмәй бирләштүрүшниң орниға 
өз қол астидики казак һәрбий қисимларни бөлүвәткән.

Александра Афанасьевна шу арида наһайити чирайлиқ чай 
сервизлиридики гүллүк апқур чинигә чай қуюп, уни ериға су-
нуветип күлүмсиридидә:

– Анчиму нурғун әмәс буюмларниң арисида мошу чай сер-
визи маңа бәкму яқиду, – деди. – Бу чайниң пуриғи шунчелик 
яхшикин, униң рәңгиму наһайити яхши.

Александр Дутов гәп қилмиди, лекин бир жутум чайни 
ичиветип, аялиниң сөзигә қайил болдидә, күлүмсүрди.

Шу арида Александра Афанесьевна қедимий қизил 
дәрәқтин ясалған шквафтин әйнәк қачидики вареньени алди. 
Вареньедин кейин үстәлгә әдәплик кесилгән лимон вә қәнт 
кәлтүрүлди.

Александр Дутов аялини хапа қилип қоймас үчүн 
раһәтлинип олтирип чай ичти, униң чинисигә қошуқ билән 
вареньему селип қойди. Растини ейтқанда, Дутов варенье-
ни анчила яхтурматти, чайни қәнт биләнла ичишни әвзәл 
көрәтти.

Александра Афанасьевнаниң өзи болса тәхсигә чай қуюп, 
алдиримай чай ичип олтирип, йоған көзлири билән Александр 
Ильичқа қариди. Александра Афанасьевна Ильични наһайити 
яхши көрәтти вә униңға дайим көйүнәтти. Униңға һемишәмла 
ериниң кәйнидин қандақту бир қара күчләр әгишипла 
жүридиғандәк билинәтти. Шу күчләр уларға хатирҗәм һаят 
кәчүрүшкә имканийәт бәрмәйватқандәк сезиләтти. Шундақ 
болсиму, у хошал болатти. Улар үчүн ят болған Сүйдүңдә – 
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әйнә, әву өзиниң кравитидә бир татлиқ ухлаватқан ата билән 
аниниң кичиккинә сөйүмлүк мөҗүзиси сериқ чачлиқ қизи бо-
луватса, қандақ хошал болмиши мүмкин!

2-бап

Йәттисуда мобилизация қилиш күчәймәктә. Болуп-
му Мураевниң қанлиқ рейди жүргүзүлмигән уйғур йези-
лириниң аһалиси қизил гвардиячиләр полкиға актив йе-
зилди. Әмәлиятта бу йезиларниң һәммә яшлири яш Кеңәш 
һакимийити – уларға чоңқур ишәндүрүлгән – әмгәкчи хәлиқ 
һакимийитиниң һимайичилиридин болушқа хаһиш билдүрди.

Мураевниң баш кесәрлири йәрлик аһалини қатиллиқ 
билән хану-вәйран қилған йезиларда болса вәзийәт башқичә 
байқалди. Тәшвиқатчиларниң нәсийәтлиригә ишинип, қайтип 
кәлгәнләрниң толиси йезилишни аңлиғисиму кәлмиди. Улар 
чарчиған һелиғичә көзлиридә қандақту һәсрәтниң барлиғи 
көрүнүп пәқәт башлирини сәлбий еғитипла қоюшатти.

Шу арида, техи Мураевниң рейдидин илгири мошу йе-
зилардин Қизил Армия қатариға наһайити нурғун яш-
лар мобилизация қилинған. Улар өзлириниң һаятини 
Кеңәш һакимийити үчүн қурбан қилишқан тәйяр болған. 
Һәтта уларниң қериндашлирини, атилирини, бовилирини 
өлтүриватқан чағдиму яшлар Кеңәш һакимийитиниң иш-
чарилиригә паал қатнишивататти.

Мана әнди, әйнә шу Йәттису уйғурлириниң тәғдиридики 
паҗиәдин кейин икки жил өтүп, мошу яш жигитләр Николай 
Затыльноков охшаш командирлар команданлиқ қиливатқан 
отрядларда җиддий һәрбий тәҗирбә топлап, икки хил сезим-
ни баштин кәчүрүп, айрилишта болуватмақта. 

Әйнә әшу сезимларниң бир қири шу синалған җәңчиләр 
һәрбий хизмитини давамлаштуруштин баш тартиш тоғрилиқ 
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ойлимиди. Улар ахирқи ғалибийәткичә җәң қилишқа тәйяр 
болған. Йәни әң жирақ, конидин-кона аһалилиқ пункттиға  
қозғилаңниң Қизил байриғи орнитилидиған күнгичә җәң 
қилишқа тәйяр.

Иккинчи тәрәптин, гунасиз қурбан болған қериндаш-
лириниң, йеқинлириниң дәрдидә улар әнди илгәркидәк 
тәшәббус көрсәтмиди. 

Әйнә шундақ йезиларда мошундақ тәшвиқатларни 
жүргүзгәнләрниң қатарида Әркинму болди.

1920-жили күзлиги қизил гвардиячиләрниң  ихчам бир 
топи Маливайға кәлди. Топ әзалирида һеч қандақ опти-
мизм болмиди. Шундақ болсиму, Әркин лавазими бойичә 
чоңи болғанлиқтин, йолдашлириниң роһини көтиришкә 
тиришти. Узун вақит давамида Абдулла Розибақиевниң йе-
нида жүрүп, у униңдин нурғун нәрсиләрни үгәнгән, нурғун 
нәрсиләрни қобул қилған. Әлвәттә, у Абдулла охшаш натиқ 
болалмайдиғанлиғини билиду, амма, һәр һалда адәмләрни 
ишәндүрүш қабилийити униңда бар. 

Маливай уларни соғла күтивалди. Аһалисиниң көңүл 
кәйпиятидин сирт һава райиму ямғур-йешинлиқ, шуниңға 
қошумчә бу йезидики әһвал, һәтта тәшвишлик вақиттики 
вәзийәттинму қайғулуқ көрүнәтти.

Шундақ болсиму, жиғинға хелила нурғун адәм кәлди. Улар 
асасән Ғулҗидин вә Яркәнттин қайтип кәлгәнләр. Улар яш, 
бәқувәт әр кишиләр бар еди. Әркин вә униң сәпдашлири  
җараһәтлиригә қарап, комиссиядин өтмигәнләр яки 
вақитлиқчә өйлиригә кәлгән Қизил Армияниң җәңчилири бо-
луш керәк дәп тәхмин қилишти.

Жиғин адәттики қелипта өтти. Әркин вә башқа бир нәччә 
адәм вәзийәтни чүшәнди. Кеңәш һакимийитигә уларниң яр-
дими һаҗәт екәнлиги ениқ уйғур йезилириниң, очуқ ейтқанда 
Маливай йезисиниң ярдими һаҗәт екәнлигини чүшәндүрди.
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Бу илтимасларға җавапму адәттикидәкла болди. Дәсләп 

адәмләр җим андин кейин өзлириниң пикирлирини ейтишқа 
башлиди, толарақ соал шәклидә.

Бәрибир бир нәччә адәм мобилизация қилинидиғанлиғини 
алдин-ала сезип турған болсиму нәтиҗидә һәр иккила тәрәп 
бир-бирини чүшәнсиму ахирқи йәкүнни чиқиришқа алдир-
миди.

Адәттикидәк, Қизил Армиягә йезилған уйғурлар қаяққа 
әвәтилиду дегән мәсилә толарақ наразилиқ пәйда қилди. 
Әркинму вә униң йолдашлириму башқа йезиларда өткүзүлгән 
жиғинларда йүз бәргәндәк, мошундақ соалларниң мошу 
жиғиндиму берилидиғанлиғини биләтти. Уйғурларға бу 
отрядләр ақ гвардиягә қарши туриду, дегәндин кейинла 
отрядләргә йезилишқа башлиған.

Басмичиларға қарши әвәтилидекән дегән хәвәр аңланғанда 
отрядләргә йезилишта наразилиқлар болған. Буниңда мәсилә 
шуниңдики, уйғурлар диндашлириға қарши күришишни ан-
чила халиматти.

Жиғин түгиди. Әркин бу аддий әмәс мәсилә тоғрилиқ йеза 
аһалисиниң ойлиниши керәклигини чүшинип, Маливайдики 
жигит бешиниң тәкливи билән атлирини униң өйигә апарди.

Маливайниң жигит беши – җүдәңәрәк дайим кона, амма 
иссиқ чапиниға йөгүнивалған бовай, жутдашлириниң Қизил 
Армиягә йезилишиға қарши еди. У Кеңәш һакимийити 
тәшвиқатчилириниң мәслиһәтлиригә көнүп, Ғулҗидин йенип 
кәлгән. У шу яққа кәткән аз санлиқ қачақларниң бири бол-
симу, өзиниңму вә башқилириниңму һәр қандақ компаниядә 
һеч бир тәрәпкә қатнашмаслиққа сөз бәргән. У йүз бәргән 
вақиәләрдин қорқуп кәткән. Шуниң үчүнму қатнашмаслиқ 
турмақ, сәясәт тоғрилиқ ойлапму қоймасқа вәдә бәргән еди. 
Ваһаләнки, уни һаятниң өзи сәясәткә иштириватқанлиғини 
билмигән еди. Чүнки сәясәт адәмләрни өз қайнимиға ораве-
лип, униңдин үзүлүп чиқишқа мүмкинчилик бәрмиди.
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Әркин вә униң йолдашлири көрүмсиз, лекин пакизә һойлиға 

кирди. Бовай кона қой қашаси йенида турған нәврилиригә 
қариғанда улар дәрһалла қизил гвардиячиләргә жүгришип ке-
лип, атлирини елишти. Пәқәт бирила – уларниң әң кичиги – өз 
орнида туривәрди. Күтүлмигән меһманларға қарши һелидин-
һели алға интиливатқан жуңлуқ иштини әшу тоққуз яшлиқ 
бала тутуп туратти. Әгәр ишт бошинип кетидиған болса, 
һәрбийләр униң чишлиридин өзлирини һимайә қилалмайду 
дәп ахмаққинә ойлатти у.

Әркин вә униң йолдашлири кона өйниң йоған бөлмисигә 
кириштидә, аран-аран җоза әтрапиға сиғишип олтиришти. 
Өзлирини бир қәдәр нақолай сезишкән кеңәш тәшвиқатчилири 
өй егиси – Маливайниң жигит беши иллиқ күлүмсирәп қоюп, 
төвәндикиләрни дегәндин кейинла өзлирини хатирҗәм се-
зишти:

– Хиҗаләт болмаңлар. Өй анчила кәң-таша болмисиму, уни 
мән өзәм ясиған. Ғулҗида бир тонушумниң өйидә вақитлиқ  
турған едуқ. Пүтүн аилимиз болуп бир бөлмидә яшидуқ. Бир 
ай давамида он икки адәм әйнә шу бир бөлмидә...

У йәнә күлүмсирәп қоюп, қошуп қойди:
– Силәр болсаңлар бар болғини алтила адәм һәм пәқәт 

әтигәнгичила болисиләр. 
– Рәхмәт, амма бизгә һәқиқәттәнму, анчила қолайлиқ әмәс, 

– демәкчи болуведи  Әркин, лекин қери жигит беши уни 
бөлүвәтти.

– Әрзимәйду, балам, биз бир-биримизни чүшинишимиз 
керәктә.

У бир пәс җим туруп, андин:
– Чүшиниш вә ярдәмлишиш,.. – дәп қошуп қойди.
Шу арида қери жигит бешиниң нәврилири техи дәстихан 

селинмиған җозиға йоған икки данә тонур ненини әкирип 
қоюшти. Андин нәврилириниң чоңи әткән чай бар йоған ко-
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рини көтирип кирди вә өзила чиниләргә қуюшқа башлиди. 
У чайни алди билән бовисиға сундидә, андин кейин қизил 
гвардиячиләргә қойди.

Қизил гвардиячиләрниң ечиқап кәткини билинип турат-
ти. Сәл қетишип қалған нан парчилирини чишлишип, улар 
иштәй билән чай ичишкә башлиди. Мошу пәйттә өйгә нато-
нуш бир яш жигит кирди.

Әркин уни қери жигит бешиниң оғли дәп ойлап қалди. Бирақ 
бовайниң икки оғли болғанлиғини, һәр иккиси Мураевниң 
қизил гвардиячилири оқидин қурбан болғанлиғини билмәтти. 
Әркин мону балини билмәтти, шуниң үчүнму киргән балиға 
анчила қарап кәтмиди.

Ваһаләнки, киргән жигит, аманлишип болғандин кейин, 
беваситә Әркингә мураҗиәт қилди: 

– Әркин, бу сәнму яки сән әмәсму?! 
Нилқидики жиғинда Әркин дадиси билән паҗиәлик айри-

лиш йүз бәргәндин кейин, у мундақ пәвқуладдә учришиш-
ларни халиматти. Мана һазирму, тонуштәк билингән авазни 
аңлиғанда, икки қәдәм нери турған адәмниң ким екәнлигини 
биләлмәй, Әркин өзини тутушқа тиришип, аста бешини 
көтирип жигиткә қариди.

У һәм һәйран, һәм хошал болди. Униң алдида күлүмсирәп 
Муһит туратти.

3-бап

Уйғурийәдики вәзийәт, барғансири мураккәпләшмәктә. 
Мундақ мурәккәплишишниң нурғунлиған сәвәплири бар. 
Ваһаләнки, униң нәтиҗилири йәрлик аһалиға сөзсиз тәсир 
қиливататти.

Қариму-қарши күчләрниң һәр бири, имканийитигә қарап, 
әйнә шу түплүк аһалиниң қоллап-қувәтлишигә тайинатти. 
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Буниңда, сөзсиз, пәқәт өзлириниң мәнпийәтлиринила көздә 
тутатти. Амма пайдиланмақчи болған аһалиниң мәнпийити 
һеч һесапқа елинматти.

Һәрбий губернатор Ян Цзэнсинь наһайити еһтиятлиқ вә қув 
адәм. Униң вәзиписи өзигә ишинип тапшурулған провинци-
яни қандақла болмисун, қолда тутуп туруштин ибарәт. Униң 
үчүн у өз башқуришиниң әң бешидин башлапла һәр қандақ 
пикирләр билән қатил усулларни пайдиланди. Шуниң билән 
биллә у наһайити мустәқил болушқа тиришип, мәркизий 
һакимийәткә беқинишни пәқәт шәклән түрдила көрсәтти.

Россиядики гражданлар уруши һәрбий губернатор Ян 
Цзэнсинни хелила әнсирәшкә мәҗбур қилди. Униңға иши-
нип тапшурулған йәргә чегаридаш йәрдики турақсиз вәзийәт 
әнсирәтти. Чүнки бу беваситә мошу йәрдики әһвалғиму тәсир 
қилиши мүмкин еди.

Болупму үч казак атаманиниң Или өлкисигә өтүп кетиш 
факти алаһидә тәшвиш пәйда қилди. Ян Цзэнсинь бу әһвалға 
Петроградтики большевиклар лидерлири алаһидә диққәт 
қиливатқинини яхши биләтти.

Нәқ шуниң үчүнму, өзи большевикларниң дүшмини болуп 
турсиму, Ян Цзэнсинь рус атаманлириға маддий ярдәм берип, 
амма уларни өзигә йеқин кәлтүрмәскә тиришти. Қизил Армия 
қисимлири чәт әлгә тәҗрибилик генераллар рәһбәрлирини 
киргүзиветәлигәнлигигә улар шу атаман формисидики 
генералларниң кәйнигә чүшинидиғанлиғиға гуманланмасқа 
болмайду дәп, тәхмин қилди. Бу болса Ян Цзэнсинниң 
планиға һеч кирмәтти, чүнки униң өзигиму бу хәтәрлик еди. 

Шуниңға бағлиқ Уйғурийәниң һәрбий губернатори 
Ян Цзэнсинь үч күн илгири округларниң вә уездларниң 
һәммә башлиқлири қатнашқан кеңәшмә өткүзди. Умумий 
көрсәтмиләр билән биллә, Или өлкисиниң һәрбий губерна-
тори алдиға алаһидә вәзипә қоюлди. Йәттису қачақлириниң 
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туғулған җайлириға қайтип кетишниң һаҗәтлигини етирап 
қилип, наһайити еһтиятлиқ билән иш жүргүзүш вәзиписини 
тапшурди.

Принцип җәһәттин бу сәясәт кеңәш тәшвиқатчилириниң 
паалийитигиму мас кәлди. Ян Цзэсинниң ойи бойичә боль-
шевиклар лидерлирини хатирҗәм қилиш.

Шуниң билән биллә мундақ мунасивәт қачақларниң 
өзлириниму ғәзәпләндүрмәтти. Чүнки уларни уттурдин-ут-
тур қоғлап чиқириш байқалмиди. 

Беваситә атаманларниң өзлиригә мунасивәтлик бол-
са, буниңда Ян Цзэнсинь уларниң зорлимаслиқ қариму-
қаршилиғиға риайә қилип турмақ болди. Шундиму, мундақ 
қәдәмләр Ян Цзэсинға һаҗәтлик нәтиҗиләрни кәлтүриши 
мүмкин. Ундақ мүмкинликләр Анненков, Бакич вә Дутовқа 
бирлишишкә йол қоймаслиқтин ибарәт.

Жирақни көзләйдиған Ян Цзэнсинь тоғра һеспалап, Пето-
град даһилириғиму йеқиши мүмкин дәп, өзи үчүн пайдини-
издиди.

Үч атманниң хизмәт-паалийәтлирини үгинип чиқип, Ян 
Цзэнсинь анчә қийналмастинла, үчиниң арисида әң хәтәрлиги 
Александр Дутов екәнлигини ениқлиди. Нәқ мана шуниң 
үчүнму қув хитай губернаториниң ойи бойичә әву иккисиниң 
нәпсивазлиқ тиришишини нәқ Дутовқа қарши қаритиш бол-
ди.

Шуниң үчүнму Ян Цзэнсинь Бакич билән Дутовқа 
һөрмәтни чәткә қоюпла, икки қетим Борис Анненков билән 
учрашти.

Үрүмчидики резиденциясидә Анненков билән болған 
сөһбәтниң өзидила Ян Цзэнсинь сәл күлүмсирәп, әдәп сақлап 
мундақ деди:

– Һөрмәтлик генерал, мени кәчүришиңизни илтимас 
қилимән, мән сизниң вәтәнпәрвәрлигиңиз, җәңгиварлиқ 
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хизмитиңиз тоғрилиқ хелә аңлиған. Маңа сизниң һәрбий 
атиғиңиз анчила чүшинишлик әмәс. Кәлгүсидә сизгә тоғра 
мураҗиәт қилиш үчүн мән “а-та-ман” дегән сөзниң мәнисини 
яхши чүшинишимни халиған болар едим. Ойлаймәнки, сиз-
гиму шундақ дәп мураҗиәт қилиш йеқимлиқ болар еди.

Анненков мундақ сөзләрни күтмигән еди. У һәқиқәттәнму 
һәйран қалди. Ваһаләнки у һеч бир бәлгү бәрмәскә тиришип, 
мундақ җавап бәрди:

Қараңа, җанабий һәрбий губернатор, Россия шунчелик 
йоған вә һәр хилки, биздә нурғунлири һәтта аңлимиған 
милләтләр яшайду. Мән, мәсилән казаклар қәбилисигә ятимән. 
Биз бир нәччә миллионмиз вә биз өзимизниң урпи-адәт вә 
әнъәнилиримиз биләнла атақлиқ әмәсмиз, шундақла чәксиз 
далада өзүмизниң әң алий дәриҗилик җәңгиварлиғимиз 
биләнму атақлиқмиз!

Борис Анненков җим болуп қалди. Өзиниң келип 
чиқишидин мәғрур екәнлиги көрүнүп туратти. Чоң бармиғи 
билән бурутини силап қоюп, у гепини давам қилди:

– Әнди, «атаман» сөзи болса, бизчә казакларчә, башлиқ, 
командир.

– Мана әнди маңа чүшинишлик, җанабий башлиқ! – дәп 
һеҗайди Ян Цзэнсинь има билән Анненковни кабинетиниң 
булуңидики анчә чоң болмиған үстәлгә тәклип қилип.

Шаньси өлкисидин кәлтүрүлгән, икки тәрипидә наһайити 
йоған фарфор қачилар қоюлған вә бир топ һәр хил қәғәзләр 
тизилған чоң үстәлдин мону кичик үстәлниң пәрқи – бу пәқәт 
чай ичишкила беғишланған еди.

Һәқиқәттиму, улар төвән-пәс сүйәнчигә олтириши биләнла 
катип кирип, төвән иңиштидә, һәр бириниң алдиға чирайлиқ, 
үсти йепилидиған фарфор чиниләрни қойди. 

Ян Цзэнсинь биринчи болуп чинини ечиведи, униңдин 
қоюқ ялпуз арилаш хушпурақ чиқип, әтрапқа тарқалди.
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Шундақ болсиму, Ян Цзэнсинь чайни ичмидидә, һелиқи 

хушпурақтин дәм елип, чинини йепип қойди.
Борис Анненков пәқәт қара чай ичәтти. Шуниң үчүнму 

қанчә халиғини билән, көкчайниң дәми билән хушпуриғини 
баһалалмиди. Шундақ болсиму, у әдәплик сүпитидә бир нәччә 
жутум ичип қойди. У җиддий сөһбәткә өтүш хаһишида еди. 
Лекин у өзиниң чақирилмиған меһман екәнлигини чүшинип, 
Ян Цзэнсиньниң сөз башлишини күтти.

Әву болса анчила алдиримиди. У Сычуань провинция-
сидин кәлтүрүлгән наһайити қиммәт вә саламәтлик үчүн 
пайдилиқ чайни ичиш биләнла һөзүрләнди.

Җим-җитлиқ хелиғичә һөкүм сүрди. Бу җим-җитлиқ 
пәқәт Борис Анненков үчүн еди. Ян Цзэнсиньгә болса бу, 
адәттикидәк чай мәрасимидур.

Өткүнчи бу һаятта узаққа созулған җим-җитлиқ вақтиму 
өтүп кәтти. Ян Цзэнсинь қанаәтләндәк, Анненковқа қарап 
түлкидәк һелигәрлик билән:

– Ейтиңа, җанабий атаман,  сиз имканийитиңизни 
қанчилик дәриҗидә баһалалайсиз? Мән сизниң қайтип бе-
рип, кеңәшләргә зәрбә беришни уюштуришиңизни көздә 
тутиватимән.

Анненковқа хитай рәһбири муһим бир нәрсини хатирисигә 
елип хиҗаләт болғандәк сезилдидә:

– Әлвәттә, бизниң ярдимимиз билән, – дегәнни қошуп 
қойди. 

Анненков берилгән бу соалға хошал болди. У, растини 
ейтқанда, мошу соални күткән. Ваһаләнки Ян Цзэнсиньни  бу 
соални бирдин қойиди дәп, күтмигән еди.

Бу соалға униң җавави аллиқачан тәйяр, шундиму у бир аз 
ойлинип җиддий түрдә:

– Мән бизниң өз күчимизгә йетәрлик дәриҗидә ишинимән. 
Шундиму бирлишиш һаҗәт! Бирлишиш мунасип рәһбәрниң 
әтрапиғила мүмкин, – деди.
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Ян Цзэсинь болса йәнила күлүмсирәп қойдидә, йәнә 

Анненковқа қариди.
– Ундақ рәһбәр мошу кабинеттаолтиридиғу, – деди.
Анненков хурсән. Дәрвәқә у өз һиссиятини билиндүрмәй, 

пәқәт бешини лиңшитипла қойди. Шуниңдин болса керәк, 
униң узун чечи маңлийиға чүшти. Униң бирдәмдила услуқ 
ичкиси кәлди. Лекин йепиқлиқ турған чинигә қаридидә өз 
ойидин кәчти. 

– Җанабий һәрбий губернатор! Биздә башқиму мунасип 
атаманлиримиз бар. Униң үстигә, казаклар пәқәт күч билән 
җасарәтнила әмәс, шундақла мөтивәрләрни әтивалайду! – 
деди.

Ян Цзэнсин бу сөзләрдин кейин җиддий болди. У авазини 
өзгәртип, җиддий тавушта Анненковниң көзлиригә қарап ту-
руп:

– Бәлким у шундақту, – деди. – Амма шундақла уларниң 
тәсирлик ғәмхорчилириму йоқ...

Мошу сөзләрдин кейин Борис Анненков хошал бола-
рини яки хапа болушини билмиди. Лекин у услуқ ички-
си келиватқанлиғини сәзди. Чининиң япқучисини ечип, у 
үгәнмигән вә дәми йоқ, амма наһайити қиммәт көк чайдин 
чоң бир жутум ичивәтти.

4-бап

Хитай мәмурийити Александр Дутовқа беқинидиған 
қисимға ярдәм беришкә тиришмайдиғанлиғиға көзи йәтти. 
Бакичев һәм Анненков билән бирлишиш мүмкин әмәслигини 
чүшәнгән Сүйдүңлүк анчила үмүтсизлик қилмиди. У һәр 
қандақ шараитни, һәттаки мүмкинлиги наениқ болған шара-
итниму пайдилинишқа тиришти.
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1920-жили 1-октябрьда Александр Дутов Пәрғанә басми-

чилар рәһбәрлириниң бири Эргешбай-Қурбешиға хәт йолли-
ди. 

Пухраларчә кийингән икки казакқа у хәтни Мәрғуланға 
йәткүзүшни буйриди. Һеч қандақ мөр бесилмиған конвертқа 
селип чапланған хәтни әву иккисиниң бири аддий деханларчә 
кийивалған кийиминиң ички янчуғиға селивалди.

Казаклар өзлиригә тапшурулған вәзипиниң муһимлиғини 
чүшинәтти. Улар Дутовниң алдида тик туриду. Дутовму 
тәшвишләнгәндәк иккисини бир-бирләп қучағлиди.

– Җавапниң болидиғиниға ишинимән. Аллаһ йолуңларни 
очуқ қилғай! – деди Дутов. Икки казак аддий егәрләр тоқулған 
атларға берип чаққанлиқ билән миништидә, деханларчә 
кийингинигә қаримастин казаклиқ чаққанлиқни намайиш 
қилип, сәпәргә атланди.

Бу икки чапармән муһим әһмийәткә егә һөҗҗәтни 
Эргаш-Қурбешиға тапшуриши керәк екәнлигини тәхминму 
қилишмиди. Ваһаләнки, улар өзлириниң бу сәпиригә нурғун 
ишлар бағлиқ екәнлигини чүшинәтти. Улар Дутовниң иш-
паалийитиниң махтиғидәк әмәс екәнлигини көрүвататти.

Дутов Эргаш-Қурбешиға әвәткән икки казакниң бири 
техи буниңдин бир ай илгирила Бакичтин қечип кәлгән. У 
маддий тәминат вә йәрлик мәмурийәт билән алақә җәһәттин 
Бакичниң әһвали хелила яхши екәнлигини көрди. Әнди Ду-
товта болса һәммә нәрсә мураккәп, амма, шуниң билән бир 
қатарда, казакларниң командирлириға мунасивити хелила 
ишинишлик. Бир сөз билән ейтқанда, Бакичқа қариғанда 
Дутов, атаман Анненков һәққидә ейтмиғанниң өзидә, тола 
җәһәттин нами чиққан.

Сәпәргә атланған икки казакниң бири яш җәһәттин хелила 
чоң, мундақ муәммалар һәққидә анчила ойлинип кәтмәйду. У 
һәқиқий кона хизмәтчи еди. Униң үчүн әң муһими – буйруқни 
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орунлаш.  Дутовниң рәһбәрлигидә у сәккиз жил хизмәт қилди. 
У һәтта Дутов отрядиниң әһвалиниң қандақлиғи тоғрилиқ ой-
лапму қоймиған. Чүнки у Александр Дутов һәр қандақ, һәтта 
әң қалаймиқан вәзийәтләрдинму оңайла чиқалайдиғанлиғиға 
ишинәтти.

Чапармәнләрни Эргәш-Қурбешиға әвәтивәткән Александр 
Дутов мошу ишини тоғра қилғанлиғи һәққидә көп ойлинип 
қалди.

Өйгә кирмәстинла, өз отрядиниң асасий қисми орунлашқан 
казарма тәрәпкә маңди. Һәммила йәрдә узитип жүридиған 
адъютани билән шәхсий муһапизәтчиси униңдин үч метрдәк 
артта меңишти.

Александр Дутов, еһтимал, әтигәнлик тәйярлиқтин кейин 
дәм еливатқан казакларға қолайсиз болмисун дәп, ойлиған 
болса керәк, казармиға кирмиди. Мундақ мәшғулатлар әтигән 
саат алтидин башлап, һава райиға вә жил мәзгилигә қаримай, 
күндила өткүзиләтти.

Тәкитләш қизиқки, ундақ мәшғулатларни өткүзүшкә 
буйруқни Дутовниң өзи әмәс, униң қол астидикиләр берәтти. 
Әлвәттә, иш-һәрикәтниң мундақ йолға қоюлиши Александр 
Ильични хошал қилатти, чүнки бу әһвал һәмминиң алий 
һәрбий интизамниң һәр қачан һаҗәтлигини чүшәнгәнлигидин 
еди.

Атханиға кетип берип, Александр Дутов очуқ турған 
дәрвазиниң йениға тохтиди. Атханида онлиған ат бар еди. 
Уларниң бәзилири йәм-чөп йәветип, пат-патла пирқишип 
қоятти, башқилири әркинликкә чиқмақ болуп, путлири билән 
оқурни тирпип-тирпип қоюшти. Үчинчилири болса узақтин-
узақ бир нухтиға қарап, худди өзиниң әһвали тоғрилиқ 
ойланғандәк туратти, андин қаттиқ пирқип қоятти. Яки худди 
өзи тоғрилиқ бәлгү бәргәндәк кишнишәтти.

Александр Ильич Дутов ишиккә йеқин турған атқа келип, 
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униң яйлисини шапиғдап-шапиғдап қойди. Бу яш, ғәйрәтлик 
байтал еди. Атаманниң қолини сәзгән у типир-типир қилип, 
бирдәмдила бешини егиз көтирип пирқип қойди.

Александр Дутов, еһтимал, өзи тоғрилиқ немиду бир 
нәрсини ядиға алғандәк күлүмсирәп турди:

– Қара, буни! Мүҗәзи бар, техи! – дәп қойди.
Адъютант атхана ишигиниң йенида турди. Дутовни 

күзитишкә қоюлған казак болса, униңға йеқин кәлди.
– Әнсиримә, Тимофей, – деди Дутов униң һәрикитини 

сезип. У бу сөзлирини қаттиқ вә ениқ ейтти вә немишкиду 
үзидин күлүмсирәшләр йоқап кәтти.

Дутов атханида болушни давамлаштурди. У иккинчи 
атниң йениға өтти, амма уни тәгмиди. Дутов казакларниң һәр 
қачан, һәр қандақ вәзийәттә атларни тоқ, таза тутидиғиниға 
хошал болди.

Ахири, йерим саатлардин кейин, Александр Дутов ат-
ханидин чиқип, өй тәрәпкә маңди. У чүшкичә йәнә би-
раз ишлимәкчи болған, амма мошу пәйттә йәнила Эргаш-
Қурбешиға әвәтилгән хәт тоғрилиқ ойлиди.

Дутов у хетини ядқа дегидәк сақлавалғкан. Мана һазирму 
атханидин һәм қобулхана, һәм иш кабинетти болған өйигә ке-
тип берип, хатирисидә шу хәтни йәнила оқиди:

“Фәрғанидики армия командани Эргаш-байға.
Техи 1918-жилниң язлиғи оренбургқа  сизниң 

тапшурушиңиз билән – алақә бағлап, биллә һәрикәт қилиш 
үчүн – кәлгән. мән шу адәмдин сизгә хәт, бизниң достлуғимиз 
вә биллә җәңгивар ишлиримизниң бәлгүси сүпитидә 
соғиларни, күмүч қилич һәм бәрқут чапан әвәткән. амма, 
әтималим, у адәм сизгә йетип баралмиса керәк. сизниң биллә 
ишләш тоғрилиқ тәкливиңизни мән оренбург казак әскәрлири 
һәрбий һөкүмитигә баян қилдим. Һөкүмәт өзиниң тохтами 
билән сизни оренбург казаклириға киргүзди һәм сизгә Есаул 
лавазимини бәрди.
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1919-жили язлиғи маңа генерал Зайцев келип, сизниң 

миннәтдәрлиғиңизни йәткүзди. мән омскидин адмирал кол-
чактин Хивиға вә Бухариға һәрбий миссия келиватқинини 
пайдилинип, шу арқилиқ сизгә яңливаштин хәт, Есаул эпо-
летлири билән чапан, погонларни, күмүч қуралларни вә 
өзәмниң рәсимимни әвәткәндим, амма у миссия, аңлишимға 
қариғанда, сизгә йәтмигән охшайду.

мана сиз билән үчинчи қетим алақә бағлашқа тири-
шиватимән. Һазир мән Хитайниң яркәнт йенидики 
сүйдүңдимән. мениң отрядим бар болғини 6000ға йеқин 
адәм. Вәзийәткә бағлиқ мениң қурал-җабдуғум Хитай 
һөкүмитигә өткүзүливәткән. мана әнди мән йәнила күрәшкә 
чиқип, яркәнткә һуҗум қилиш пәйтини күтиватимән. Униң 
үчүн маңа сиз билән алақә вә һәрикәт бирлиги керәк. сизниң 
мәрһәмәтлик җававиңизни күтиватимән. сизгә вә сизниң 
җәңчилириңизгә тазим йоллаймән”.

Александр Дутов хетиниң мәзмуниға өзичә хурсәнт болди. 
Биринчидин, у Пәрғанә басмичилири билән алақә башлашқа 
бир нәччә қетим урунғанлиғини тәкитләшни унтимиған, 
униң үстигә бу ишниң дәсләпки тәшәббускари улар тәрәптин 
болған. Униңдин ташқири, у Эргешқа әвәткән соғилирини 
хирамәнлик билән хатирилигән, хусусән униң есауллиғини 
есиға салған. 

Әң муһими, Дутов отрядиниң қурал-яриғи мусадирә 
қилинғанлиғини язған. Шундақ қилип, у Эргашқа хитай 
мәмурийити билән мунавивитигә ениқ бәлгү бәргән.

Өйигә йеқин келип, Дутов башқа шу хәткә башқа йенип 
кәлмәс қарариға кәлди.  Принцип җәһәттин, әнди униңға һеч 
иш қалмиған еди. Әнди һәммә үмүт-ишәнчә әшу әвәтилгән 
казакларда. Чоң ишәнчә үмүт билән күтүшни ойлиған Дутов 
ишигини алдин-ала өзини күзүтүп жүргән казак ечип қойған 
өйгә кирди.
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Босуғини атлиши биләнла Александр Дутовни Эргаш-

Қурбеши билән алақә бағлашқа болған һәммә урунишлири 
нәтиҗисиз болуп қалсичу, дегән хиял көңлини беарәм қилди.

5-бап

Кеңәш һөкүмитигә бағлиқ Ян Цзэньсин өз паалийитини 
әмәлгә ашурмиди. Йеңи Россия һакимийитиниң күндин-
күнгә өсүватқан қудрити, вақитниң әң муһим амилидур. 

Или өлкисиниң йәрлик аһалисиму бу әһвални өз 
пайдисиға пайдилинишқа тиришти. Уйғур, қазақ, татар вә 
өзбәк вәтәнпәрвәрлири Қизил Армияни өзлиригә ярдәм 
берәләйдиған күч дәп һесаплиди. 

1920-жили қишлиғи Ғулҗиниң Айдөң квартали-
да шәһәрниң һәммә районлириниң вәкиллири жиғилди. 
Дөңмәлә, Судәрваза, Үчдәрваза, Көкчимәлә, Һәрәмбағ, 
Төрткоча, Ордамәлә, Қәләндәрмәлә, Топадөң, Қарадөңниң 
йәрлик аһалисидин икки-үч адәмдин келишти. Уларниң ари-
сида һечқайсиси Йәттисудин көчүп кәлгәнләрдин әмәс. Бу 
пәқәт Ғулҗа йеридә туғулуп өскәнләрниң жиғини.

Жиғин мәшрәп шәклидә өтти вә әмәлиятта әнъәнивий 
уйғур олтиришлиридин һеч пәрқи болмиди. Бирдин-бир 
пәрқи шуниңдин ибарәтки, бу мәшрәпкә һәммә яштикиләр 
қатнашти. Әнди әнъәнәвий мәшрәп болса, қаидә териқисидә, 
тәңтушларнила бирләштүриду. 

Йейилған дәстихан әтрапидики адәмләр җиддий. Бу 
җиддийлиқ, һәр кимни өзигә мәптун қилидиған дутар билән 
тәмбирниң авази аңланғанда йоқап кәткәндәк сезилди. 

Манта пишқичә тәнәппус қилмақчи болған бир нәччә 
яш жигит тәклип қилинмиған меһманлардин сақлиниш 
мәхситидә сиртқа әвитилди. 
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Мәшрәпкә мас келидиған оюн-күлкә вә гәп-сөзләр тохти-

тилиши биләнла, өй егиси 60 яшлиқ Исраил мундақ деди:
– Силәр билисиләрки, мән мошу йәрдә – Айдөңдә туғулған. 

Еһтимал, һәм мошу йәрдә көз жумумән. 
У қатнишиватқанларға көз жүгәртип қоюп, күлүмсирәп, 

гепини давам қилди.
– Амма узағарақ һаят кәчүришни халиған болар едим! 
– Қанчилик һаят кәчүрмәкчисән, қериндаш? – дәп чақ-чақ 

билән униң сөзини бөлүвәтти Қәләндәр мәлисидин кәлгән 
Нурмақ.

– Анчила әмәс, мошунчеликла! 
Әгәр Мәхпир болмиса, әвуларниң ейтишишлири йәниму 

давам қилар еди. Чүнки уйғурларниң қениға сиңгәндәк 
тәғдирниң еғир зулмәтлириниму чақчақ вә күлкә дайим 
қешида.

Мәхпир наһайити яш. У техи йеңила оттуздин алқиған. 
Ваһаләнки, у дәсләпки сөзни ейтиши биләнла һәммә дәрһал 
җим болушти. 

– Қериндашлар! – деди Мәхпир қаттиқ авазда. – 
Мәшривимизни аяқлаштурдуққу дәймән! Яки ундақ әмәсму.

Әгәр бу сөзләрни башқа бири ейтқан болса, Исрайил өзини 
туталмай, җавап бәргән болар еди. Ваһаләнки, Мәхпиргә һеч 
ким қарши туралмиди. Чүнки у дегән пүткүл наһийәниң баш 
жигит беши.

Исрайил өзини әйипликтәк сезип, пәқәт йөтилипла қоюп, 
қизирип кәтти. Амма өзини тохтитивелип, гепини давамлаш-
турди:

– Мән пәқәт силәрниң мениң өйүмгә кәлгиниңлардин 
хурсән екәлигимни билдүрмәкчидим, – дәп қойди.

У йәнә немиду бир немиләрни демәкчи боливеди, амма 
йөтилип кетип, босуғиға олтиривалди.

Мәхпир дәрһал орнидин туруп, һеч қандақ киришмә 
сөзсизла мундақ деди:
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– Һазир вәзийәт һәммила йәрдә наһайити мураккәп. Мана 

бизма бу йәргә әйнә шу вәзийәтни муһакимә қилиш үчүн 
жиғилдуқ. 

Олтарғанларға қарап қоюп, һеч кимгә ениқ мураҗиәт 
қилмастинла:

– Очуқ ейтишиңларни илтимас қилимән. Йәнә бир ил-
тимас – мәрһәмәт, бир-бириңларни тәкрарлимаңлар, – дәп 
қошуп қойди. 

Мәхпир олтармиди, пүткүл кәч давамида бөлминиң 
йепиқлиқ ишиккә йөлинип туривәрди. 

Қатнишиватқанлар өзилирини көп күткүзмиди. Улар 
пичирлишип, көп өтмәстинла өзилириниң пикирлирини 
ейтишқа башлиди. Биринчи болуп, наһийәлик мечитларниң 
биридики имам сөз башлиди. У аппақ сақилини силиди вә 
шундақла ақ сәллисини түзәп қойдидә, еғир бесиқлиқ билән 
мундақ деди:

– Биз Ғулҗә аһалиси, бир нәччә жил давамида йеримиздә 
йүз бериватқан вақиәларни муһакимә қилиш үчүн мошу йәргә 
жиғилдуқ. У вақиәләр мошу йәрдә йүз бериватсиму, бирақ у 
вақиәләргә биз әмәс, башқилар қатнишиватиду. Шуниң үчүн 
биз немә қилишимиз керәк екәнлигини ениқлавелишимиз 
керәк! Яки биз чәттин байқиғучилар сүпитидә турушни да-
вам қиливеримизму? 

Имам җим болуп қалди, лекин дәрһалла униң йени-
да олтарған йоған қосақлиқ, һәтта шу йоған қосақ униңға 
сөзләшкиму кашила қиливатқандәк сезилгән бир киши гәпкә 
арилашти. У еғир дәм елип, имамға қаридидә, андин:

– Әлвәттә, Қурван қари, сиз тоғра ейттиңиз! – деди. – Лекин 
биз қандақ ениқлишимиз керәк? Алдин-ала немә қилишимиз 
керәк?

Қурван қари җавап бәрмиди. Бу соалға җавапни 
билмәйдиғанлиғини мүрисини чиқирипла, чүшәндүргәндәк 
болди. Принцип җәһәттин униң бу соалға җавап беришиниму 
һеч ким күтмигән еди.
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Шуниң үчүн ишиккә йеқин олтарған яш жигит аста 

йөтилип қоюп сөз алди.
– Мән Қарадөң мәһәллисидин, – деди у. – Мана биз бу 

йәргә тәғдиранә мәсилини муһакимә қилишқа жиғилдуқ. Ле-
кин биз – бар болғини бирла шәһәрниң аһалиси.

– Амма қандақ шәһәр! Ғулҗа дегән у Ғулҗа! Бизниң 
шәһиримиз аддий шәһәр әмәс! – дегән авазлар аңланди.

Қарадөңлүк жигит бу сөзләрни диққәт билән тиңшиди. 
Шундақ болсиму, сөзини қандақ башлиған болса шундақла 
җиддийлиқ билән давамлаштурди:

– Мән һазир һәммила йәрдә моҗут болуватқан әһвал 
муһакимә қилиниватқан болуши керәк дәп ойлаймән. Биз 
қандақту бир қарарға келишимиз үчүн вәтәндашлиримизниң 
пикрини билишимиз керәк.

– Шунда сән немә, қәшқәрликләрдин мәслиһәт сораш-
ни тәклип қилмақчимисән? – дәп аваз көтәрди бөлминиң 
булуңида олтарған, мәңзини чоңқур тиртиқ қийип өткән бир 
киши.

У бу сөзни һәйранлиқ билән яки даритип ейтиватамду – 
чүшиниксиз болди. 

Шу арида өзиму күтмигән һалда еғир бир мавзуни қозғап 
қойди. Қәшқәрликләр тоғрилиқ гәп қозғалғандин кейин 
қатнишиватқанлар җанлинип кәтти.

– Қәшқәрликләрму бизниң вәтәндашлиримизғу! Уларму 
мошундақла әһвалда! Яки бизгә мәуммани өз арала муһакимә 
қилиш керәкма? 

– Өзара дегән немә дегәнлик? – дәп наразилиқ билдүрди 
Қарадөңдин кәлгән жигит. Мән вәтән тәғдири пәқәт бизнила 
ойландурватмайду, дедимғу!

Авазларниң пәсийишини күтүп, ишикниң йенида техичә 
тик туриватқан Мәхпир қолини көтирип, қаттиқ авазда 
мундақ деди:

– Бизниң әһвал һәммимизгә мәлум. Биз һазир 
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қериндашлиримизниң немә қилишини ениқлавелишимиз 
керәк. Уларниң қәйәрдә яшайдиғанлиғи – Қәшқәрдиму, Тур-
пандиму, Хотәндиму яки Үрүмчидиму – бу әһмийәтлик нәрсә 
әмәс. Әң әһмийәтлиги – бизгә бирлишип һәрикәт қилиштур! 

– Мана бу муһимдур! – деди дайим теч олтарған пака 
бойлуқ бир бовай. – Биринчи новәттә кучарлиқлар билән 
алақә бағлаш һаҗәт. Кучар техичә течланмиди! Улар дегән – 
һәқиқий җәңгиварлардә!

– Әлвәттә, қучарлиқлар икки жил илгири көтирилгән! Улар 
өзлирини көрситәлигән. Лекин бу әнди биз һаят кәчүрүшни 
шулардин үгинишмиз керәк дегәнлик әмәс! – дәп наразилиқ 
билдүрди һелиқи үзидә чоң тиртиғи бар киши. 

Униң наразилиғини азла адәм қоллап-қувәтлиди. Әксинчә, 
нурғунлири пүткүл Уйғурийә тәвәси бойичә адәмләрни 
әвәтишни тоғра дәп һесаплиди.

Мошу мәсилини муһакимә қилиш таза әвҗигә йәткәндә, 
әвәтилидиған җайлири, йолуқидиған адәмлири аталған 
пәйттә, Дөңмәлә мәһәллисидин кәлгән көрүмсиз бир адәм 
гәпкә арилишип кәтти. У бөлмидики вараң-чуруңға етивар 
қилмастин аста сөзлиди. Ваһаләнки, у һеч қандақ атақсиз 
көрүмсиз болғиниға қаримастин аста сөзлишини һәммә 
аңлаватқандәк сезилди.

Һәқиқәттиму, алди билән йенида олтарғанлар, андин кейин 
барлиқ қатнишиватқанлар җим болушип, уни диққәт билән 
тиңшашқа башлиди. 

– Биз қериндашлиримизға адәмләрни әвәтишимиз керәк, – 
деди у ғулҗа дописини түзәп қоюп. – Бу чүшинишлик. Лекин, 
мениңчә, биз адәмләрни башқа тәрәпләргиму әвәтишимиз 
керәк. 

У җим болди, лекин һечким униң сөзини бөливетишкә 
җүръәт қилмиди. Шу арида қатнишиватқанларниң һәр бири 
Ғулҗа вәкиллирини қаяққа әвәтиш керәклигини пәмләпму 
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болди. Лекин һеч ким очуқ ейтишқа җүръәт қилмиди. Әнди 
Дөңмәлидин кәлгән адәм болса гепини йәнә давамлаштурди:

– Биз Ташкәнт биләнму алақә бағлишимиз керәк, – деди 
у. – Қизил Армияниң ярдими бизгә һаҗәт!

Пәйда болған җим-җитлиқни анчә егиз болмиған, илгири 
Қучар қозғилиңи тоғрилиқ параң қилған бир бовай бузди. У 
орнида туруп вақирап кәтти. 

– Әгәр қучарлиқларға ярдәм қилған болса, қозғилаң 
бастурулмиған болар еди! – деди у. 

– Амма Мәмтеллин ханму Кеңәшләргә әшундақ илтимас 
билән мураҗиәт қилмидиғу?!

– Немә дәшкә болиду! Һәтта өзимизникиләрму уни қоллап-
қувәтлимидиғу!

– Шуниң үчүн биз һечкимни чәткә қақмишимиз керәк.
Һәммә көңлидә Ташкәнтә вәкил әвәтиш тоғрилиқ тәклипни 

қоллиди, ваһаләнки бу қарарни жигит беши Мәхпир елан 
қилиши керәк.

У өзини көп күткүзмиди. Олтарғанларға йәнә бир қарап 
қоюп, у мундақ деди:

– Әтила Ташкәнткә баридиғанларни тайинлаймиз. Бизниң 
қериндашлиримиз – қәшқәрликләр бу  ишта бизни қоллап 
қувәтләйду дәп ойлаймән.

6-бап

Әркин һәқиқәттиму Муһит билән учрашқиниға бәк хошал. 
Әлвәттә, у Муһитниң Маливайда яшиғанлиғини унтимиған, 
лекин Әркин өзиниң достини туғулған йеридин жирақ бир 
йәрләрдә хизмәт қиливатиду дәп ойлиған.

Амма, Муһитниң Маливайда болғиниға бир һәптә болуп-
ту.Уни зорлап дегидәк дәм елишқа әвәткән. Гәп шуниңдики, 
Муһит 1918-жилниң ахирида уйғур йезилирида йүз бәргән 
паҗиә тоғрилиқ билгәндин кейин, униңға жутдашлири билән 
йәттә тәвлүккә рухсәт бәргән екән.
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Муһит шу кәлгинидә шу қәрәлниң тамамлиниши-

ни күтмиди. Иккинчи күнила етини тоқуп, һәтта сиңлиси 
биләнму хошлашмайла һәрбий қисимға қайтип барди. Муһит 
сиңлиси Хуршидәмгә чоң үмүтләрни артқан. Бирақ, Муһит 
буниңдин кейин атисиниң өйидә қалалмайдиғиниға сәвәп 
болған...

... Муһит вә униң хизмәтдашлири отрядниң нурғунлиған 
уйғур йезилирини йәр билән йәксән қилған қанлиқ жүрүшни 
билгәндин кейин, у бу паҗиә ақлар һәрикити тәрәпдарли-
риниң иши дәп ойлиған. Муһит етини иштиклитип, һәр 
бир нишанни көздә тутти. У анисиниң вә сиңиллириниң 
қәбирлиридә болушни вә уларниң өлүми үчүн өчини елиш, 
йәниму өч елишни нийәт қилди...

Ваһаләнки, қизил гвардиячи – уйғурлар туғулған җайлириға 
йеқинлашқансери, алди билән хәвәрләр бойичә, андин кейин 
ишәшлик гәпләр бойичә улар җазалиғучи отрядниң қизил 
гвардиячилар болмиғанлиғини билишәлиди.

Муһит вә униң йолдашлири өзлириниң йеқинлирини 
– қериндашлирини вә жутдашлирини өлтәргән отряд 
өзлири охшашла қизил гвардиячилардин ибарәт екәнлигигә 
ишинәлмиди.

Муһит буниңға ишәнмиди, у һәтта йезиға киргичила 
ишинәлмиди. Шу бәхитсизлик, паҗиәлик май ейидин кей-
ин йерим жил өтсиму, Маливай тонуғусиз әһвалда еди. Му-
хит үчүн  өзи туғулуп, чоң болған Маливай әнди йоқ. Муһит 
бир қарапла шуни чүшәнди. У шундақла илгәрки Маливай-
ни әнди әксигә кәлтүрүшму мүмкин әмәслигини чүшәнди. 
Әлвәттә, йеза моҗут болиду, амма у әнди башқа Маливай 
болиду. Һәр һалда, Муһит үчүн у нәқ шундақ болиду. Башқа 
бирлири үчүн башқа Қорам яки башқа Йеңишәр охшашла.

Муһит туғулған жутиға кириши биләнла, өзиниң һаятида 
әң матәмлик минутларни бешидин кәчүрватқанлиғини сәзди. 
У өзлириниң өйиниң ташланди болуп кәткинигә ишәшлик 
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еди. Чүнки анисиму, сиңлисиму йоқ. У өзиниң һаятиму тамам 
болғанлиғиға ишәшлик еди. У нәпәс алатти, һәрикәт қилатти, 
амма у мамат еди...

Шу арида, әгәр әң йеқинлириңниң, хизмәтдашлириң 
қолидин қаза болғандин артуғарақ қатиллиқни нәзәрдә 
тутидиған болсаң, тәғдир Муһитқа техиму қатил сезилди. 

У техи өзиниң өйигә йетип кәлмәй турупла, хошна өйдә 
туридиған момай өз һойлисидин Муһитни көрүп қелип, 
қаттиқ жиғлап кәтти. Муһит әриксиз униңға қариди. У 
хошниси момайға салам бәрмәкчи болуведи, у һеч нәрсини 
аңлиғиси кәлмигәндәк, бешини пүркәвелип, аста-аста қәдәм 
ташлап, өйигә кирип кәтти. 

Өйидин бир нәччә қәдәм нерида Муһит етидин сәкрәп 
чүшти. Андин қаттиқ кишнигән етиниң тизгинини туттидә, 
һойлисиға кирди. Чүнки һойла яхши күтүлгән, пакизә. Ани-
си билән сиңлисиниң бу аләмдә йоқ екәнлигигә ишәшлик 
болған Муһит, өзлириниң өйидә бирлириниң туруватқинини 
һеч күтмигән еди.

У етини һеч нәрсигә бағлапму қоймай, пәқәт униң тизги-
нини қашада чиқип турған бир яғачқа илипла қойди.

Бир пәс ойлинип қалған у андин қәтъийлик билән ишикни 
ачтидә, өйгә кирди. 

Өй ичигә бир қур көз ташлиғанда у техиму һәйран қалғини 
–  өй ичидики у-бу нәрсиләр һеч өзгүрүшсиз. Сол тәрәптики 
ашханидин Муһит балилиғидин тонуш болған нәрсиләрни 
көрди. Йоған қасқан, сәл ислашқан кора, һәтта чинә-
қачиларму өзилириниң, һәммиси аписииниң...

Муһит көз алдида турғанларниң һәммисини хатирисигә 
чүширип үлгәрмәйла, кимду бириниң нерқи бөлмидин өзигә 
йеқинлишип келиватқинини көрди.

Йеқинлишиватқан гәвдини хелә көрүши биләнла немә 
қиларини билмәй, һодуқуп қалди: униң йениға Хуршидә 
кәлди. Муһит сиңлисиниң һаят екәнлигигә ишәнмигән бол-
симу, уни тонуди.
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Амма Хуршидә Муһитни бирдин тоналмиди. Муһитму 

сиңлисиниң қизил гвардиячиләрниң0, һәрбий кийимини 
кийи-валған адәмни көрүпла җиддийлишип, өзини чәткә 
алғандәк сәзди.

– Бағрим, Хуршидә! Бу мәнғу, Муһитқу! – деди у.
Һаяҗанлинишиға бәрдашлиқ берәлмигән Муһит өзини 

Хуршидә тәрәпкә атти. У сиңлисини қучағлимақ, бағриға 
басмақ болди, амма қаттиқ қорқунушлуқ аваздин һәйран 
қалған у бирдәмдила өзини тохтитивалди. 

Хуршидиниң вақиришидин кейин у чиққан бөлмидин 
аңланған йәнә бир аваз Муһитни техиму һәйран қалдурди. У 
вақирашни аңлиған Хуршидә шу тәрәпкә кирип кәтти. Ик-
кинчи авазниң қандақту пәс, назук болуши Муһитни техиму 
һәйран қалдурди. Бу авазни чиқарған адәмниң мутлақ һалсиз 
екәнлиги чүшинишлик болди.

Муһит пәхәслик билән сиңлисиниң кәйнидин маңди. 
Бөлмигә кирмәй турупла, у босуғиниң йенида турди. Униң 
көз алдида өзи тәсәввур қилалмайдиған көрүнүш йүз бәрди.

Хуршидә аппақ бала ятқан каравәткә иңишти...
* * *

Әркин Муһит әгәштүрүп киргән кичиккинә бөлмидә 
әйнә шу қайғулуқ һекайини баштин ахириғичә тиңшиди. 
Муһитниң әйнә шу вақитлиқ бөлмә һелиқи хошна момайниң 
уни иккинчи қетим киргүзгәнлигини Әркин билмәтти.

Маливай жигит бешиниң өйидә қонушқа қалған топниң 
чоңини бәлгүләп қоюп, Әркин Муһит билән биллә кәтти. Икки 
достниң гәплири хелә бар еди. Шуниң үчүн бөлминиң йери-
мини дегидәк алидиған җозида олтирип, уларниң параңлири 
бир нәччә саатқа созулди.

Алди билән Әркин өзиниң һаяти, Абдулла билән Ғулҗиға 
барғанлиғи тоғрилиқ һекайә қилип бәрди. У пәқәт ата-аниси 
тоғрилиқла һеч немә демиди.

Муһит әткән чай тәйярлаветип, Әркинниң һекайисини 
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тиңшиди. Әркин бу әһвалға хошал еди, чүнки жигит бешиниң 
өйидә у өзини қандақту бир нақолай сезәтти. Шуниң үчүнму 
улар тәклип қилған чайни ичишкә анчила берилип кәтмигән 
еди...

...Муһит Хуршидиниң балисиниң дадиси башқилар 
билән бир қатарда Маливайниң қуралсиз әр кишилирини 
өлтүргән қизил гвардиячилириниң бири екәнлигини задила 
кәчүрәлмиди. У Хуршидини шунчелик зорлуқ қилғанлиғини, 
у болса һеч қаршилиқ қилалмиғанлиғини чүшинәтти, шундақ 
болсиму у кәчүрәлмиди.

Муһит өйидә қалалмиди. У һеч гәп-сөз қилмастинла, 
пәқәт балини көрүши биләнла һойлиға чиқип, етиниң тиз-
гинини алдидә, һелиқи өзиниң кәлгинини көргән момайниң 
һойлисиға кирди.

Пәқәт әтиси әтигәнлигила у Маливайдин кәтти...
Мону, Маливайға иккинчи қетим келишидә Муһит шу 

хошнисиниң өйидә алтинчи күн туруши. У көзиниң қири 
билән Хуршидини көрди, лекин униң йениға бармиди.

Мана һазир болса, Муһит Әркингә хошнилириниң сөзлири 
бойичә, Хуршидиниң икки қетим өзини өзи өлтүривалмақ 
болғанлиғи тоғрилиқ ейтип бәрди. Бәлким, бу әп-қачти 
параңлар болуши мүмкин, бәлким Хуршидиниң бу тоғрилиқ 
кимду бирлиригә өзи ейтип беришиму мүмкин. Һәр һалда, 
мундақ әһвалға ишинишкә болиду, чүнки Мураевниң 
жүрүшидин кейин бәзи аялларниң есиливалғинини көрүш 
мүмкин еди.

Биринчи қетимда Хуршидиниң есиливелишиға аниси каши-
ла боптәк. Бу Мураев отряди басқунчилиғидин икки күн өтүп 
болған вақиә. Аранла һошиға кәлгән Хуршидә кечиси еғилда 
есиливелиш үчүн ағамчини тәйярлапму қойған. У кийимли-
рини кийип, ишиктики аранла турған илғурни еливәтмәкчи 
болғанда, аниси қаттиқ йөтилип кәткән. Хуршидә анисиниң 
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бөлмиси тәрәпкә қаридидә, анисиниң оғунуп кәтмәслигини 
тилиди. Шу арида йөтәлму тохтимиди вә Хуршидә анисиниң 
шу әһвалда қелишини тоғра көрмиди. У анисиниң йениға ке-
лип, униң аппақ чачлирини силиди, уни қандақту хатирҗәм 
қилиш үчүн немиду бир немиләрни демәчкиму болди. Лекин 
ана Хуршидиниң алдини алди. Йөтилини аранла тохтитип 
ана аста авазда:

– Қизим, мениң көзүмниң жумулишини күткин, – деди.
Хуршидә немә дәрини билмәй қалди. У пәқәт жиғлавәттидә, 

униң яшлири аниниң қоруқ басқан үзигә тамчилиди. Қоруқлар 
шунчеликтикин, һәтта бир тамчим яшму төвән чүшмиди.

Иккинчи қетим Хуршидә анисиниң өлүмидин кейин өзини 
өлтүривалмақ болди. Ана вапатидин кейин йәттә күн өтүп, 
Хуршидә жит селип, бир нәччә бовайни вә йәрлик жигит бе-
шини чақирди, қурван оқулди.

Сентябрьниң ахирлири еди, бовайлар өйдин чиқишип, 
қишниң соғ болидиғанлиғини тәхмин қилишти. Жигит беши, 
адәттикидәк, өзиниң кона чапиниға йөгүнивелип, диққәт 
билән Хуршидигә қариди. Лекин һеч гәп-сөз қилмастинла, 
пәқәт босуғиниң йенида тохтидидә, немишкиду ана бөлмиси 
тәрәпкә қарап қоюп, ахири болуп һойлидин чиқти.

Хуршидә җозини жиғиштуруп, қача-қомучлирини 
жуюп болдидә, босуғиниң йениға кәлди. Ағамчиси тәйяр 
турған еғилға киришкә тәйяр турған Хуршидә немишкиду, 
Маливайниң қери жигит беши охшаш ана бөлмиси тәрәпкә 
қарап қойди.

Хуршидә еғилғичә баралмиди. Қосиғида йүз бәргән қаттиқ 
ағриқ уни йәргә олтиришқа мәҗбур қилди. Көп өтмәйла, чап-
санла ағриқму тохтиди вә Хуршидә орнидин турмақ болуве-
ди, амма техи йеңила қаттиқ ағриған йеридә қандақту бир йе-
ник силкинишни сәзди...
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7-бап

Қуралсизландурулған казак генераллириниң ариси-
да лидерлиққа риқабәтилишиш барғансери күчәймәктә. 
Уларниң һәр бири өзини эмиграцияни башқурушқа мунасип 
вә қабилийәтлик дәп һесаплатти. Һәр бириниң буниңға өз 
сәвәплири бар еди. Үчилиси казак атаманлири, генераллири 
болуп, һәр бириниң нурғунлиған тәрәпдарлири бар.

Шуниң билән биллә, уларниң һәр бириниң күчлүк 
мәнпийәтлириму бар еди. Шуниң нәтиҗичидә, әйнә шу 
нәпсанийәтлири уларниң Қизил Армиягә қарши турғидәк 
реал қабилийәтлик, күчлүк коалиция қурушқа мүмкинчилик 
бәрмәтти.

Лидерлиқ үчүн күрәшкә җиддий берилип кәткән атаман-
ларниң әйнә шу риқабәтчилигини уларниң қувәтлик дүш-
мәнлири өзлириниң мәхсәтлири  үчүн пайдиланди.

Әң алди билән башпана бәргән Ян Цзэнсинь уларниң 
бирләшмишиши үчүн һәммә шуларни қилди. У үчиниң 
арисидин әң аҗиз болған Борис Анненковни таллавалди. 
Ваһаләнки, әйнә шу вәзийәт һәрбий губернатор тәрипидин 
үнүмлүк пайдилинилди. Чүнки әң аҗизини жуқури көтирип, 
Ян Цзэнсинь қалған иккисигә ақарәтләш  билән тәң болған 
зәрбә бәрди. Борис Анненков Ян Цзэнсиньниң әйнә шу 
таллишини өзиниң пайдисиға яритиш үчүн, пәқәт аддий 
күчләр биләнла Бакич билән Дутовқа қарши турупла қалмай, 
шундақла уларниң үчилиси Или өлкисигә қандақ мәхсәтләр 
үчүн киргәнлигиниму чапсанла унтуп қалди. 

Көп кечикмәй Борис Анненков өзи үчүн Кеңәш һакимийити 
билән күрәшни тохтитип, йәрлик җамаәтчилик билән бирли-
шишни әң тоғра дәп һесаплиди.

Униңға қариғанда, Андрей Бакич алға қоюлған мәхсәтләрни 
өзгәртмиди. Ваһаләнки, уму һәддидин ташқири нәпсивазлиқ 
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кесили билән ағриқ. 1920-жилниң күзлиги у Үрүмчи генерал-
губернаториға мундақ дәп язди:

“сизгә өзәмниң хизмитим вә йешим җәһәттин генерал 
анненковтин хелила чоң екәнлигимни вә униңға қариғанда 
рус хәлқиниң пайдисиға өзәмниң билимим һәм әмгигимни 
нурғанарақ  сиңәргәнлигимни чәт әл державилири шундақла 
россия һөкүмитинила етирап қилимән. Башқиси әмәс, 
пәқәт әйнә шундақ Һөкүмәтла мени отрядқа команданлиқ 
қилиш һоқуқумдин айриши вә орунбасари қилип тайинлашқа 
һоқуқлуқ. Һазирчә мән тирикмәнки, генерал анненковқа 
охшаш тайинлашларға яки шәхсләрни алмаштурушқа 
арилишишқа мән һеч қачан йол қоймаймән”.

Андрей Бакич нәқ Ян Цзэнсиньниң рус атаманлириниң 
өз ара күришидә Борис Анненковқа яр-йөләк болғанлиғини 
чүшәнмәтти. У – Андрей Бакич, Александр Дутов охшашла, 
Ян Цзэнсиньдин ярдәм күтәтти. Әнди Ян Цзэнсинь болса 
уларни айриветиш үчүн һәммини қилатти...

1920-жилниң май ейида Ғулҗидики Россияниң сабиқ кон-
сули полковник Владимир Люба Чөчәккә Бакичқа келип, 
териккән һалда мундақ дегән:

– Андрей Степанович, тәғдирниң тәққазиси билән Или 
өлкисидә, йәрниң мошу четидә өз вәтинини чәксиз сөйидиған 
үч җәңгивар, үч атаман, үч җасур учришип олтириду! Мән 
силәрниң мошу шәкилләнгән бирлигиңларниң бузулмиши-
ни Худадин тиләймән. Әксинчә болғанда – һалакәт болиду! 
Башқичә болғанда – рәсва болиду вә бизниң һәммимизгә 
өлүм болиду!

Шу чағда, бәлким, йешиниң чоңлиғиға бағлиқ, Бакич Вла-
димир Любаға хелила әқиллиқ көрүнди вә шуниң үчүнму 
Россиядин чәт мошу йәрдә ақлар һәрикитини бирләштүрүштә 
қабилийәтликтәк билинди. 

Ваһаләнки, Владимир Люба Андрей Бакичниң башқа 
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генералларниңму бирлишиш хаһишини билип туруп, амма 
шу бирлишишниң бешида туруш хаһишини һесапқа алмиди. 

Владимир Любаға бир қәдәр мәрһәмәтлик билән қарап 
қоюп, Андрей Бакич шунда мундақ деди: 

– Қиммәтлик җанабий полковник! Маңа ишиниңки, ундақ 
яхши ой  ялғуз сиздила әмәс. Ваһаләнки һәммә нәрси биз 
қабил әмәсмиз. Нурғун нәрсиләр  йүз бериватқан вәзийәткә 
бағлиқ. Мениң чүшәнчәмчә, вәзийәт бизгә анчила оңушлуқ 
әмәс. 

– Лекин, қараңа, җанабий генерал, сиз бирлишишниң ал-
терьнативиси йоқ вә болишиму мүмкин әмәс екәнлигини 
чүшинисизғу! Әксинчә болған һаләттә биз мәғлубийәткә 
муптила болимиз. 

– Һәммә нәрсә Аллаһниң илкидә! Мән сизни өзәмниң 
ахириғичә дегинимдә туридиғанлиғимға ишәндүримән! 

Владимир Люба шу чағда Андрей Бакичниң сөзлириниң 
сәмимийлигигә ишәнди. У, Люба, Россия хизмитидә болу-
ватқан бу сербниң һәқиқәттәнму өз сөзиниң егиси екәнли-
гигә ишәнди.

Ваһаләнки, Бакичниң ялғуз өзила уларниң алдида турған 
шу вәзипиләрни һәл қилалматти. Буни етирап қилған Вла-
димир Люба көп кечикмәстин уларниң әһвали еғир екән 
дегән йәкүнгә кәлди. Нурғунлири у бирлишишни халимиди. 
Мана шуниң үчүнму Анненков, Бакич вә Дутов үчиниң һәтта 
немишкә мошу йәрдә – Или өлкисидә болуватқинини унтуп 
қелиш дәриҗисигичә җедәллишиши үчүн һәммә нәрсини 
қилди. 

Көп кечикмәстинла, үч атаманниң бирлишиш имканий-
итидин көңли солған Россияниң Ғулҗидики сабиқ консули 
полковник Владимир Люба мүмкинчиликләрдин башқисиға 
көзи йәтмәй, Франциягә эмеграциягә кәтти...

Мана һазир Андрей Бакич Владимир Любаниң әшу 
сөзлирини хатирисигә алғач, вақитниң өтүши билән уларниң 
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гәплиригә бар болғини бир нәччә айлар өтсиму, у гәпләр әң 
әкси һалда әмәлгә ашқанлиғи тоғрилиқ ойлиди. 

Андрей Бакич ичидә, еһтимал, анчила тоғра иш 
қилмайватқинини етирап қилсиму, Дутовқиму, униң үстигә 
Анненковқиму йол қоюшни халимиди. 

Ваһаләнки бүгүн уни башқа мәсилә беарам қилмақта. 
Барғансери Бакич казаклири тәрипидин йүз бериватқан 
булаңчилиқлар тоғрилиқ Чөчәкниң аһалисидин шикайәтләр 
көпийип кәтти.

Сөзсизки, мундақ әһвал наһайити кәмбәғәллишип кәт-
кәнликтин әмәс еди. Нәқ, әксинчә, Андрей Бакичниң отря-
ди Дутовниң қаримиғида болуватқан адәмләргә қариғанда 
яхши тәминләнгән еди. Бу йәрдә мәсилә башқиниңда болған! 
Мәсилә шуниңдики, актив һәрикәтсиз, муваппиқ тәминатсиз, 
бирлишиш имканийитисиз вә уни халимаслиқ нәтиҗисидә 
барғансери интизамму һәм башқурушму төвәнләп кәткән.

* * *
Шу арида Чөчәкниң аһалиси Андрей Бакичниң әскәрлири 

тәрипидин әнсизликни вә һәттә қорқунучлуқни баштин 
кәчүрүп, уларға қандақту бир қаршилиқ көрситишкә тириш-
ти. 

1920-жили күзлиги Чөчәкниң четигә җайлашқан Сонурниң 
төмүрчилик ишханисиға йәрлик яшлар ахирқи вақиәләрни 
муһакимә қилиш вә һәрикәт планини түзүш үчүн жиғилди.

Сонурниң өзи шәһәрдә болмиған еди. У акисиниң бир жил 
давамида Сонур үчүн жиғип қойған төмүр металл ломлирини 
әкилиш үчүн шу туриватқан Дүрбүлжиңға кәткән. 

Дадисиниң йоқлиғини пайдилинип, униң оғли – Дани-
яр хошна балиларға хәвәр бәрдидә, уларни төмүрчилик 
дукиниға жиғди. Һәммиси болуп он сәккиз адәм. Чөчәк, 
еһтимал, Или өлкисидики әң көп милләтлик шәһәрчә 
болғанлиқтин, уларниң арисида уйғурлар, қазақлар, татар-
лар вә өзбәкләрму бар. Уларниң һәммиси мискин. Чүнки улар 
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билән һакимийәтла әмәс, шундақла сирттин кәлгән Бакичниң 
казаклириму тамамән һесаплашматти. 

– Биз өзимизни һимайә қилишмиз керәк, – деди Талғат 
– бәқувәт, хошна кочидин кәлгән жигит. – Униңсиз булап-
талаш, оғрилаш турақлиқ давамлишипла қалмай, техиму 
күчийидиған болиду.

– Әлвәттә! – дәп униң сөзини иливалди сериғарақ, үзини 
сәпкә басқан жигит. – Биз қачанғичә камситишларға чидай-
миз?!

Данияр униңға қарап қоюп, җиддий түрдә:
– Хоп, сән ениқ қандақ тәклип берисән, Ринат? – дәп со-

риди.
– Тәклип беридиған немиси бар? – қайнап кәтти һелиқи 

сәпкилик жигит. – Қаршилиқ көрситиш керәк!
– Қандақ? – дәп еһтимал, қатнишиватқанларниң әң чоңи 

сөзгә арилашти. У он сәккиз яштики Рәшидин исимлиқ жи-
гит. Җавапни күтмәстинла өзи ишәшсиз һалда:

– Бәлким, қураллиниш керәкту?,–дәп тәклип қилди.
Мошу сөзләрдин кейин төмүрчи ишханисида пикирләрниң 

бөлүнүп кәткинини көрситидиған вараң-чуруң көтүрүлди.
Һәқиқәттәнму балиларниң бир қисми мошу идеяни қизғин 

қоллап-қувәтлиди. Қураллиқ болса туғулған шәһириниң 
булуң-пушқақлирида ишәшлик жүришиду, әнди уларни 
һечким пәслитәлмәйду, дәп тәссәвур қилишти. 

Бу көрүнишни яшлиқ жошқунлуқ дәп, чүшәндүрүшкә бо-
ламатти. Чүнки улар техи йеқиндила Қучардики вақиәниң ми-
салидин – өзлириниң тәң-тушлири – он бәш, он алтә яшлиқ 
жигитләрниң акилири вә дадилири билән биллә Мәмтелли-
ханниң қозғулиңиға актив қатнашқанлиғини биләтти. 

Мону йәрдә болса әһвал башқичә. Әйнә шу “башқичини” 
саддилиқ, билмәслик билән бағлаштурди. Чүнки, һәқиқәттиму 
қедимий уйғур йеридә йүз бәргән көплигән қозғулаңларға яш-
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лар актив қатнашқан. Ваһаләнки улар вәзийәтниң тәрәққий 
қилишиға яр-йөләк болған, вәзийәтниң тәрәққий қилишиға 
ярдәмләшкән.

Әнди һазир болса, немә қилиши керәклигини яшлар өзлири 
йешиши керәк. Һазир устазлири болмиди, қаршилиқниң 
рәһбәрлири болмиди, мана шуниң үчүнму, Сонурниң 
ишханисиға жиғилған жигитләргә биринчи новәттә немә 
қилиш һаҗәтлиги қараңғу еди.

Жигитләр биринчи идеягила қаттиқ чаплишивелип, у 
идеяниң, һәр һалда йеқин арилиқта, әмәлгә ашмайдиғанлиғи 
үстидә ойланмиди.

Адаләтлик йолида шуни ейтиш керәкки, қатнишиват-
қанларниң бәзилири, улар азчилиқ болсиму, Рәшидниң иде-
яси билән келишмиди. 

Вараң-чуруң бир қәдәр бесилғандин кейин, алиқинида 
кона бир тақини тутуп турған жигит, ойланған һалда төмүрчи 
көрүгигә қарап туруп пәс авазда мундақ деди:

– Болмайду, биринчидин, биз қурални нәдин алалаймиз? 
Иккинчидин, бизниң һәммимизни қамайди? Һәтта бизниң 
аилиримизниң башқа әзалириму зәрдаплиниши мүмкин. 
Силәр һакимийәтниң пәқәт банә-сәвәпла издәп жүргигини 
билисиләрғу.

– Султанмурат, әгәр сән шунчелик әқиллиқ болсаң, немә 
қилишмиз керәклигини ейтмамсән? Биз Сонур акиниң усти-
ханисида оңушлуқ вақитларни күтүп туралмаймиздә! – деди 
сәл күлүмсирәп қоюп, пүткүл Чөчәккә атиғи чиққан навайниң 
оғли Темирхан.

Султанмурат қолидики тақини пеқиритип турди вә уни 
ташлавәтмәйла, кона төмүрханиниң темиға йеқин келип, 
тақини миққа илип қойди. Пәқәт шуниңдин кейинла өзини 
байқап турған балиларға ойлинип қарап:

– Мениңчә болғанда, уларниң атлирини әкетиш керәк, 
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– деди. – Улар атларсиз – өзилирини худди чолақ болуп 
қалғандәк сезишиду…

Җим-җитлиқ пәйда болди. Уни бир нәччә аваз бузди.
– Немикән, Султанмурат һәқиқәтни дәватиду!
– Оғурлап, һәтта Зимунайғичә әкетимиз. У йәрдә әзинигә 

сетиветимиз! 
– Шундақ қилалаймизму? Улар өзлириниң атлирини 

күзитидиғу?
Султанмурат ағинилириниң тинич болушини чидамлиқ 

билән күтти. Андин кейин у өзиниң адити бойичә пәс авазда 
гепини давамлаштурди:

– Әлвәттә, чоң хәтәрлик бар. Амма биз һәммисинила әкәт-
мәймиздә. Ончә етидин айрилса, уларму ойлап қалдидә.

– Мақул, лекин алдиримас керәк. Алди билән байқаш 
уюштурайли. Андин кейин қолға чүшүп қалмас үчүн бирдин-
ла ончисини әкетәйли. Әгәр бир-бирдин әкетидиған болсақ, 
улар күзәтни күчәйтиду, – дәп тәклип қилди Җапарқул.

– Мақул, – дәп йәкүнлиди Данияр. – Һазирла икки-икки-
дин бөлүнүп, әтидин башлап назарәт қилишни башлайли. 
Амма бу тоғрилиқ пәқәт биз – мошу йәрдә болуватқанлар би-
лишимиз керәк…

8-бап

Егор Мураев тапшурулған вәзипини муваппәқийәтлик 
орунлиғанлиғиға вә буйруқни толуқ иҗра қилғиниға 
ишәшлик болуп, 1918-жили июньда өзиниң отряди билән 
Ташкәнткә йенип кәлди. Униң ишиниши бойичә, ақлар 
һәрикитини актив қоллап-қувәтлигән уйғур йезилириниң 
аһалилири җазалиниши керәк болған. Шуниң үчүн мошу иш-
ларни нәқ өзиниң әмәлгә ашурғанлиғиға мәғрур. Униң әшу 
йезиларниң һәммисила қолиға қурал елип күрәштиму, ундақ 
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әмәсму – әһмийити болмиған. Әксинчә, у йезиларниң толиси 
Қизил Армияни қоллап-қувәтлигән. Ваһаләнки, Мураев үчүн 
әң муһими – буйруқни йерим-ята орунлиғанға қариғанда, 
ашуруп орунлаш муһим болған.

Хизмәт орниға қайтип келип, Егор Мураев отрядиниң әң ак-
тив җәңчилиригә бир һәптилик дәм елиш бәрди. Қалғанлири 
болса новәттики буйруқни күтүп, казарма шараитида яшиди.

Түркистан Республикисиниң һәрбий комиссари Констан-
тин Осипов Мураевниң докладини тиңшап, анчила рази 
болмиди. У Мураевқа шундиму нурғунлиған қачақлар чега-
ридин өтүп кәткәнлигини, нәтиҗидә Или округиниң уйғур-
таранчилири тоқунушқа җәлип қилғанлиғида әйипләрни 
қойди.

Егор Мураев бу мәсилидә өзиниң һеч қандақ әйиви йоқ 
дәп һесаплиди. У узун вақит давамида Йәттисуниң йәрлик 
рәһбәрлиги әмәлгә ашуралмиған ишларни әмәлгә ашурали-
дим дәп һесаплиди.

Сөзсизки, Константин Осиповқа наразилиқ билдүрмәй, 
Егор Мураев, шундиму ичидә униңға болған тәнҗишини 
сақлап қалди...

Кейинки алтә ай давамида Константин Осипов билән Егор 
Мураевниң өз ара мунасивити адәттики хизмәт тәртивидә 
өтти. Константин Осипов өзиниң Түркистан Республикисиниң 
һәрбий комиссари лавазимиға бағлиқ басмичилар һәрикитигә 
актив қарши турди. Егор Мураев болса әйнә шу басмичилар 
билән Қоқәнт йөнүлишидә җәң қилди.

Ваһаләнки уларни илгәркидәкла иккилисини бағлаштуруп 
турған әһвал иккилисиниңла мәхсити иссиянни уюштуруп, 
Түркистандики Кеңәш һакимийитини йоқитиштин ибарәт 
болған мәхпий. “Түркистан һәрбий тәшкилатиниң” әзалири 
болған.

1919-жилниң январь ейи Ташкәнттә қураллиқ қозғулаң 
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күни дәп бәлгүләнгән. Сабиқ падиша офицерлири 
социал-революционларниң (ЭСЕРларниң), нарази дехан 
лидерлириниң бу һәрикитини башқурған Константин Оси-
пов дәсләпки вақитларда реал нәтиҗиләрни қолға кәлтүрди. 
Түркистан республикисиниң нурғунлиған рәһбәрлири 
җисманий йоқ қилинди, башқилириға йошурунушқа тоғра 
кәлди.

Шундақ болсиму, Константин Осипов ойлиғанлирини 
ахириғичә әмәлгә ашуралмиди. Исиянкарлар тар-мар қилинди 
вә Осиповқа қечишқа тоғра кәлди. Әқилгә мувапиқлиғи – 
Кеңәш һакимийитиниң дүшмәнлиригә қошуливелиш болди. 
Константин Осиповму нәқ әйнә шундақ қилди. Тәғдирниң 
тәққазисиға бағлиқ у дүшмәнләр – басмичилардин ибарәт 
болди. Улар болса өз мәзгилидә һәрбий-сәясий һәрикәт 
сүпитидә нәқ әйнә шу Константин Осиповниң ярдими билән 
уюштурулған. Мәсилә шуниңдин ибарәтки – Константин 
Осипов Қоқәнт автономияси намидики дөләт түзүмини йоқ 
қилип, Түркистан җумһурийити һәрбий комиссари лавази-
мини егиләвалди. Асасини Қоқәнд автономиясиниң аһалиси 
тәшкил қилидиған нәқ мана шу басмичилар Түркистан 
җумһурийитигә қарши күрәшкән. 

Егор Мураев болса, у қариму-қарши күчләрниң нисбити-
ни һесаплап, Кеңәш һакимийити тәрәпни таллавалди. У Кон-
стантин Осиповниң исиянини уҗуқтурғанлар тәрипидә актив 
һәрикәт қилди.

Өз отрядиниң әзалири алдида сөзгә чиқип, өзигә ишәшлик 
һалда Егор Мураев төвәндикиләрни деди:

– Бизниң революциямизниң мустәһкәмлигини йәнила 
синимақта. Константин Осипов Түркистан җумһурийитиниң 
һәрбий комиссари лавазимни егиләвелип, бизниң ишимизгә 
хаинлиқ қилди. Биз силәр билән биллә нурғунлиған 
еғирчилиқларни баштин кәчүрдуқ. Амма һеч қачан қозғилаң 
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идеаллиридин ваз кәчмидуқ! Мана бүгүнму, мән, силәрниң 
командириңлар сүпитидә, дүшмәнни, қәйәрдила болмисун 
қоғлап йетип йоқ қилишиңларни тәләп қилимән. Биз хаин 
Константин Осиповни тапимиз вә уни йоқ қилимиз! Уни һәм 
униң сәпдашлириниму!..

Дәрвәқә Егор Мураевқа һаят мураккәвәрәк болди. Мана, у 
Константин Осиповн вә униң қол астидикиләргә қарши уруш 
жүргүзиватқиниға икки жилдәк болди. У һәтта өзиниң бай 
стратегиялик тәҗрибиси вә мүҗәз-хулқи, шәхсий җүръәтлиги 
арқисида басмичилар һәрикити рәһбәрлигигиму киривалди, 
сәмимий һөрмәткә егә болди.

Константин Осипов Егор Мураевниң басмичилар қалду-
руп кәткән қишлақларни йоқ қилиштики дәһшәтлик ишлири 
тоғрилиқму нурғун нәрсиләрни аңлиған. 

Егор Мураев Константин Осиповниң басмичилар һәри-
кити рәһбәрлигидә болғанлиғини билгән вә уни – өзини, – 
шәхсән қамаққа елиш армини бар екәнлигиниму чүшиниду. 
Шуниң өзидә Егор Мураев һәр иккилисиниң мәхпий кон-
трреволюцион “Түркистан һәрбий тәшкилатиниң” тәркивигә 
киргәнлигини унтушқа тиришқан.

* * *
Җәң Төвәнки Торғаб қишлиғиниң йенида болди. Ениқ 

қилип ейтқанда, бу қедимий аһалилиқ пункт кона Қоқән-
Қәшқәр йолиниң хелила кона саһаси болған йолниң икки 
тәрипигә орунлашқан. Бир нәччә чақиримға созулған у 
қишлақ алди билән униң аһалисиниң арисида, андин кейин 
рәсмий түрдә икки қисимға – Жуқарқи Торғаб вә шундақла 
Төвәнки Торғаб болуп икки қисимға бөлүнгән.

Қишлақниң өзи анчә чоң болмиған, лекин әмәлиятта 
Төвәнки Торғабниң һәммә әр кишилири вә яшлириму һеч 
иккиләнмәстинла Эргаш-қурбеши отрядиға йезилғанлиғи 
билән қишлақниң кәң атиғи чиққан.
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Төвәнки Торғабниң йәнә бир алаһидилиги болған. 

Униңға әң йеқин, нисбәтән чоң йеза-Яйпаң йезиси. Уларни 
он чақиримчә арилиқ бөлүп туратти, амма уларниң өз ара 
мунасивити хелила мәккәм. Мәсилә шуниңдин ибарәтки, 
Төвәнки Торғаб аһалисиниң йеримидин азрағи қандақту бир 
чүшиниксиз сәвәпләргә бағлиқ Яйпаңниң аһалиси билән 
уруқ-туққан болушуп кәткән.

Сөзсизки, Яйпаңниң әтрапида, тәхминән шунчеликла 
жирақлиқта башқиму қишлақлар болған, ваһаләнки, немиш-
киду яйпаңлиқлар оғуллирини Төвәнки Торғабниң қизлириға 
өйләшни әвзәл көрүшәтти. Яйпаңниң нурғунлиған қизлириму 
нәқ әйнә шу қишлаққа келин болушуп кәткән.

Егор Мураев команданлиғидики қизил гвардиячилар отря-
ди Яйпаңни айлинип өтүп, Төвәнки Торғабқа йеқинлашқанда, 
техи әндила гугум чүшишкә башлиған.

Егор Мураев бирдинла қишлаққа һуҗум қилип, униң 
аз сандики һимайичилириниң һәммисини йоқ қиливәтмәк 
болған. Буниңдин техи бир саат илгирила, Степан Заводилов 
команданлиғидики разведка қилиш топи басмичиларниң аса-
сий күчи Яйпаңға мәркәзләштүрүлгән, шуниң өзидә Төвәнки 
Торғабни бесивелип, яйпаңлиқларниң артқи сепигә киришкә 
болидиғанлиғини, шундақ қилип, дүшмәнниң йетәрлик 
күчлүк қорғалған пунктини елишқа болиду, дәп хәвәрлигән 
еди.

Буниңдин бир саат илгири Қоқәнтниң әң четидә 
орунлашқан Егор Мураев отрядиниң штаби болған бенаға 
кирип, Степан Заводилов төвәндикичә доклад қилди:

– Әллик адәмдин ибарәт бандитлар топи Төвәнки Торғаб 
қишлиғида болуватиду. Күзәт начар. Уларни уҗуқтуриветип, 
артқа сәптин Яйпаңға апиридиған йолға чиқишқа болиду.

– Һәҗәва, Яйпаңда, лекин Эргашниң әң күчләндүрүлгән 
отрядлириниң бири бар, – деди Мураев ойланған һалда, – 
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Төвәнки Торғабтикиләр билән биз ишни чапсанла тамам 
қилидиғанлиғимизға сән ишәшликму?

– Уларға Шавкәтбекниң команданлиқ қиливатқинини 
ениқлаш мүмкин болди. Униңға бар болғини техи жигирмә 
яш. Бала!

– Шавкәтбек әмәс – деди Мураев җиддий аһаңда. – 
Сениң ейтишиң бойичә у бала – атақлиқ дала командири 
Шөһрәтҗанниң оғли! Шөһрәтҗанниң өзи болса, биләмсән, 
бизниң қанчилиримизни киривәткинини?

Җавапни күтмәстинла, умумән, принцип җәһәттин һеч 
қандақ җавапму күтмәйла, Егор Мураев аста, худди өзи 
өзигила:

«Ениғарағи, Осиповму мошу йәрдә болса керәк», – дәп 
қошуп қойди. 

Мураевниң пәмлиши хата кәтмиди. Һәқиқәтәнму Констан-
тин Осиповни Шөһрәтҗан өзиниң аниси туғулуп өскән йеза 
Төвәнки Торғабта дәм елишқа тәклип қилған еди. Шөһрәтҗан 
өзи кәчәрәк кәлмәкчи болсиму, әтигәндин башлапла бу йәрдә 
униң оғлиниң команданлиғидики отряд пәйда болди.

Степан Заводилов ойлиғандәк, Шавкәтбек ундақла 
тәҗрибисиз командирлардин әмәс еди. Униң күзитиму тоғра 
йолға уюштурулған. Нәқ маскировка қилиш нәтиҗисидә 
Шавкәтбек Мураевниң разведкисини алдалиған.

Әмәлиятта, Шавкәтбекниң күчи, әгәр қизил гвардиячиләр 
отрядиниң һуҗумини күтмигән болса, у чағда, һәр һалда, 
уларниң күчини йоққа чиқармиған еди. Шундақ қилип, улар 
җәңгә тәйяр болған...

Төвәнки Торғабни қоғдаватқан әллик адәм, әлвәттә, кам 
дегәндә бәш йүз адими бар болған Мураевниң отрядидин хе-
лила төвән еди. Ваһаләнки, шундиму, улар йезини бирдинла 
алалмиди. Бу һал шуниң үчүнки, Шавкәтбекниң адәмлири 
әмәлиятта өзлириниң шәхсий өйлирини, өзлириниң аили-
лирини, өзлириниң бала-җақилири билән бовай-момай-
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лирини һимайә қилишти. Шуниң үчүн уларниң көрсәткән 
қәһриманлиғи һәйран қаларлиқ дәриҗидә.

Дәсләпки һуҗум қайтурулғандин кейин, Шавкәтбек, 
йезиниң һәммә аһалисинила қирғинчилиққа берип қоймас 
үчүн җәң қилип туруп, Яйпаң йөнүлишигә чекиниш тоғрилиқ 
қарар қобул қилди. Он җәңчидин ибарәт топни Мураев 
отрядиниң йенидин етишқа әвәтти. Буниңдики мәхсәт-
иғва чиқириштин ибарәт еди. Шу арқилиқ уларниң йезиға 
һуҗумидин диққитини бөлүвәтмәк болди.

Константин Осипов һәммиси билән тәңла җәңгә қатнашти. 
Униң һаяти үчүн дадисиниң алдида шәхсән җавапкәр 
болған Шавкәтбек Константин Осиповқа икки узатқучиниң 
қоғдишида дәрһал Яйпаңға кетишини қаттиқ тәләп қилған. 
Амма Осипов бу тәләптин ваз кәчти.

Шавкәтбекниң кичик иниси Шүкүрҗан башқурған топ Му-
раев отрядиниң йенидин(биқинидин) һуҗум қилип, буйруқни 
муваппәқийәтлик орунлиди. Төрт адәмдин айрилип, қалған 
алтиси өзлириниң кәйнидин җәлип қилалиди. У алтиси 
өзлирини қурбан болидиғанлиғини билип турсиму, оқ етип 
жүрүп, мураевчиларниң диққитини туғулған қишлиғидин 
чәтләштүрди.

Шу арида Шавкәтбек адәмлириниң асасий қисми йе-
зидин нери кетип, сай, җира, дөң, сай, немә тоғра кәлсә, 
шуниңға йошурунуп, қизил гвардиячиларниң асасий күчини 
бөлүп чечивектишкә тиришти. Сол путидин яридар болған 
Шавкәтбекниң өзи болса, йоған ташниң кәйнигә йетиве-
лип, чәлләп туруп етишни давамлаштурди. Униң онлиған 
дүшмәнни йоқ қилған инглиз винтовкиси икки жил давами-
да өзигә бәәйни үгинип кәткәндәк билинәтти. Қисқа-қисқа 
буйруқларни берип жүрүп, мәхсәтлик оқ етишни давамлаш-
турди. У егиз ала ат минивалған Егор Мураевни көрди. Бу 
чағда Шавкәтбек йәттә қизил гваврдиячини йоқатқан еди.

Шавкәтбек өзиниң дадиси Шөһрәтҗанға беқинидиған 
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көплигән дала командирлириға охшашла, Егор Мураев-
ни тонатти. Мураев нами чиққан адәм болидиған, чүнки 
униңсизму қатил урушларда өзиниң техиму қатиллиғи билән 
атиғи чиққан. 

Егор Мураевниң аттиғи – у пәқәт әсиргә чүшкән басми-
чиларнила әмәс, шундақла қишлақларниң теч аһалисиниму 
вәзминлик биләнла, қарап турупла йоқ қиливәттәтти.

Мана һазир өзиниң алдида Мураевни көрүватқан 
Шавкәтбекни икки хил сезим егиләвалди. Биринчидин, 
әшу адәмгә нисбәтән униңда өчмәнлик пәйда болди. Бу 
өчмәнлик һазирла пәйда болмиған. Ундақ сезим Мураевниң 
вәһшиликлирини билидиған башқилиридиму пәйда болған 
еди. Амма һазир болса ундақ өчмәнлик Шавкатбекниң 
гекитигигә тақап кәлди. Униң көз алдида бир дәқиқә 
Қоқәнд шәһириниң йенидики топилиқ кочида ятқан он икки 
өсмүрниң җәсиди пәйда болди. Йәрлик аһали Мураевниң 
отрядиға йезилиштин баш тартқан чағда әйнә шу балиларни 
өлтүриветишни нәқ Мураевниң өзи буйриған...

Шавкәтбектә өчмәнликтин ташқири, бир мәзгилдә 
дегидәк, ечиниш сезими пәйда болди. У Мураев отрядиниң 
һуҗуми нәтиҗисидә әмәлиятта өзиниң отрядиниң йоқ 
қилинғиниға ечинди. Шавкәтбек күчләрниң мутлақ тәң 
әмәслигини чүшинәтти. Шуниң үчүнму у өзиниң Төвәнки 
Торғаб қишлиғиниң әтрапида ятқан җәңчилири әнди һеч 
қачан туғулған йерини һимайә қилалмайдиғанлиғиға техиму 
ечинди...

Шавкәтбек қоли ағрип кәткичә винтовкисиниң қисип ту-
руп, техичила бир мәзгилдә әйнә шу икки сезимни баштин 
кәчүргән һалда винтовкисиниң тәпкисини басти.

Егор Мураев бирдинла җиқилмиди. У титрәп туруп, етиниң 
яйлисиға ямашти. Ат болса немә болғанлиғини чүшәнмигән 
һалда, әсәбийлишип бешини пеқиртатти. Үстидики адәмниң 
қоллири бошаватқинини сәзгән ат бир қәдәм алға маңдидә, 
тохтап қалди.
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Шуниң билән бир мәзгилдила Егор Мураев йәргә жиқилди, 

униң сол мүрисиниң астиға тәккән оқ өлүм җараитидин узун 
заман азап чәккән Төвәнки Торғаб йеригә қоюқ, қап-қара 
дегидәк қан еқивататти...

9-бап

Шу арида, Александр Дутов хитай провинциал мәмурийити 
тәрипидин эмигрант казак тәшкиллири арисида өзиниң 
лидерлиғиниң етирап қилиниши йолида тинимиз күрәш 
қилди. Мундақ тиришишниң асаси – ставкиси Ғулҗида 
болған Или өлкисиниң һәрбий губернатори Чжен Чжауши 
билән хелила яхши мунасивәт орнитивалғини болди.

Сөзсизки, Чжен Чжауши өзиниң беваситә башлиғи 
пүткүл Уйғурийәниң һәрбий губернатори Ян Цзэнсинниң 
стратегиялик планлиридин бехәвәр еди. Шуниң үчүнму 
у Дутовқа ишинәтти. Миш-мишларға қариғанда, уларниң 
мунасивәтлири шунчелик мустәһкәмки, һәтта Қизил Армиягә 
қарши урушқа Или өлкисидә тәшкил қилинған миңлиған хи-
тай армиясиниң қатнишиши мүмкинлиги тоғрилиқ мәсилиму 
муһакимә қилиниптәк.

Александр Дутов өзиниң башланмилириға қаяқтин хо-
вуп пәйда болуватқинини чүшәнмәтти. Әлвәттә, Михаил 
Фрунзениң қизил гвардиячилиридин болушиму мүмкин. 
Шундақла у өзи билән биллә лидерлиққа күрәшкән Бакич 
һәм Анненков болушиму мүмкин дәп гуманлинатти.

Әлвәттә, у һәм шундақ болған. Ваһаләнки, әң муһим 
дүшминини Александр Дутов һаман биләлмиди. У дүшмини 
Уйғурийәниң, йәни хитайчисиға Синьзянниң һәрбий губер-
натори – Ян Цзэнсин еди.

Өзи башқуриватқан йәрдә болуватқан һәммә казак 
қисимлириға Дутовниң рәһбәрлигини қисип чиқириш 
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тоғрилиқ әң муһим тәшәббускари нәқ мана шу Ян Цзэнсин-
дин келип чүшәтти.

Мана йерим жилдин бери Дутовниң қуралсизландурулған 
һәрбий қисимлири Сүйдүң шәһиридә вә униң әтрипида 
болуватмақта. Лекин улар провинцияниң әтрапида әркин 
жүрүш-туруш қилалматти, һоқуқи йоқ. Раст, хитай 
мәмурийити йеңи Россия һакимийитиниң дүшмини дәп 
һесаплап, дәсләпки вақитларда Дутовқа мәиший мәси-
лилирини йолға қоюшқа хелила ярдәм берип турди. 

Әлвәттә, көп өтмәстинла, мошуниң һәммиси аздәк көрүн-
ди. Дутовниң у ярдәмләрни техиму көпәйтишкә болған уру-
нушидин хитай провинциал мәмурийити баш тартти.

Әнди өзиниң имканийитигә қарап, ундақ ярдәмни Дутовқа 
Чжен Чжаушиниң йеқин ағинигәрчилик мунасивитигә бағлиқ 
округлуқ вә уездлик структурилар берип турди.

Ваһаләнки көп өтмәйла у ярдәмму тохтитилди. Чүнки Ян 
Цзэнсиньгә бу тоғрилиқ хәвәр қилған еди. 

Мошуниңдин кейин Дутовқа пат-патла униң қаримиғидики 
казаклар өзлириниң турмуш-шараитини яхшилаш үчүн 
булаңчилиқ, оғрилиқ билән шуғуллиниватқини һәққидә баян 
қилинип турди.

Әлвәттә, Александр Ильич дәрһал интизамни тикләш 
тоғрилиқ буйруқ бәрди. Ваһаләнки сәлбий җәриян хелидин 
бери башлинип кәткән еди.

Андрей Бакичниң команданлиғидики қисимларға хитай 
мәмурийити наһайити чоң маддий ярдәм бериватқанлиғи 
тоғрилиқ Дутовқа хәвәр қилишниң өзи Дутов үчүн һақарәттәк 
билинип, қошумчә зәрбә болди.

Бу тоғрилиқ Чөчәктә яхши турмуш шараитиға қаримастин 
Сүйдүңгә кетишкә тиришқан көплигән казак қачақлири Ду-
товни һәқиқий лидер дәп һесаплатти. 

Пәқәт тәҗрибилик һәрбий генералла әмәс, шундақла 
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йетәрлик дәриҗидики аңлиқ сәясәтшунас болуп туруп, 
Александр Дутов сәпдашлири тәрипидин болуватқан шун-
челик рәнҗитишләргә қаримастин, вәзийәтниң түзүлишигә 
ишәнди. У Бакич билән Анненковниң шәхсий мәнпийәтлири 
муқәддәс вәзипини йоққа чиқириватиду дәп, пәрәз қилатти. 
Бу муқәддәс вәзипә Дутовниң пәризи бойичә Бакич һәм 
Анненковни шундақла Қизил Армия қисимлирини тар-мар 
қилип, Йәттисуға ғалибийәт билән қайтип келидиғанлиғидин 
көрди. 

Дутовниң ахирқи чидами икки күн ичидә он төрт казакниң 
келип қошулиши. Улар Бакич орунлашқан җайдин Дутовқа 
кәлгәнләр.

Александр Дутов шу күни ахшими өтүп кәткәнләрниң һәр 
бири билән дәқәмдә параңлишип олтарди. Кона яғач қәләм 
сапқа орнитилған қәләмучни сия дүгитигә чилидидә, ойли-
нип қалди.

У Бакич билән хизмәт қилған жиллирини есиға алди вә 
вәзийәт адәмни қанчилик өзгәртиветидиғанлиғиға һәйран 
қалди. 

Дутовниң Бакичқа нисбәтән һәр қачан иҗабий пикирдә 
болған. Серб миллитиниң вәкили Андрей Бакич җан пидалиқ 
билән Россиягә хизмәт қилди. Шу жиллири бир нәччә қетим 
у өзиниң шәхсий җүрәътликлигини, садиқлиғини намай-
иш қилди. Мана әнди Дутов билгән илгәрки Бакич болуп 
чиқмиди. 

Александр Дутовниң қәлими һелиғичә дүгәткә чилақлиқ 
болсиму, йезишқа алдириматти.

Бөлмидин деризисигә қараведи, у дәрваза йенида 
туридиған күзәтчинима, Сүйдүңниң бир парчә топилиқ кочи-
синима көрмиди. 

Ениғарағи, мошуниң һәммисини көрди, амма униң ойи 
жирақта еди. Униң хияли хатириләргә толуп-ташқан. Мана 
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һазир Александр Дутов Андрей Бакичниң униңға охшашла 
генерал-лейтенант һәрбий унваниға егә екәнлигини есиға 
алди. Бакич, йеши бойичә Дутовтин чоң. Генерал-лейтенант 
һәрбий унванини Бакичқа Дутовниң өзи бәргән.

Дутов техичила дүгәткә чилақлиқ турған қәләмни тутуп, 
деризигә қарап турғинидин бери өткән 40 минут давамида 
Сүйдүңдә өткүзгән алтә айлиқ һаятини яңливаштин чарлап 
чиқти. У Бакичниң беқинмиған күнлири билән саатлирини 
есиға алди. Дутовниң өзи болса, бәәйни буниң һәммисини 
байқимиғандәк, һелиғичила бирлишишкә үмүт қилғанлирини 
көз алдидин өткүзди. У һәтта өзини рәнҗиткәнләр билән 
һақарәтлигәнләр дүшмәнлири әмәс, илгири вәтән үчүн бир-
лишип җәң қилған сәпдашлири екәнлигиниму хатирилиди.

Амма ахирқи қачақларниң хәвәрлиригә анчила әһмийәт 
бәрмәслик мүмкин әмәс еди. Гәп әнди хаинлиқ тоғрилиқ 
еди... 

Ахири Александр Дутов дүгәттин қәлимини алдидә, 
җичаштуруп йезишқа башлиди:

“ Буйруқ. № 207, 17-январь, 1921-жил.
... Дивизия башлиқлириниң кеңәшмисини баһанә қилип, ге-

нерал Бакич икки қетим мениң һәрбий буйруғимни орунлими-
ди. 

мошуларниң һәммисидин Эмиль дәриясидики мениң 
қошумимдики отрядниң ишлириға әнди буниңдин кейин 
бепарвә болалмаймән вә Чөчәктики қуралсиз қалған казаклар 
билән рус адәмлирини сақлап қелиш үчүн қәтъий чариләрни 
қобул қилимән. “Белиқ бешидин чирийду”, – дәп руслар 
ейтқандәк мәнму маңа берилгән һакимийәтни пайдилинип, 
Эмиль дәриясидики мениң қошумимидики отрядниң башлиғи 
генерал-лейтенант Бакични вә униң баш штабини чапсан 
тамамландурулған штаб башлиғи генерал-майор смольнини 
лавазимлиридин бошитимән...”
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Александр Ильич Дутов креслоға йөлинип, олтарди. У 

бүгүн өзиниң ғалибийәт қазанғанлиғини, вә шуниң өзидиму 
мәғлубийәт болғанлиғини чүшәнди. Униң ғалибийити 
шуниңдин ибарәтки, у өзи һеч хизмәт көрсәтмәй туруп, казак 
һәрбий рәһбәрлириниң арисида наһайити аммибап, һәқиқий 
лидер болувалди. Башқичә болғанда, казаклар шараиткә 
нисбәтән хелила яхши болған Бакичниң лагерини ташлап, 
Сүйдүңгә – Дутовқа өтүп кәтмигән болар еди.

Ваһаләнки, шуниң билән бир мәзгилдә, Александр Дутов 
ғалибийәткә қариғанда мәғлубийәтниң нурғун болғанлиғини 
билиду. Мәғлубийәт шуниңдин ибарәтки, үч казак атамани 
бирлишәлмиди, бу дегәнлик – әнди уларни бир-бирләп тар-
мар қилиду. Мошу фактни етирап қилишниң өзи техи 41 
яштики әскәр атамани, генерал-лейтенант Александр Ильич 
Дутовниң һаятиниң тамаланғанлиғини, униң нурғунлиған  
арманлири әмәлгә ашмайдиғанлиғини билдүрди.

10-бап 

Достлар түн бойи кирпик қақмай олтиришти. Әркин 
ухлимақчи болуведи, Муһит өзиниң қайғулуқ һекайисини 
башлиши биләнла, уйқисини унтуп қалди. У өзиниң до-
сти вә униң сиңлисиниң тәғдиридә қандақту бир иҗабий 
роль атқуралайдиғандәк көрүнди. Әркин Хуршидини бирәр 
қетимму көрмигән болсиму, амма у Муһитниң  қарап ту-
рупла сиңлисидин ваз кечәлмәйдиғанлиғини сәзди. Шуниң 
үчүн  у акиси билән сиңлиси иккисиниң яхши-хоп болушиға 
ярдәмлишишни ойлиди. Униң үстигә, мәсилиниң иккинчи 
тәрипи – Муһит мәйданға маңмақчи, уни у тәрәптә немиләр 
күтүп турғини һечкимгә намәлум. Ениғариғи, уни немиләр 
күтүп туруши мүмкин екәнлигини һәммә биләтти.

Таң йорушқа башлиди, достлар болса техичила җозиниң 
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йенида олтиратти. Җоза үстидә бош кора вә бир-икки парчә 
нандин башқа һеч нәрсә йоқ.

Биринчи болуп Муһит орнидин турди. Кичиккинә 
бөлминиң егиси сүпитидә дәсмални елип, җоза үстидики нан 
угаклирини жиғди.

– Һә мана, түн бойи муңдишип чиқтуқ! Бәлким, бир-икки 
саат ухлавалидиғансән? – дәп сориди у.

– Яқ-а, бүгүн йолумизни давамлаштуримиз. Бизни техи 
Чоң Ақсуда күтиватиду.

Муһит күлүмсирәп қойди, у жутдашлириниң Әркинниң 
топини күтүп турғиниға гуманланди, амма гәп қилмиди.

Шу арида Әркин техи кечила ейтмақчи болған ойини ейтти. 
У Муһитниң җозини сүртиветип, чинә-қача вә корисини жу-
юп-тазилветип, яңливаштин чай қайнитишини күтүп турди. 
Шуниңдин кейинла у деризигә қариди, сиртта хошна өйниң 
булуңи көрүнди вә у өй хошниларниң өйи әмәс, Муһитниң 
өйи екәнлигини, булар болса һелиқи хошнисиниң бир еғиз 
вақитчә өйидә екәнлигини чүшинип, сөз қатти:

– Сән кетишниң алдида сиңлиң билән көрүшүшни 
халимамсән?

Бу сөзләрни аңлиған Муһит чөчүп кәтти. Бир тәрәптин, 
у Әркин Хуршидә тоғрилиқ гәп қилидиғу, дәп ишәнгән еди. 
Амма, иккинчи тәрәптин, Муһит өзини тутуп туралмиди вә 
гәп қилмастинла, мүрилирини чиқирипла қойди.

Әркин Муһитниң бу һәрикитини мавзуни 
давамлаштурушниң бәлгүси сүпитидә чүшәнди. Лекин у ал-
диримиди.

Һойлиға чиқип, асманға қариди. Асман булуңғур еди.
Әркин кәчкә йеқин ямғур йеғиши мүмкин дәп ойлиди. 
Һәйран қаларлиқ нәрсә – Әркин әйнә шундақ булуңғур һава 
райини яқтуратти. У техи бала чағлиридила хошнилириниң 
балилири билән ямғур астида жүгришип, данлиқ-данлиқ там-
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чиларни ағизлириға чүшиватқиниға қаримай, ғәмсиз балилиқ 
үзлирини асманға қаритип ойнишатти.

Һазир, техи ямғур болмисиму, Әркин әйнә шу әҗайип 
балилиқ дәврини ата-аниси вә дости Азат билән һаятқа 
мәптун болған чағлирини көз алдиға кәлтүрди…

Әркин әйнә шу дәмләрни көз алдидин өткүзүп, көңли 
бошап кәттидә. Муһит болса көз яшлирини униң көрүп 
қалмаслиғидин әнсирәп, үз-көзини жуюш үчүн чапсан нери-
сида есиқлиқ турған қол жуғучқа қарап чапсан маңди.

Өйгә йенип кирип, Әркин әткән чайниң тәйяр болғанли-
ғини, җозида йоған бир данә тонур нени вә достиниң бир 
қарарға кәлгәнлигини сәзди. У буни Муһитқа қарап чүшәнди. 

Муһит илгәркидәкла җиддий болсиму, көңүл кәйпиятини 
униң көзлири билиндүрүп туратти. Чүнки көзқарашлар 
түнүгүнкидәк әмәс. Түнүгүн у бир тәрәптин дости билән 
учрашқиниға хошал болса, иккинчи тәрәптин, сиңлиси билән 
йүз бәргән әһвалиға хапа еди. Һәтта бүгүнму әтигәндә шу 
көзқараш шу петичә қалмақта еди.

Әркинниң соалиға Муһит җавап бәрмигән болсиму, һәтта 
бир еғиз сөз қилмисиму, униң көз-қариши өзгәргән. Бу 
көзләрдә намәлум үмүт пәйда болғандәк еди. Муһит техичә 
бир еғиз гәп қилмиди, сиңлиси Хуршидә билән яхши-хоп 
болушқа тәйяр екәнлигини Әркин чүшәнди.*

Әркин апқурға қолини созуп қоюп, әттәй гәп тәшмиди. У 
Муһитниң өзи әшу мавзуға йенип келидиғу дәп һесаплиди. 
Дегәндәк, шундақ болди. 

Муһит Әркинниң чейиға нан уштуп селип қойди. Ан-
дин униңға чока сунди вә өз чейидин бир-икки жутум ичип, 
Әркиндин:

– Мениң билән биллә барамсән? – дәп сориди. Амма у нәгә 
бериш керәклигини ейтмиди. Әркин уни чүшәнди.

– Әлвәттә, һәм дәрһал баримиз!
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Муһит җавап бәрмәстинла, чейини нансизла бир нәччә жу-

тум сүмирип ичивәтти.

* * *
Хуршидә балисини емитиветип ашханисиниң деризисидин 

икки кишиниң һойлисиға киргинини көрди. Муһит Маливай-
да болуватқан бир һәптә давамида бир қетимму көрүнмисиму, 
Хуршидә акисини бирдин тониди.

Хуршидә бир қоли билән алдирап бешиға яғлиқни артти. 
Иккинчи қолида бир йерим яшлиқ Лутпулла бар еди. У орни-
дин туруп, меһманларни босуғида қарши алмақчи болуведи, 
амма у ойидин йенип қалди.

Муһит билән Әркин киргән чағда, Хуршидә җозиниң 
алдидики яғач каравәттә олтиривәрди. У пәқәт оғлини 
мәккәм қучағлавелип, худди бир урушни күтиватқандәк, 
мүкчийивалди.

Сөзсизки, Хуршидә акисиниң әмәлиятта униңдин үз 
өригәнлигигә үгинипму қалған еди. У акисиниң келишини 
күтмигән. Шуниң үчүнму һәтта өзиниң немә қиларини бил-
миди.

Шу арида Муһит бир пәс босуғида турди, андин қәтъий 
түрдә ашханиға қарап маңди. 

Ишик йенида турған Әкрин кичиккинә Лутпуллидин 
башқа мошу йәрдә болуватқанлар вақиә һаятиниң ахириғичә 
унтулмайдиғанлиғини җисманий җәһәттин сәзгәндәк еди.

Шу арида Муһит Хуршидигә йеқин кәлди. Хуршиди-
му жиғиға чөмгән үзини акисиға қаратти вә акисиниңму 
мәңизлиридин яшларниң еқиватқинини көрди.

Улар бир еғизму гәп қилишмиди. Муһит һәтта мидир 
қилишқиму имканийити болмиған Хуршидиниң алдиға бе-
рип олтарди. Уни һәм җийәнини йоған вә күчлүк қоллири 
билән қучағлавелип, бир дәқиқә қетипла қалди…
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Лутпулла мону қучағлашқанларға чидимидиму яки иссип 

кәттиму, жиғлавәтти.
Мону өйдә болуватқанлардин пәқәт Әркинла жиғлимаслиғи 

чоқум еди. Лекин ундақ әмәс. Әркинниң һәйран қалғини – 
униңму көзлири яшқа толған…

Муһит билән Хуршидини бәзләш үчүн алди билән өзини  
бәзләш мүмкин болмиғанлиқтин, Әркин қаттиқ йөтилип 
қоюп:

– Бу йәрдә немә, таранчилар туруватмамда? Биздә, мәсилән, 
кечә-күндүзләп әткән чай тәйяр! – дәп әттәйләп қаттиғарақ 
үн чиқарди.

Хуршидә чөчүп кәткәндәк болдидә, оғлини ойлимастинла 
Муһитқа бәрдидә, алдирап орнидин турди.

Муһит балини қолиға елип, өзиниң қолида җан җигәриниң 
турғанлиғини сәзди. У Лутпуллини бағриға басти вә әнди 
у өзиниң җийәнини қандақларчә етирап қилмиғинини 
чүшәнмәй қалди…

– Кәчүриветиң, әву, немиди? – сориди Хуршидә чай 
қайнитиш үчүн очаққа маңғач.

Әркин җавап берип үлгирәлмәйла, униң үчүн Муһит җавап 
бәрди:

– Бу мениң Чоң Ақсулуқ достум. Исми Әркин. 
Әркин Хуршидигә қарап қойди, уларниң көз-қарашлири 

учрашти. Немә йүз бәргәнлигини техи чүшәнмәйла, Әркин 
өзиниң кәлгүси һаяти әшу, өзиниң алдида турған назук аял 
билән бағлинишлиқ болидиғанлиғини сәзди.

– Шу арида бөлмигә кириңлар, – дәп үн қатти Хуршидә вә 
өзини әйипкардәк сезинип акисиға қариди. 

Муһит, техичила Лутпуллини қолида пүтүп, өзи аллиқачан 
болмиған дадисиниң өйигә қарап биринчи болуп қәдәм таш-
лиди…
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11-бап

Константин Осипов Шавкәтбекниң отряди билән биллә 
чекинмиди. Вәзийәткә баһа бәргәч, у дәрһалла әгәр шундақ 
қилса, униң һаяти тамам болидиғанлиғини чүшәнди.

Һәқиқәттиму, Төвәнки Торғабтики отряд тәркивидики 
әлликчә адәмниң һәммиси дегидәк қурбан болсиму, улар у 
дунияға Мураевниң йүздәк қизил гвардиячилирини елип 
кәткән. 

Константин Осипов, раст, өзиниң етини қурван қилип 
болсиму, қишлақта қелишни тоғра көрди. У басмичиларниң 
биригә етини өзи билән биллә җәңгә елип кетишни буйри-
ди. Буниңдики һесап шуниңдин ибарәткин, униң кәйнигә 
чүшкән дүшмән Осиповни өлди дәп һесаплап қелиши керәк. 
Әнди Осипов болса Қизил Армияниң рәһбәрлири Түркистан 
җумһурийитиниң һәрбий комиссарини тутуп бәргән адәмгә 
нурғун нәрсиләрни бәргән болар еди.

Төвәнки Торғабтики өйләрниң бириниң беғиға йошуру-
нивалған Константин Осипов, қараңғу чүшкәндин кейин, 
йолни яқилап Яйпаң тәрәпкә қарап маңди.

Константин Осипов қизил гвардичиләр разъездиға уч-
рап қалмас үчүн наһайити еһтиятлиқ билән маңди. Көп 
өтмәстинла у, ваһаләнки, Шавкәтбекниң әскәрлиригә алға 
қоюлған вәзипиләрни орунлаш мүмкин болғанлиғини 
чүшәнди. Униңдин ташқири, Шавкәтбекниң әскәрлиригә му-
раевчиларни Төвәнки Торғаб қишлиғидин чәтләштүрүшла 
әмәс, шундақла қизил гвардиячиларниң өзлириниң команди-
ридин айрилғандин кейин Яйпаңға һуҗум қилишини тохти-
шиниму қолға кәлтүрәлиди. Мураев отрядиниң қизил гвар-
диячилири Шавкатбек адәмлирини тар-мар қилғандин кейин, 
өзлириму нурғунлиған адәмлиридин айрилип, атлириниң бе-
шини әнди Қоқәнд йөнүлишигә қаратти.
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Константин Осиповтин башқа Яйпаңғичә Шавкәтбекниң 

отрядидин пәқәт иккила адәм йетип барди. Уларниң бири 
қансирап кәткән, яридарлиғиға қаримастин, Шөһрәтҗанға 
Мураев қизил гвардиячиларниң һуҗуми тоғрилиқ тәпсилий 
сөзләп бәргән әллик яшлардики киши еди. У өзигә шунче-
лик тәс, еғир екәнлиги көрүнүп турсиму, Шавкәтбек билән 
Шүкүрҗанниң қазаси тоғрилиқ ейтип беришни унтимиди.

Шөһрәтҗан ташқиридин қариғанда оғлиниң қазасини 
җим болупла аңлаватқандәк. У тирик қалған җәңчигә ярдәм 
қилишни буйриди. Уни қолтиғидин йөләп, Яйпаңниң кәң ко-
чисидики бир өйниң һойлисиға апарған чағда, бир дәқиқигә 
алиқини билән  көзлирини жумувалди.

Әйнә шундақ һаләттә бир нәччә минут олтарғандин кей-
ин Шөһрәтҗан алиқинини үзлиридин елип, илгәрки қаттиқ 
авазида оғлиниң отрядидин тирик қилған икки җәңчигә 
мураҗиәт қилди:

– Йәнә немиләрни қошалайсән?
Дүмбисигә йеник тәккән қилич җараитиниң тәсиридин 

бойни қиңғир болуп қалған яш жигит аранла:
– Мураев бизниң балиларни Қоқәнтниң йенида қалдуруп, 

уларға командақлиқ қилди. Амма бизниң командиримиз – 
сизниң оғлиңиз, у шайтанни өлтүрвәтти, – деди.

Шөһрәтбек әву жигитниң буниңдин бир ай илгири қизил 
гвардиячилар қатариға йезилиштин баш тартқан вә шу баш 
тартқанлиғи үчүн Мураевниң буйруғи билән чепиливәткән 
он икки бала тоғрилиқ дәватқинини чүшәнди.

Шөһрәтҗан Мураевни өзиниң шәхсий дүшмини дәп 
һесаплиған вә әшу җаллат – Егор Мураевни йоқ қиливетип, 
қурбан болған оғли билән пәхирлинәтти…

Әгәр Шөһрәтҗан, икки оғлидин айрилиш еғирлиғи, өзигә  
чүшүп шундиму өзини тутушқа тиришсиму, униң аяли Нади-
ра билән қизи Шахнизаға қараш мүмкин әмәс еди.

Мусибәт уларни шунчелик дәриҗигә йәткүздики, бу әһвал 
уларни бу дуниядин мәһрум қилиши мүмкин еди.
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Әң дәһшәтлиги – Шахниза жиғлимиди. У акилириниң 

қазасини җим туруш билән қайғурди. Мана буниң өзи униңға 
техиму еғир болди.

Надира кечилири жиғлатти. Күндүзлири у өзиниң әдәттики 
ишлирини иҗра қилип, өзини тутатти, амма кечлири у өзини 
туталматти.

Әтималим, дунияда аниниң муһәббитидин күчлүгәрәк 
һеч нәрсә болмиса керәк. Балиға болған муһаббәтни ана 
жүригиниң астида сақлайду вә әйнә, шуниң үчүн ана бала 
үчүн һәммисигә тәйяр. Надираму әйнә шундақ ана болған. 
У пәқәт балилириниң аман болуши үчүнла өзини қурбан 
қилишқиму тәйяр еди. Бәхиткә қарши, нәқ униң балилириниң 
һаяти үзүлгән еди. Надира үчүн бу һаләт өлүмниң өзидинму 
дәһшәтлик болди…

Шахниза көз алдида мүкчийип кәтти. Униң йоған, чирайлиқ 
көзлири солуп кәткән үзлиридә техиму йоған көрүнәтти вә 
һәҗәплинәрлиги – техиму чирайлиқ билинәтти.

Константин Осипов Шахнизаға қарап қоюп, униңға 
қандақту бир яхшилиқ қилмақчи болди. У өзиниң сөйүмлигигә 
қарап қаттиқ қайғурди. Өзиниму тонумайдиғандәк бо-
луп қалди. Күчлүк, қәтъий характерға егә болған Кон-
стантин Осипов Шахнизани бир көрүши биләнла кәскин 
өзгүрүп кәтти. У, һәқиқәтән, муһаббәт мөҗүзини вуҗутқа 
кәлтүрәләйдиғанлиғини чүшәнгән. Әпсуски, униң үчүн ундақ 
мөҗүзә пәқәт шуниң өзи биләнла йүз бәрди.

Константин Осипов Шахниза үчүн қандақту бир мөҗүзә 
яратмақ болди. У мөҗүзә – униң муһаббити екәнлигини 
биләтти, чүнки у һаятида мундақ һаләтни бешидин кәчүрмигән 
еди. Униң муһаббити – бу мөҗүзә Шахнизани униң мошу – 
һазирқи һалитидин елип чиқиши керәк.

Ваһаләнки Шахниза һазир һәммигә бепарвә еди. У техи 
һәқиқий муһаббәтниң – әр кишигә болған муһаббәтниң 
– немә екәнлигини билмәтти. Әлвәттә, Шахниза атисиға, 
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қериндашлириға болған сәмимий муһаббәт сезимини баш-
тин кәчүргән, амма өзиниң һаятини бағлаштуридиған адәмгә 
болған муһаббәт һазирчә болмиған…

Шундақ болсиму, Константин Осипов ишәнчисини 
йоқатмиди. Әлвәттә, у бу йәрдә һәммини атиси һәл қили-
диғанлиғини биләтти. Ваһаләнки, Шөһрәтҗан Констан-
тин Осиповқа рази болған һаләттиму, мүмкин әмәс шәртни 
орунлашқа тоғра кәлгән болар еди. У шәрт – етиқатни 
өзгәртишкә мунасивәтлик еди. Мусулман болмай туруп, униң 
Шахнизаға өйлиниш армини һеч мүмкин әмәс.

Шу арида Константин Осипов Исламға өтмәк түгүл, һәтта 
дәһшәтлик бир нәрсиниму ойлаштурди. Шахнизани оғурлап, 
зорлап әкәтмәкчиму болди. 

Константин Осипов һәтта өзиниң идеясини әмәлгә 
ашурушниң ениқ планиниму бәлгүләп қойди. У бир әплик 
әһвални таллавелип, Шахнизани алдап Бухариға әкетишни 
көздә тутти.

Ваһаләнки, униң үчүн Осиповқа қизниң дадиси атақлиқ 
дала командири Шөһрәтҗанниң толуқ ишәнчисигә егә болуш 
һаҗәт болди. 

Түркистан җумһурийити сабиқ һәрбий комиссариниң 
һесави бойичә, униң ойиниң әмәлгә ешиши үчүн қәрәл 
барғансери йеқинлашмақта еди.

Михаил Фрунзениң команданлиғидики Қизил Армия қи-
симлири кәйни-кәйнидин ғалибийәт қазанмақта. Фрунзе 
билән шәхсән тонуш болған Константин Осипов Фрунзениң 
йерим йолда тохтимай, җәңни ахириғичә давам қилидиғиниға 
ишәшлик. 

Буни басмичилар һәрикитиниң лидерлириму чүшинәтти. 
Пәрғанә вадисидики басмичилар отрядигә рәһбәрлик қилған 
Мадамин-бәг қаршилиқ қилишниң истиқбалсиз екәнлигини 
чүшинип, большевиклар билән келишим түзди.

Униң мурәссәсиз риқабәтчиси – Эргаш-қурбеши сатқунни 
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йоқитишқа қәсәм-яд қилди. У Мадамин-бәгниң орнини 
егилимәк болди. Ваһаләнки дала командирлириниң көпчилик 
авази билән Қуршермат охшаш атақлиқ болған Шермуханмат-
бек Пәрғанә вадисидики басмичилар һәрикитини башқурди.

Константин Осипов Қуршерматниң истиқбали наениқ 
екәнлигини чүшинәтти. Чүнки Михаил Фрунзе башқурған 
қизил гвардиячиләрни тохтитиш наһайити тәс болиду…

12-бап

Җамалдин Бушриевни Азатниң Мәрғуландин әкәлгән хә-
вәрлири үмүтсизләндүрүп қойди. Мадамин-бекниң ярдимигә 
ишәнчә қилған Җамалдин Бушриевни басмичиларниң кәйни-
кәйнидин мәғлубийәткә учраватқини наһайити еғир әһвалға 
селип қойди.

Азатниң Пәрғанә вадисиға болған сәпиридин йенип 
кәлгинигә бир айдин ошуқ вақит өтти. У илгәркидәкла 
Ғулҗида турди, һәр җүмә күни “Бәйтулла” мечитиға берип, 
намаздин кейин бовайлар билән сөһбәтлишип олтиришни 
яқтурматти.

Азатқа вақит наһайити чапсан өтүватқандәк билинди. У 
әнди мошу һаят тәризигә қаттиқ берилип кәтмәс үчүн, бир 
әмәл қилиш керәклиги һәққидә чоңқур ойлинидиған болди.

Или өлкисидә икки жил болған арилиқта, нурғунлиған 
уйғур қачақлири өзлириниң һаят тәризигә үгинипму қалған. 
Уларниң нурғун қисми йәр атиларниң екәнлигини һесапқа 
елип, һәр бир хәлиқ өзлириниң ата-бовилириниң йеридә яши-
ши керәк, дегән нуқтәий нәзәрдә Уйғурийәдики һаят тәризигә 
сиңишипла кәткән.

Ваһаләнки, уйғур қачақлириниң иккинчи бир қисми бол-
са, моҗут әһвал билән келишәлмиди. Шуниң үчүн улар 
Йәттисуға қайтип кетишкә үмүт қилди.

Әйнә шундақ нуқтәий нәзәрниң әң  паал тәрәпдарлириниң 
бири Җамалдин Бушриев болди…
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Рисаләт ериниң кәчки тамиғиға кава мантисини тәйярлап 

қойған еди. Техи күздила у базардин йоған-йоған он икки 
кава сетивелип, ашханиға йеқин ихчам амбарда сақлиди. Ка-
вилар яхши, дәмлик. Улар асасән, манта кавилири. Азат бол-
са турпан кавиларни яхши көриду. 

Рисаләткә кавиларниң пәрқи алаһидә әмәс еди. Чүнки 
Йеңишәрдә униң аниси кавиларниң сортиға қаримай, улар-
дин һәр хил таамларни тәйярлатти.

Бу йәрдә – Ғулҗида – болса, хошнилири манта, хошаң, 
жута охшаш таамлар үчүн манта кавилирини пайдилинат-
ти. Амма, шуниң билән биллә турпан кавилирини көмүп 
пиширәтти яки қасқанларда бөлүп-бөлүп пиширәтти.

Рисаләт Уйғурийәниң җәнубида – Қәшқәрийәдә – тур-
пан кавилирини пәқәт униң ичигә һәсәл селип, ичини 
уруқлиридин тазилаветип, униң орниға анар уруқлирини се-
лип пүтүнләй пиширидекән дәп аңлиған.

Рисаләт үчүн, кавиларниң мошу икки сортиниң шәклини 
демисә, башқа җәһәттин охшашла еди. Манта кавили-
ри созуғарақ болуп, тола җәһәттин амут шәклигә охшап 
келәттидә, турпан кавилири, қаидә териқисидә, дүгләк 
келәтти. Униңдин ташқири, әң муһими, турпан кавилири 
наһайити дәмлик келәтти…

Азат “Бәйтулла” мечитидин чиқип, бовайлар билән 
параңлишип болғандин кейин өйигә келип, техи йеңила 
җозиға олтириши биләнла, иштиниң һавшуғинини аңлиди. 
Деризидин қараведи, сәл қар басқан дохмуштин Җамалдин 
Бушриевниң һойлиға кирип келиватқинини көрди.

– Мантаңни қоюп турғун. Җамалдин ака кирип келивати-
ду! – дәп үнини қаттиғарақ чиқарди у аялиға қарап. – Сәл 
күтүп тур, совуп кетиду!

Мантилирини қасқандин чиқирип, анчә чоң болмиған 
легәнгә селиватқан Рисаләт, наразилиқ билдүргән һалда 
ләвлирини чишләп турувалди. У Җамалдин Бушриевқа яман 
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көз қарашта дәп ейтишқиму болматти, аддийла, бирлириниң 
ериниң иштәйини бузуши униңға яқматти.

Рисаләтниң дадиси – пат-патла сәвәплик, толарақ һеч 
сәвәпсизла, дайим ериниң көңлидин чиқишқа тиришип 
жүргән аяли – бечарә Мәрийәмгә вақираверидиған котулдақ 
Мәтрозиға қариғанда, Азатмүҗәзи өзгичә еди. Рисаләтниң 
өзима аниси дадисидин қорқандәк, Азаттин ундақла 
қорқматти. Рисаләт ери билән мүмкин қәдәр узағарақ 
биллә болушни, униң үстигә аилә кәчки ғизаға олтарғанда 
Җамалдин Бушриевниңла әмәс, кимниңла болсун, иштәйни 
бузуши униңға анчила яқматти.

Рисаләт қизғанчуқ әмәс бирақ ериниң өзигә әмәс, башқа 
биригә көңүл бөлүштә кәткән вақтини қизғинатти…

Җамалдин Бушриев өзидин кейин ишикни һим йепип 
өйгә кирди, әтрапиға қарап қоюп, кийимини йәшмәстинла, 
пахтилиқ әстәри бар чапиниға техиму йөгүнивелип, кали-
чинила йешип, жумшақ өтүги билән бөлминиң ичкирисигә 
өтти.

– Әссаламму-әләйкум! Әһвалиңлар яхшиму? Саламәтли-
гиңлар яхшиму?

– Ва-әләйкум әссалам! Жуқури өтүң, Җамалдин ака, – деди 
Азат, Бушриевни төр тәрәпкә тәклип қилип.

ҖамалдинБушриев өзини анчә күткүзмәстинла, җозини 
айлинип өтүп, кона, лекин серәмҗанлиқ билән ширилған 
чүшәкниң үстигә берип олтарди. Андин уйғурчә, чөрисигә 
айландуруп тиккән қундуз дописини йешип қоюп, Ғулҗа до-
писи биләнла олтарди.

Техи йеңила қисқичә бир сүрини оқуп, үз-көзини сийпи-
ши биләнла ашханидин Рисаләт кирип кәлди. У оң қолини 
мәйдисигә қоюп, меһман билән сәл иңишип саламлашти.

– Оғлуңлар қандақ? Палван чоң болуватамду? – дәп қойди 
Җамалдин.

– Рәхмәт, чоң боп қалди, – деди Рисаләт вә бир пәс орнида 
турдидә, андин ашханиға кирип кәтти.
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Шу арида Җамалдин Бушриев үз-көзлирини җиддий-

ләштүрүп, Азатқа уттур қаридидә:
– Чөчәктә немә болуватқинини аңлидиңму? – деди.
– Яқ, немә болуветипту?
– Генералниң адәмлири рәсвагәрчилик қиливетипту. 

Бизниңкиләрни  булап-талаветипту.
– Әнди шу йетишмәйватиптудә! Әнди шулар қошулуптудә?
– Һәммана! Амма биз бир чарә көрүшимиз керәк!
– Биз немә қилалаймиз?
– Нурғун нәрсиләрниғу қилалмасмиз, амма бәзи ишларға  

қабилмиз! Амма мән бу тоғрилиқ ойлаватмаймән.
Азат бир немиләрни демәкчи болуведи, лекин Рисаләт 

легәндики мантисини көтирип кирип кәлди. 
– Җамалдин ака, мантидин еғиз тегиңлар, бийил кавилар 

бәкму дәмлик! – деди у. 
– Сиз, сиңил, худди мениң оюмдикини ейтиватисиз! – дәп 

күлүмсириди Җамалдин. – Мәнму шу манта тоғрилиқ ойла-
вататтим. Униң үстигә – техи кава мантиси!

– Униң үстигә Рисаләтниңму кава мантиси наһайити ох-
шайду, – демәкчи болуведи лекин пәқәт ахмақ әр әлниң көзичә 
аялини махтайду дегән тәмсилни ядиға алған Азат дәрһалла 
җим болди.

Шундақ болсиму, Рисаләт хошал болуп, бирәр минуттин 
кейин раса қамлашқан әткәнчайни әкириш үчүн ашханиға 
чиқти.

Азат Җамалдинниң тәхсисигә бир нәччә манта селип 
қойди. Бу һөрмәтниң бәлгүси шуниң үчүнму Җамалдин 
буниңға нарази болмиди. ПәқәтАзатқа:

– Рәхмәт, рәхмәт, ука, – дәп қойди.
Бир нәччә данә мантини иштәй билән йевелип, Җамалдин 

Бушриев параңни давам қилмиди. У Рисаләтниң әткән чейи-
ни күткәч, униңға қарап: 

– Мундақ дәмлик мантини һәтта мениң аялимму етәлмәйду. 
Амма пәқәт мениң апам.., – дәп қойди.
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У бирдин җим болдидә, андин: – Әву, өйдә – Йеңишәдә, – 

деди.
Мошу сөзләрдин кейин улар Йеңишәрни хатирисигә алди.
Җим-җитликни Азат бузди. У Бушриевниң тәхсисигә йәнә 

манта селип қоюп:
– Манта яққан болса, униң егиси рази болуши үчүн йәнә 

йәш керәк! 
Бушриев йәнила қарши болмиди. Рисаләт болса сәл 

хиҗаләт болған һалда оғли Абдурасул ухлаватқан кичиккинә 
бөлмигә кирип кәтти.

Пәқәт шуниңдин кейинла, Җамалдин әткән чейини ичип 
төвәндикиләрни деди:

– Мән Сүйдүңгә беришни ойлаватимән. Чөчәккә әмәс, 
Сүйдүңниң нәқ өзигә. Бизгә яр-йөләк издәш керәк. Атаман 
Дутовниң тәсири хелә күчлүк, у хелила аммибап.

– Амма, уму Чөчәктики отряд командири охшашла бизгә 
ярдәмләшмәслиги мүмкин.

Бушриев кекири, җозидин өзини сәл нери тарттидә баш 
кийимини елип, қолида бирпәс пеқиритип турди.

Азат униң немә ейтмақчи болғинини күтти. 
Җамалдин Бушриев баш кийимини нери иштирип, 

ойланған һалди:
– Ундақ болушиму мүмкин, – деди. – Лекин, мениңчә 

болғанда, Дутов немә қилиши керәклигини хелә яхши көз 
алдиға кәлтүрәләйду. Әву иккисигә қариғанда у өзиниң 
тутқан йолидин қайтмайду.

Йәнила җим болуп, Җамалдин қалған чейидин йәнила бир 
нәччә жутум ичти.

Апқурни нери иштирип, у дәсмални алдидә, кавиниң шир-
нисидин һөллишип кәткән қоллирини еттидә, йәнә қошуп 
қойди:

– Шундиму, ким билиду, уни..
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13-бап

Куршерматниң Пәрғанә басмичилириниң рәһбәрлигигә 
келиши билән Совет һакимийитиниң қаршилиғи күчәйди. 
Буниңға икки вәзийәт түрткә болди.

Биринчидин, Мадамин-бекқа қариғанда Куршетмат 
Түркистан җумһурийитиниң сәяситигә кичиккинә болсиму 
нарази болған һәммә күчләрни өзи тәрәпкә җәлип қилишқа 
тиришти. Униң үстигә бу сәясәт әң қаттиқ сәясәт болған. 
Әһвал, һәтта, шундақ болдики, басмичиларни қоллап-
қувәтлигән бәзи аһалилиқ пунктлар Қизил Армия тәрипидин 
толуғи билән йоқ қилинған.

Иккинчидин, Михаил Фрунзе вә Валерьян Куйбышев 
рәһбәрлигидики Қизил Армия Пәрғанә басмичилириға қарши 
һәрбий һәрикәтләрни давамлаштурди. Бухариға қарши ак-
тив күрәшни башлиди. Өзиниң мустәқиллигини сақлап 
турған Бухара әмирлиги палакәт униңға тегишмәй йенидин 
өтүп кетишигә ишинип, бетәрәп болувалдидә, Куршерматқа 
ярдәмләшмиди.

Ваһаләнки, большевиклар бу мәвқиәни өзлиричә қобул 
қилип, пәйттин пайдиланған һалда Бухариға қарши җәңни 
башлиди.

Шундақ қилип, Қизил Армия күчиниң бир қисми шу 
йөнүлишкә қаритилди.

Куршерматниң әң йеқин сәпдашлири қатаридики Шөһ-
рәтҗан өзиниң отряди сепини Намәнгән, Қоқан вә Скобе-
лев әтрапидики қишлақларниң аддий деханлири билән хе-
лила толуқтурди. Улар һәрбий тәҗрибигә егә болмисиму, 
өзиниң йерини, аилисини һимайә қилишта көзгә көрүнәрлик 
җәңгиварлиқ көрсәтти.

Нәқ мана шулардин Куршермат 1920-жили Әнҗанға, 
Җалалабадқа вә Ошқа қарши урушқа тәйярлиниш үчүн “Ис-
лам Армиясини” тәшкил қилди.
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Куршерматни наһайити тоғра вә жирақни көзлигән йол ту-

тиватиду. Шөһрәтҗан Қизил Армия күчигә қаршилиқни те-
химу күчәйтишкә тиришти.

Алтыарық қишлиғида у өзиниң бирләшкән отрядиниң 
дала командирлириниң кеңәшмисини өткүзди.

Қиш күнлири қар болмисиму, һава райи соғ. Қурбашилар 
өз вақтида – кәчки намаздин кейин дәрһалла жиғилишти. 
Намазға бармиған Константин Осипов қишлақтики өйләрниң 
биридә еди, дала командирлири кәйни-кәйнидин киришкә 
башлиди.

Шөһрәтҗанниң өзи әң ахирида кирди. Рәһбәргә йол бо-
шитиш үчүн һәммиси орунлиридин турушти. Шөһрәтҗан 
едәнгә селинған пахтилиқ әтләс йотқанларни дәсәп-дәсәпла 
әң пәхрий орунға өтти, униң юмшақ өтүгиниң ғичилдашлири 
аңлинип туратти. 

Пәқәт шуниңдин кейинла һәммиси төрт тамға айландуруп 
селинған чүшәкләргә олтириши биләнла Шөһрәтҗанниң ини-
си Әлишер жутдашлириниң һәм өзилириниңму тәғдирини һәл 
қилидиғанларниң онлиған калачлирини ташқириға қалдуруп, 
ишикни япти.

Тәбиийки, биринчи Шөһрәтҗан гәп қилди. У қисқичила 
бүгүнки күндә йүз бериватқан мурәккәп вәзийәтни ейтип 
өтти вә һарған үзини сийпап қоюп, мундақ деди:

– Бизниң лидеримиз Куршермат, Аллаһ униң һаятини 
узун қилғай, бизниң отрядимизға чоң үмүт артмақта. Биз 
Қизил Армия қисимлириниң Мәрғуланға өтүп кәтмәслигини 
тәминлишимиз керәк. Силәрниң қандақ ой-пикирлириңлар 
болиду?

Шөһрәтҗан җим болған чағда, һәммиси бир-биригә 
қарашти, амма һеч ким сөз қилишқа петиналмиди. Бәлким, 
уларниң тәклиплири әмәлгә ашмайдиғанму болуши мүмкин.
Яки башқа ейтари сөзлири болмишиму мүмкин.
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Шөһрәтҗан алдиға қариған һалда чидамлиқ билән күтти.
Икки оғлиниң қазасидин кейин у хелила җүдәп қалған. 

Униң үзи күлрәң болуп, сақили хелила ақарған еди.
Шундақ болсиму, Шөһрәтҗан өзини тутатти. Әгәр ким-

ду бирлири униң дәһшәтлик қайғу-һәсрәткә муптила 
болғанлиғини билмигән болса, униңдин мундақ өзгүрүшләрни 
байқимиғанму болар еди.

Шөһрәтҗан шунчелик қәтъий, һәтта һөкүмран болғанки, 
амма, шуниң өзидә, бешини йоқатмай, һәммини һесапқа 
алған һалда, бәзидә еһтият билән һәрикәт қилатти.

У әтрапидикиләрниң бирәсиниң бирәр пикирини хелила 
чидап күтти. Ахирида егиз, намәнгән дописини түзәп қоюп, 
Намәнгән әтрапидики қишлақлардин қаршилиқ көрсәт-
күчиләр сепигә киргән хәлиқ ләшкәрлирини башқурған 
Һалмуһаммәт сөз башлиди.

– Бизгә Бухара армияси билән қошулуш үчүн һуҗум 
қилишимиз керәк дәп һесаплаймән. Шу чағда, бирлишиве-
лип, алға басалаймиз.

Мошу сөзләрни ейтқандин кейин, Һалмуһаммәт, немишки-
ду, өзиниң йоған қатлам сақилини муштуминиң ичигә елип, 
сиқимлап қойди. У гепини тамамлиғандин кейин, дәрһал 
муштумни ечивәтти. У һәтта пүклинип кәткән сақилини си-
лапму қоймиди, пәқәт өзиниң сөзигә рази болғандәк, бөлмә 
темиға йөләнди.

Шөһрәтҗан Һалмуһаммәтниң сөзигә изаһму бәрмиди. У 
һәмминиң сөзлирини йәкүнлимәк, андин кейин әң әһмийәтлик 
тәклипләрни алаһидә ейтмақ.

Қоқәнт қишлақлириға вакалатән қурбаши Һалмуһаммәтниң 
тәкливи билән келишмиди. У көзлирини алайтип, сол қолини 
әсәбийлишип силкиди. Униң сол қоли буниңдин бир нәччә 
жил илгири болған җараһәттә сунған еди. У әсәбийлишип 
вақириди:
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– Бизгә һуҗумниң немә һаҗити бар? Биз һазир өзимиз 

егиләп турған позицияни сақлап турушимиз үчүн Аллаға 
етиқат қилишимиз керәк. Чүнки әшу худасизларниң армияси 
күчлүк, мана шуниң үчүнму улар Бухариға қарап ишәшлик 
һәрикәт қилмақта. Бухара өзини өзи мудапийә қиливатқан 
болса, биз қандақ қошулишимиз мүмкин?! 

Һалмуһаммәт сөзләватқан адәмгә һеч диққәт бөлмәйват-
қандәк көрүнди, лекин немишкиду йәнила өзиниң сақилини 
тутувалди.

Қоли сунған дала командириниң соаллириға униң йенида 
олтарған яш жигит җавап бәрди. У хошнисиға қарап қоюп, 
яш болсиму:

– Бизниң һуҗум қилишимиз үчүн имканийитимизниң йоқ 
екәнлигини есиңларға салимән. Бизниң қериндашлиримизни 
қиривәткичиму күтүп олтиралмаймиздә, – деди. 

У бир қәдәр җим болуп, андин сөзини давам қилди:
– Рәһбиримиз Қуршерматқа әң җәңгавар қисимлиримизни 

Бухара йөнүлишигә әвәтип, шуниң билән биллә Аллаһқа 
бәргән вәдимизни сәпәрвәрликкә кәлтүрүш керәк, – дәп 
тәклип беримән.

Шу вақитқичә җим олтарған Константин Осипов Шөһ-
рәтҗанға қарап қоюведи, әву аранла бешини еғитип қойди.

– Мениңчә болғанда, – деди Осипов, – яш жигитниң 
тәкливини қоллаштәк көрүниду. Ваһаләнки, бу йәнә йетәрлик 
әмәс. Константин Монстров деханлар армиясигә толарақ тай-
иниш керәк дәп ойлаймән. Униң үстигә биз униң билән би-
тим түзгәнмиз.

У җим болди. Қатнишиватқанлардин бәзилири Констан-
тин Монстровниң адәмлиригә анчила ишәнмәй, наразилиқ 
сүпитидә башлирини чайқиғичә, рус көчмәнлиридин тәркип 
тапқан асас ахирқи бир нәччә һәптә ичидә ойлап жүргән пи-
крини оттуриға қойди:
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– Мән йәнә монуни тәклип қилмақчимән – адәмләрни 

Йәттисуға әвәтиш керәк.  У йәрдә қизил гвардиячиләрниң 
җәңчилиридин зәрдап чәккәнләр наһайити нурғун! Рус-
казаклири, қазақларму бар, ойлаймәнки – нурғун уйғур-
таранчилириму бар. Әгәр уларни биз тәрәпкә җәлип 
қилалайдиған болсақ, у чағда позициямизни хелила 
мустәһкәмләвалимиз.

Кеңәшмә йәнә бир саат давам қилинди. Нәтиҗидә йәкүн 
чиқарған Шөһрәтҗан Қуршетматқа қарап бир нәччә тәклипни 
бәрмәкчи болди. Ишәшлик бир адәмни Йәттисуға әвәтиш 
тәкливиму болди. 

Кеңәшминиң ахирида, қурбашилар түн йеримиғичә өзли-
риниң отрядлиридә болуши үчүн атлириға қарап меңишқан 
мәзгилдә Шөһрәтҗан Осиповниң йениға кәлди.

– Пикирғу яхши, лекин у әмәлгә ашамду дәп ойлимаймән, 
– деди.

Константин Осипов униң билән талашмиди. У өзиниң 
етиниң тартмисини тәкшүрди. Шуниңдин кейинла Шөһ-
рәтҗанниң ейтқинини аңлимиғанға селип:

– Йәттисуға кимни әвәтмәкчисән? – дәп сориди. 
– Әлишерни. У ишәшлик вә шу тәрәпләрдә бир нәччә 

қетим болған.
– Бопту, тоғра. Пәқәт Қуршермат келишсила. 
– Келишиду, – деди Шөһрәтҗан ойланған һалди. У сәл ой-

линип, андин:
– Инимға болса мән худди өзәмгә ишәнгәндәк ишинимән… 

– дәп қошуп қойди. 
Константин Осипов һеч гәп қилмастинла, чаққанлиқ билән 

етиға минди…
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14 – бап

Җамалдин Бушриев Сүйдүңгә ялғузла маңмиди.У өзи би-
лән көзгә көрүнәрлик делегация елишни тоғра көрди. Униңға 
қериларму, яшларму вә уйғур-таранчи җамаәтчилигиниң һәр 
хил қатламлириму Йәттисуға қайтиш хаһишиниң наһайити 
жуқури екәнлигигә Дутовқа ишәндүрәләйдиғандәк сезилди. 
Әмәлиятта ундақ бир пикирлик болмиған, амма делегацияниң 
мустәһкәмлиги униң көрүнишини намайиш қилиши керәк 
болди.

Тәбиийки, қериларму, яшларму қоллириға қурал 
елип, большевиклар назаритидики йезиларни өзлиригә 
қариталмисиму, Җамалдин Бушриев шәхсән өзи, өзиниң 
йеқин әтрапидикилири билән Александр Дутов билән биллә 
күрәшкә чиқиш ойида болди.

1921-жили январьниң соғ әтигәнлиги Җамалдин 
Бушриевниң рәһбәрлигидә он сәккиз адәмдин ибарәт уйғур 
делегацияси Ғулҗидин Сүйдүңгә қарап йолға чиқти. Бо-
вайлар билән яшлар һарвуларға олтириштидә, оттура яш-
лардики әр кишиләр атлиқ болди. Бир нәччә сааттин кейин 
бәлгүләнгән йәргә йетип беришни көздә тутуп, һәр бири өз 
ишлири билән бәнт болди.

Бовайларниң бәзилири иссиқ чапанлириға йөгүнивелип 
үгдәшкә башлиди, башқилири болса өзлирини қәһәрлик ақ 
казаклар атамани қандақ күтивалидиғанлиғи һәққидә ойлаш-
ти.

Өз хәлқиниң вәтәнпәрвәри һесапланған Җамалдин Буш-
риев әйнә шу мувапиқ усулларни җиддий ойлаштурди. 
Шуниң үчүнму у Йәттисуда Кеңәш һөкүмитигә қарши күрәш 
қилишта реал күч дәп һесаплап, Дутовниң өзигә бармақчи.

Иккинчи тәрәптин, Җамалдин Бушриев Дутовму вәтән-
пәрвәр болғанлиғини, амма өз хәлқиниң вәтәнпәрвәри 
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екәнлигини чүшинәтти. Бу, демәк, униң вәзийәтни өзиниң 
пайдисиға һәл қилиш үчүн һәммигә тәйяр дегәнликтур.

Җамалдин Бушриев 1918-жили Верный қорғиниға һуҗум 
қилинғанда, уни нәқ уйғурларни оққа тутуп бериш мәхситидә 
ақ казакларниң әмәлгә ашурғанлиғини, ахири уйғурларниң 
адәм чидиғусиз зәрдап чәккәнлигини унтимиған…

Җамалдин Бушриев етиниң тизгинини қоюветип, өз 
әркигила йолға қарапму қоймиди. У қапақлирини чүширип, 
көзлирини йерим жумивалдидә, қамлашқан айғирниң бойниға 
иңишивалди. Айғир болса анчила хаһиши болмиғандәк, бу-
рунлиридин ақ һо чиқирип, алдирмастин, анчә чоң әмәс 
карванниң алдида жүгрәп кетип баратти.

Күтмигән йәрдин Җамалдин Бушриев чөчүп кетип, дәрһал 
тизгинни тутувалдидә, атни кәйнигә яндурди.

Күтүлмигән вақиәдин башқилириму атлирини тохтитип 
үлгәрди, шуниңға бола һәммисила тохтап қелишти.

Һарвуда үгдишип келиватқан бовайларниң бири Мунаж-
дин һодуқуп қелип, олтиривалдидә, чәт-чөрисигә қарап қоюп, 
қорққан һалда:

– Немә вақиә болди? Немишкә тохтап қалдуқ? – деди.
ҖамалдинБушриев күлүмсирәп:
– Һечқиси йоқ, һазирчә һәммә өз йолида! – деди. – Биз худ-

ди бир җәсәтни әкетип барғандәк, җим қетип баримиз! Гәпму 
йоқ, нахшиму йоқ…

– Җамалдин, балам, – дәп котулдап қойди Мунаждин, – 
биз өз нахшимизни ейтип болған…

У еғир нәпәс елип, кәйнигә йөләндидә, йәнила қапақлирини 
жумди.

Ваһаләнки, қери Мунаждин әнди ухлалмиди. У әнди 
өзиниң яшлиқ жиллирини хатирилиди. У чағларда һәр бир 
уйғур аилисидә бирдин дутар бар еди. Өзини һөрмәтләйдиған 
һәр бир жигит, җүмлидин униң өзима әгәр дутар челишни 
үгәнмисә… немә қиларини билмәй қалатти.
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Җамалдин шу арида Мунаждинниң сөзини аңлимиғандәк 

қилип, мундақ деди:
– Мениң дадам – полковник Бушрибек мундақ дегән 

еди: “Өткән әсирниң ахирлирида уйғурлар Или өлкисидин 
Йәттисуға көчкән чағда, биринчи новәттә өзлири билән биллә 
дутарини аптикән. Әнди биз немә, атилиримизниң балилири 
әмәсма, шу чағда?!

Җамалдин иккинчи бир һарвуда олтарған бовайға қарап 
қойди: “Мәмәтқурван ака, әгәр сән нахша ейтмайдиған 
болсаң, у чағда мән немә қиларимни билмәйватимән”, – дәп 
қошуп қойди.

Мәмәтқурван исимлиқ киши орнидин қозғалған һарвуниң 
ләңгизини тутивалдидә, Җамалдинниң сөзлиридин кейин на-
хша ейтишқа башлиди:

Зиндан теми егиз там,
Униң ичи гөрстан.
Әрәнликкә бәл бағлап, 
Шеһит болған Майимхан.

Майимхан өзи убдан,
Дадиси андин яман.
Униң җенини алди,
Қан ичәр қара заман.

Ханғоҗамниң боз ети,
Йәм бәрмисә жүрмәйду.
Майимхандәк батурни,
Дарин убдан көрәмду.

Ата болғиниң қени,
Ана болғиниң қени?
Яндуруп-яндуруп чапқанда,
Тиләп алғиниң қени?
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Алдимизда төрт манҗур,
Қиличини ойнатти.
Һекимбәг булап бәрсә,
Өлтүрмәтти, палатти.

Турпанниң йери қумлуқ,
Өтүп болғини болмас.
Атмиш ямбурни елип,
Бека қилғили болмас.

Атмиш ямбурни елип,
Дарин амбал тоямду?
Майимханни өлтүрүп,
Хуни уни қоямду?

Кона шәдә ақ терәк,
Йеңи шәдә көк терәк.
Әл-җамаәт ишиға,
Майимхандәк әр керәк.

Гүлбағ сүпәт Қәшқәрдәк,
Йеңи соққан шә барму?
Майимхан шеһит болди,
Аңа охшаш әр барму?

Көп өтмәстинла нахшиниң сөзлирини бир нәччә аваз 
тәкрарлиди. Уларниң әшу нахшиларни көйүнүп-ечинип 
ейтиватқини сезилип туратти…

* * *
Сүйдүңгә кәлгәндин кейин Ғулҗа вәкиллири икки өйгә 

орунлашти. У өйләр атақлиқ Модәнгүлниң ашпузулиниң йе-
нида болуп, егилири аз-тола һәқ үчүн сирттин кәлгәнләргә 
кираға берип туратти. 
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Ашпузулниң атиғи шунчеликкин, йолувчилар кечә-

күндүзләп вақтини ашпузулда өткүзмисиму, әң болмиғанда 
шуниңға йеқин җайға орунлишишқа тиришатти.

Шуни ейтиш керәкки, анчә чоң болмиған Сүйдүңдә 
Модәнгүлниң ашпузули, әмәлиятта, бирдин-бир диққәткә 
сазавәр җай болған. Бирдин-бир болғандиму – наһайити 
диққәткә сазавәр болған!

Униңда шундақла уйғур таамлириниң әң яхши башқи-
му түрлири – адәттики ләңмәнләрдин тартип тонур кавап-
лириғичә тәйярлинатти. Ундақ таамларни Ғулҗидиму, 
Чөчәктиму, Текәстиму, йәни әмәлиятта Или өлкисиниң һәр 
қандақ аһалилиқ җайида көрүшкә болатти.

Ваһаләнки, Сүйдүңдила тамамән башқичәрәк еди. Әйнә шу 
башқичә әһвал шуниңдин ибарәт Сүйдүңдә пәқәт Модәнгүлниң 
ашпузулидила тәғдирниң тәққазиси вә вәзийәтниң беришиға 
бағлиқ шу дәвирниң әң улуқ сазәндилири жиғилидиған еди. 
Улар ансамбль охшаш топқа бирлишип, пәқәт хәлиқ нахши-
лиринила әмәс, шундақла уйғур музыка сәнъитиниң классик 
әсәрлириниму, “Уйғур он икки муқаминиң” бир нәччә вари-
антини қошуп иҗра қилатти.

Тәкитләш керәкки, бу бенаниң егиси Модәнгүлниң 
өзиму ансамбльға қошулуп иҗра қилатти. У дутарда на-
зук бармақлири билән адәм һәйран қилғидәк авазларни 
чиқиратти…

Җамалдин Бушриевниң башчилиғидики һерип-ечип кәл-
гән Ғулҗа вәкиллири орунлишиши биләнла Модәнгүлниң 
ашпузулиға қарап маңди. Улар анчила ач әмәс еди, чүнки 
улар йолға дәп бир мунчә йемәклирини еливалған. Улар үчүн 
атақлиқ сазәндиләрни көрүш муһимдур. Әң әвзили – уларниң 
иҗра қилишида һәр бир уйғур үчүн йеқин, муһим болған 
уйғур аһаңлирини аңлаш әвзәл.

Меһманларни мәхсус бәлгүләнгән адәм қарши елип, аса-
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сий зал арқилиқ кәң тахта тәрәпкә апарди. Униңда жигирмә 
адәмгә һесапланған чоң җоза қоюлған.

Меһманларни олтиришқа тәклип қилип, әву жигит өз 
вәзиписини орунлиғандәк қилип нери кәтти. У өзиниң 
барлиқ меңиш-туруши, әдәп-әхлақ билән кийиниши вә башқа 
тәрәплири билән меһманларға чоң тәсират қалдуруши тегиш 
екәнлиги чүшинишлик болди. Үстидики миллий кийимлири, 
путидики аяқ кийимлириму әлвәттә, бешидики Или дописи-
му алаһидә пәриқлинип туратти.

Умумән, шуни ейтиш керәкки, уйғурларниң миллий 
кийимлири, принцип җәһәттин, һәммила җайда охшап ке-
тиду. Амма пәқәт һәр җайда һәр хил болған допилирила 
пәриқлинип туриду. Шу допилириға қарапла қәшқәрликләрни 
турпанлиқлардин, қаришәр яки хотәнликләрдин пәриқ 
қиливелишқа болатти. Әлвәттә, Сүйдүңдә яки Ғулҗида 
дописиға қарапла хаталашмастин, у допиларниң егиси Или 
өлкисиниң адәмлири екәнлигини ейтишқа болиду.

Ғулҗа вәкиллиридин болған он сәккиз адәм җоза әтрапиға 
олтиришип болғандин кейин, дәрһалла уларниң йениға 
буйрутма елиш үчүн иккинчи бир жигит йетип кәлди. У 
меһманлар ашпузулниң босуғисини дәсләп атлиши биләнла 
уларни диққәт мәркизидә тутти. Чүнки зал бойичә чоңи – 
егиз, буғдай өңлүк кәлгән Идайәт дәрһалла униңға бәлгү 
бәрди. У бәлгү мана мошу меһманларға хизмәт қилишқа 
бәкитилгәнлигиниң имаси еди. Шундақла у бәлгү меһманлар 
залдин чиқип кәтмигичә уларға йәнә шу жигит шәхсән 
җавапкәр дегәнликтур.

Таам таллаш наһайити мураккәп болди. Чүнки булар ан-
чила ечиқапму кәтмигән болсиму, амма һәммисидин дәм 
тартип көрүшни халиған. Һәммини бир тәрәпкә қойғанда, 
ашпузулниң ашпәзи атақлиқ Һошурбақи өзиниң маһарити 
билән Сүйдүңдинму жирақларға нами чиққан адәм.
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Ашпузулда төрт зал болған. Һәммисидила саз яңрап ту-

ратти. Сазәндиләр үчүн мәхсус бәлгүләнгән җайға ашпузул 
меһманлириниң берип-келишлири анчила әқилгә мувапиқ 
әмәс. Әлвәттә, буниғу һеч ким мәнъий қилматти, амма 
бәлгүләнгән әнъәнә бойичә шуниңға риайә қилиши тегиш 
болған.

Йәнә бир әнъәнә шуки, сазәндиләр билән иҗра қилғу-
чиларниң арисида сағлам, иҗадий риқабәтчилик моҗут 
болған, мана шуниң үчүнму йеңидин кәлгән сазәндиләр би-
ринчи залда өз вәзипилирини иҗра қилатти. Чиниқип, өзини 
көрситәлигәнләр болса – иккинчи залға йөткиләтти. Үчинчи 
зал болса уйғур музыкисиниң һәқиқий маһирлириниң 
қаримиғиға берилгән. Вә, ахирида, әң чоң залда нурғунлиған 
маһирлар һәм өзлириниң әсәрлири, һәм классик әсәрләрни 
иҗра қилиши билән яридарларни роһландуруп турди...

Ғулҗа делегацияси ашпузулға дегән вақтида, йәни чүшлүк 
намаз тамам болған мәзгилгә үлгирип кәлгән. Херидарлар 
сазәндиләрни иккинчи залдин тиңшимақта еди. Уларниң иҗра 
қилишлири әҗайип болди. Херидарлар өзлириниң һәйран 
қелишлирини йошуралмай, өзлириниң һаяҗанлинишлирини 
билдүрүшти.Әнди ахшими – әң маһирлар өз маһаритини 
көрсәткәндә қандақ боларини көз алдиға кәлтүрәлмәй қалди...

Шу арида, уйғур музикисиниң әң атақлиқ маһирлириниң 
бири залда болуп, башқилири билән охшашла ғизалинивататти. 
Ундақ болғини у мана икки йерим жилдин бери Мураев қизил 
гвардиячилиридин йошурунуп, ана жути Байсейитни ташлап 
кәткән вә мошу Сүйдүңгә орунлишип қалған.

Тәмбүрни әҗайип маһирлиқ билән челиштин башқа һеч 
һүнири болмиған Рози Модәнгүл ашпузулиниң биринчи за-
лида икки қетим өз маһаритини көрсәткән, шуниң үчүн уни 
шу йәрдила Рози тәмбүр дәп атишивалған. Шуниң үчүн уни 
иккинчи залға кирмәйла үчинчи зални тәклип қилған…

Техи йеңила киришкән меһманларға қарап қоюпла, Рози 
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тәмбүр Җамалдин Бушриевни тонуп қалди. Чапсанарақ 
тамақлинивелип, у Ғулҗа делегацияси олтарған җозиниң 
йениға кәлди.

– Ассаламму әләйкум, – деди үнлүк авазда Рози тәмбүр 
уларни хошна залдин аңлиниватқан саз авазидин өзигә җәлип 
қилиш мәхситидә. 

Андин меһманларниң һәммиси дегидәк униң салимиға ан-
чила әһмийәт бәрмигәндәк, бепәрвалиқ билән униңға қаратти. 
Уни пәқәт Җамалдинниң өзила тониди. 

– Жуқури өтүң, һөрмәтлик Рози. Сизниң маһаритиңиз 
тоғрилиқ яхши хәвәр Ғулҗиғиму йетип кәлди!

– Миннәтдармән. Мән һазирла ғизаландим вә силәргә 
һөрмәт билдүрүш мәхситидә йениңларға кәлгиним бу. Мән 
мошу йәрдә туриватимән, силәр һәр қандақ вақитта мени 
тапалайсиләр, – деди Рози тәмбүр вә оң қолини йеникла 
көксигә қойған һалда кәтмәкчи болди.

– Тепип, сизниң иҗра қилишиңизни һөзүр қилишимиз 
керәк, – деди достанилиқ билән Җамалдин Бушриев сәл ор-
нидин туруп. Бу чағда уларниң буйрутмисиниң азла қисми 
селинған йоған пәтмусни көтирип, һелиқи буйрутма алған 
жигит йеқин кәлгән еди…

15-бап

Әлишер Верныйға қарап йолға чиқти. У акисиниң тонуши 
билән учришип, Йәттису турғунлириниң қаршилиқ көрситиш 
һәрикитини қоллап-қувәтләш имканийити тоғрилиқ очуқ 
параңлишиш бойичә ениқ көрсәтмә алған.

Әлишерниң тонуши Риза Пәрғанә вадисини наһайити 
яхши билиду, чүнки у тәрәпкә сода-сетиқ мәсилилири билән 
бир нәччә қетим болған.

Әлишерму Йәттисуда бир нәччә қетим болған, мошуниң 
өзи Шөһрәтҗанниң нәқ шуни таллавелишиниң бирдин-бир 
әң муһим сәвәплиридин еди.
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Шөһрәтҗанниң өзи болса Әлишерниң сәпириниң оңушлуқ 

болушиға анчила ишинип кәтмиди. Униң сәвәви, биринчидин, 
йәттисулуқларниң нурғун қисми Совет һакимийитини етирап 
қилишқа башлиған. Униңға қошумчә, бу әһвалниң сәвәви – 
уйғур тәшвиқатчилириниң жүргүзиватқан тәшәббуси утуқлуқ 
мәваппәқийәтлик еди. Һәм у усулни Пәрғанә вадисиниң 
өзидиму қоллиниш көздә тутқан. Раст, бу усулни у тәрәптә 
қураллиқ қариму-қаршилиқ тохтиғандин кейин қолланмақчи.

Шөһрәтҗан һәммини чүшинәтти, лекин у мүмкинчи-
ликләрниң һәммисинила пайдилиналмиди. Уларсиз, 
һәтта ениқ көрүнип турғанларсиз, Қизил Армия һәрбий 
машинисиниң йолға қоюлған һәрикитигә қарши қанчилик 
болсиму тосалғу болуш мүмкин әмәс.

Әлишер билән хәйирлишип, у мәйүсләнгән һалда мундақ 
деди:

– Растини ейтай, мән роһий чүшкин кәйпияттимән. 
Амма, бериш керәк. Сөһбәтлишиштин илгири ақ-кәйниңгә 
қара, байқа. Сән өзәңни қандақ тутушиң керәклигини өзәң 
чүшинивалисән.

Әлишер уни теп-теч туруп тиңшиди. У һеч қачан акисиниң 
сөзигә қарши турмиған, униң сөзини бөлмигән. Уларни дади-
си Абдуқахар әйнә шундақ тәрбийилигән. Мана бу қетимму 
Әлишер Шөһрәтҗанниң нәсиһәтлирини тиңшиғач, дадисини 
көз алдиға кәлтүрди.

У дадисини көз алдиға кәлтүриватқини биринчи қетим 
әмәс. Дадиси Абдуқахар жүрәк ағриғиға муптила болуп, 
пат-патла бағ ичидә аста меңип, нәпәс елишини бираз 
оңшавелип, йениға нәврилирини чақиратти, андин уларға худ-
ди чөчәкләрдикидәк әҗайип шәһәр Яркәнт тоғрилиқ һекайә 
қилип бәрди. Мошуларниң һәммиси Әлишерниң һелиму көз 
алдида.

Мана һазирму Әлишер дадисиниң техи яш, сағлам, күчлүк 
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чағлирини, шу чағлардиму әнди нәврилиригә әмәс, өзиниң 
оғуллириға Яркәнт тоғрилиқ гәп қилип беридиғанлиғини ха-
тирилиди. Амма дадисиниң бу һекайилири хатирә сүпитидә 
әмәс, нәсиһәт сүпитидә болидиған.

Әлишер һәтта сәккиз яш чағлирида дадисиниң ейтип 
бәргәнлирини хатирисидә сақлап қалған.

–Оғуллирим, мону сөзлиримни хатирәңлардин 
чиқармаңлар. Силәрниң буни пәқәт унтимишиңларни 
халаймән. Силәрғу мошу йәрдә туғулдуңлар. Мән болсам – 
Яркәнттә туғулғанмән. У бу йәрдин наһайити жирақ, амма – 
наһайити йеқин. Чүнки у – мениң жүригимдә. Бәлким, мән 
әнди өзәмниң шәһиримгә йенип баралмайдиғандимән.

Қачанду бир чағларда сөзсиз мән силәрниң бирәсиңлар шу 
шәһәргә беришиңларни наһайити халаймән. У шәһәргә, берип, 
Саидхан, Абдурешитхан, Аманнисаханниң қәбирлириниң 
тописиға қол тәккүзишиңларни халиған болар едим…

Дадисиниң шу сөзлиридин кейин униң көзлири аққан 
яшлиридин нәмлишип кәткәнлиги вә шу яшлардин 
һеч тартинмастинла, алтә оғлиға ейтмақчи болғинини 
давамлаштурғанлиғини хатирисигә алди:

– Әгәрдә тәғдирниң тәққазисиға бола силәрдин һеч бириңлар 
Яркәнткә баралмай қалсаңлар, у чағда балилириңларниң 
бирәси болсиму бовисиниң армини әмәлгә ашуриши йолида 
силәр һәммә ишларни қилиңлар…

Әлишер Верныйға һеч тосалғусиз йетип барди. Бирдин-
бир хиҗаләт болғини – шәһәргә кирәр йәрдә у өз сәпириниң 
бекар болғанлиғини чүшәнгәнлиги. Һәммила йәрдә Йәттису 
аһалисиниң нурғун қисми Кеңәш һакимийитини иҗабий 
қобул қилишқа башлиғанлиғи көрүнип туратти.

Шуниңға қаримастин, Әлишер уттур кәлгән һарву билән 
Ишиктигә кәтти. Җуга кийивалған оттура яшлардики Түргүнгә 
йол тутқан һарвукәш анчила сөзмәл әмәс. Һәтта йол һәққи 
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тоғрилиқ гәп қилғандиму, һарвукәшниң ейтқан пулини аран-
ла аңлап, уни төвәнлитиш яки жуқурилатмайдиғанлиғиму 
аранла бәлгүлик болди.

Пүткүл қириқ йәттә чақирим йол давамида һарвукәш пәқәт 
иккила қетим йолдин чәткә чиқип, дуниядин ваз кәчкәндәк 
жирақларға қариди.

Алди билән у диққәт билән Әлишерға қарап туруп:
– Жирақтин келиватамсән? – дәп сориди.
Әлишер өзиниң қаяқтин келиватқинини чүшәндүрмәкчи 

болуведи, амма қапиғи селинған һарвукәш йәнила йолға 
қаравелип, йәнила узунғичә җим болувалди.

Әлишер һарвукәшниң мундақ мунасивитини көрүп, гепи-
ни чапсанла тамамлиди.

Ишиктигә йеқин кәлгәндә һавукәш йәнила йолдин чәткә 
чиқип, немишкиду ешигини қаттиқ урувәтти вә Әлишер ей-
тип бәргәнләрниң һәммисини у аңлиғандәк қилип:

– Биз тәрәптә силәрниң өлкилириңларға қариғанда – ат-
майду, – деди.

У чоңқур нәпәс елип: – Етишип болдуқ, – дәп қошуп қойди.
Риза Әлишерни көргинигә  бәк хошал. Улар бир-бирини 

узундин бери билишәтти вә очуқла параңлишатти. Әлишер 
кәлгәндин кейин, биринчи ахшими Риза Пәрғанә вадисикиләр 
яхши көридиған қойниң мейидин Шарапәт тәйярлиған полу-
дин кейин, Әлишерниң келиш сәвәплирини билип, очуқла 
параңлашти:

– Биздә кәйпият тамамән башқа, – деди у. – Кеңәш 
һакимийити нурғун нәрсиләрни вәдә қиливатиду. Нурғунлиған 
вәдилини әмәлгә ашуриватиду. Мән течлиқ һаят орнитилиду, 
дәп ойлаймән.

Әлишер Ризаға миннәтдар болди. Униң миннәтдарлиғи 
шуниңдин ибарәткин, Риза өзиниң сөзлири билән мошу йәрдә 
– Йәттисуда, өзи байқимиған һалда йүз бериватқан әһваллар 
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Пәрғана вадисидиму сөзсиз йүз беридиған көрүнүшни толуқ 
ечип көрсәтти. Чүнки уларға – Пәрғанә қаршилиқ көрситиш 
һәрикитиниң җәңчилири Қизил Армияниң өзила қарши 
турған едиғу. Униң үстигә Қизил Армияниң өзи Йәттису 
аһалисигә қарши чиққан. Шуниң үчүн ишниң реал әһвалини 
билип туруп, Әлишер иш-вәзийәт паҗиәлик екәнлигини ети-
рап қилди.

16-бап

Җамалдин Бушриев әтиси Александр Дутовниң шәхсий 
қобул қилишини қолға кәлтүришигә ишәнди. У буни ан-
чила еғир мәсилә әмәс дәп һесаплиди. Униң үстигә Ғулҗа 
вәкиллириниң мәхсити тола җәһәттин Дутовниң мәхсәтлиригә 
мас келәтти.

Әтиси әтигәнлиги Җамалдин Бушриев Дутовниң делегаци-
яни қобул қилишқа йезивелиши үчүн Азатни униң ставкисиға 
әвәтти.

Ваһаләнки Азат Сүйдүңниң четидики Дутовниң штаби 
орунлашқан чоң өйгә келип, үстигә келишкән калтә җуга 
кийивалған чәбдас казакқа мәхситини ейтиведи, әву казак 
дәрһалла йолни тосавелип, қопал түрдә:

– Болмайду. Бүгүн алийҗанап һеч кимни қобул қилмайду! 
– деди.

Азат вәзийәтниң әтини күтмәйдиғанлиғини чүшәндүрмәк 
боливеди, әву казак һеч унимиди.

– Қачан кәлсәм болиду? – сориди Азат өзини тутқан һалда.
– Билмәймән.
– Башлиқлардин билип бақсиңизчу!
– Болмайду. Пәқәт новәтчилик түгигәндин кейинла. Әтә 

келиң.
Азат немә қиларини билмәй, қарни дәсәп-дәсәп қоюп, бе-

шидики тумиғини түзәп қойдидә, Модәнгүлниң ашпузулиға 
қарап маңди.
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Җамалдин Бушриевму шу йәрдә еди. Азатни күтиватқан 

у төрт кишилик җозида ялғуз өзила иссиқ тонур нени билән 
әткән чай ичивататти.

Ғулҗа делегациясиниң башқа әзалири әтигәнлик чейини 
ичишип болуп, өзлириниң рәһбәрлигиниң мундин кейинки 
көрсәтмисини күтүшип, өзлири чүшкән өйгә кәткән еди...

Җамалдин Бушриев Азатни күтиватқан чағда мәйүслүк Или 
аһаңлирини ейтиш үчүн яш сазәндиләр орунлишиватқан екән. 
Хошна залда хәлиқ нахша-сазлирини яхши көридиғанларға 
хизмәт көрсәткәнләр әтигәнлик таамға олтиришқан еди.

Җозида бәш адәм олтиратти. Уларниң иккиси – төрдин 
орун алди. Ашпузулға кәлгән һәммә херидарлар дегидәк, 
улар билән алаһидә саламлишип, һөрмәт билдүришәтти. 
Чүнки улар Сүйдүңниң аһалисини маһиранә һүнәрлири билән 
һәйран қалдуратти. Улар баш залда ойнатти. Ашпузул моҗут 
болуп турған һәммә вақит давамида уларниң маһирлиғиға 
рази болмиған һеч ким.

Уйғур хәлқиниң классик музыкиси – рәғбәтләндүргүчи 
муқамлар иҗра қилишида өзлириниң тәрипләшкә тәңдиши 
йоқ гөзәллиги билән техиму гүллинәтти. Өзлириниң иҗрасида 
әҗдатлиримиз вуҗутқа кәлтүргән әйнә шу әсәрләрни аддий 
адәмләргә соға қилиш арқилиқ өзлириниң бәхтини тапатти...

Бу икки сазәндә, тәбиийки, өзлириниң маһаритини өзлири 
етирап қилатти. Амма бу җәһәттин өз алаһидиликлири 
һәққидә һәтта қилчеликму бәлгү билдүрмәтти. Әксинчә, 
улар иҗра қилиш маһаритиниң мәхпийәтлири тоғрилиқ 
очуқла пикирлишәтти. Һәтта өзлириниң яш достлириниң бу 
җәһәттин утуқлирини пәхирлиниш билән тәкитлишәтти.

Или өлкисиниң ташқирисидиму даңқи чиққан әйнә шундақ 
сазәндиләрниң бири, уйғур классик музикисиниң биләрмәни 
– Абдулла-думбақ болған. 

Абдулла-думбақниң муқамларниң Қәшқәр, Қучар нусқи-
лириниң биләрмәни екәнлиги тоғрилиқ һәммигә атиғи чаққан 
еди. Буниң өзи наһайити аз учришидиған қәдрийәт болған. 
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Мана һазирму у тәкийләргә бираз йөлүнүп йетип, 

һәммидин тола яхши билидиғанлири тоғрилиқ сөзлимәктә. 
Тәбиийки, саз тоғрилиқ!

– Силәр мениң түнүгүн әттәй бир аз хаталиқ қилғанлиғимни 
байқидиңларму? – сориди у. – Мән уни залда олтарғанлар 
сезәләмду, йоқму, шуни билмәкчи едим.

– Әлвәттә! Мана шуниң үчүнму чәксиз һәйран қелишлар 
болди. Маңа, мәсилән, әпсиз, рәнҗигидәк әһвал болди, – деди 
күлүмсирәп Абдулла-думбақниң йенида олтарған, атақлиқ 
муқамчилардин болған Ахун Қарашан исимлиқ киши.

– Бу немишкә шунчелик рәнҗигидәк иш екән? – дәп әттәй 
һәйран болуп қайтидин сориди Абдулла-думбақ. – Мән немә, 
хаталашмайдиған адәмекән?

– Яқ, ундақ әмәс, сән, ейтмақчи, пат-патла хаталишисән! 
Лекин музыка тәрипидин әмәс...

Бу сөзләрдин кейин һәммиси күлүшти. Яш җәһәттин 
пәриқниң болушиға қаримай, сазәндиләр бир-бири 
билән дастанә мунасивәт қилишатти. Улар бир-бириниң 
камчилиқлири үстидин өз ара күлишәтти, ваһаләнки, 
һәддидин ешип кетишмәтти. 

Бир аз вақит улар җим олтирип әткән чай ичишти, андин 
кейин Ахун Қарушан тәкийгә йөлүнивелип мундақ деди:

– Рози, сән Йәттисуда кимдин үгәндиң? Сениң бу йәрдә 
етирап қилинған маһир сүпитидә пәйда болғанлиғиңни 
сезиватимән!

Рози тәмбүр сәл хиҗаләт болғандәк, лекин билиндүрмәй 
туруп, мәғрурланған һалда сориған кишигә төвәндикидәк 
җавап бәрди:

– Мениң дәсләпки устазим дадам еди. Умумән алғанда, 
Йәттисуниң уйғурлири бизниң сазлиримизға мәккәм 
бағлинишлиқ. Мән өзәм – әсли Байсейиттин. Лекин бизниң 
сазәндилиримизниң толиси Яркәнтликләр.
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Рози тәмбүр күлүмсигән һалда җозида олтарған әң яш 

жигиткә қарап қоюп, қошумчә қилди:
– Мана, Ғуламхан, мәсилән! Силәр униң қанчилик талант-

лиқ екәнлигини билисиләрғу! Биз техи алда униң  билән 
пәхирлинидиған болимиз.

Ғуламхан Җәлилов қизирип кәтти, амма бир еғизму сөз 
ейтмай, йенида олтарған рәзги кәлгән адәмгә мәнилик қарап 
қойди.

Әву болса,уму күлүмсирәп, Рози-тәмбүрни қизғин қоллап-
қувәтлиди.

– Умумән, Йәттису туғма талантларға бай. Лекин, болуп-
му, немишкиду нурғун сазәндиләр нәқ Яркәнттә!

Ахун Қарушан бирдәмдила җиддий түскә кирди. Әнди у 
ениқ һечкимгә мураҗиәт қилмастинла, пәс авазда:

– Шундақ, бизниң хәлқимиз чәксиз талантлиқ. Уйғурлар 
қәйәрдила жүрмисун, өзини көрситәләйду. Паалийәтниң 
һәммила саһасида. Мәлисән, музыкинила алайли. Бу йәрдә 
– Или өлкисидә, пүтүнләй бир дәвирниң әвлади үнүмлүк 
ишләватиду. Мошу йәрдә қатнишиватқанларнила алайличу! 
Абдулла-думбақ – у дегән хәлиқниң пәхириғу! Рози-тәмбүр 
тоғрилиқ умумән пүтүнләй дастан түзүшкә болиду! Ила-
хунчу? Мән, мәсилән, һазир Илахун-көккөз билән биллә 
олтарғинимға бәхитликмән! Бу пәқәт мошу Или өлкисидила. 
Әнди Қәшқәрдә қанчилик талантлиқ уйғурлар бар десиңизчу? 
Яки Турпанни алайли. Мана, Абдулла-думбақ Қучарниң 
сәнъити тоғрилиқ саатлап параң қилиши мүмкин! Бизниң 
мәдәнийитимиз қанчилик бай десәңларчу!

– Биз яшлиримизни әйнә шу мәдәнийитимизгә 
җәлип қилишимиз һаҗәт. Яшлиримизға көпәрәк диққәт 
ағдуришимиз муһим, – деди Абдулла-думбақ өзиниң дости 
тохтиши биләнла:

– Мән силәрниң бу сөзлириңларға миннәтдармән, – 
дәп сөзгә арилашти Ғуламхан Җәлилов. – Мән Сүйдүңдә 
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1916-жилдин бери туриватиммән. Шу жиллар давамида мән 
силәр билән арилишип, нурғун нәрсиләрни үгәндим. Мән 
һазир музыка тоғрилиқ дәватмаймән. Мән һаят мәктиви 
һәққидәейтиватимән. Дадамдин җуда болған чеғимда мән 
техи он йәттә яшта едим. Мана силәр, мәлум дәриҗидә 
дадамниң орниға маңа дада болдуңлар.

– Яшлар, һәқиқәттиму, бизгә миннәтдар, – дәп қошуп 
қойди Илахун-көккөз, толарақ Абдулла-думбақ билән Ахун 
Қарушанға қарап. – Ғуламханниң гәплири чоң нәрсидин 
гува бериду! Чүнки өзәңларниң сазиңлар билән уйғур 
муқамлирини өзәңларниң маһиранә иҗра қилишиңлар билән 
силәр яшларни тәрбийиләватисиләр, һәм пәқәт яшларнила 
әмәс, бизниң хәлқимизниң паҗиәлик, шуниң билән биллә 
қәһриманлиқ тарихиға һәммини җәлип қиливатисиләр.

– Тарих тарих билән, лекин бизгә бүгүнки күн тоғрилиқ 
ойлиниш керәк, – дәп күтүлмигән йәрдин сөһбәтниң мавзу-
сини йөткиди Рози-тәмбүр. – Мениңчә болғанда,Җамалдин 
Бушриев Сүйдүңгә пәқәт саз тиңшаш үчүн кәлмигән болуши 
керәк. Мән түнүгүн уни мошу йәрдә көрдим.

– У һазирму хошна залда олтириду, – деди Ғуламхан 
Җәлилов. – Униң Йәттисудин биллә өткән уйғурларниң 
рәһбири сүпитидә атаман Дутов билән учришиш ойи барлиғи 
чүшинишликқу.

– Немишкә? – дәп қизиқти Абдулла-думбақ.
– Билмәймән, бәлким ярдәм сораш үчүндур, бәлким, 

қайтип кетиш мүмкинчиликлири тоғрилиқ гәпләшмәкчидур.
– Немә, әгәр мүмкин болуп қалса, силәр йенип кәт-

мәкчимисиләр?
Һәммә җим болушти вә мошу тәғдиранә мәсилидә һәр бир 

адәм мустәқил қарар қобул қилиш керәклиги чүшинишлик 
болди.

Җим-җитлиқни Ахун Қарушан бузди.
– Мәлум болушичә, Дутов Ян Цзэнсинь билән биллә бо-

луш керәк.
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Бир дәқиқә у җим туруп, андин қошуп қойди:
– Һәр һалда, биз – уйғурларға, униңдин пайда аз. 
– Гәп қайси пайда тоғрилиқ? – дәп қизип кәтти Илахун-

көккөз. – У бизни һеч немә қатарида һесаплимайдиғу! Өзи 
қечип келип, бу йәрдә өзини ғоҗийин сүпитидә тутиватиду!

– У, әтималим, өзини һәм Йәттисуниң келәчәк ғоҗайини 
дәп һесаплиса керәк, – дәп тәхмин қилди Ғуламхан Җәлилов.

– Җамалдин Дутов билән йеқинлишивелип, чоң хатаға йол 
қоймиса болаттиғу, – дәп мәйүсләнди Рози-тәмбүр...

Бу ой-пикир Модәнгүл ашпузулиниң хошна залида 
олтарған Җамалдин Бушриевниң өзиниму қийнимақта 
еди. Әлвәттә, у Дутов билән келишим түзүшкә ишәнди вә 
у келишимдә вақитниң өтүши билән вәзийәткә бағлиқ бир-
лишип күч чиқирип, уларниң Йәттисуға қайтип кетиши 
көрситилиши керәк.

Ваһәләнки, Җамалдин Бушриевниң ички сезими униң 
ишидин һеч нәрсә чиқмайдиғинини хәвәр қилғандәк бәлгү 
бәрди. Башқичә ейтқанда, келишим түзүлиши мүмкин, амма 
униң әмәлгә ашурулиши чоң гуман пәйда қилди.

Җамалдин Бушриев умумий балаю-апәт Дутовниң ақ ка-
заклири билән уйғур-таранчиларни Или өлкисигә қечишқа 
мәҗбур қилсиму, ваһаләнки икки йерим жилниң өтүши 
билән уларниң муәммалар, кәлгүси тоғрилиқ хиял-армини, 
вә, әң муһими – әшу проблемиларни һәл қилиш кәскин пәриқ 
қилинидиғанлиғини у чүшинәтти.

Әгәр уйғурлар, уларниң һәммиси болмисиму, Мураевниң 
қизил гвардиячилири тәрипидин йүз бәргән қан төкүшләр, 
қирғинчилиқлар нәтиҗисидә қалдуруп кетишкә мәҗбур 
болған ата маканиға қайтмақчи болсиму, дутовчилар кона 
һакимийитини тикләшни мәхсәт қилди.

Әгәр өзлири охшашла уйғурларниң болупму Абдул-
ла Розибақиев вә униң сәпдашлириниң тәшвиқатлириға 
ишәнгән уйғурлар ата маканиға, бу тәрәптә қалдуруп кәткән 
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жутдашлириға йенип келишни ойлиған болса, дутовчи-
лар Кеңәш һакимийитигә қарши күрәшни ахириғичә давам 
қилишни көздә тутти.

Һәтта Җамалдин Бушриевниң өзи, әгәр униңға уйғурлар-
ниң миллий урпи-адәтлиригә, әнъәнилиригә, диниға зә-
хим йәткүзүлмәс капаләтләндүрилидиған болса, қариму-
қаршилиқни тохтитип, Кеңәш һакимийитини қобул қилмақчи 
болған болса, Дутовниң өзи һеч қандақ  шәрт-шараитни 
қоюпла, келишимгә рази әмәс еди...

Азат кәлгән чағда Җамалдин Бушриев әйну шу жуқурида 
ейтилған ой-хияллири билән чоңқур бәнт болуп, қандақту 
һәммидин кәчкәндәк, тапчанда олтирип, намәлум тәрәпләргә 
қаримақта еди.

– Дутов бизни қобул қилмайдекән. Мениңчә уни ким-
ду – бирлири уйғурларға қарши қоймақта, – деди у. Мундақ 
вәзийәт техиму җиддийлишиватқанлиғи көрүнип туратти.

Җамалдин Бушриев өзиниң ички сезимлирини һеч 
билиндүрмиди. Әлвәттә, Дутовниң уларни қобул қилиштин 
ваз кечиши Бушриевниң өзигиму йеник болмиди, чүнки, 
принцип җәһәттин уларниң тәғдирлириму охшаш болған, 
шуниң үчүнму уларниң еғирчилиқлириму охшаш. Шундақ 
болсиму, Җамалдин Бушриев өзини бир хил тутушқа тири-
шип, Азатқа қариди;

– Әткән чай буйрушни халамсән? Бүгүн бу чай наһайити 
дәмлик бопту, – дәп қойди.

Җавапни күтмәстинла, пәс авазда:
– Һәр һалда, бу йәрдә әткән чай дайим дәмлик, – дәп қошуп 

қойди.
Җамалдин Бушриев алдидики әткән чайдин бир жутум 

ичип қоюп, сазәндиләр олтарған тәрәпкә қариди. Улар бол-
са әсваплирини саз қиливататти. Андин Җамалдин Азатқа 
қарап, техиму пәс авазда:

– Бәлким, бизниң Дутовни әгишишимизниң һаҗитиму 
йоқтур? Бу йәрму бизниң вәтинимизғу... дәп қойди.
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17-бап

Вәзийәт кәскин өзигирип кәтти. Униң үстигә наһайити 
чапсан өзгәрди. Йәттисудиму, Пәрғана вадисидиму Кеңәш 
һакимийити кәйни-кәйнидин ғалибийәт қазинивәрди. 
Ваһаләнки, әгәр Пәрғанә вадисида бу ғалибийәт Қизил Ар-
мия тәрипидин қолға кәлтүрүлсә, Йәттисуда униңдин илги-
ри қазанған болуп, у тәшвиқат вә тәрғибат ишлирини тоғра 
уюштурушқа мунасивәтлик болди.

Уйғур аһалиси барғансери Кеңәш һакимийитини өзлири-
ниң мәнпийәтлирини һимайә қилишқа қабилийәтлик, һәқиқий 
хәлиқ һакимийити сүпитидә қобул қилди. Бу әһвал, болупму, 
уйғурларниң барғансери Қизил Армия қатариға көпләп йе-
зилишидин көрүнип турди. Униңдин ташқири нурғунлиған 
уйғурлар, қазақлар вә туңганлар һәтта 1918-жилдин баш-
лапла Йәттисуда Совет һакимийитини қуруватқан қураллиқ 
күчләр сепидә болуватқан, айрим, миллий бөлүнмиләрни 
тәшкил қиливатқан еди. Мәсилән, туңган полкиға Магаза 
Масанчи команданлиқ қилса, уйғур-таранчи полки Абдулла 
Розибақиев, Исмайил Тайиров вә уларниң сәпдашлириниң әң 
паал паалийити нәтиҗисидә қурулған еди.

Униңдин ташқири, уйғурлар қолиға қурал елип, Октябрь 
инқилавиниң идеаллирини қоғдиди. 1920-жилниң күзидин 
башлап, улар идеявий җәһәттин тәшкиллинишкә башлиди.
Уйғурлар қозғилаң иттипақини қурушқа киришти. Ундақ 
дәсләпки ячейка Йәттисуда пәйда болди.

Әгәр Қизил Армия қатариға асасән Йәттисуда туғулуп 
өскән уйғурлар йезилған болса, уйғурларниң революци-
он иттипақиниң әзалири болуп толарақ Или өлкиси билән 
Қәшқәрийәдики һәр хил вақитларда, һәр хил сәвәпләр билән 
вәтини Уйғурийәни ташлап кәткән уйғурлар болди.
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1921-жилниң январь ейиниң ахирида, тәхминән кәчки 

саат бәшләрдә Яркәнт уезиниң қозғилаң комитети бенасиниң 
йениға бир нәччә атлиқ адәмләр келип тохтиди. Уларниң 
толисиниң башлирида жуңлуқ теридин айландуруп тикилгән 
дүгләк бөкләр бар еди. Башқилири шу соғда тоңлап кәткәндәк 
билингән яш көчәтләргә атлирини бағлиғичә, жигирмә яш-
лардики бир жигит улар Чонҗидин чиққандин бери тохтимай 
йеғиватқан қардин үсти-бешини қеқиштурдидә, пәләмпәйгә 
йениклик билән жүгриди.

Пәләмпәйдила у баш кийимини йешип, йәнила бир қетим 
қарни қеқиштурдидә бөкини, яңливаштин бешиға кийивелип, 
әву йолдашлириға бир қур көз ташлиди. Һеч гәп қилмастинла, 
ишәшлик һалда йоған, еғир ишикниң тутқучиға қол созди.

Бена ичидә адәмләр анчә нурғун әмәс. Яркәнт уезлиқ 
қозғилаң комитети бенасиниң өзи бир қәвәтлик болуп, узун 
кәткән бир коридор, униң икки тәрипидә йәттә яки сәккиз 
ишик бар.

Новәтчиликтә олтарған қизил гвардиячигә һөҗҗәтлирини 
көрсәтти. Қизил гвардиячи уларни хелә узақ қариди. Шуниң 
үчүн болса керәк, Исмайил Тайиров терикишкә башлиди. 
Чүнки у ағиниси билән чапсанарақ көрүшиш үчүн, алди 
билән оң тәрәптики үчинчи бөлмигә кириши керәк болған.

Қизил гвардиячи мону жигитниң һәммә һөҗҗәтлирини 
қарап чиқип, андин қелин бир дәптәргә бир немиләрни 
язмақчи болди.

У Исмайил Тайировқа әндила гуванамисини яндуруп 
бериватқанда, нериқи ишик ечилип, униң ташқиридики йол-
дашлири вараң-чуруңлишип, һәммиси бирла киришип кәлди.

Исмайил әвуларниң һөҗҗәтлирини тәкшүрәп болуши-
ни күтмәстинла, чапсан-чапсан қәдәм ташлап, коридарниң 
үчинчи ишигигә йетип барди.

Абдулла үстәлдә олтирип, немиду бир немиләрни йези-
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вататти. Ечилған ишикниң ғичилдишини аңлап, у қәғәздин 
қолини алмайла, пәқәт бешинила көтәрди. Һелиғичә 
босуғидила турған Исмайилни көрүши биләнла Абдулла 
Розибақиев дәрһал орнидин турдидә, үстәлдин икки қәдәм 
чекинип, сарғийип кәткән қәләмуч бәкитилгән кона яғач 
қәлимини дүгәткә чилап қойди.

Достлар қучағлишип көрүшти вә Абдулла күлүмсирәп 
қоюп: 

– Мән силәрни кәчәрәк келәмдекин дәп ойлаведим, – деди. 
– Қалғанлири қени?

– Һә, сениң күзитиң  уларниң һөҗҗәтлирини тәкшүрәватиду, 
– деди Исмайил. Андин у:

– Мениғу улар билиду, әнди әвуларни болса – бопту қаидә 
бойичә тәкшүрәвәсун! – дәп қошуп қайди.

Исмайил өзиниң калтә җугисини йәшкичә, Абдуллиниң 
йүзидики тәбәссүм йәнила рәң алди. У Исмайилни ишикниң 
оң тәрипидики өзиниң үстилигә қариму-қарши турған кона, 
өңүп кәткән, йоған диванға олтиришни тәклип қилди. Өзи 
болса орниға берип, әндила олтиришиға, йәнә төрт адәм ки-
рип кәлди.

Абдулла йәнила орнидин туруп, үстәлдин чәткә чиқти. 
Бу қетим уларниң һәр бири билән қол елишип, хелә рәсмий 
түрдә көрүштидә, уларни олтиришқа тәклип қилди.

Улар шинель вә калтә җугилирини йешип, тамға қеқип 
қойған миқларға есип қойдидә, Исмайилниң йениға берип 
олтиришти. Әнди уларниң арисидики әң яш жигит билән хелә 
чоңарақ – жигирмә сәккиз яшлиқ, өзигә бәк ярашқан чаққан 
бурутлуқ киши сол тәрәптики орундуққа қарап маңди.

– Биз әтигән чиққан едуқ, – дәп гәп башлиди биринчи бо-
луп Исмайил Тайиров, Абдуллиниң әвулар киришиштин ил-
гири қойған соалиға җававән, – амма Маһмут билән биллә 
маңаламсән?!
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Мошу гәпләрни ейтқач, Исмайил үстәлдә олтарған кишигә 

мәнилик қарап қойди. У болса пәқәт күлүмсирәпла бурутини 
силап қойди.

Абдулла Маһмут Ғаҗамияров билән тонуш еди. Амма ан-
чила йеқиндин әмәс. Униң билидиғини бирла – у уезлиқ ЧКда 
(Пәвқуладдә комитет) хизмәт қилған.

Абдуллини һәммидин толарақ Маһмутниң йенида өзиниң 
хошнисиға һәйранлинип олтарған жигит қизиқтурди. Уни 
Маһмутниң пүтүн көрүнишиниң өзила қизиқтуридиғини би-
линипла туратти. Униң үстигә, Исмайилниң сөзидин кейин 
әву жигитниң көзлири техиму пақирап кәтти.

Бу әһвални байқиған пәқәт Абдуллила әмәс. Диванда 
олтарғанларниң бири күлүмсирәп қоюп:

– Маһмут охшаш жигитләр – Яркәнтниң пәхри! – дәп 
қойди. – Инқилапқа мана мошундақ жигитләр керәк. Яки мән 
хаталишиватимәнму, Бақи? – деди.

Бақи Исламов һеч җавап бәрмиди вә сәл хиҗаләт болғандәк, 
һәрбий комиссарниң кабинетиға көз ташлашқа башлиди.

– Абдулла Әхмәт оғли, – дәп сөзини давам қилди Исмай-
ил Тайиров, – бу йәрдә қатнишиватқан йолдашлар Верный 
вә Яркәнт уезлири бойичә вәкилләр. Мән Қизил Армиягә 
йезилған ихтиярийларниң сани тоғрилиқ телефонда доклад 
қилған. Мана әнди йүзму-йүз көрүшишкә вә уларниң санини 
тәстиқләшкә мүмкин болуватиду.

– Силәр өз вақтида кәлдиңлар, йолдашлар! – деди Абдулла.
У олтарғанларниң һәр биригә диққәт билән қариди вә, 

адәттикидәк, қаттиқ вә ениқ қилип, амма сәл һаяҗанланған 
һалда сөзини давам қилди:

– Бизниң хәлқимиз һәйран қаларлиқ! Биз улар билән 
пәхирлинәләймиз. Шунчелик еғирчилиқларға қаримай, 
шунчелик мәшәқәтләргә вә җудалиқларға қаримай, ахири-
да бөлүнүп кәткәнлигимизгә қаримай, тарихниң тәғдиранә 
пәйтлиридә биз һеч нәрсимизни айимаймиз.
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Абдулла җим болуп қалди, амма бирәр дәқиқидин кейин 

әнди хелә өзини тутувалған һалда сөзини давамлаштурди:
– Мана мән нәқ һазир мәлумат түзүш билән шуғул-

линивататтим. Әтә әтигәнлиги у мәлумат Йәттису вилайәтлик 
һәрбий комиссарниң үстилидә тәйяр һалда болуши керәк.

Диванда олтарғанларниң бири һаяҗанлинип кетип:
– Биз йәргә қаратмишимиз керәк. Ихтиярийларниң сани 

хелә барду? – деди.
Абдулла техи йеқиндила вәкилләрниң келиши алдида 

язған үстәлдики қәғизини алди. У қәғәзни һелиқи соал қойған 
адәмгә бәрмәкчи болуведи, амма бу ойидин қайтти. У һелиқи 
қәғәзни тутуп туруп, авазини қаттиғарақ чиқирип, мундақ 
деди:

– Диққәт билән тиңшаңлар. Бу – наһайити муһим! Верный 
уезидин уйғур атлиқ дивизиониға төрт йүз йәтмиш алтә их-
тиярийлар йезилған. Яркәнт уезидин – йүз йәтмиш алтә адәм.

У мошу сөзләрни ейтиватқанда Бақи Исламов йенида 
олтарған сәпдишини дориғандәк қилип керилип қойди.

Шу арида Махмут Ғоҗамияровниң өзи сирттин қариғанда 
хатирҗәмдәк көрүнгән. У очуқ билиндүрмәскә тиришқини 
билән, өзиниң жутдашлири – яркәнтликләр билән чәксиз 
пәхирлинидиғанлиғи һәммигә ениқ еди.

Бирәр дәқиқидин кейин Абдулла Розибақиев тизимни 
оқушни давамлаштурди:

– Қаравул батальонидин жигирмә икки уйғур ихтиярий-
лар Пржевальскидики наһийәлик комитеттин – сәккиз адәм, 
башқа қисимлардин бәш адәм әвәтилди. Барлиғи болуп уйғур 
ихтиярийлардин алтә йүз сәксән йәттә адәм йезилди.

Маһмут Ғоҗамияров һәммини тиңшап болуп, ишни 
чүшәнгән һалда мундақ деди:

– Мошу қошумчә мәлуматларни һесапқа елип, Таранчи 
атлиқ полкини, Айрим таранчи атлиқ дивизиясини вә Айрим 
таранчи эскадронини қурушқа болиду.

– 57-Таранчи атлиқ полки бар. Силәр бу тоғрилиқ билисиләр, 
йолдашлар, – деди җавап сүпитидә Абдулла Розибақиев. – 
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Әнди дивизиягә вә эксадранға номер берилишниң чарилири-
ни издәштүримиз.

Абдулла қатнишиватқанларға  йәнә бир қетим қарап қойди. 
У бираз һадуқ йәткәндәк көрүнди. Бәлким, қараңғу чүшишкә 
башлиғинидинму у мундақ деди:

– Әгәр башқа соаллар болмиса, силәр бошсиләр, йолдаш-
лар. Әтә қилидиған ишлиримиз наһайити нурғун һәм җиддий. 
Чүнки әтигә митинг бәлгүләнгән, униңда тизим толуғи билән 
тәстиқлинидиған болиду.

Абдулла биринчи болуп орнидин турди. Қалғанлириму 
уни әгишип орунлиридин турушти. Улар кийимлирини 
кийишкичә Абдулла Исмайил Тайировқа мураҗиәт қилди:

– Исмайил, сәл күтүп турғина!
Исмайил Тайиров яңливаштинла диванға олтарди. 

Қалғанлири сиртқа чиқишип кәткәндин кейин Абдулла 
Исмайилниң йениға келип олтарди.

– Мән әтә Яркәнтә ахирқи күн болимән, – деди Абдулла. 
– Мени йәнила Верныйға йөткәватиду. Ораз Жандосов теле-
фон қилди. Шуниң билән биллә ишләймәнғу дәймән.

– Бу яхши йеңилиққу, Абдулла. Ойлаймәнки, Верныйдин 
иккимиз гәпләшкән йөнүлиш бойичә иш жүргүзиш оңай бо-
луш керәк. 

Абдулла достиға бираз һәйран қалғандәк қариди. Андин, 
худди бир нәрсини хатирисигә алғандәк, билинәр-билинмәс 
күлүмсирәп қоюп:

– Сән уйғурларниң қозғилаң иттипақини қурушни көздә 
тутуватамсән? Әнсирмә, җәриян һазирниң өзидила кетип ба-
риду. Биз иккимизниң униңдики ролимиз анчила чоң әмәс. 
Адәмләр өзлирила уюшуп, у ишниң һаҗәтлигини улар 
өзлирила чүшинишмәктә!

– Келиштим, – деди Тайиров вә икки дост орунлиридин 
турушуп Яркәнт уезлик һәрбий комиссариат кабинетиниң 
ишигигә қарап меңишти.
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18-бап

Уйғур хәлқиниң һаятида йүз бериватқан барлиқ 
өзгүришләргә қаримастин, Қадир-қази Обуловни өзгәртиш 
мүмкин болмиди. У илгәркидәкла өз дегинидә қаттиқ турди.  
Ахирқи вақитларда униң топи хелила шалаңлишип қалди. 
Бәзилири қизил гвардиячилар билән болған тоқунушларда 
қаза болуп кәтти. Башқилири болса яридар вә мәйип болуп, 
җисманий җәһәттин күрәшни давамлаштуралмиди. Ахири-
да, большевикларни тохтитишниң мүмкинлигигә ишәнчини 
йоқитип, аста-аста әһвалға баш әгдидә, өз йезилириға 
қайтишти. 

Ваһаләнки мошуларниң һәммиси билән Қадир-қазиниң 
кари йоқ. У һаят, сақ-саламәт вә яридарму әмәс. Ишәнчиниң 
йоқилишиға нисбәтән Қадир-қази тәрәптин бу тоғрилиқ гәп 
қилишму мүмкин әмәс.

Қадир-қази өзи үчүн бирла мәвқиәдә турди, йәни у өзиниң 
һаятиниң ахириғичә өч елиштур.

Өч елиш униң мәхситигә айланди, шуниң үчүн у Аллаһдин 
пәқәт өч елиш мәхситидила өзиниң һаятини мүмкин қәдәр 
узартишни тилиди...

Новәттики қорчавдин кейин Қадир-қази Обулов аз 
қалған адәмлири билән биллә  чегариниң у четидики би-
ринчи аһалилиқ пункт Қорғас йезисида даваланди. Униң 
адәмлиридин үчла киши қалди. Амма уларму әң садиқлиридин 
еди. Уларниң арисидиму наразилиқлар башланди.

– Немә қилишимиз керәк? Күрәшни давамлаштуримиз-
ма? – сориди пәс авазда Авдунбай диққәт билән винтовки-
сини тазилаветип. – Түнүгүнки җәң яман ой-пикиргә апирип 
тақаватиду.

– Немә болди? Қандақларчә қорқуп кәттиң? – дәп даритип 
сориди Әхмәтғоҗа.
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У бу сөзләрни әттәй даритип, һеҗайған түрдә ейтти. Чүнки 

түнүгүн уларниң һәммисила өлүп кетишкә азла қалған едиғу. 
Қорчав қуруп, алтә қизил гвардиячи қолға чүшкән биләнму, 
Қадир-қазиниң адәмлири һеч утуққа йетәлмиди, һеч нәрсә 
қилалмиди. Мәсилә шуниңдики, һәммә қизил гвардиячиләр 
өзлириниң яхши тәҗрибилиригә асаслинип, тирик қалди.

Қадир-қазиниң адәмлиридинму һечким чиқим болмиди. 
Лекин бу җәң мәғлубийәт билән баравәр дегидәк болди. Чүнки 
улар қорчавда қалдидә, йәнә йошурун һалда һәрикәт қилди. 
Униңдин ташқири, улар күтүлмигән йәрдин һуҗум қилатти. 
Шуниң өзидиму қизил гвардиячиләр қутулуп қалалиди.

Қадир-қази бу әһвални – қизил гвардиячиларниң җәң 
қилишни билгәнлигидин дәп чүшәндүрәтти. У өзиниң 
җәңчилиригә һадуқ йетип кәткәнлигини етирап қилғусиму 
кәлмиди. Авдунбай соаллириниң тегидиму йошурун мәна 
бар еди. Чүнки бу гәпләр икки йерим жил күрәш давамида 
биринчи қетим ейтилған еди.

Қадир-қази достлириға сөзсиз ишәшлик. Лекин у мундақ 
соаллар бекардинла қоюлмайдиғанлиғини чүшинәтти.

Бир сөз билән ейтқанда, бир қарарға келиш керәк. Ундақ 
қарар бирла. Лекин Қадир-қазиға у қарарни қобул қилиш 
наһайити тәс. Ваһаләнки, бәри бир шу қарарни қобул қилишқа 
тоғра келидиғанлиғини у сәзди...

Бираз вақит күтүп туруп, у Абдунәбиниң көзлиригә тикли-
нип қаридидә, очуқла сориди:

– Сән немә, бизниң вақтимиз өтүп кәтти дәп һесапламсән? 
Абдунәби дәрһалла җавап бәрмиди. У винтовкисини тази-

лап болуп, уни бир чәткә қойдидә, андин кейин, йәнила шу 
пәс авазида:

– Мениңчә болғанда, биз қолимиздин кәлгәнниң һәммисини 
қилдуқ, – деди. – Һазир Қизил Армия күчийип кәтти. Әнди 
биз пәқәт қазала болалаймиз.
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– Хоп, мән разимән! – Йәнила күлүмсирәп қоюп қәйт 

қилди Әхмәтғоҗа.
Уни яхши билгәнликтин, Қадир-қази һаҗәт болған 

тәғдирдә униң шундақ қилидиғанлиғиға ишәшлик еди.
Шудақ болсиму, у Әхмәтғоҗиниң  кинайисини  аңлимиғандәк 

қилип, Абдунәбиға қарашни давамлаштуривәрди.
– Сән шунда немини тәклип қилмақчисән?
– Мән басқунчилиқни тохтитишни тәклип қилимән. Униң 

үстигә басқунчилиқниң һеч нәтиҗидарлиғи болмайватиду.
У бир пәс җим туруп, андин сөзини давам қилди:
– Биз һазир қолайлиқ бир пәйтни күтишимиз керәк. 

Вәзийәт чапсан тәрәққий қиливатиду. Биз хәлқимизгә һелиму 
керәк болимиз дәп ойлаймән. Һазирчә утуқ биз тәрәптә әмәс.

Қадир-қази принцип җәһәттин Абдунәби билән келишкән 
еди. Һәқиқәттиму, мүмкинчилигичә икки йерим жил күрәш 
қилди. Уларниң қолидин нурғунлиған қизил гвардиячилар у 
дунияға әвәтилди. Сөзсизки, Мураев җаллатлириниң қолидин 
төкүлгән қанларниң һәммисиниң өчи техи толуқ елинмиди. 
Лекин, мундақ бир-бирләп, қечип-мөкүп жүрүп қилған күрәш 
пәқәт ховуплуқла әмәс, һәм ахмақлиқтәк. Қизил Армия бол-
са асасий һәрбий қисимлар үстидин барғансери ғалибийәт 
қазанмақта. Униңға үч адәмдин ибарәт күч билән қарши ту-
руш һеч әқилгә мувапиқ әмәс.

Қадир-қазиниң мошу ойлирини бәәйни билгәндәк, 
Абдунәби йәнила шу пәс авази билән:

– Биз күрәшни тохтатмаймиз, биз пәқәт тәнәппус қилимиз, 
– деди. – Биз үчүн күрәш пәқәт өлүм биләнла тамамлиниши 
мүмкин!

Қадир-қази һеч җавап бәрмиди. У орнидин туруп, калтә 
җугисини киймәйла, һойлиға чиқти. Сиртта қишниң аччиқ, 
соғ түни еди. Асманда юлтузлар ялтиримақта. Қадир-қази 
уларға хелә қарап турди. Улар тохтиған өйниң деризисини 
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қиру бесип, өгүзидин йоған-йоған муз чоқилири есилип тур-
симу, Қадир-қази музлимиди. 

Ахир Қадир-қази юлтузлуқ асмандин көзлирини елип, 
Кичик Ақсу тәрәпкә қариди. Ана жути билән болған арилиқ 
нисбәтән анчила жирақ болмисиму, Қадир-қази үчүн бу 
арилиқ әшу юлтузлардинму жирақтәк билинди. Бәлким, 
униң бу ойи өзиниң шу юлтузларни көрүп турғунидин әнди у 
өзи туғулуп өскән жутини һеч қачан көрәлмәйдиғанлиғидин 
пәйда болғанду.

Қадир-қази Обулов соғ һавадин чоңқур бир нәпәс алдидә, 
айлинип, атлири бағлақлиқ турған тәрәпкә қарап, аста қәдәм 
ташлиди. Өзиниң етиниң йениға келип, униң юмшақ бой-
нини силап қойди, дадиси Надир-қази  Обуловниң өйини 
хатирисигә алғач, һазир чегариниң бу четидики кичиккинә 
йезида Кичик Ақсудин өзи вә униң әву етидин башқа 
һеч ким йоқлиғини, бәхиткә қарши етиниң Қадир-қази 
сәргүзәштилирини чүшәнмәйватқанлиғини ойлиди...

* * * 
Үч күндин кейин, кәчкә йеқин Йәттису тәрәпкә орунлашқан 

Қорғаста бир нәччә қизил гвардиячиләрни көргәнлиги 
тоғрилиқ хәвәр кәлди.

Әмәлияттә, Қорғас – бу чегарида тәңму-тәң иккигә бөлүнгән 
бирла йеза еди. Йәрлик турғунлар буни алаһидә бир бәлгү 
сүпитидә чүшинәтти. Чүнки уларму бир хәлиқниң шундақла 
иккигә бөлүнгән вәкиллири сүпитидә қобул қилишатти.

Қадир-қази Обуловниң топи дәрһал чегара тәрәпкә 
қарап йол тутти. Улар қизил гвардиячиләрниң ениқ сани-
ни билмәтти, лекин, өзлириниң күчигә ишәнгән, шундақла 
уштумтут һуҗум қилишта бай тәҗрибиси бар улар йезидин 
чиқидиған йәрдә тузақ қурмақ болди.

Уларни күтүп турған бир бала қизил гвардиячилар 
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орунлашқан өйни көрситип бәрди. Униң сөзигә қариғанда, 
улар алтә адәмдин кам әмәс. Буни аңлиған Қадир-қази ой-
линип қалди. У күчләрниң тәң вә оңай әмәслигиниму 
чүшинәтти. Атлирини йошурун бир йәргә апириветиш үчүн 
кәткән Әхмәтғоҗиниң келишини күтиватқан Қадир-қази өз 
достлириға мураҗиәт қилди:

– Вәзийәт аддий әмәс. Әву балиниң сөзигә қариғанда, улар 
биз ойлиғандин нурғундәк. Әнди мән силәргә бир соал қояй: 
немә қилишимиз керәк?

– Буниңда ойлинидиған немә бар? – ғәзәплинип җавап 
бәрди Әхмәтғоҗа. – Тузақ қуруш керәк. Уларниң һәммиси-
нила йоқ қилиш керәк. Бизниң мундақ вәзийәткә чүшүп 
қалғинимиз биринчи қетим әмәсқу!

Абдунәби хелила еһтиятчан еди. У сәл җим туруп, андин 
адити бойичә пәс авазда мундақ деди:

– Бизгә чекинишкә болмайду. Башқичә болғанда мошу 
жиллар ичидә немигә күрәш қилдуқ... Лекин, ойлаймәнки, 
бирлиримиз үчүн бу ахирқи җәң болиду...

Қадир-қази иккилиси билән келишти. У, һәқиқәттиму, 
тузақ қурушни вә қизил гвардиячиләрни һуҗумға елишни 
көздә тутқан Әхмәтғоҗиму шундақ тәклип бәргән. Лекин у 
Абдунәби биләнму келишкән, бәхиткә қарши, өзлириниңму 
тирик қалмишини тәхмин қилған...

Түн бойи күтүшкә тоғра кәлди. Әтигәнлиги хошна икки 
өйниң һойлилиридин йәттә атлиқ адәм чиқти. Улар һадуқ 
чиқарғандәк вә ишәшлик көрүнди. Атлар башлирини егиз 
көтиришип, ойнақлишип туратти. 

Қизил гвардиячилар, еһтимал, техи уйқиси қанмиғандәк, 
җим меңишти. Пәқәт уларниң ахирида келиватқан иккисила 
халимиғандәк, қисқа-қисқа гәпләрни ейтишатти.

Улар нәқ тузақниң йенидин өтүп кетиватқан пәйттә, қар 
басқан путақлар тәрәптин бир мәзгилдә үч пай оқ етилди.

Сөһбәтлишип келиватқан қизил гвардиячиләрниң бири 
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бирдинла аттин йәргә ғулап чүшти. Униң сөһбәтдиши бол-
са еғир җараәтләнди. У икки қоли билән етиниң бойни-
ни қучағлавалди. Ат, шуниңдин болуши мүмкин, қаттиқ 
бир кишнәп қоюп, тоңлап кәткән йолдин чиқип кәтти. 
Җараәтләнгәнләрниң үчинчиси – алдида етини йорутуп ке-
тип барған яш жигит еди.

Қалған қизил гвардиячиләр наһайити чапсан бөлүнүп-
бөлүнүп, винтовкилирини алдидә, тоғра молҗалап оқ етишқа 
башлиди.

Абдунәби һәтта винтовкисини яңливаштин бәтләпму 
үлгирәлмиди. Оқ униң гәжгисигә тәккәндә, қолидики винтов-
киси биләнла тоңлап кәткән йәргә жиқилди.

Қадир-қази иккинчи оқи билән йәнә бир қизил гвардия-
чини уҗуқтурди. Оқ етип жүрүп у тузақ қойған йәрдин оң 
тәрәпкә жүгәрди, Әхмәтғоҗиға болса сол тәрәпкә жүгрәшкә 
буйруқ бәрди.

Ваһаләнки Әхмәтғоҗа үч қәдәмчиму чамдалмиди. Қизил 
гвардиячиләрниң бир оқи униң путиға тәгди. Әхмәтғоҗа 
жиқилип, қолидики винтовкисини чүширип қойди. Андин 
қолини аранла созуп, уни алмақчи болуведи, үлгирәлмиди, 
қиличниң дәһшәтлик зәрбини сәзди.

Қадир-қази бираз йәргичә қечип берип, достини өлтү-
ривәткән қизил гвардиячигә қаритип оқ атти, амма у оқ 
әвуниңға тәгдиму, тәгмидиму, биләлмиди. Атлириниң йениға 
жүгрәп келип, у алдирашлиқ билән өзиниң етиға минди. 
Камчиниң қаттиқ зәрбисини сәзгән ат йолдин чәткә қарап 
жүгрәп кәтти.

Қизил гвардиячиләр Қадир-қазиниң кәйнидин қоғлимиди. 
Улар пәқәт Қадир-қази кәткән тәрәпкә қаритип бир-бирдин 
оқ етиштидә, алдирашлиқ билән өзлириниң қаза болған 
йолдашлириниң җәсәтлири үстидин баш егишти.

Қадир-қази чегариға йеқин кәлди. У икки Қорғасниң 
оттурисиға йетип кәлгән еди. Етидин чүшмәйла, у наһайити 
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зор кинәшниң бәлгүлири билинип турған көзлирини, өзиниң 
тәхмини бойичә, ана жути – Кичик Ақсу тәрәпкә қаратти.

Қадир-қазиниң һиссиятини униң етиму чүшәнгәндәк би-
линди. Ат қулақлирини йопуруп, йәр чапчип, тәшвишниң 
бәлгүсини бәрди. 

Қадир-қази шу арида бир нәччә дәқиқә Кичик Ақсу 
тәрәпкә қаридидә, етини тамамән башқа тәрәпкә – Ғулҗа 
йөнүлишигә буриди. У өзиниң Кичик Ақсуни әнди һеч қачан 
көрәлмәйдиғанлиғини билгән...

19-бап

Дутов Йәттисуға һуҗум қилишқа пухта тәйярланди. У өзи 
команданлиқ қилған илгәрки Оренбург армиясиниң яхши 
тәйярланған казак қисимлиридин ташқири әнди Анненков 
Ян Цзенсеньниң ғәмхорлуғини пайдилинип, 1920-жили чега-
ридин нери, өлкә тәрәпкә – Дутов тәрәпкә өтүп кәткән каза-
кларму кирди.

Униңдин ташқири, Александр Ильич Дутовқа атаманниң 
Қизил Армия позициясигә һуҗумини қоллап-қувәтләшкә 
тәйяр турған нурғунлиған Йәттису станцилиридики 
тәрәпдари билән йошурун алақә бағлашму мүмкин болди.

Дутов отрядиниң һуҗуми мабада утуқлуқ болдиған бол-
са, Кеңәш һакимийитини етирап қилған Йәттису аһалисиға  
наһайити еғир болидиғанлиғи наһайити чүшинишлик еди. 
Чүнки уларниң қирилип кетишиму мүмкин.

Ваһаләнки, ақлар һәрикитиниң нухтәий нәзәридин қари-
ғанда, әйнә шу иҗабий фактлар билән бир қатарда, улар үчүн 
мутлақ сәлбий һадисиләрму орун алған. Әң алди билән гәп 
шуниңда болдики, үч казак атаманиға бирлишиш мүмкин 
болмиди, буниң өзи Дутовниң позициясини объектив түрдә 
аҗизлаштурди. Иккинчидин, Дутовниң активлиғидин Қизил 
Армияниң утуқлиридин техиму қорққан Хитай мәмурийити 

.
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өзлириниң мобилизациясини елан қилди. Дутов Йәттисуда 
новәттики мәғлубийәткә учриса, униң қайтип келишигә йол 
қоймасни көздә тутти.

Хитай һакимийитиниң бу һәрикәтлири Қизил Армия 
Дутовниң кәйнигә чүшүш билән биллә Или өлкисигиму бе-
сип кириши мүмкин дәгән ховуптин келип чиқти.

Еһтимал, Александр Дутовниң өзиму буни чүшәнгәнлиги 
көрүнип туратти. Мана нәқ шуниң үчүнму өзи үчүн ма-
бада мәғлубийәткә учриса, Сүйдүңгә йенип келиштин 
өлүшни әвзәл көрди. Мана шуниңға мувапиқ, у һуҗумға 
һәр тәрәплимә, пухта тәйярлинип кечиктүрмәсликни тоғра 
көрди. Чүнки Кеңәш һакимийити өз позициясини күндин-
күнгә күчәйтивәтти.

Шу арилиқта Кеңәш рәһбәрлири қуралсизландурулған ка-
зак атаманиға қариғанда вәзийәтни җиддий һесапта тутти. 
Улар Дутовниң Йәттисудики һуҗуминиң дәһшәтлик болуши 
мүмкин екәнлигини наһайити яхши чүшинәтти. Чүнки йошу-
рун наразилиқлар һелиғичә хелә моҗут еди. Нәқ мана шуниң 
үчүнму, улар вақиәни чапсанлаштурмақ болди.

Түркистан комиссиясиниң қарари бойичә, тәркиви 
пәвқуладдә комитетниң (ЧК) әрбаплиридин ибарәт мобиллиқ 
топ тәшкил қилинди. Униң вәзиписи атаман Дутовниң 
ишәнчисигә егә болувелиштин вә наһайити оңушлуқ пәйтни 
тепип Кеңәш йеригә елип чиқивелиштин ибарәт еди...

Бу һәрикәтниң ахирқи мәхсити – Оренбург армиясиниң 
сабиқ командани вә һәрбий атамани генерал-лейтенант Алек-
сандр Ильич Дутовни очуқ сот билән сотлаш көздә тутулди...

1921-жилниң январь ейиниң ахири, соғ кәч ахшими 
Яркәнтниң четидики Маһмут Ғоҗамировниң өйигә бир атлиқ 
адәм келип тохтиди. Атлиқ баш кийимини шундақ чөкүрип 
кийгәнки, униң қашлирила әмәс, һәм көзлириму көрүнмәтти.

Атлиқ етини Яркәнтниң кәң кочилириниң икки тәрипидә 
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өсүватқан қелин дәрәқләрниң биригә бағлап қоюп, дәрваза 
орнида қоллиниватқан лаңкаларни чәткә елип қойдидә, 
кичиккинә деризини чәкти.

Дәрһал дегидәкла, өйниң булуңидин әкәлгән болуш керәк, 
керосин ламписи деризини йорутти. Өй егиси деризидин 
диққәт билән қарап туруп, бешини еғитти.

Бир нәччә минуттин кейин Маһмут Ғоҗамияров тала 
тәрәпкә маңди.

Пәс авазда саламлишипла, меһманни өйгә тәклип қилмай-
ла, у тәшвишләнгән һалда:

– Қандақ, Әзиз? – дәп сориди.
Әву – Әзиз дегини – уму пәс авазда:
– Һәммә иш план бойичә жүргүзиливатиду. Әтә йолға 

чиқимиз. Бәш адәм, – дәп җавап бәрди.
– Қасимхан биләнма?
– Яқ, у Сүйдүңдә.
– Яхши. Мән әттигәндә тәйяр болимән.
– Шундақ, тавакәлчилик наһайити хәтәрлик, биз һәммимиз 

өлүп кетишимиз мүмкин. Амма биз атаманниң Йәттисуға бе-
сип киришигә йол қоймишимиз керәк.

Маһмут Ғоҗамияров уни мақуллиғандәк бешини еғитип 
қойди.

У өйиниң йенида хелә турди. У бешидики тумиғини техи-
му чөкүрүп кийивалған Әзиз Һошурбақиевниң етиға минип, 
соғ түндә көздин ғайип болмиғичә шу орнида туривәрди...

Маһмут январьниң башлирида Яркәнт милицияси рәһбәр-
лириниң бири сүпитидә Қасимқан Чанишевниң өзини мәхсус 
чиқиривелип, униң көзлиригә қарап туруп ейтқан мону гепи-
ни хатирисигә алди:

– Маһмут, Ташкәнттин буйруқ алдуқ. Униңда атаман Ду-
тов отрядиниң Йәттисуға бесип киришиниң алдини елиш 
керәклиги қәйт қилинған. Униң үчүн атаманни Яркәнткә 



210

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
елип чиқиш һаҗәт. Топни башқуруш маңа буйрулған. Сән шу 
топниң тәркивидисән.

– Елип чиқиш?
– Шундақ, йолдаш Петерсниң пикри бойичә, униңға Дзер-

жинскийму келишкән, Дутовни очуқ сотлаш һаҗәт!
– Амма әшундақ ишни әмәлгә ашуруш мүмкинму?
– Маһмут, бу операция мана икки ай давамида қариливатиду. 

Бүгүн мән саңа шуни ейтимәнки, Дутовниң ишәнчисигә егә 
болувелиш муваппәқийәтлик әмәлгә ашурулди.

Чаньшев орнидин туруп, Ғоҗамияров тәрәпкә бир нәччә 
қәдәм ташлидидә, униң алдиға келип тохтиди.

Маһмут Қасимханниң йәнә немиду, техиму муһим бир 
немиләрни ейтидиғанлиғини сезип, орнидин тик турди.

Һәқиқәттиму, Қасимхан сәл җим болуп, андин мәйүс 
күлүмсиригән һалда мундақ дәп қошуп қойди:

– Бүгүн Александр Дутов, өзиниң штаб башлиғиға 
қариғанда, маңа толарақ ишиниду...

Маһмут дәрвазиси йенида турушни давамлаштуривәрди. 
Түн җим-җит еди, пәқәт қәйәрдидур, кочиниң баш 
тәрипидә бир ишт һавшуп кәтти. Маһмут чапиниға һимарақ 
йөгүливелип, хатирисини давамлаштурди. У әйнә шу 
параңдин кейин икки һәптә өтүп, январьниң оттурисида Ча-
нышев билән биллә чегаридин өтүп, Сүйдүңгә барғанлиғини 
хатирилиди. Дутовниң шәхсий тәрҗимани болған Аблайхан 
Чанышевниң икки туққан акисиниң васитилиғи билән атаман 
уюштурған учришишларниң биригә қайтнишишиға мүмкин 
болди. Шу чағда Чанышев Маһмут Ғоҗамияровни өзиниң 
ишәшлик адәмлириниң бири сүпитидә тонуштурған.

Һазир болса Маһмут әйнә шу вақиә планниң бир қисми 
болғанлиғини чүшәнди.

Маһмут шу чағда Аблайхановниң Дутов өзигә қаршилиқ 
көрситидиғанларниң һәммисини йоқ қилип, Йәттисуни қанға 
паттурмақчи екәнлигини ейтип бәргәнлигини хатирисигә 
алди…
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* * *
1921-жили 6-февральда Яркәнт топи Сүйдүңниң четидики 

Дутовниң резиденциясигә қарап йолға чиқти. Тәйярланған 
план бойичә операцияни әмәлгә ашуруш Маһмут Ғоҗа-
мияровқа тапшурулди. Нәқ шу – Ғоҗамияров Дутовқа кирип, 
уни қаттиқ паң қиливетип, Қуддуқ Байсмаковниң ярдими 
билән уни ставкисидин елип кетиш керәк. Қуддуқ Байсма-
ковлар аилисиниң чоңи. Униңға Маһмутниң йенида болуш 
буйруқ қилинған. Униң сәвәви – Маһмут Ғоҗамияров билән 
Қуддуқ Байсмаков иккиси җисманий җәһәттин алаһидә 
тәйярланғанлар еди. Униңдин ташқири, Қуддуқ Дутов отря-
дики нурғунлиған казаклар билән тонуш болуп, қаравулда 
турғанларниң диққитини бөләләтти.

План бойичә, Маһмут Дутовқа Қасимҗан Чанышевниң 
намидин хәт тапшуришиға бағлиқ, Чанышевниң өзи став-
кида көрүнмиши керәк еди. Ваһаләнки у пүткүл операци-
яни уйғунлаштуруши керәк. Мана шуниң үчүнму у Әзиз 
Һошурбақиев билән биллә анчә жирақ болмиған – Сүйдүң 
қорғинида болувататти.

Һуҗум қатнашчилириниң қалған иккиси Йүсүп Қадиров 
билән Муқай Байсмақовқа әгәр вараң-чуруң чиқип кетип, 
изға чүшүш әһвали болуп қалса, пүткүл топниң чекинишини 
тәминләш буйруқ қилинған.

Кәчки саат алтиләргә йеқин икки атлиқ адәм атаман 
Дутовниң штаби орунлашқан өйниң йениға келип тохтиди. 
Егиз бойлуқ, сериғарақ, қелин чачлиқ, шундақла бурутлуқ 
қаравулға шундақла бой-турқи чач вә бурути бар бир әр киши 
келип, өзи тоғрилиқ беваситә атаманға доклад қилишини 
тәләп қилди.

– Мениңда муһим пакет бар! Мән уни шәхсән атаманниң 
қолиға тапшурушим керәк! – деди у. 



212

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
Қаравул хәвәрчи тоғрилиқ баян қилиш үчүн өйгә қарап 

маңди.
Маһмут йеқинла йәрдә тоқуқлуқ атларни тутуп турған 

Қуддуқ билән көз қарашта учрашқандин кейин, қәтъий һалда 
бенаға қарап маңди.

Дутов иш үстилидә олтиратти. Бөлмисигә киргән адәмни 
көрүши билән у ғәзәпләнмәк болди. Амма Маһмутни 
тониғандин кейин аранла билинәр-билинмәс һалда қолини 
шилтип қойдидә, қаравул чиқип кетишкә һәрикәт қилди. Ду-
тов болса кәскин һалда:

– Немә болуп қалди? Немишкә шунчелик алдираш? – дәп 
сориди.

– Сизгә Қасимхан Чанишевтин хәт. Уни кейингә қалду-
рушқа һеч болмайду!

Дутов алдиримай, үстилидин турдидә:
– Әкәл! – деди.
Маһмут ички янчуғидин хәтни чиқирип, уни Дутовқа сун-

ди.
Дутов өрә туривәрди. У конвертни ачқичә Маһмут револь-

верини силап қоюп, атаманни паң қилип, һошсизландурмақ 
болди.

Хәт һәқиқәттиму Чанишевниң қоли билән йезилған. Униңда 
Чанишев Дутовни һуҗумни башлаш пәйти кәлгәнлигини, 
Яркәнттиму, бәәйни, ишәшлик адәмләрниң пәқәт бәлгү бери-
шинила күтүп турғанлиғиға ишәндүргән.

Хәттин көзини үзмәй туруп, Дутов:
– Чанишевниң өзи қени? Өзи немишкә кәлмиди? – дәп со-

риди.
– У путини җараәт қиливалди, – деди Маһмут вә бирдинла 

хошна бөлмидин Дутовниң ординатури пәйда болғанлиғини 
көрүп қалди. 



213

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
Кечиктүрүшкә болматти. Маһмут Ғоҗамияров чапсанлиқ 

билән револьверини қолиға алдидә, яш ординаторни атти. 
Иккинчи оқ Дутовқа бәлгүләнгән. У атаманниң оң биқиниға 
тәгди. Александр Ильич жиқилди.

Керосин ламписини сундуриветип, Маһмут чапсанлиқ 
билән сиртқа чиқти. Униңға қарши жүгрәп келиватқан қара-
вулни Қуддуқниң атқан оқи жимиқтурди.

Улар чапсанлиқ билән атлириға миништидә, Сүйдүң 
қорғиниға чепишип кәтти. У йәрдә буларни Қасимхан Чани-
шев билән Әзиз Һошурбақиев күтүшмәктә еди.
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ҮчИнчИ қИсИМ

“УЙғУр ҚУрУлТиЙи”

1-бап

Қизил Армия пүткүл фронт бойичә һуҗум һәрикәтлирини 
давамлаштурди. Әлвәттә, униң мундақ утуқлири бир 
тәрәплимилик қобул қилинивәрмиди.

Қуршермат вәзийәтни реал баһалап, уруш һәрикәтлирини 
вақитчә болсиму тохтитишни (Сүлһ түзүшни) қолға кәлтүрди.

Или өлкисидики ақлар тәрәпдарлириниң сепидә башқичә 
вәзийәт һөкүм сүрди. Улар күрәшни давамлаштурушни көздә 
тутқан.

Ян Цзэнсиньдә тамамән башқичә кәйпият байқалди. 
У өзиниң һөкүмранлиғидики йәрдә Қизил Армияниң 
һуҗумидин толарақ ховупланди.

Амма әйнә шу йәрниң аһалиси – аддий пухра Қизил 
Армияниң утуқлири һәммидин үстүн роһий кәйпиятларни 
пәйда қилди.

Пәқәт Кеңәш һакимийити деханларниң мәхсәтлирини һәл 
қилалайдиғанлиғиға көзи йәткән ликтин большевикларниң 
вәдилиригә мәнпийәтдарлиқ көрситишкә башлиди. Уларниң 
нурғунлирибирлишип, шу арқилиқ һаятини яхшилашқа үлүш 
қошушидиғанлиғиға ишәшлик еди...

Уйғур жутдарчилиқ – өз хусусийәтчилик һадисидур. Уйғур 
қәйәрдила болмисун – әң алди билән уйғур, у әң алди билән 
өз жутлиғини издәштүриду. Һәтта бәзидә шундақму әһваллар 
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йүз беридуки, вақитниң өтүши билән әшәддий дүшмәнгә ай-
линип кәтсиму, дәсләптә у әң йеқин дости сүпитидә қобул 
қилиду.

Сөзсизки, хотәнлик һәммидин авал бир-биригә ишиниду. 
Турпанлиқ қәйәрдила болмисун бир-бири билән оңай чапсан, 
тил тепишип кетәләйду.

Амма, буниңда турған немә бар, буниңға гуна 
қиларликтәк һеч нәрсә йоқтәк, жутдашларға хатирилигидәк, 
пикирләшкидәк әһваллар нурғунғу, дегәндәк көрүниши 
мүмкин.

Ваһаләнки, уйғурларниң арисида техиму хәтәрлигәриги 
вә чүшиниш тәс әһвалларға бөлүниш моҗут. Мундақ 
бөлүнишниң сәвәви һәтта уйғурларниң өзлиригиму 
мунасивәтлик болмиған. 

Амма, әйнә шу бөлүнишләр пат-пат һалакәт болсиму, 
паҗиәлик әһвалларға йәткүзгән. Мана шу бөлүнишләр бир 
тилда сөзлишип, умумий тарихқа, ортақ тәғдиргә егә уйғур 
бир-бирини чүшәнмәсликләрниң сәвәвидиндур.

Принцип җәһәттин оңайла һәл қилишқа болидиған 
сүнъий бөлүнүшләр һәққидә болмақта. Амма, униң үчүн, 
йәни шу бөлүнүшләрни йоқ қилиш үчүн биртуташ хәлиққә 
шерикдашлиқни етирап қилиш һаҗәт. Онлиған жиллар дава-
мида һәтта йүзлигән жиллар давамида әйнә шу етирап қилиш 
болмай кәлди. Униң үчүн уйғурларни бирләштүрүшкә реал 
қәдәм ташлайдиған Абдулла Розибақиевтәк адәмниң пәйда 
болуши һаҗәт еди.

1921-жили 17-февральда Алмутида Абдулла Розибақиев-
ниң тәшәббуси билән Или өлкисидин чиққанларни қошуп, 
ишчи-таранчиларниң вилайәтлик қурултийи ечилди. Уларниң 
арисида қәшқәрликләрму, хотәнликләрму, турпанлиқларму 
болди. Лекин асасий қисмини Ғулҗиниң әтрапидикидин 
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чиққан ишчилар тәшкил қилди. Һәҗәпләндүридиған нәрсә – 
“таранчи” дегән нам нәқ әйнә шу ғулҗилиқларға чапланған 
еди.

Залдики вараң-чуруңлардин кейин сәл толуғарақ кәлгән  
жигит президиумиға чиққанда, бирдин җим болуп тохталди. 
У авазини қаттиқ чиқирип, – мундақ деди:

– Әң алди билән йолдашлар биз туруватқан шәһәр буниңдин 
он икки күн илгири өзиниң тарихий намиға егә болуши билән 
тәбрикләймән. Әнди у – Алмута вә бу әһвал кона түзүмниң 
падишалиқ дәвирниң, езилиш вә езилиш дәвирниң мәңгүгә 
тарихта қалғанлиғини испатлимақта. Чүнки Верный дегән 
намниң өзи йәрлик аһалини эксплуатация қилидиған, езидиған 
царизм дәврини билдүриду. Биз болсақ келәчигимизниң ениқ 
йөнилишини һаят-тирикчилигимизни йеңилаш үчүн, ениқ 
нишанларни бәлгүләш үчүн мошу алмилиқ шәһәргә, баһар 
шәһиригә  жиғилдуқ! Тәрәққият қозғилаң бизгә пүтмәс-
түгимәс имканийәтләрни яратти. Шуниң үчүн әвлатлиримиз 
бизгә ләннәт оқуш әмәс биз билән пәхирләнгидәк йол туту-
шимиз керәк.

Абдулла мәзкүр қурултайни өткүзүшниң өзи тәсәддипий 
әмәс. Чүнки буниң өзи уйғур-таранчиларниң аң-сәвийәсиниң 
барғансери өсүватқанлиғини, бу пәйтниң муһимлиғи синипий 
күрәшниң кәскин пәйтидә қандақ йол тутуши һаҗәтлигини 
чүшинәтти.

Абдулла Розибақиев залға қарап қойди. Униң көңли мәлум 
дәриҗидә чүшиниксиз қариму-қарши ой-пикирләр билән то-
луп-ташти.

У өз хәлқиниң паалийәтчанлиғи еғирчилиқлардин 
қорқмайдиғанлиғиға, бәрдашлиғиға, алға қоюлған мәхсәт-
ләргә йетишкә тиришидиғанлиғиға чәксиз хошал еди.

Иккинчи тәрәптин, Абдуллини уйғурларниң саддилиғи, 
уларниң артуқчә ишинидиғанлиғи вә пат-патла өзигә орунсиз 
ишәшликлигини көрситидиғанлиғи әнсирәтти.
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Һәммидин авал Абдулла Розибақиев мошу кәмгичә һәл 

болмайватқан зиянлиқни йеңиш мүмкин әмәстәк көрүнәтти.  
Мәсилиләр һәс-һәскә салатти. У муаммәләр – уйғурларниң 
таранчилар вә қәшқәрликләр дәп бөлүнүшлири еди.

Абдулла Розибақиевниң алдида олтарғанларниң толи-
си Или өлкисидин болуп, өзлирини таранчилар билән пи-
кирдаш дәп һесаплисиму, йәрни натоғра – Җуңғария дәп 
атайдиғанлиғини наһайити яхши чүшинип турсиму, мошу 
бөлүнүш тоғрилиқ ойлинип қалди.

Нәқ мана шу йәрлик аһалә падиша дәвирдә езиш экс-
плутация вә җәбир-зулумниң гувачисидур. Биз алма, 
баһар вә йеңилиниш шәһиригә жиғилишимизниң сәвәви – 
келәчигимизни яхшилаш, тәрәққият йолидики  йөнүлишни 
ениқ бәлгүләвелиш үчүн жиғилдуқ! Инқилап өсүп-
йетилишимиз үчүн пүтмәс-түгимәс имканийәтләрни яратти. 
Биз әйнә шу имканийәт-мүмкинчиликләрни шундақ пайди-
линишимиз керәкки, әвлатлиримиз биздин пәхирләнгидәк 
дәриҗидә болуши керәк.

Абдулла бирпәс җим болуп, пәқәт өзгила хас болған 
диққәнчанлиқ билән жиғилғанларға көз ташлиди. Андин 
йәнила шу диққәтчанлиқ билән гепини давам қилди:

– Әнди маңа ишчи-таранчиларниң вилайәтлик қурул-
тийини очуқ дәп һесаплашқа рухсәт қилсаңлар!

Гүлдүрлигән чаваклар, хошаллиқ вақирашлар астида Аб-
дулла Розибақиев президиумдин өз орниға берип олтарди. 
“Кеңәш һакимийити Шәриқтә немини қолға кәлтүрмәкчи?” 
мавзусида қилидиған докладиға тәйярланди.

Доклад техи түнүгүн йезилған болсиму, у текстқа 
қаримайла уни баян қилмақчи болди. Униң үчүн әң муһими 
қатнишиватқанларниң докладта йезилғанларни әң ахириғичә 
чүшиниши, пәқәт аддий адәмләрниң мәхсәт-мудиалирини 
сәмимий түрдә ениқ вә ишәшлик түрдә, аддий тил билән 
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ейтқандила қолға кәлтүрүш мүмкин екәнлигини Абдулла 
яхши чүшинәтти.

Әмәлиятта болса, бу икки аталғу, һәқиқәттиму Или өлкиси 
яки Җуңғария – бу пәқәтла Уйғурийәниң кичиккинә бир 
қисми болуп, мәлум тарихий вақиәләргә бағлиқ пәйда болған.

Абдулла Розибақиев бүгүнки қурултайниң күн тәртивидә 
бу мәсилини чоңқур тәһлил қилиш көздә тутулмиғанлиғи 
тоғрилиқ ойлинип қалди. Ваһаләнки нәқ мана һазир у язда 
өткүзүш көздә тутулған Қәшқәр вә Җуңғария ишчилириниң 
Қурултийида мошу мәсилини күн тәртивигә қоюшни қәтъий  
қарар қилди. 

2-бап

Маһмут Ғоҗамияров өйигә қайтти. У Яркәнтниң кәң кочи-
си билән кетип берип, буниңдин бар болғини онла күн илгири 
немә йүз бәргәнлиги тоғрилиқ ойлиди. Шу күни он миңлиған 
адәмләрниң һаятини өзгәрткән вақиә йүз бәргән еди.

Сөзсизки, Александр Дутовниң өлтүрилиши больше-
виклар рәһбәрлириниң паалийитини йеникләштүрди. 
Чүнки Йәттису асминини қаплиған наһайити җиддий хо-
вуп йоқитилди. Шуниң нәтиҗисидә Кеңәш һакимийитиниң 
йоқитилиши мүмкинлигиниң алди елинди. Гражданлар 
урушиниң һәммә фронтлиридики вәзийәтләрниң өзгүриши 
йүз бәрди. Шуниңға мувапиқ, он миңлиған аддий пухриниң 
тиния һаятийүксәндүрүлди.

Маһмут Ғоҗамияров, очуғини ейтқанда, анчила хошал бо-
луп кәтмисиму, шу вақиәләрниң қатнашчиси болғанлиғини 
чүшинәтти. Чүнки униңға Дутовни тирик қолға елип, андин 
уни очуқ сотта сотлаш идеяси йеқинарақ еди.

Ваһаләнки, болидиған иш болди. Кеңәш һакимийитиниң 
әң хәтәрлик дүшмәнлириниң бири болған Александр Ду-
тов уҗуқтурулди. Бу вақиәгә вәзийәткә бағлиқ Маһмут 
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Ғоҗамияров шәхсән қатнашти. Әлвәттә, уму башқа йол-
дашлири охшаш җенини қурбанлиққа тикти. Амма у өзини 
қәһриман дәп сәзмиди. У мошу вақиәни өзиниң ана йериниң 
хатирҗәмлиги, жутдашлириниң һаятини сақлап қелиши үчүн 
әмәлгә вәссалам-иш тамам сүпитидә әмәлгә ашурғинини ети-
рап қилди...

Александр Дутовқа утуқлуқ сүйиқәст қилиш, толуқ 
тәбиийки, икки тәрәплик қариму-қарши күчләрниң әмәлгә 
ашурулғанлиғи сүпитидә қобул қилинди. Әгәр большевиклар 
рәһбәрлиги һәтта шу һәрикәтниң һәммә қатнашчилирини му-
капатлаш тоғрилиқ қарар қобул қилған болса, ақлар һәрикити 
улардин өч елишқа қәсәм қилишти.

Маһмут Ғоҗамияров өзиниң һаятиға орунлуқ хәтәрләнди. 
У наһайити наһайити еһтиятланди. Ваһаләнки өзиниң 
бехәтәрлигигә ахириғичә ишәшлик болмиди.

Мана һазирму, ана жутиниң кочиси билән өйигә кетип бе-
рип, у хатирҗәмлигини сақлашқа тиришти, лекин, шундиму, 
диққитини наһайити күчәйтти.

Хатирҗәмсизлик вәзийәтләргә кейинки жиллардики йүз 
бериватқан вақиәләр қошулди. Шуниң үчүнму һәммила 
җайда хәтәрлик моҗут еди. Һәтта қайси тәрәптин, қайси 
вақитта һуҗум болушини көз алдиңға кәлтүрүшму, ойлашму 
мүмкин әмәс.

Маһмут пәқәт, өзи үчүнла әнсиримиди. У толарақ өзи билән 
биллә хәтәрликкә дучар болуватқан аилиси үчүн әнсириди. 

Әлвәттә һеч ким, һәтта униң аялиму Дутовни уҗуқту-
руштики Маһмутниң ролини билмәтти. Амма аяли һәммә 
иштин бехәвәр болсиму, өзиниң көрүнүши биләнла наһайити 
әсәбий әһвалда екәнлигини билиндүрүп қоятти. 

Маһмутниң аяли ериға мундақ мәсилиләр һәққидә һеч 
гәп қилматти. Униң умумән ериниң ишлириға арилишиш, 
қизиқиш адити йоқ еди. Шундиму аялиниң мүҗәзини билгән 
Маһмут униң кәйпиятидики өзгүрүшләрни көрди. Аяли, 
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бәәйни, қандақту бир көңүлсизликләрни алдин-ала сәзгәндәк, 
ахирқи вақитларда ғәмгә патқандәк, үндимәс болуп қалған. 
Һәтта бәзидә һеч қандақ алаһидә бир сәвәп болмисиму, у 
ерини күтүп, қайғулунип олтиратти. Пат-патла әнсирәп, 
бөлмисиниң қурув басқан деризисигә қарап қоятти.

1921-жилниң феврали наһайити соғ болди. Маһмут һәр 
қачанқидәк дәққәм вә ишәшлик қәдәм басмақта. Кәч кирди. 
Яркәнтниң кәң кочилириға гугум чүшти. Өткән-кәчкәнләрму 
азийишқа башлиди. Пүткүл йол давамида Маһмут пәқәт ик-
кила атлиқ адәмни вә бир тонуш бовайни учратти.

Маһмут өйигә йеқин келип, анчила жирақ болмиған бир 
дәрәқниң йенида турған икки адәмни байқиди. Уларниң 
Маһмутни байқиши биләнла худди параңлишип турғандәк 
тәтүр қаравалғанлиғиниму байқиди.

Маһмут әмәлиятта Яркәнтниң һәммә кона турғунлири 
өзигә тонуш. Мону иккисини көрмигәндә өзигә гуманланған 
һалда һойлисиға кирди. 

Һойлисиға кириши биләнла, Маһмут деризигә қарап, 
әнсирәп турған аялиниң үзини байқиди. Кона дәрвазини йе-
пип қоюп, у кардин чиңдилип кәткән тар пәләмпәй билән 
өйниң ишигигә көтирилди. Андин сәл тохтап турдидә, йәнила 
ойлинип қалди. 

Бу қетим у өзи билән күтүлмигән йәрдин бир әһвал йүз 
бәрсә, аялиниң тәғдири қандақ болари һәққидә ойлиди. Һәр 
һалда, һәр қандақ әһвал йүз бериши мүмкин.

Коча тәрәпкә қарап қоюп, Маһмут ишәшлик түрдә өйниң 
ишигини ачти.

Босуғини атлиши биләнла Маһмут кичиккинә ашхани-
да әткән чай тәйярлаватқан аялини көрди. У болса назук вә 
ғәмкин һалда ериға қариди. 

– Бүгүн хелила соғқу, – деди Маһмут. – Сән иссиқ әткән 
чай тәйярлаветипсәндә.

– Бүгүн хошна аял қоюқ қаймақ әкиргән. Мән сизниң 
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қаймақлиқ әткән чайни яқтуридиғанлиғиңизни билимәнғу, – 
деди аяли күлүмсиригән һалда. – Очаққа йеқин келиң.

Маһмут калтә җугинси йешип, уни миққа илип қойди. 
Қарлири еришқа башлиған калашлирини болса пухтилиқ 
билән ишикниң қешиға апирип қойди. Андин юмшақ өтигидә 
қундуз терисидин тикилгән бөкини елип, аялиға йеқинлашти. 

Аяли йоған апқурға әткән чай қуюп, җозиға қойдидә, 
дәрһал тамдики шкафтин сәл қетишип қалған йоған бир то-
нур нани алди. Маһмут бу чағда очақ алдидики тапчанда ол-
тиратти. 

Сирттин хошниларниң иштлириниң һавшушлири аңланди. 
Маһмутниң аяли болса деризигә қариведи, амма иштларниң 
һавшушлири чапсанла тохтап қалди. 

Маһмутниң аяли ериға қариму-қарши олтарғини билән, 
амма өзигә чай қуймидидә, Махмутниң бир парчә нан билән 
чай үстидики қаймақларни жиғип һөзүрлинип йәватқиниға 
диққәт қилмақта еди. У раһәтлинип чейини ичип болуп, 
миннәтдарлиқ билән аялиға қариди.

– Саңа немә болди, җорам?- деди Маһмут аялиниң қолини 
елип.

 У һеч җавап бәрмиди вә ериниң қолини иштәрмәстинла, 
пәқәт бешини чайқап қойди.

 Аялини наһайити яхши көридиған Маһмут, шундиму униң 
артуқчә беарамлиғиға ичидә хапа болғандәк қилди. Әлвәттә, 
у аялиниң нурғун нәрсиләрдә һәқ екәнлигини чүшәнсиму, 
амма униңға һеч нәрсә демәтти, униң хаһишиға беқинишни 
халиматти...

Шу арида йәнила иштлар һавушти. Маһмутниң аяли не-
мишкиду, йезиға – ата- анисиниң йениға әвәтивәткән бали-
лири тоғрилиқ ойлап, йәнила қуру өрнәклири бесип кәткән 
деризигә қариди.

Һеч нәрсини байқалмиған у өзини деризидин чәткә алди. 
Нәқ шу пәйттә тала тәрәптин оқ етилди.
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Бәхиткә яриша оқ һеч кимгә тәгмиди.
Маһмут бөлмисидин дәрһал чиқип, дәрваза тәрәпкә 

жүгриди, аялиға болса өйдин чиқмасни буйриди. Револьве-
рини тәйярлап қолиға алдидә, сәл иңишип туруп дәрвазини 
ечивәтти.

Кочида һечким болмиған, пәқәт техи йеңила дегидәк, 
Маһмут натонуш адәмләрни көргән дәрәқниң  йенидики 
өйниң һойлисида йәнила иштлар һавшуп кетишти...

3-бап

Атаман Дутовниң уҗуқтурулиши ақлар һәрикити сепидә 
һодуқушларни пәйда қилди. Лекин бу һал ақлар һәрикитиниң 
тарқилип кетишигә йәткүзмиди.

Әлвәттә, Йәттисуға бесип киришни көздә тутқан күчләр 
аҗизлашти. Амма улар һелиғичә йетәрлик дәриҗидә җәңги-
варлиқ қабилийитидә еди.

Әйнә шундақ вәзийәттә асасий тәшәббускарлиқни гене-
рал- лейтенант  Андрей Бакич өз үстигә алди. Буниңға һәйран 
қалғидәк һеч нәрсә йоқ. Чүнки атаманларниң үчинчиси – Бо-
рис Анненков техи 1920-жилниң язлиғила чегаридин нери 
болуш үчүн Үрүмчи тәрәпкә кәткән еди.

Һәрбий губернатор Ян Цзэнсинь, бир чағларда Аннен-
ковни өз һимайисигә алған, чапсанла өз йолини таптидә, 
1921-жилниң март ейида, йәни Дутовниң өлүмидин кей-
ин, Борис Анненковни қамаққа алған еди. Шу арқилиқ у 
большевикларниң башлиқлириға чоң йеқинчилиқ қилған еди. 

Бакичқа болса, у 1921-жилниң 3-мартида буйруқ чиқирип, 
униңда: “Униң отряди һәм оренбург, һәм Йәттису армия-
си команданлиғиға беқиништин пәқәт қанунлуқ асастила 
чиқип, һәммә җәһәттин мустәқил болди... маңа беқинишлиқ 
қошун, адмирал колчак башчилиғидики һазир моҗут 
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әмәс бир туташ Пүткүл россиялик һөкүмәтниң армияси, 
тәбиийки, қануний түрдә умумий етирап қилинидиған  рос-
сия һөкүмити қурулғичә, мениңдин башқа һеч кимгә беқиниши 
мүмкин әмәс...” – дәп көрситилгән.

Андрей Бакич, ахири, Қизил Армия қаршилиғиниң бирдин-
бир башлиғи екәнлигини қолға кәлтүрәлмиди. У Чөчәктики 
өзиниң штабида олтирип, еғир мулаһизиләргә чөкти.

Андрей Степанович Бакич немә қиларини билмәй ғәмдә 
қалди. Бир тәрәптин, у Или өлкисидики әллик миң эмегрант 
армияниң Йәттисуға бесип киришкә тәйяр җәңчиләрниң 
бирдин-бир башлиғи. Бу һәммигә, биринчи новәттә Андрей 
Бакичниң өзигә чүшинишлик, бу дәһшәтлик күч нурғун иш-
ларни әмәлгә ашуралайду.

Иккинчи тәрәптин, Адрей Бакич большевизимниң “ре-
волюцияни экспорт” қилишқа қаритилған стратегиялик 
мәхсәтлири йолида һуҗумни күтүп турмайла, Қизил Ар-
мия өзила чегаридин өтүп, мәшәниң өзидила, йәни Или 
өлкисидила Бакич әскәрлиригә һуҗум қилишидин ховуплан-
ди. 

Андрей Бакич, шундақла, дәсләпки чағларда үч атаманға 
ярдәм бәргән Ян Цзэнсинь коммунистик идеяләргә өзиниң 
ғәрәзлиги асасида Қизил Армиягә қарши бир туташ фронт 
қурушни көздә тутған болса, әнди үч атаманниң коали-
цияси вәйран болғандин кейин, ениғарағи, бу коалиция 
техи қурулмиған чағда, Уйғурийәдики хитай губернато-
ри өзиниң һакимийити үчүн ховупланди. Нәқ мана шуниң 
үчүнму, Бакичниң ойичә, Ян Цзэнсинь Кеңәшләр билән 
һәмкарлишишқа бериши мүмкин. 

Андрей Бакич тәҗрибилик, җәңгивар генерал. У һәр қачан 
вәзийәтни аңлиқ баһалатти.Униң планлири дайимла өзиниң 
хаһиши бойичә әмәлгә ашуруливәрмисиму, асасән у әң 
ишәшлик қарарларни қобул қилатти. 

Мана һазирму у Или өлкисиниң һәрбий-дала хәритисини 
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ойланған һалда көздин кәчүриветип, казак генерали, 
1917-жилқи Февраль революциясидин кейинки Россия 
армиясиниң сабиқ Алий баш командани Лавр Корниловни 
хатирилиди.

Андрей Бакич Корниловниң 1901-жили нәшир қилинған 
“Қәшқәрийә яки Шәрқий Түркистан” намлиқ китавини 
оқуғанлиғини бирдин хатирисигә алди. Корнилов Бакичтин 
бар болғини төрт яш чоң. Амма Бакичқа нисбәтән алаһидә 
абройға егә. Бакич Корниловниң Алий баш командан болуп 
тайинлинишиға чәксиз хошал болған. Чүнки униң һәрбий 
қабилийитини, һәрбий-стратегиялик қабилийитини алаһидә 
баһалиған. Бу китапта Россияниң Қәшқәрийәгә нисбәтән 
стратегиясиниң муһим роль ойниғанлиғини билгән. У Лавар 
Георгиевичниң өз китавида шәхсән өзи көргән, байқиған вә 
сөзсизки, Қәшқәрийәгә мунасивәтлик Россияниң стратегия-
сини ишләп чиқиштики муһим ролини Бакич йәнә бир қетим 
ойидин кәчүрди.

Мошулар тоғрилиқ ойлинип, Адрей Бакич Корниловниң ки-
тави “Қәшқәрийә яки Шәрқий Түркистан” дәп аталғанлиғини 
ойлиди. Шуниң билән биллә Или өлкиси яки уни башқичә 
– Җоңғария дәпму атиған, Қәшқәрийә билән беваситә 
бағлинишлиқ болған. Чүнки өлкиниң һәр иккила қисминиң 
асасий аһалисини бир пүтүн бир тилда сөзлишидиған хәлиқ 
тәшкил қилған.

Андрей Бакич мана әндила немишкиду шу хәлиқниң һәр 
хил атилидиғанлиғи тоғрилиқ ойлинип қалди. Җуңғарийәдә 
яки Или өлкисидә яшайдиған қисми таранчилар дәп атал-
са, Қәшқәрийәдә яки Шәрқий Түркистанда яшайдиғанлар 
қәшқәрликләр дәп атилатти. Униң үстигә, улар Хотәнниңму, 
Қарғилиқниңму, Яркәнтниңму яки Қәшқәрниң өзиниңму 
аһалиси болуши мүмкин, амма умумий нами – қәшқәрлик.

Андрей Бакич мана һазирму 1918-жили майда чегариниң 
бу тәрипигә өткән қачақларниң арисида әң нурғун қисмини 
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тәшкил қилған таранчилар болғанлиғини, уларниң Йәттису-
ниң айрим районлирида жиғинчақлиқ һаят кәчүргәнлигини, 
андин Қизил Армия қисимлири тәрипидин хану-
вәйранчилиққа учриғанлиғи үстидә ойлинип қалди.

Шуниң билән биллә Андрей Бакич Лавр Корниловниң 
китавидинму, шундақла Александр Дутов билән болған 
сөһбәтләрдинму қәшқәрликләр, яки Қәшқәрийәниң йәрлик 
аһалиси, Пәрғанә вадисидиму наһайити нурғун яшиғанлиғини 
биләтти.

Мана һазир Чөчәктә болуветип вә кәлгүси һәрикәтләр 
үстидә ойлиниветип, Андрей Бакич өзиниң әһвали наһайити 
мурәккәп болғанлиғини етирап қилди. Бу әһвални нурғун 
җәһәтләрдин Андрей Бакичниң өзи Александр Дутов биләнму, 
Борис Анненков биләнму бирлишәлмигәнлигидин көрүнди. 

Шуниң билән биллә у – Андрей Бакич, немишкиду 
Җоңғарийә билән Қәшқәрийәниң биртуташ хәлқини тәшкил 
қилидиған йәрлик аһалиси шундақла бирлишәлмәйдиғанлиғи, 
шуниң үчүнму дәһшәтлик езилишни баштин кәчүриватқанлиғи 
тоғрилиқ ойланди...

Андрей Бакичниң мошу ойлирини командан орунлашқан 
өйниң ишиги алдида пәйда болған штаб башлиғи бөлүвәтти.

– Рухсәт қилсиңиз, Андрей Степанович? – дәп сориди 
яшанған полковник Бабич хәритидин  бешини көтәрди вә:

– Дүшмәнниң силҗиши тоғрилиқ йеңи әхбарат елинди, – 
дәп қошуп қойди. 

Бакич гәп қилмастинла, үстәлни көрсәтти вә штаб башлиғи 
салмақ билән үстәлгә олтарғандин кейинла:

– Разведка Қизил Армия қисимлириниң чегаридин өтмәкчи 
болуватқанлиғини хәвәр қилғанду дәп тәхмин қилимән, – 
деди.

– Нәқ шундақ! Ахирқи хәвәрләргә қариғанда, Қизил Ар-
мия бизниң мудапийәмизниң оң қанитиға қаритип топлишип 
һуҗум қилиши мүмкин.
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Андрей Бакич зәһәрлик билән күлүп қойди. У йешиға 

қаримай, бәк ярашқан һәрбий кийимдә тик туруп, штаб 
башлиғиға қариди. 

– Мана қандақ болуватиду. Биз һуҗум қилишни өзимиз 
башлашни мәхсәт қиливедуқ, большевиклар бизниң алди-
мизни алмақчикәндә.

Штаб башлиғи һеч гәп қилмиди. У вақитниң өтүп кәтлиги, 
атаман Дутовниң қисимлири билән бирликтә Йәттисуға 
һуҗум қилиш керәклигини ойлап, бешини төвән қилип 
олтиривәрди.

– Хо-о-ш, – деди шу арида Андрей Бакич. – Оң қанатни 
мудапийә қилишни күчәйтиш чарилирини көрүңлар. Әң 
ахирқи имканийәтләргичә җәң қилимиз.

У сәл сүкүт тутуп, андин:
– Монғолия йөнүлишигә уюшқан түрдә чекиниш тоғрилиқ 

ойлаң, – дәп қошуп қойди.

4-бап 

1921-жили апрельниң башлирида Абдулла Розибақиев 
Ташкәнттә чақиртилди. РК П (б) Түркистан бюросиниң Рәиси 
Ян Рудзутакниң кабинетиға кирип, Абдулла катипқа өзиниң 
кәлгәнлиги тоғрилиқ доклад қилди.

Кәчки саат бәшләр еди, қобулханида адәмләрму болмиған. 
Бу һал Абдуллини һәйран қалдурмиди, чүнки у Рудзутакниң 
адәмләрни чүшкичила қобул қилидиғанлиғини биләтти. Бу 
тоғрилиқ пичирлап ейтишидиған чақчақларму пәйда болған.

Катип қош ишиктин кирип кетиши биләнла, Абдулла һазир 
өзини чақиридиғанлиғи тоғрилиқ ойлиди.

Лекин ундақ болмиди.
Бир нәччә минуттин кейин Рудзутакниң өзи кабинетидин 

чиқти.
Абдулла олтарған үстәлдин туруп, Рудзутакниң каби-

нетиға кирмәкчи болуведи, Рудзутак униң алдини алди.



227

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
– Абдулла Ахметович, Сизни Ташкәнттә саламлашқинимға 

хошалмән. Қандақ йетип кәлдиңиз?
– Рәхмәт, Ян Эрнестович?
Рудзутак қолини созуп, күлүмсиригән һалда:
– Сиз мениң узун жиллардин бери үгинип қалған адитимни 

аңлиғанму, уни билмәймән, – деди. У Розибақиевниң һәйран 
қалған үзигә қарап қоюп, қошумчә қилди:

– Әнсиримәң, Абдулла Ахметович, гәп шуниңдики, мән 
херидарларни чүштин кейин қобул қилмаймән.

У йәнила күлүмсириди.
– Биләмсиз, мениң әйнә шундақ камчилиғим бар, – дәп 

Рудзутак қошуп қойди.
Андин у тикисидин тик турған катипқа қарап, бешини 

еғитип қойдидә:
– Абдулла Ахметович, бир аз сәйлә қилип келишни тәклип 

қилимән, – деди. – Сизгә Ташкәнт яқамду?
– Шундақ, бу шәһәрдә меһрибан, хәйрихаһлиқ адәмләр 

яшайду.
– Мана, әҗайип яхши! Әгәр қарши болмисиңиз, йеқим-

лиқни пайдилиқ билән бирләштүрүп, бағда бир аз сәйлә 
қилип келәйли.

Ташкәнтниң тоғра мәркизигә орунлашқан инқилап беғи 
Түркистан Мәркизий Комитети билән Совнаркомниң йени-
дила еди.

Ян Рудзутак билән Абдулла Розибақиев иккиси он минут-
лардин кейин әйнә шу гөзәл баққа қәдәм ташлиди. Һәр хил 
яш дәл-дәрәқләр апрель қуяшиға бой созмақта…

Рудзутак  билән қатар кетип барған Абдулла булардин ан-
чила жирақ әмәс арилиқта Түркистан бюроси Рәисиниң шо-
фери келиватқинини байқиди. Еһтимал у һәм Рудзутакниң 
шәхсий муһапазәтчиси  болса керәк.

– Абдулла Ахметович, – дәп параң башлиди Ян Эрнесто-
вич, – сизни тәклип қилғинимизда икки муһим вәзийәт көздә 
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тутулди. Әйнә шу мәсилиләрни әмәлгә ашурушни нәқ сизгә 
тапшурсақ, дегән пикир бар!

– Мән қолумдин келишичә һәммини орунлашқа тәйярмән.
– Әлвәттә, биз сизгә һәртәрәплимә ярдәм беримиз.
Рудзутак бир пәс орнида турдидә, яш чинарниң ғолиға 

қарап қоюп, бир пәс җим-җитлиқтин кейин алға қәдәм таш-
ланди.

– Гражданлар уруши мәйданлиридики Қизил Армияниң 
утуқлири бизниң Революциямизниң идеаллирини Җоңғария 
вә Қәшқәрийә территориялиригә таритишниң һаҗәтлигини 
тәләп қилмақта. РКП (б) Түркистан бюроси вә Түркистан 
республикисиниң Совнаркоми мошу мәсилә бойичә, Абдул-
ла Ахметович, Сәясий бюроға чиқмақ, сиздин мошуниңға 
мунасивәтлик мәслиһәт тәләп қилиниду.

Абдулла аңлаватқан гәпләргә һәйран қалди. Әлвәттә, 
Җоңғария аһалисиниң Октябрь революциясигә бағлиқ 
виҗданлиқ мунасивити һәққидә униңда мәлуматлар бар еди. 
Мундақ мәлуматлар униң Ғулҗиға, умумән Или өлкисигә 
болған сәпәрлиридиму мәлум болған. 

Ваһаләнки, Или өлкисиниң аһалисини яки ахирқи жиллири 
пат-патла Җоңғария дап атилип жүргән өлкиниң аһалисини, 
болупму Қәшқәрийә аһалисини реал қоллап-қувәтләш бойичә 
мәсилиниң қоюлиши – күтүлмигән әһвал еди.

Абдулла асасән Җоңғариядики сәясий җәһәттин 
Йәттисуға яндуруш муһим болған қачақлар муәммаси билән 
шуғуллинивататти. У йәнила шу йәттисулуқлардин қизил 
гвардиячиләр қисимлирини тәшкилләштүрүшкә наһайити 
чоң күч вә диққитини сәпәрвәр қиливататти. Амма беваситә 
Җоңғарийә вә Қәшқәрийә ишлири билән шуғуллишни у 
көздиму тутмиған еди.

Шу арида Рудзутак нәқ мана мошу мәсилә тоғрилиқ гәп 
қилди. У чегаридаш йәрдәдә Кеңәш һакимийитини орни-
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тиш мәсилилиридә мәслиһәт сориди. РКП (б) Түркистан 
бюроси Рәисиниң “Бизниң Революциямизниң идеаллирини 
Җоңғария вә Қәшқәрийәгә таритиш” тоғрилиқ гепини нәқ 
шундақ чүшиниш керәк болди.

Һаяҗанлинишни бесишқа тиришқан Абдулла:
– Шунда мениң вәзипәм немидин ибарәт екән, Ян Эрне-

стович? – дәп сориди.
– Әң алди билән сиз бизгә Җоңғариядә туруватқан сизниң 

қәбилидашлириңизниң Қәшқәрийәдә туруватқанлардин пәр-
қи немә екәнлигини тәпсилий чүшәндүришиңиз керәк. Маңа 
мәлум болушичә, мәдәний җәһәттинму, тил җәһәттинму 
алаһидә пәрқи болмиса керәк.

– Бу мәсилә уйғурларниң өзлириниму тәшвишләндүриду. 
Сиз мутлақ һәқсиз, принципиал пәриқ моҗут әмәс. Иккинчи 
бир мәсилә, йәни тарихий, географиялик һәм, һәтта иҗтимаий 
назук мәсилиләр жуқуридикидәк чоң проблемиларға 
қошулувелип, сүнъий инкар қилип болмайдиған фактрлар 
сүпитидә пәйда қилиду. Һәтта биздә бәзи әрбаплар пәйда 
болдики, улар Җуңғарийәдә яшаватқан уйғурларни айрим 
хәлиқләр дәп һесаплайду.

– Сиз таранчилар дәп аталмишларни көздә тутуватамсиз?
– Һәммана! Амма таранчилар Қәшқәрийәдин деханчилиқ 

билән шуғуллинишқа мәҗбур қилинған уйғурларғу. “Та-
ранчи” дегән сөзниң өзи манҗурчә болуп, “дехан”, “йәр 
һайдиғучи” дегәнликни билдүридиғу.

– Хо-о-ш, бу мәсилә аз-тола болсиму чүшинишлик. Ле-
кин, Абдулла Ахметович, җәнублуқ уйғурларниң һәммисила 
өзлирини қәшқәрликләр дәйдиғу?

– Биләмсиз, Ян Эрнестович, җәнубта уйғурлар оа-
зисларда яшайду. Һәр бир оазиста өзиниң нисбәтән чоң 
шәһири бар. Мундақ ейтқанда, оазисниң мәркизи. Шуниң 
үчүн келип чиқиш җайи, әйнә шу мәркизий шәһәр бойичә 
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уйғурлар өзлирини қәшқәрликләр, хотәнликләр, ақсулуқлар, 
яркәнтликләр, қарғилиқлар вә башқилар дәп атишиду. Шуниң 
билән биллә Уйғурийәниң җәнубидики әң атақлиқ шәһәр 
Қәшқәр болуп һесаплиниду. У шәһәр һәммә Оттура Азия та-
рихидиму чоң роль атқурған. Шуниң үчүн, умумлап ейтқанда, 
җәнупниң һәммә уйғурлири, қайси оазисқа тәәллуқлуғидин 
қәтъий нәзәр, өзлирини қәшқәрликләр дәп атишиду. 

– Бопту, амма силәр өзәңларни немишкә “Уйғурлар” дәп 
атимайсиләр? Бу сөз, маңа мәлум болушичә, тарихта кәң 
түрдә мәлумғу?

– Сиз мениң арминим тоғрилиқ гәп қозғап қалдиңиз, 
Ян Эрнестович! Мән узун жиллар давамида уйғурларниң 
қурултийини чақирип, өзәмниң хәлқимгә униң тарихий на-
мини қайтуруш тоғрилиқ ойлаватимән! Бу нам ахири йоқ 
урушлар, мәғлубийәтләр вә җәбир-зулумлар нәтиҗисидә 
йоқулупму кәткән. Чүнки уйғурларға тәәллуқлуқниң өзи 
хәтәрлик болуп көрүнди.

– Амма, иҗазәт қилсиңиз, һөрмәтлик Абдулла Ахмето-
вич! Мана биз җоңғар дегән хәлиқниң өзи аллиқачандин 
бери болмисиму, Җоңғария тоғрилиқ гәп қиливатимиз. Уйғур 
хәлқиниң өзи моҗутқу, амма қандақту өзиниң намисиз моҗут 
болуватидиғу?!

– Хәлиқниң паҗиәси әйнә шуниңдин ибарәттур. Шуниң 
үчүнму биз өзүмизниң һаятимизни түзәлмәйватимиз. Биз 
һәтта өзүмизниң вәтинимизни – уйғур хәлқиниң вәтини – 
Уйғурийәниң намини аталмайватимиз!

– Абдулла Ахметович, сиз қанчилик идрәклик адәмсиз! 
Мән сизгә қайилмән. Мана сиз һазир өзиңиз һеч гуман-
шүбһисизла иккинчи проблемиға өттиңиз. Бу бизниң сизни 
Ташкәнткә чақиртқинимиздики иккинчи проблема еди. Бизни 
тәврәндүриватқан мавзу һәққидә материалларни үгинишим 
җәриянида мән Лавр Георгиевич Корниловниң китавиға дуч 
кәлдим.
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Рудзутак җим болуп, Розибақиевқа диққәт билән қариди вә 

униң үзидә һәйранлиқ изналирини байқап қелип, күлүмсирәп 
қойди.

– Тәссәвур қилиңа! Мән бизниң дүшмәнлиримизниңму 
әмгәклиригә қизиқишимиз керәк дәп һесаплаймән!

У йәнила җим болди. У йәнила дәрәққә келип, униң 
қовзуқлирини тутти.

Абдулла ойлинип, Рудзутакниң шофериниң һошшиярлиқ 
билән тәрәп-тәрәпләргә қараватқинини көрүп қалди.

Шу арида Ян Эрнестович һелиқи яш дәрәқниң йенида ту-
руп, гепини давамлаштурмақта еди.

– Шундақ қилип, 1901-жили нәширдин чиққан Корниловниң 
китапчиси “Қәшқәрийә яки Шәрқий Түркистан” дәп аталған. 
Мениң сизгә соалим: мәрһәмәт қилип, етиңа: уйғурларниң 
өзлириниң сәвийәсидә Шәрқий Түркистан қандақ қобул 
қилиниду? Бу пәқәт Қәшқәрийәлиму яки уларниң вәтининиң 
һәммәйеригиму? Әгәр һаҗәт болса, Уйғурийәниң һәммә 
йеригә? 

Абдулла бу соалға берилидиған җавап уларниң бүгүнки 
пүткүл сөһбитиниң мәркизи болуп һесаплинидиғанлиғини 
чүшәнди. Һәммә түрк хәлиқлирини биртуташ җумһурийәткә 
бирләштүрүшни тәклип қилғини үчүн Турар Рысқулов билән 
Мирсаид Султан-Галиевниң тәғдири немә болғанлиғини, 
у тәклипләр коммунистик идеалларға асасланған болсиму, 
шу тәкливи үчүн у иккиси хизмәтлиридин елинғанлиғини 
билидиған Абдулла җим болуп қалди.

Рудзутак бу соал аддийла соал әмәслигини билип, Абдул-
лини алдиратмиди. Рудзутак үчүн бу соалға җавап көңүлсиз 
болсиму, лекин адаләтлик җавап муһим еди.

Шу арида Абдулла Мирсаид Султан-Галиевниң лайиһисидә 
бирләштүрилидиған түркий территориясиниң қатариға һәм 
Қәшқәрийәму киргүзүлгәнлигини есиға алди.

У шундақла Петроградтин әвәтилгән комиссия әмәлият-



232

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
та Рысқулов билән Султан-Галиевниң һәрикитини баравәр-
ләштүрүш үчүнла қурулғанлиғиниму есиға алди. Петро-
град түркләрни бирләштүрүш мүмкин әмәс дәп һесаплиған 
Түркистан комиссиясигә асасланди.

Мошуниң һәммисини хатирисигә чүшәргән Абдулла 
қәтъий түрдә:

– Сиз өзиңиз ейтқандәк, Корнилов Қәшқәрийә бу Шәрқий 
Түркистан дәп һесаплиниду. Еһтимал, қәшқәрликләрниң 
қандақту бир қисмиму шундақ дәп һесаплиди, – деди. – 
Әнди таранчиларға мунасивәтлик болса, улар өзлирини Или 
өлкисиниң аһалиси сүпитидә һесаплайду. Чүнки йеқиндила 
Или султанлиғи моҗут болғанғу. Шәхсән маңа Уйғурийә 
дегән нам толарақ яқиду. Униңға һәм Җоңғарийәму һәм 
Қәшқәрийәму кириду. Ундақ болғини бу намда башқа йери 
йоқ болған мениң хәлқимиз нами бар.

Рудзутак узақ вә диққәт билән Абдуллиға қарап турди. 
У еғирлиқ билән қандақту бир қарарға кәлгәндәк билинди. 
Ахири қәдәмлирини асталитип, Ян Эрнестович мундақ деди:

– Абдулла Ахметович, мән пат йеқинда Сәясий бюроға 
өзәмниң тәкливимни әвәтимән. Кативаттин маңа у тәклип 
июньниң башлирида қарилиши мүмкин дәп хәвәр қилди.

Рудзутак йәнила бир пәс җим болуп, андин шу җиддий 
һалитидә гепини давам қилди:

– Сизгә Җоңғарийә вә Қәшқәрийә ишчилириниң 
қурултийиға тәйярлиқ көрүш бойичә тәшкилий ишқа 
киришишиңизни тәклип қилимән. Қурултайни өткүзүшни 
мошу жилниң 1-июньға бәлгүлишиңларни илтимас қилимән.
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5-бап

Бакичниң тар-мар қилинишиға наһайити зор әһмийәт 
берилди. Кеңәш рәһбәрлиги униң отряди йәрлик аһалини  
инқилап идеаллириға җәлип қилиш мәхситидә кәң даирлик 
тәрғибат-тәшвиқат ишлирини жүргүзүш үчүн ахирқи торалғу 
дәп орунлуқ көздә тутқан.

1921-жили 17-майда келишим имзалинип, у бойичә 
Тарбағатай һәрбий губернаториниң илтимасиға бенаән Қизил 
Армия әскәрлири чегаридин өтүп, Бакич топи билән җәңгә 
киришти.

Икки күндин кейинла 19-майда ички фронт турақлан-
дурулди. Қизил Армияниң қисимлири Чөчәкни бесивалди вә 
Бакични сиғиштуруп, плацдармни егилиди.

Муһит ихтиярий түрдә Қизил Армия сепигә киргән 
башқа уйғур вә қазақлар билән бир қатарда Чөчәктә йүз 
бәргән бу вәзийәткә һәйран қалди. У қәбилидашлириниң 
кәмбәғәлчилигигә наһайити қаттиқ ечинди. Или өлкисидә 
дәсләпки қетим болуватқан у ихтиярсиз түрдә һаят 
дәриҗисини Йәттисудики һаят кәчүрүш дәриҗиси билән се-
лиштурди.

1917-жилқи  Октябрь инқилави хәлиқниң яңливаштин 
тиклиниш имканийити сүпитидә қобул қилған Муһит 
Қизил Армия сепигә киргәндин кейин бирәр қетимму өзи 
таллавалған йолиға ечинмиди. Мана һазир, Чөчәктә болуве-
тип, у Кеңәш йеригә һуҗум қилиш бойичә дәһшәтлик план-
ларни түзгән инқилап дүшмәнлиригә қарши турушларға 
өзиниң қатнишиватқанлиғиға пәхирлинипла қалмай, шуниң 
билән биллә қәбилидашлириға реал ярдәм берип, уларни 
қоллап-қувәтләшкә қатнишиватқиниға пәхирлинәтти.

Қизил Армия қисимлириниң Или өлкисидә болуве-
тиши йәрлик аһалиниң дуния қаришиға иҗабий тәсир 
қилидиғанлиғини чүшәнгән Муһит баравәрлик вә әркинлик 
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идеясиниң мошу муһитта техиму чоңқур йилтиз тартишини 
бәк халатти.

Чөчәкниң шәхсий өйлиригә җайлашқан Қизил Армия 
җәңчилири әшу чегара бойидики адәмләрниң еғир һаятини 
беваситә байқатти.

Муһит наһайити ечинишлиқ билән өзи вә йәнә төрт җәңчи 
йолдашлири билән җайлашқан өйдики қери момайниң һәр 
күни әтигәнлиги оруқ калисини сеғип кирип, суюқ қилип 
болсиму әткән чай тәйярлап, җоза үстигә йоған бир тонур не-
нини қоюп, кона яғлиғи билән көзлиридики яшларни етқач 
қизил гвардиячиләргә меһирлинип қарайдиғанлиғини көргән.

Муһит әйнә шу қери момайни пат-патла Маливайда 
көргәндәк тәсәввур қилди. Бу мүмкин болмиғанниң өзидиму, 
уйғур момайлириниң умумий характерлик хусусийәтлири 
уни әйнә шундақ хиялларға йетиләтти.

Муһит бу ой-хияллириниң ениқ немидин ипадилини-
диғанлиғини чүшәндүрәлмисиму, амма әшундақ әһвални у 
Йәттисуда нурғун қетим көргәнлиги ениқ вақиә еди…

Бакич әскәрлири билән очуқтин-очуқ қарши турушлириниң 
тохтитилғиниға мана он күндин ашти. Мундақ һаләт иккила 
тәрәпни қанаәтләндүрди.

Бакич өз отрядиниң асасий қисмини Күбүксариға әкәтти. 
Буниңдики асасий мәхсити – тоқунушлар күчийидиған бол-
са, Алтайға қарап йол тутмақчи.

Қизил Армия Чөчәкни егиләвелип, пландармни кәңәйтмәк. 
Буниңдики мәхсәт – Бөртала билән Ғулҗа йөнүлишигә қарап 
һәрикәт қилиштин ибарәттур. Ваһаләнки, һазирчә ундақ 
буйруқ чүшмигәндекин, совет қисимлири Чөчәкниң өзидә вә 
униң әтрапида асасланди.

Муһит қаравулларни тәкшүрүп, техи йеңила уйқисини 
қандурувелиш мәхситидә кона өйгә келиведи, алақичи жүгрәп 
келип, рота командириға келиш керәк дегән буйруқни ейтти.

Наразилиқ билән өтүклирини кийдидә, Муһит исли-
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шип кәткән коридин момай қуюп бәргән соғ әткән чайни 
сүмиривелип, хәвәрчиниң кәйнидин маңди.

Рота командири җайлашқан өйдә адәмләр нурғун еди. 
Муһит бу йәрдә һәрбийләрдин башқа бир нәччә аддий пух-
раларниму көрди. Рота командири беваситә әйнә шуларға 
қарита:

– Биз силәрни бирләшкән һалда күч чиқирип, йәрлик аһалиға 
инқилапниң мәхсәтлири билән вәзипилирини чүшәндүрүш 
үчүн тәклип қилдуқ, – деди. – Силәр, һөрмәтлик адәмләр 
сүпитидә совет тәшвиқатчилириға аһалини уюштурушта 
ярдәм беришиңлар керәк. Биз бирлишип күч чиқирипла әксил 
инқилапчилардин қутулалаймиз һәм силәрниң һаятиңларни 
өзгәртәләймиз.

Муһит бу адәмләрниң йәрлик нарәсмий башлиқлар – жигит 
башлири болуп, инқилап тәшвиқат-тәрғибатни уюштурушқа 
ярдәм беридиғанлар екәнлигини чүшәнди.

Мәҗлис бир сааттәк давам қилинди. Рота команди-
ри вәзипиләрни бөлди. Муһитқа Чөчәкниң үч кочисиниң 
аһалиси арисида еқимдики мәсилилиләр тоғрилиқ давамлиқ 
сәясий әхбаратларни уюштурушқа буйруқ берилди.

Әйнә шу үч коча орунлашқан кварталниң жигит беши 
Әзәмҗан билән биллә рота командиридин чиққан Муһит шу 
кварталға қарап маңди.

Ишни кейингә қалдурмастинла, сәясий әхбаратни 
уюштурушниң планини бәлгүләш қарар қилинди. Улар 
Чөчәкниң четидики көрүмсиз өйниң йениға кәлгән чағда 
Әзәмҗанларниң дәрвазиси йенида адәмләрниң чоң топи 
күтиваттатти. Һәммисила шәһәрдә икки һакимийәт 
қурулмилири моҗут болуватса, униңға қошумчә чегариниң 
у тәрипидин кәлгән һәрбийләргә немә керәк екәнлигини 
билишкә қизиқатти. Шәһәрдики икки қурулминиң бирини 
атаман Бакичниңкиләр тәшкил қилса, иккинчиси – Хитай 
өлкилик мәмурийәтниңкиләр еди.
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Муһитни көрүши биләнла топ еһтият болушти. Әлвәттә, 

Чөчәкниң аһалиси қизил гвардиячиләрниғу көрүп болған. Ле-
кин улар Әзәмҗанниң йенидики һәрбийчә кийингән адәмниң 
өзлиригә һаятни өзгәртишкә ярдәмлишиш үчүн кәлгәнлигини 
билмәттидә.

Талада Әзәмҗанни күтүп турғанларниң һәммисила топур-
лишип униң өйигә киришкә башлиди. Бөлмигә аран петишқан 
улар униң гепини күтүшмәктә еди.

Әзәмҗан дәрһәл Қизил Армия вәкиллири тәрипидин 
сәясий-тәшвиқат ишлирини жүргүзүшни уюштуруш қарар 
қилинди дәп чүшәндүрди.

Муһит Әзәмҗанниң өйидә қалди. Әмәлиятта һәммә холум-
хошнилар тарқишип кәткән еди. Өй егиси болса һелиғичә 
Муһиттин Йәттисудики һаят һәққидә сораштурмақта.

Муһит толарақ ана жути Маливай һәққидә һекайә қилди. 
Йәттисуда яхшилиқ тәрәпкә қарап болған өзгүрүшләр өзи 
мону Чөчәктики көрүватқан әһвалларға тамамән әксинчә 
еди…

Муһит сиңлиси Хуршидини, җийәни Лутпаллини хатири-
сигә елип, бир дәқиқә җим болуп қалди.

Әйнә шу пәйтни пайдилинип, Әзәмҗан пәс авазда:
– Қизим, Әлмира! – дәп чақирди.
Дәрһалла, худди дадисиниң мошу авазини күтүп 

турғандәкла, егиз бойлуқ, чирайлиқ бир қиз кирди. У 
тәхминән он йәттә яшларда болуп, бешини төвән қилған 
һалда босуғиниң йенидила турди.

Әзәмҗан, күлүмсиригән һалда:
– Қизим, өйдә меһман, – дәп қойди.
Әлмира сәл қизарған һалда бир еғизму сөз қилмай, кәйничә 

чиқип кәтти.
Қизниң гөзәл чирайиға һәйран қалған Муһит, әнди өз 

һекайисини давамлаштуралмиди. У Әлмира кирип, җоза 
қоюп, дәстихан селип, андин тонур нени билән бир кора 
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әткән чай әкиргичә өткән вақит давамида бир еғизму гәп 
қилмиди. У Әлмира апқурларға чай қуюп, меһманға сунған 
арилиқтиму җим олтарди.

Пәқәт Әлмира чиқип кәткәндин кейинла чоңқур бир нәпәс 
алдидә, ахмақларчә Әзәмҗанға қарап қойди.

– Мән немә дедима? – һодуққан һалда сориди у. 
Муһитта йүз бәргән өзгүрүшләрни байқиған Әзәмҗан 

җиддий түрдә:
– Сән Йәттису тоғрилиқ гәп қилдиң. Ейтқина, йолдаш 

қизил гвардиячи, қачанғичә биз мошу һалда яшимақчимиз? 
– деди.

– Атаманни пат йеқинда қоғлап чиқиримиз. У һазирниң 
өзидила чидимайватиду, – җавап бәрди Муһит.

Әзәмҗан һеҗийипла қойди. У башқа һеч немә һәққидә 
соримидидә, җим һалда Муһитниң чейиға нан селип қойди.

6-бап

Қизил Армия қисимлири киргән Или өлкисиниң наһийә 
аһалиси арисида жүргүзиливатқан тәшвиқатлардин ташқири, 
КЕңәш йеридиму инқилап идеялири кәң түрдә тәрғип 
қилинди.

Қәшқәрийә вә Җоңғарийәдин чиққанлар арисида болса 
Октябрь инқилавиниң идеялири кәң түрдә тәрғип қилинди.

Улар Йәттисуда һәм Пәрғанә вадисидикидәк кәң даиридә 
қәшқәр вә таранчи уюшмилириға бирләштүрүлди.  

РКП (б) Түркистан бюроси мундақ уюшмиларни 
һәртәрәплимә мәдһийлиди. Уларниң арисида Жандосов 
билән Розибақиевниң рәһбәрлигидә жүргүзүливатқан РКП 
(б) Мусулман бюросиниң ишлири алаһидә көзгә көрүнди.

1921-жилниң әтиязлиғи таранчилар билән қәшқәр-
ликләрниң жиғинчақ яшаватқан җайлирида мундақ бирләш-
миләр аллиқачан моҗут болған.
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Алмутиниң четидә икки кварталда яшаватқан Қәшқәр 

һүнәрвәнлири 1921-жили майда Сақи Дөләтовниң 
өйгә жиғилди. Шәһәрдә яшаватқан қәшқәрликләрдин 
ташқири жиғилишқа әллик чақирим арилиқта йезилириға 
орунлашқанларму тәклип қилинди.

Өй егиси жутдашлири билән достанә қучағлишип чақчақ 
қилишти.

– Тиллахун, сени әткән чайға киришип кәтти дейишидуғу? 
Бу растму яки, адәттикидәк, қәшқәрликләрниң чишиға 
тәккиниму? – деди Сақи.

– Сақи, сән өзәң билисәнғу, у Атуштиндә, – дәп җавап 
бәрди Тиллахун үчүн анчә егиз болмиған, чечи чүширилгән, 
бешидики йеңи дописи бәк ярашқан бир адәм. – Атушлуқлар 
болса, әгәр у пайдилиқ болса һәм әткән чайниму яхши көриду.

– Немә боптәк, Өмәрбақи, қәшқәрликләр атушлуқлардин 
қаламдекән? Сениң допаң Атуштин әмәсту?!

– Сән немә, Тиллахун, бу допа Яркәттин. Ханниң! Атуш-
тинму, Қәшқәрдинму мундақ допини тапалмайсән!

– Шундақму?! Маңа Атуштин һәммә нәрсини тепишқа 
болидиғандәк көрүниведи!

– Сән һәммини чаташтуривәттиң! Атуштин һәммә нәрсини 
тапалмайсән, атушлуқ һәммә нәрсини, халиған йеридин тапа-
лайду!

Қаттиқ күлкә билән Сақи меһманларни өйгә киришкә 
тәклип қилди. 

Һәмра қатнишиватқанларниң һәммисини дегидәк биләтти. 
У өзиниң Көктөбисидә истиқамәт қиливатқан болсиму, 
жутдашлириниң кварталида пат-пат болуп туратти.

Алмутиға кәлгән чағлирида, өзиниң һеч қандақ иш болми-
симу, Һәмра өзиниң қәшқәрликлирини йоқлимай кәтмәтти. 
У бир-икки еғиз сөз қилип, сағлам-саламәтлик, йеңилиқлар 
вә һаказилар һәққидә параңлишип, муңдишатти. Андин 
жутдашлири билән учришишлардин роһлинип, өзиниң қара 
йорғисини Ғулҗа йоли йөнүлишигә салатти.
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Мундақ күнлири Һәмра адәттә Баяндайға баратти. У йәрдә 

пәқәт балилирини көрүпла хатирҗәмлинәтти. 
Мундақ күнләрни Һәмра утуқлуқ күнләр дәп һесаплатти. 

Чүнки у әң йеқин вә өзигә қәдирдан адәмләр, балилири вә 
өзи охшаш вәтинини ташлап кәткәнләр билән арилишатти…

Сақи Дөләтов һәтта һәммиси өйгә киришип олтириш-
қандин кейинму давамлишиватқан чақчақни бөлгүси кәлмәй, 
пәқәт оғуллириға има қилип қойди.

Сақиниң икки оғли дәрһал чирайлиқ мисс чөгүн вә 
шундақла чилапчинларни тутушуп меһманларни айлинип 
чиқишти. 

Меһманларниң һәммиси қол чақишип болғандин кейин, 
йәнила шу икки жигит йәргә селинған қәшқәр гилиминиң 
үстигә дәстихан селишти.

Пәқәт шуниңдин кейинла көктат, йәл-йемишлар қоюлуп 
болғандин кейин сиңчай тартилди. Сақи жутдашлириниң 
сөзлирини бөлмәк болди. 

– Әгәр биз мошу тапта дуга тәккән Қәшқәрдә олтириватқан 
болсақ қанчилик һөзүр болар еди, һә! Алла халиса, шу 
күнләрму йетип келәр! Һазир болса мән силәргә шуни 
ейтмақчимәнки, Йәттисуда РКП (б)  Мусулман бюроси өзи-
мизниң тәшкиллишимизгә һәр тәрәплимә қоллап-қувәтләш 
көрситиватиду. Һазирниң өзидила һәммила җайда қәшқәр 
тәшкиллири қурулмақта. Силәр, еһтимал, билсәңлар керәк, 
йәттисулуқ уйғур большевиклири революцион идеология-
ни тәрғип қилишта актив мәвқиә егилиди. Ойлаймәнки, бу 
һәммимиз үчүн пайдилиқ иштур.

– Сақи, сән немә созуштуруп кәттиң! Бизни немигә тәклип 
қилдиң, шуни дә! – дегән бир наразилиқ аваз аңланди.

Сақи өзиниң сөзини бөлүвәткән адәмгә көз ташлиди вә 
дәрһалла:

– Сени һошуңға кәлтүрүш үчүн тәклип қилдим. Йәни 
тәшкилләштүрүш үчүн… – дәп җавап бәрди. 
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– Бу қандақ? – деди иккинчи бир адәм чейини ичиветип.
– Мана мундақ. Дедимғу, қәшқәрликләр болсун, таран-

чилар болсун, һәммә уйғурларни бирләштүрүш әнъәниси 
моҗут. Мана биз шуни қоллап-қувәтлишимиз керәк!

– Бу чүшинишлик! Шунда биз ениқ немә қилишимиз 
керәк?

– Өзимиз бирлишишимиз керәк вә қурултайға вәкилләрни 
сайлишимиз керәк.

– Шундақ демәмсән. У немә қурултай екән? 
Сақи қолини көтирип, вараң-чуруң бесилишини күтүп 

турдидә, андин тәпсилий қилип сөзлиди:
– Қәшқәр вә Җоңғар ишчилириниң Қурултийини өткүзүш 

бәлгүләнмәктә. У Ташкәнттә өткүзүлмәк. Биз униң ишиға 
қатнишиш үчүн бир нәччә адәмни сайлишимиз керәк.

Олтарғанлар гудуңлишип кәтти. 
– Шундақ қилип, у немә қурултай екән? Немә үчүн у 

керәккән?
– Сақи, ениқ қилип чүшәндүргинә!
– У немә, ишчилар қурултийи дегән? Әгәр мән кәсипчи 

болсам, маңа беришқа болмамдекән?
Сақи чидамлиқ билән күтти. Ахири, бир аз җим-җитлиқ 

пәйда болғанда, қатнишиватқанларниң арисида гудуңлашлар 
бесилмисиму, Сақи шундақла чидамлиқ билән гепини давам-
лаштурди:

– Мән Абдулла Розибақиев билән параңлаштим. Силәр 
һәммиңлар уни билисиләр! Шундақ қилип, у бизгә чәттә 
қарап турушқа һеч болмайду, деди. Биз өз тәғдиримизни 
өзимиз һәл қилишимиз керәк. Шуниң үчүн бирлишишимиз 
керәк. Биз өз тәғдиримизгә, һаятимизға пәқәт өзимизла егә 
болушимиз керәк, – деди у. 

– Бу чүшинишлик. Амма ениқ немә қилиш керәк? – дәп 
сориди Тиллахун.

– Әң алди билән бизгә, мәшәдә қатнишиватқанларға 
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“Уйғурларниң революцион иттипақиниң” бөлүмчисини 
қурушимиз һаҗәт. Андин кейин Қурултайға делегатларни 
сайлишимиз керәк. Мана шуниңдин кейинла Қурултайниң 
қарарлиридин келип чиқидиған тапшурмиларни орунлиши-
миз керәк.

– Чүшинишлик, амма мениң бир соалим бар, – еди һелиғичә 
теч олтарған моздуз. Униң ишханиси пәқәт пүткүл квартал 
бойичила әмәс, пүткүл шәһәр бойичиму мәлум еди.

– Ейт, Йәкия уста!
Йәкия исимлиқ адәм пәс, амма ениқ вә ишәшлик қилип, 

мундақ деди:
– Биз, бу йәрдики һәммимиз – қәшқәрликләрмиз! Немишкә 

биз “Уйғурларниң революцион иттипақини” қурушимиз керәк 
екән? Бәлким, бизгә тәшкилатимизни “Қәшқәр ишчилириниң 
революцион иттипақи” дәп аташ керәкту?”.

Қатнишиватқанлар Йәкияниң сөзлиригә ойлинип қелип, 
җим болушти.

Андин биринчи болуп Өмәрбақи һошиға кәлгәндәк, чәт-
чөрисигә қарап қоюп, ишәшсиз һалда:

– Лекин, у чағда у қандақ иттипақ болмақ? У чағда биз, 
әксинчә, бөлүнип кетимизғу! – деди. 

Униң үстигә таранчиларму өзлириниң иттапақини ойлап 
тепиши мүмкин, – дәп булуңда олтарған бир жигит әвуниң 
пикирини давам қилғандәк болди.

Йәнила һәммә җим болушиведи, Һәмра туруп төвәндики 
тәклипни бәрди:

– Бәлким, Йәкия тоғридур. Биз һәммимиз қәшқәрликләр. 
Шуниң үчүн бизниң бирләшмимизни “Қәшқәр ишчилириниң 
революцион иттипақи” дәп аташму тоғридур. Ваһаләнки биз 
чоң “Уйғурлар Иттипақиниң” тәркивигә бөлүмчә (филиали) 
сүпитидә киримиз. Демәк, һеч қандақ қариму-қаршилиқ бол-
майду!

Һәммиси йәнила пичирлишипла кәтти. Амма Сақиға 
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қатнишиватқанлар Һәмраниң пикири билән келишидиғанлиғи 
чүшинишлик болди. 

У бираз күтүп турдидә, мәсилә һәл қилинди дәп һеваплиди 
вә:

– Жутдашлирим, қәшқәрликләр! Һәқиқий қәшқәр полусиға 
еғиз тегишиңларни илтимас қилимән, андин кейин биз 
қалған мәсилиләрни, Қурултайға делегатларни сайлашни вә 
башқиму мәсилиләрни муһакимә қилимиз, – деди.

7-бап

Азат роһсизланған әһвалда еди. Униң өйдин чиқмиғиниға 
мана төрт күн болди. Униң мундақ һалитини һеч қачан 
көрмигән Рисаләт немә қиларини билмәйду.

Пәқәт Азатла әмәс, шундақла Ғулҗиниң һәммисила мана 
үч ай давамида башқичә бир кәйпиятта. Дутов отрядиниң 
тарқилип кәткән күнидин башлап бу шәһәр аһалисиниң 
қатламларға бөлүниши барғансери күчәйгән.

Йәрлик аһалә барғансери Бакич әскәрлириниң уйғурлар 
билән казакларниң әнъәнилири вә урпи-адәтлирини һесапқа 
алмай, очуқтин-очуқ булаш-талаш, басқунчилиқлар билән 
шуғуллиниватқанлиғиға қорқунуп тәшвишлиниватти.

Буниңдин үч жил илгири Йәттисудин қечип кәлгәнләр 
вә Дутов билән Бакичниң һәрбий қисимлири билән қайтип 
кәтмәкчи болғанлар казак атаманлириға ишәнчидин қалди.

Ахирқилириниң бири Азат еди. Үч ай давамида у Бакичниң 
һәрикәтлирини пассив түрдә байқап, ғәзәплинишкә болди.

Амма, буниңдин төрт күн илгири у өзини тамамән һалидин 
қалдурған бир йеңилиқни аңлиди. Төрт күн илгири Қизил 
Армияниң қисимлири чегаридин өтүп, Или өлкисигә кирди. 

Азат һәмминиң йоқитилғанлиғини чүшәнди. У һәм 
қайтип кетиш үчүн чиқарған үч жиллиқ күч-ғәйрити, арзу-
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арманлириниң һәммиси көккә учқанлиғини, һәммиси бекар 
болғанлиғини чүшәнди.

Һәммидин бурун Азатни һәйран қалдурғини – һәрбий гу-
бернатор Ян Цзэнсиньниң Қизил Армия қисимлириға тосалғу 
болмаслиғи, әксинчә, уларниң Ян Цзэнсиньниң келишими 
билән өлкигә киргәнлиги билди.

Демәк, он миңлиған қачақларниң тәғдири охшашла 
Бакичниң вә униң адәмлириниң тәғдириму алдин-ала һәл 
қилинип болған.

Азат йүз бериватқан әһвалларни һеч чүшинәлмиди. У мун-
дин кейин немә боларини, әтә вә өгүн немә күтидиғанлиғини 
ойлалмиди. У пәқәт һалакәт йүз бәргәнлигинила ойлиди. 

Рисаләт қолидин кәлгиничә ерини хатирҗәмләндүришкә 
тиришти. Амма у мана төрт күндин бери Рисаләтниң 
сөзлиригә бепәрвалиқ билән риайә қилмақта.

Рисаләт үмүтсизлик әһвалға чүшүп қалди. У ахшамлиқ 
ғизаға ләңмән тәйярлап қоюп, оғлиниң бөшүгини тәвитиветип, 
һеч бир үмүтсизла Азатқа мураҗиәт қилди.

– Ләңмәнни йәвелиң. Бүгүн мән апам яхши көридиғандәк 
ләңмән әттим, – деди.

У бүгүнму Азат төрт күндикидәк ләңмәнни йемәйдиғу 
дәп ойлиған еди. Мошу төрт күн давамида у йегим кәлмәйду 
дәпла, пәқәт әтигәнлиги әткән чай ичиш биләнла чәкләнгән 
еди.

Рисаләт униң баштин өткүзгән қайғу-һәсрәтлири 
нәтиҗисидила униң иштәйи тутулап кәткинини биләтти. 
Бүгүнму у Азатниң мана бир нәччә саат давамида ятқан ка-
равитидин туруп, ашханиға чиқидиғу дәп анчила ишинип 
кәтмиди.

Лекин Рисаләт хаталашқан еди.
Азат орнидин көтирилип, өсүп кәткән сақал-буртини си-

лап қойдидә, аста ишәшлик һалда каравәттин чүшти. У һойла 
тәрәпкә маңди, бир нәччә минуттин кейин есиқлиқ турған 
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қол жуғучтики соғ су билән үз-көзини жуюп, андин берип 
җозиға олтарди.

Рисаләт чапсан очаққа бардидә, ләңмән селишқа башли-
ди. Шу арида Азат бөшүктә ухлаватқан икки яшлиқ оғлиға 
қарап қойди. Униң хиялини әшу икки яшлиқ Абдурасулниң 
келәчигигә бағлиқ әнсиригәндәк ойлар қаплавалди…

Азат һәқиқәттиму тәшвиштә еди. Мана, он миңлиған 
адәмләрниң Йәттисуни ташлап кәткинигә үч жил болди. Или 
өлкисидә өлмәсниң күнини көрүп һаят кәчүриватқан еди. 
Уларниң туғулған йеригә азла қисми қайтип кәлди. Уларниң 
өзлириму йеңи шараитиларға һеч үгинәлмигәнләр еди.

Уйғур қачақлириниң нурғун қисми бу еғирчилиқларни 
вақитлиқ әһвал дәп һесаплиди. Шуниң үчүнму үч казак 
атаманиға үмүт қилди. Улар болса эмиграцияниң бирин-
чи күнидин башлапла буларниң үмүтини йоққа чиқирип, 
әтигәнму, кәчму бәрибир Қизил Армияни қоғлап чиқиримиз 
дәп тәстиқлиди.

Әнди болса үчила атаманниң тәғдири бир тайин болди.
Александр Дутов өлтүрүлди. Униң җәңчилири пара-

кәндилик дәврини баштин кәчүрмәктә. Уларниң бир қисми 
Бакичқа өтүп кәтти. Башқилири һәрбий хизмәтни ташлап, 
Или өлкисидә асаслиниш хиялида.

Борис Анненков өз әскәрлирини Үрүмчи йөнүлишигә 
әкәтти. Бәзи казакларниң тарқатқан хәвәрлиригә қариғанда, 
у һәрбий губернатор Ян Цзэнсиньниң көрсәтмиси бойичә 
қамаққа елинған.

Шәклән түрдә қаршилиқ көрситишни давамлаштуриватқан 
вә һәтта чегарилардики йәрләргә рейдқа чиқиватқан Ан-
дрей Бакич болса әмәлиятта күтүш позициясини егилигән. 
Қачақларниң нурғун қисмиға ениқ чүшинишликки, Андрей 
Бакич уларни Йәттисуға қайтуруп әвәтивәтмәк түгүл, уларни 
мошу йәрдә – Или өлкисиниң өзидә һәм һимайә қилалмайду…
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Рисаләтниң сәл ясалма түрдә: “Охшидемикинтаң, не-

мишкидур, хемир яхши созулмидиғу” дегән гәплири 
Азатниң һелиқи ойлирини бөлүвәтти. Рисаләт өзиниң байқи 
сөзлиридин кейин күлүмсиригән һалда ериға тошқузуп 
ләңмән селинған тәхсини сунди.

Азат һеч җавап қайтурмиди. У пәқәт күлүмсирәп қоюпла, 
лазҗан бар қачини өзигә йеқин тартти.

Җим олтирип, тамиғини йәп болғандин кейинла, у аяли 
билән параңға чүшти.

– Ейтқина, сән мошу йәрдә дайимлиққа қалаттиңму? – со-
риди у, ичидә өзиниң мошу соали билән Рисаләтни қорқутуп 
қоюштин хәтәрлинип.

Амма, һәйран қаларлиғи, Рисаләт униң соалини хатирҗәмла 
қобул қилди.

– Сиз қәйәрдә болсиңиз, мәнму шу йәрдә болимән. 
Немишкә сиз ундақ дәп сораватисиз?

– Мана биз әнди Чоң Ақсуға йенип баралмайдиғандәк 
көрүнидиғу. Кеңәш һакимийити у йәрдә узаққа орнитилди, – 
деди Азат.

Рисаләт җим болувалдидә, җозидики чинә-қачиларни 
жиғиштурушқа башлиди. Ваһаләнки Азат униң қолини туту-
велип, аста авазда:

– Еһтимал, Ғулҗа әнди бизниң һәқиқий өйүмиз болар, – 
дәп қошуп қойди.

Азат җим болуп қалди, лекин мошу вақитта Абдурасул 
оханди. У бөшүктә еди вә ғиңшишқа башлиди.

Рисаләт дәрһал оғлиниң йениға берип, йәнила бөшүкни 
тәвәтмәк болди. Амма Абдурасул худди һазир мошу аилиниң, 
демәк, өзиниңму тәғдири һәл болидиғанлиғини чүшәнгәндәк, 
течланмиди.

Азат орнидин туруп, аяли вә оғли ятқан бөлмигә қарап 
маңди. Амма у бөлмигә кирмиди, оғлинима қолиға алмиди. 
У үнсиз һалда босуғиниң йенида туруп қалди вә келәчигини 
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өзи бәлгүләйдиған әң йеқин икки адими – аяли билән оғлиға 
қариди.

Азат әмәлиятта өз ойини һәл қилип болған еди. Чүнки униң 
үчүн әң муһими – аилисиниң бехәтәрлигини тәмин қилиш 
еди. Бехәтәрлик болса, Азатниң пикири бойичә, Ғулҗида 
қелиш…

Абдурасул ухлап қалди. Рисаләт йәнила ашханиға ки-
рип, әткән чай тәйярлимақ болди. Азат болса техичила оғли 
ухлаватқан бөлминиң босуғисида туруп қалди.

Азат оғлиниң келәчигини өзиниң өмүригә қариғанда яхши 
болидиғанлиғи тоғрилиқ ойлиди.

Оғли тоғрилиқ ойлаветип, Азат атиси – Абдурасул жигит 
бешини хатирисигә алди. Униң һаяти Мураевниң җаллатлири 
тәрипидин тамам болған еди.

Азат дадисини хатирисигә алған мәзгилдә униңға һеч му-
насивити йоқ, қандақту башқа бир әһвалларға мунасивәтлик 
болуш керәк, Рисаләтму өзиниң дадиси – котулдақ Мәтрозини 
көз алдиға кәлтүрди.

8-бап

Оттура Азиядә туруватқан қәшқәрликләр билән та-
ранчиларни бирләштүридиған тәшкилат күндин күнгә 
мустәһкәмләнмәктә вә күчәймәктә еди. Буниңға РКП (б) 
Түркистан бюроси тәрипидин әвәтиливатқан көрсәтмиләр 
имкан яратмақта. Нурғунлиған инструкторлар Қәшқәрийә 
билән Җоңғариядин чиққанларниң жиғинчақлиқ яшайдиған 
җайлирида миллий вә толарақ синпий аң-сәвийәниң өсүшигә 
қаритилғанинқилап-тәшвиқат чарә-тәдбирләрни өткүзди. 

Тарихий вә географиялик җәһәттин шундақ әһвал йүз 
бәрдики, Йәттисудә  асасән  таранчилар, әнди қәшқәрликләрниң 
асасий қисми Пәрғанә вадисиниң наһийәсидә яшиған.
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Қизил Армияниң басмичилар һәрикити билән күрәш-

ләрдики утуқлири 1921-жилниң әтиязиға йеқин Пәрғанә 
вадисиниң бир қатар шәһәрлиридә қәшқәрлик әмгәкчиләрниң 
бирләшмилирини уюштурушқа имканийәт яратти.

Әлвәттә, йәрлик аһали, илгири тәшкил қилинған уюш-
милар уйғур қериндашлириға һәр тәрәплимә ярдәм, қоллап-
қувәтләшләрни көрсәтти.

Большевиклар вә уларға һисдашлиқ болған Пәрғанә 
вадисиниң йәрлик аһалиси қәшқәрликләрниң үзлиридин 
азап-оқубәтләрни көрди, сәзди. Чүнки уларниң вәтинидә техи 
инқилап болмиған. Мана шуниң үчүнму Пәрғанә вадисиниң 
аһалисиға инқилап идеаллириға йол ечишқа ярдәмлишишни 
өзилириниң пәриз-қәризлири дәп һесаплиди.

Қәшқәр ишчилири инқилап иттипақиниң Ташкәнт 
филиалиниң рәиси Талипҗан Фазилов бу күнләрдә 
һаятида болмиған активлиғини көрсәтти. Буни Қәшқәрийә 
вә Җоңғарийә әмгәкчилириниң Биринчи қурултейини 
өткүзүшни уюштуруш нәқ шуниңға тапшурулғанлиғидин 
көрүшкә болатти. 

Талипҗан Фазилов Абдулла Розибақиев билән мәккәм 
мунасивәттә болди. Нәқ шуниң беваситә рәһбәрлигидә 
Қурултай тәйярланди.

Буниңдин бир ай илгири Розибақиев Ташкәнткә ке-
лип, уйғур коммунистлири билән учришиш өткүзди. Шун-
да уларниң көздә тутқан чарә-тәдбирниң муһимлиғиға 
ишәндүрүшниң һаҗитиму болмиди.

– РКП (б) Мусулман бюроси өткүзүлидиған қурултайға 
алаһидә әһмийәт бәрмәктә, – деди Абдулла Розибақиев. – 
Биз Йәттисуда қурултайға делегатларни сайлашни өткүзүп 
болдуқ. Һазир йәнә шу вәзипиләр силәрниң алдиңларда ту-
риду.

– Биз чәттә қалмаймиз. Униң үстигә қурултайни Ташкәнттә 
өткүзүш бәлгүләнгән. 
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– Сизниң принципиаллиғиңизға биз гуманланмаймиз, 

йолдаш Фазилов. Чүнки инқилап иттипақниң Ташкәнт 
филиалиниң қәшқәрлик ишчилири асасән коммунистлардин 
ибарәт. Бизни башқа регионлар толарақ тәшвишләндүриду. 

– Түркистан бюросиниң қоллап-қувәтлишидә алаһидә бир 
муәммалар пәйда болмайду дәп ойлаймән, – дәп ишәндүрди 
Розибақиевни Талипҗан Фазилов. 

Бу параң буниңдин бир ай илгири болған еди. Һазирму, 
1921-жилниң май ейиниң оттурлирида, Талипҗан Қәшқәри-
йәдин чиққанлар яшаватқан чоң-чоң аһалилиқ пунктларни 
арилап чиқти.

Униң беваситә қәтнишиши билән Қәшқәр ишчилириниң  
инқилап иттипақиниң бөлүмчилири Мәрғуланда, Қоқәнттә, 
Бухарида қурулди. Әнҗанниң “Әскилик” мәһәллисидә митинг 
наһайити қизғин рәвиштә өтти. Адәмләр РКП (б) Түркистан 
бюросиниң вә Түркистан комиссиясиниң қарарлирини 
қоллап-қувәтләйдиғанлиғини изһар қилишти. Ваһаләнки, 
улар пат-патла әшу қарарларниң бир-биригә қариму-қарши 
екәнлигини ойлапму қоймиди.

Талипҗан Фазилов ишқа наһайити җавапкәрлик билән 
қарайдиған адәм болған. Техи қәшқәрликләр яшаватқан 
шәһәр кварталлирини шәхсән өзи арилап чиққанлиғини аз 
дегәндәк, у шиар-лозунгиларни тәйярлашқа, ташкәнтлик 
қәшқәрликләр арисида Қурултай делегатлирини һәқсиз 
тамақландурушқа көрсәтмиләрни бәлгүлиди.

Әлвәттә, Қурултай делегатлирини орунлаштуруш вә 
тамақландуруш Түркистан җумһурийити Совнаркоминиң 
мәхсус қарарида көрситилгән. Ваһаләнки, Талипҗан Фали-
ов әнъәнивий меһмандарлиқни диққәттә тутуп, чүшлүк вә 
кәчки тамақландурушни миллий йосунда уюштурушни қолға 
кәлтүрәлиди.

Ташкәнтниң қәшқәрликләр жиғинчақ яшаватқан һәр бир 
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мәһәллиси Қурултай өтидиған һәммә күнләрдә делегатларни 
қобул қилишни өз ара бөлүшивелишти.

Бовайларниң ишәндүрүши бойичә, уйғур таамлириниң 
һәммә  түрлири әң яхши рәвиштә мошу күнлири көрситили-
диған болди. Бәзи ғәйрәтлигәрәк қәшқәрликләр, әлвәттә, 
шәриқ таамлириниң маһийитини толуқ билидиғанлардә, 
һәтта ташкәнтликләр илгири-кейин көрмигән таамлар 
тәйярлайдиғанлиғини ейтишип, махтиништи.

Талипҗан Фазилов һәммини шәхсән өзи тәкшүрүп 
турушқа тиришти. Униң үчүн һеч қандақ ушшақ-чүшәк дегән 
болмиған. Көздә тутулған бенаға кирип, у һәтта мәҗилис 
заллириға қоюлған үстәлләрниму санап чиқиштин еринмигән.

Талипҗанға бәзи жутдашлири билиндүрмәстин, униң 
кәйнидин күлүшәтти.

– Әгәр у өйидиму шундақ сиркиси су көтәрмәйдиған назук 
болса, өйидикиләрниң әһвали… һәйтаңәй! – дәп күлүмсириди 
узутуп маңғучиларниң бири Талипҗанниң артқи қатардики 
орундуқларниң биригә олтирип тәкшүрәватқанлиғини байқап 
қалди. Буниңда Талипҗан шәхсән өзи делегатларниң бемалал 
олтиришиға әпликлигини тәкшүрәп көрмәкчи болған еди.

Талипҗанниң өзи ундақ кинайә пикирләргә анчила әһмийәт 
бәрмәйдиған, ундақларниң хелә-хелисини аңлиған. Униң 
үчүн әң муһими – сөзсиз, тарихий әһмийәткә егә болидиған 
Қәшқәр вә Җоңғар ишчилириниң биринчи Қурултейиниң һеч 
бир хейим-хаталиқларсиз өтүши еди.

Принцип җәһәттинғу һәммисила шуни халатти. Шуниң 
үчүнму Талипҗанниң бу иш-һәрикәтлиригә кинайә қилсиму, 
амма чүшинишлик билән қаратти.

Талипҗанниң мүҗәз-хулқидики бу алаһидиликләрни 
Абдулла Розибақиевму биләтти. У достлириға қариғанда 
Талипҗанниң бу характерини иҗабий хусусийәт дәп һесап-
лиған. Чүнки Абдулла Талипҗанниң Қурултайниң иши да-
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вамида һеч қандақ, һәтта әң ушшақ-чүшәк камчилиқларниң 
болмиши тоғрилиқ пикригә ортақлашқан еди.

Һәтта һәммә ишлар тәйяр болсиму, һәммә вәзипиләр 
бөлүнип берилсиму, Талипҗан өзини бош тутмиди һәм өзиниң 
жутдашлириғиму ундақ болушқа йол қоймиди. У Қурултай 
өтидиған бенаға һәр күни келип, бир нәччә минутқа болсиму 
мәҗлисләр залиға кирип, кәң икки қанатлиқ ишикләрниң йе-
нида туратти.

Бәлким, Қәшқәр ишчилириниң инқилап иттипақиниң 
Ташкәнт филиалиниң рәиси әшу тарихий чарә-тәдбирниң 
қандақ өтидиғанлиғини көз алдиға кәлтүргәнду. Бәлким, 
бош залға қарап туруп, новәттики қурултайни Уйғурийә 
шәһәрлириниң биридә өзигә әйнә шундақ уюштуруш бәхти 
несип боларини арман қилғанду. Әлвәттә, шундақ болуп 
қалса, у транспорантларни есип, орундуқларни тәкшүрүп, 
таамларни тәйярлашни у өзиниң жүригигә йеқин Қәшқәрдә 
уюштурушни арман қилғанду…

Қурултай башлиништин үч күн илгири Талипҗан Фазилов 
өзиниң өйигә қәшқәр ишчилири Инқилавий иттипақи Ташкәнт 
филиалиниң әң актив әзалирини жиғди. Мәһәллидики анчә 
чоң болмиған “Актепа” мәллисидики чаққанарақ һойлисиниң 
бүглигигә дәстихан яйди. Бүглүк шундақ орунлаштурулғанки, 
униң үч тәрипини мевилик дәрәқләр қоршап туратти.

Талипҗанниң дадиси – ақсақаллиқ бовай әйнә шу бүглүктә 
бағ тәрәпкә қарап олтиришни яқтуратти. Мундақ пәйтләрдә 
униң балилири җим болушивелип, һәйран қалғандәк, бир-
биригә қаришип қоюшатти. Чүнки, бир нухтиға саатлап 
қандақ қарап олтириш мүмкинлигини чүшәнмәтти улар. 
Сөзсизки, улар бу мавзуға дадиси билән параң қилишқа 
җүръәт қилалматти. Бирдин-бир җүръәт қилалайдиғини – 
бовайға бир нәрсә керәкму, шуни билишла еди.

Мана һазирму Талипҗанниң дадиси бүглүкниң һөрмәтлик 
җайида олтиривелип, алқини билән көзини йерим йепивелип, 
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һеч нәрсә көрмигәндәк тәсират қалдурди. Лекин ундақла әмәс 
еди. Бовай бармақлириниң ариси арқилиқ йопурмақлири 
шилдирлишип турған дәрәқә қариди.

Шу арида һечким – униң оғуллириму, хошнилириму, 
бүгүнки меһманларму бовайниң баққа қаримайватқанлиғини 
чүшәнмәтти. У өзи туғулған шәһәр орунлашқан тәрәпкә 
қаратти. Бовай Қәшқәр тәрәпкә қаратти…

Талипҗан Фазиловниң алтә һәмраси бүглүктә олтирип, аз-
дин кейин ечилидиған Қурултайни муһакимә қилишивататти.

– Абдулла Розибақиевниң тәшәббуси һәқиқәттиму 
бизниң тәғдиримизни өзгәртиш мүмкин. Чүнки Қәшқәрийә 
вә Җоңғарийә әмгәкчилириниң Қурултийи, әгәр у биз – 
қәшқәрликләр билән таранчиларни бирләштүридиған бол-
са, бир милләт – уйғурларни қайта вуҗутқа кәлтүрүшкә 
ярдәмлишәләйду, – деди Мирғияс Талипҗанниң дадисиниң 
йенида әплишип олтиривелип.

– Өтмүштә биз “қара тағлиқлар”, “ақ тағлиқлар”, андин 
кейин таранчилар вә қәшқәрликләр дәп бөлүнип кәткән едуқ. 
Бу аталғуларни ташлайдиған вақит аллиқачан йәтти! – дәп 
параңни қоллиди делегатларни орунлаштурушқа мәсъул 
Мәшрәпбәг.

У техи йеңила Талипҗанниң оғлиниң қолидин қақ вә киш-
миш селинған чирайлиқ икки пәтмусни елип, җозиға қойди:

– Умумән, биз шунчелик ахмақмизкин, әйнә шу сүнъий 
бөлүнишни көрмидуқму – дәп қошуп қойди.

– Мәсилә ахмақлиқта әмәс, – дәп үчинчи сөһбәтдаш гәпкә 
арилашти. – Мениң аңлиғиним – Ғулҗида әшундақ параңларни 
әттәй тарқитиветиптәк! Һәтта биздин таранчиларниң 
бөлүнишини қанунлаштурғидәк.

– У қандақ бөлүнишкән? Таранчилар аллиқачан бөлүнип 
болғанғу. Техи манҗурлар вақитидила! – дәп һәйранлиқта үн 
қатти Мәшрәпбәг.

– Ундақ әмәс, Қәшқәрийәдин зорлап әчиқип кәткәнләрни 
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таранчилар дәп аташқан. Һазир болса башқа әһвал йүз бери-
ватиду. Һазир уйғурларниң өзлири уларни таранчилар дәп 
аташни әвзәл көрүшмәктә. – Мән, мәсилән, әшундақларниң 
бирини билимән. Униң исми Һүсәйинбәг, – дәп ениқ қилди. 
Талипҗан.

– Тохта, у һелиқи, 1918-жили қишлиғи Йәттису вилай-
ити уйғурлириниң Миллий қурултейида рәислик қилған 
Һүсәйнбәг әмәсма? – дәп сориди һелиғичә җим олтарған бир 
меһман.

– Һәммана! Сәнму уни билисән. Мана, шундақ қилип, әшу 
Һүсәйинбәг, мениңчә, Һүсәйинбәг Юнусов һазир Ғулҗида 
айрим таранчи миллити болуш үчүн җиддий тәшвиқат 
жүргүзмәктә.

Талипҗанниң мошу сөзлиридин кейин һәммиси чуқуришип 
кәтти вә наразилиқ сүпитидә башлирини чайқашти. 

Пәқәт Талипҗанниң дадисила, параңға арилашмай, 
диққитини бағдин бөлүп, йенида олтарған Мирғиясқа қарап 
қойдидә, униңдин бәәйни бир ярдәм күткәндәк, әнъәнәвий 
уйғур урпи-адитини сақлап қолини көтәрди. 

Параңлар дәрру тохтитилди вә һәммә диққәт бовайға 
ағдурулди.

У қисқичила пәтва оқидидә, ахирида қатнишиватқанларни 
һәйран қалдурған бир нәччә еғиз сөз қилди. У дугасидин 
кейин Алладин униң большевик-коммунистларға бир-икки 
күндин кейин ечилидиған қурултайниң муваппәқийәтлик 
өтүшигә ярдәм беришини тилиди.
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9-бап

Баһар Маливайни бағларниң гүл-чечәклири билән хошал 
қилди. Йезини оравалған дәл-дәрәқләр йезиға тәсвүрлигүсиз 
гөзәллик һәдийә қилди. 

Әркингә бу гөзәллик қош-қош хошаллиқ елип кәлди. 
Чүнки мону гүлләватқан бағниң оттурисида униң муһаббити 
яшатти.

Муһит билән Хуршидиниң қиштики учришидин кейин 
Әркин әйнә шу қизниң көз қаришини, униң меңиш-турушини, 
униң назук вә қайғулуқ авазини һеч унталмиди.

Муһит қисимға йенип кәлгәндин кейин Маливайда 
көрүнмеди. Уни һәтта атаман Бакичниң әскәрлири билән 
урушиш үчүн чегариниң у тәрпигә – Чөчәккә әвәтиветиптәк 
дегән параңларму таралди. 

Әркингә мунасивәтлик болса, у бир нәччә қетим йезида 
көрүнип жүрди. Биринчи қетим у тәссадипи Хуршидиниң 
көзигә чүшүшкә тиришти. Униң үчүн әң муһими – Хуршидә 
билән бир-икки еғиз гәп қилишниң өзила йетәрлик еди. 
Андин кейин у Хуршидиниң жүригини ериталайдиғиниға 
ишәшлик еди.

Нәқ еритиш, чүнки қизниң жүриги бир парчә музға 
айланған. Хуршидә әнди муһаббәтни иккинчи қетим 
учриталайдиғанлиғини ойлимиғанму еди…

Хуршидә пүткүл диққитини өзи чәксиз меһир бағлиған 
кичиккинә Лутпуллиға қаритилған еди. У узун кечили-
ри Лутпуллини қучағлавелип, тәғдир өзини вә Мураевниң 
қизил гвардиячилири етивәткән иккинчи Лутпуллини қаттиқ 
җазалиғанлиғини ойлатти…

Ваһаләнки һаят бәзидә етирап қилиш мүмкин әмәс, лекин 
қобул қилиш һаҗәт охшаш күтүлмигән әһвалларни һәдийә 
қилидиғу.
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Әркин өз сөзидә қаттиқ туратти. У имканийитини тапси-

ла Маливайға баратти. Йерим жил давамида қисқа-қисқа вә 
давамлиқ, мәйүслүк һәм күлкилик, лекин сөзсиз сәмимий 
учришишлардин кейин Әркин, шундиму, Хуршидиниң 
Әркинниң һиссиятиға иҗабий чүшинишкә болидиған 
бәлгүлирини қолға кәлтүрәлиди.

1921-жили май ейиниң оттурилирида Әркин Хуршидигә 
келип, униңға очуқ параң қилмақчи болди.

Әлвәттә иккисигә һәммә нәрсә чүшинишлик еди. 
Ваһаләнки мошу узунға созулған параңларниң ахириға чекит 
қоюш керәкқу. 

Хуршидә оғлини бирдә қоюветип, бирдә қолини тутуве-
лип, меңишқа үгитивататти.

Кичиккинә Лутпулла диққәт билән путини көтирәтти вә 
жиқилип чүшүштин қорқуп, күлүмсирәп, йәргә әмәс, анисиға 
әмәс, нәқ өзиниң путиға қаратти.

Хуршидә күлүмсириди. У оғлиниң  меңишни үгиниватқиниға 
күлүмсиримиди. Яқ, у өзигә өзи күлүмсириди. Чүнки униң 
күлүмсирәшлири униң һаятқа қайта ойғитиватқандәк еди.

У мана үч жилдин бери күлүмсирәш әмәс, шундақла 
қандақту бир яхшилиқ тоғрилиқ ойлапму қойматти. Униңға 
өзиниң һаяти тамамланғандәк, өрә жүргини, тамақ ички-
ни, ухлиғини пәқәт Лутпуллини әл қатариға қошуш үчүнла 
болуватқан һәрикәттәк билинәтти.

Бар болғини бир нәччә ай илгирила униң әһвали, мәйли 
аранла болсун, амма өзгиришкә башлиди.

Хуршидә мошу әһвалиниң сәвәпчи, Әркин болуватқинини 
техи ахириғичә етирап қилалмиди. Бүгүн болса күлүмсирәп 
туруп, у еһтимал, йәнә, йәнә һәм йәнә күлүмсирәйду. У буни 
чүшәнди, ундақ болғини у Әркинни көриду.

Кечилири кичиккинә Лутпулла чүшидә пушулдиғанда, 
Хуршидә пат-патла Әркин тоғрилиқ ойлайдиған болди. У 
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уларниң мундин кейин һаяти қандақ болиду, умумән яхши 
һаят кәчүрәмду – буларни Хуршидә көз алдиға кәлтүрәлмәтти. 
Амма у бәрибир Әркинниң келишини халатти, чүнки у 
Әркинни сеғинидиған болди…

Әркинниң егиз айғири тонуш һойлиға қарап маңғанда 
қәдимини чапсанлатти. Әркин Лутпуллини қорқутивәтмәс 
үчүн етини кочиниң у тәрипигила бағлап қоюп, өзи алдирап 
һойлиға қарап маңди.

Хуршидиниң көзлири хошаллиқтин чақнап кәтти, амма у 
дәрһалла өзини тутувелип, оғлини қолиға алди.

– Силәрниң әһвалиңлар қандақ? Һәммә өз җайидиму? – 
дәп саламлашти Әркин.

Хуршидә униңға қап-қара көзлирини қаратти вә Әркинму 
бу көзләрдин иллиқлиқ билән назуклуқниң бәлгүлирини 
сәзди.

– Рәхмәт. Биздә һәммиси өз җайида, яхши. 
Хуршидә оғлини бағриға бесип туруп, аридики бир пәс 

җим-җитлиқни өзи бузди.
– Сиз Алмутидин келиватамсиз яки Яркәнттинму?
Әркин Хуршидигә йеқин келип, Хуршидигә җавап бериш-

ни сәл кечиктүрди. Балини өзигә қишқарди. Һәйран қаларлиқ 
әһвал – Лутпулла Әркингә қолини созди. Униң үзлиридә һәтта 
күлүмсирәшләр пәйда болди.

Әркин балини қолиға алғандин кейинла: 
– Алмутидин, – дәп қойди. – Көп кечикмәй кетидиғанлиғим 

тоғрилиқ хәвәрдар қилип қойғили кәлдим.
Хуршидә күтүлмигән бу җаваптин чөчүп кәтти. Униң 

һодуққинини Әркинму байқап қалди. Хуршидә өзиниң 
пәришанлиғини бесишқа тиришип:

– Уруш түгидиғу, йәнила фронтқима? – деди.
– Немә боп қалдиңиз? – деди Әркин. – Бир вақиә йүз 

бәрдима? Сиз мени алдиңқи сәпкә кетиду дәп ойлап 
қалдиңизма?



256

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
У йәнила күлүмсиригәндин кейин, кичиккинәң Лутпулла 

униң үзлиригә техиму чаплишивалди. 
Әркин балиниң қоллирини сәл бошатқан һалда:
– Мән Ташкәнткә бармақчимән, – деди. – Йәттисулуқ де-

легатлар билән Қурултайға. Июньниң оттурлирида қайтимән.
Хуршидә йеник уһ тартти. У үн чиқармастинла оғлини 

қолиға елип, әнди адәттики авази билән:
– Өйгә кириң, әткән чай тәйяр, қаймақму бар, – дәп пичир-

лиди. 
Әркин өйгә қарап маңди. У өтүклирини йешип, қоллирини 

жудидә, сәл қорунған һалда бөлмигә кирди. Сандуқниң үсти 
тәрипидә чоң рамкида бир нәччә фотосүрәт есиқлиқ турат-
ти. Хуршидә ашханида у-бу ишлирини түгәткичә, Әркин әшу 
сүрәтләргә көз жүгәртти. У пәқәт қизил гвардиячилар форми-
сида әмәс, яқисиға уйғур миллий нәқиш тутулған, етәклирини 
сиртқа чиқиривәткән көйнәк кийгән һалда сүрәткә чүшкән 
Муһитнила тоналиди.

Хуршидә балини бөлминиң булуңиға олтарғузуп қоюп, 
чүшәк салди. Әркин Лутпуллини қолиға елип, униң билән 
өзигә тәклип қилинған җайға олтарди. 

Хуршидә Әркингә оғли Лутпуллини ятсиримайватқиниға 
миннәтдар болған һалда тамға йөләп қойған җозини әкилип 
Әркинниң алдиға қойди.

Җозиға йоған-йоған тонур нанлири вә дәрһалла анчә йоған 
болмиған коррида әткән чай әкилип қойди.

Әркин әткән чайдин техи бир жутумму ичмәй турупла, уни 
махташқа башлиди. Буниңда у йәнә көп кечикмәй, кәлгүсидә 
Хуршидә қандақ таам тәйярлисила уни махтайдиғанлиғини 
көздә тутти.

Шу арида Хуршидә апқурға чай қуйғач күлүмсирәп қоюп: 
– Биз әткән чайға тузни аз салимиз. Муһит акам шуни ях-

туриду, – дәп қойди.
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Әркин өзлириниң өйидә чайға тузни өткүзүп ичсиму, тузи 

кам әткән чай ичишкә тәйяр еди. У чейиға нанни чилап, у 
юмшиғандин кейин Лутпаллиға берип туратти.

– Балам, маңа кәл, Әркин акаң чейини ичивалсун, – деди 
Хуршидә ичидә мону көрүнишкә хошал болған һалда.

Хуршидә балисиға анчила зорлап кәтмиди. Амма, 
шундиму, Лутпулла, әтималим, өзини ивиған нан билән 
тамақландуриватқиниға рази болмиғандәк, Әркинниң қолини 
нери иштирип қоюп, анисиниң қучиғиға кәлди.

Әркин йерим апқур әткән чайни ичип болуп, там тәрәпкә 
йөткәлди вә Хуршидиниң көзигә қарап туруп, җиддий түрдә:

– Мән Ташкәнттин июнь ейиниң оттурлирида қайтип 
келимән, – деди.

У бир пәс җим болуп, андин йәнила Хуршидидин көзини 
алмай туруп:

– Уттур мошу йәргә, Маливайға қайтип кәлмәкчимән, – 
дәп қошуп қойди.

Йәнила җим-җитлиқ пәйда болди. Пәқәт Лутпуллила 
чүшәкниң четидә олтирип, униң чәт-чөрисини қатлап бир 
немиләрни қилмақта еди.

Әркин хелә узақ күтүп олтарғандин кейин, техиму 
ишәшлик түрдә:

– Мән Маливайға йенип келимән, – дәп тәкрарлиди. 
Немишкиду, җозиниң бир четигә қарап олтарған Хуршидә, 

бир дәмдила орнидин туруп, оғлиниң йениға кәлдидә, уни 
көтиривелип, мәңзигә өзиниң мәңзини йеқип қучағлавалди.

Пәйда болған җим-җитлиқта Әркин Хуршидиниң:
– «Биз күтимиз…», – дәп аста чиққан авази аңлиди.
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10-бап

Шарапәт анисини ялғуз қалдурмасқа тиришти. Айимхан 
ериниң вә униң чоң хотуниниң вапатидин кейин өзгирип 
кәтти. Қандақту бир пәришанлиққа чүшүп кәткәндәк көрүнди.

Мәткаримбайниң өз өйидә, һеч қандақ сот-сорақсизла 
етилип кәткинигә мана үч жил толди. Бу Айимхан үчүн 
дәһшәтлик зәрбә болди. Тоққуз күн түрмидә олтирип, у 
бәәйни есидин адашқандәк болуп қалди.

Әшу вақиәләрдин кейин Шарапәт һәптә-һәптиләп 
анисиниң йенида. Инилири билән сиңиллириға қариғач, у 
бирәр қетимму униң өз өйи бар екәнлигини есиға салмиған 
Ризаға бәк миннәтдар еди.

Униң үстигә Ризаниң өзиму пат-патла Талғирға келип ту-
ратти. Әлвәттә, Мәткәримбайниң илгәрки егилигидин пәқәт 
хатириләрла қалған. Лекин, шундиму, иш йетип туратти. 

Кеңәш һакимийити вақтида Мәткәримбайниң нурғунлиған 
малайлири қечишип кәткән. Улар, әң алди билән ишчиларни 
яллаш мәнъий қилинған йеңи тәртиптин қорқушти. Униңдин 
ташқири, ишниң өзиму болмиған. Ениғарағи, иш һәр қачан 
бар, лекин әнди уни ғоҗайинларниң уруқ-туққанлири орун-
латти. Ғоҗайинларниң өзлирини болса Кеңәш һакимийити 
йоқ қиливәткән.

Ризаниң илгәркидәкла дукини бар, амма күндин-күнгә уни 
әшу дукинидин мәһрум қилиш хәтәрлиги күчәймәктә еди. 
Мана шуниң үчүнму Риза уни йепиветип, Алмутиға кетишни 
ойлимақта.

Лекин Шарапәт буниңға қарши. У ерини йеңи һакимийәтләр 
тәклип қилған кооперациягә келишип, тағ бағридики 
йезиларға биринчи новәттә һаҗәтлик нәрсиләрни йәткүзүп 
турушқа келишишкә көндүрди. 

Қандақла болмисун, өзгүрүшләрни күтүш җәриянида Риза 
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пат-патла бирдә Талғирға, бирдә өзиниң ялғуз иниси Решит 
туруватқан Алмутиға кетидиған болуп қалди.

Риза әнди Һәмра билән пәқәт анда-санда көрүшидиған 
болди. Чүнки Һәмра әнди дуканға кәлмәйдиған болуп қалди. 
Амма уларниң достлуғи сақланди. 

Май ейиниң ахирлирида Айимхан йәнила ағрип қалди. 
Анисиниң йенида болуватқан Шарапәт Айимхан билән немә 
болуватқинини чүшинәлмиди. Айимхан, бир қариғанда, 
адәттикидәкла көрүнәтти. У аддийла, қандақту чоң бөлминиң 
бир булуңиға бир қисмила қаратти вә бир немиләрни дәп 
пичирлатти, көзлирини өрүштүрип, ақлири кичиккинә бир 
нухтиға айлинип кетәтти.

Айимханға чәттин қариғанда, у әқилидин адашипту дәп 
ойлап қелишиму мүмкин, у җөлүп кетәтти.

Амма униң һеч ағриғи болмиған.
Шарапәт аниси ейтиватқан сөзләрни чүшинишкә тиришти. 

Ваһаләнки у сөзләр шундақ аста ейтилаттики, Шарапәт пәқәт 
Айимхан ериниң исмини ейтиватқанлиғини, уни немиду бир 
нәрсиләргә ишәндүриватқанлиғинила чүшинәләтти.

Шарапәт әттәй сиңиллирини анисиниң тартиватқан азап-
оқубәтлирини көрмүши үчүн өй ишлири билән шуғуллиниши 
тапшурди. Принцип җәһәттин алғанда уларға бир немиләрни 
тапшурушниңма һаҗити йоқ еди. Чүнки Айимханниң һәммә 
қизлири вә Мәткәримбайниң чоң хотуни Хасийәтма өз 
вәзипилирини наһайити яхши биләтти. Бирлири ашханида иш 
қилса, башқилири өй ичини, һойлини сүпирип, бесиқтуратти. 
Пәқәт Айимханниң кичик оғуллирила әркин еди. Башқичә 
ейтқанда, уларға һеч қачан, һеч қандақ иш тапшурулматти. 
Чүнки, улар техи кичик едидә.

Мана бүгүнма, кичиги – Қасим һойлида ойнаватати, 
пат-патла иштиниң йениға келип, уни териктүрәтти. Ишт 
қери болғанлиқтин, Қасимниң иш-һәрикәтлиригә риайә 
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қилиштинму еринәтти. Қасим қандақту бир чивиқни тепиве-
лип, май ейиниң аптивиға қақлинип ятқан иштниң тумшуғини 
ғидиқлимақму болди.

Әзиз болса, аписи ятқан бөлмидә. Шарапәтниң талаға 
чиқип, ойнап келиш тоғрилиқ ейтқанлириға Әзиз һеч риайә 
қилматти. У пәқәт яқ дегән има сүпитидә бешини чайқапла 
қоятти вә босуғида турувелип анисидин көз үзмәтти.

Айимхан оғлини көрәтти, лекин униңға һеч сөз қилмастин, 
пат-патла қандақту бир чекиттин көзин үзүп, җим болувалат-
ти.

Лекин бу әһвал узунға созулмиди. Айимхан йәнила беши-
ни там тәрәпкә қаритивелип, һелиқи пичирлашлирини давам-
лаштуратти. 

Айимхан бу һаләти пат-пат болматти. Бир аз вақит 
өткәндин кейин немишкә һелиқи мәлум чекиткә қарап 
турувалғанлиғини хатирисигә алалматти. Бирдин-бир 
хатирисигә алидиғини – униң буниңдин үч жил илгири 
түрмидә болғинида мәрһум ери униң чүшигә кирип қалғини 
болди. Айимхан ериниң көз қариши шу йоған бөлмидики 
әйнә шу булуңға қадалғанлиғини хатирисидә яхши сақлап 
қалған.

Айимхан мундақ чүшни икки қетим көрди. Лекин чүши 
тоғрилиқ у һеч қачан, һечкимгә ейтмиған…

Кәчкә йеқин Айимханниң ағриғи бесилди. У өзила 
каравәттин туруп, һойла тәрәпкә маңди. Айимхан нисбәтән 
хелила яш аял еди. Амма бәзидә толуқ бәсти вә баштин 
кәчүргән сәргүзәштилири уни хелила қеритқан.

Айимхан аранла өйниң пәләмпийигә йетип бериши билән 
чоң һойлиниң түпкүрисидә ойнаватқан Қасим униң йениға 
йетип кәлди.

Айимхан һәммә балилирини охшашла яхши көрәтти. 
Униңдин ташқири, Айимханниң ериниң чоң хотуни – 
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Хасийәт билән һеч қачан қандақту бир талаш-тартишлири 
болмиған. Шуниң үчүнму у Хасийәтниң балилирини өзиниң 
балилиридин кам көрмәтти. Өзиниң виҗдани асасида у һәттә 
Хасийәтниң балилириға толарақ диққәт ағдуратти. Чүнки 
уларға икки һәссә еғир еди. Улар пәқәт атисидинла әмәс, ани-
сидинму мәһрум болдидә…

Ваһаләнки, Айимханниң оғуллириға болған диққити 
алаһидә еди. Айимхан уларни һәммидин тола яхши көрәтти 
дәп ейтишқа болмайду, әлвәттә. Аддийла гәп – улар башқа 
һәммә балиларға қариғанда кичиклири вә улар қәбилини 
давам қилғучилар. Мана шуниң үчүнму шуларға нисбәтән 
алаһидә пәхирлиниш сезими, һиссияти бар еди.

Айимханниң оғуллири бир-биригә охшиматти. Улар ташқи 
көрүниши биләнму һәм мүҗәз-хулқи бойичиму бир-биридин 
пәриқлинәтти. Мана һазирму күн давамида һәтта анисиға 
әһмийәт бәрмигәндәк қилғини билән,уни көрүватқиниға 
чәксиз хошал болуп, анисиниң йениға жүгрәп кетип барған 
Қасим анисиниң йенида бир нәччә саат болған Әзиздин 
ундақ һиссиятлирини билиндүрмәй кәскин пәриқлинәтти. У 
һазирму анисиниң йенида болуп, ичидә инисиниң жүгрәймән 
дәп путлишип жиқилип қалмиса болаттиғу дәп ойлатти…

Риза кәлгән чағда техи йеңила гугум чүшүшкә башлиған 
еди. У Алмутида болған. Қейнаниси билән саламлишип, униң 
саламәтлигини сораштуруп, қойларниң қашасини түзәп қоюш 
үчүн һойлиниң нерисиға маңди. Бу қалаймиқанчилиқни у 
алдинқи қетим кәлгинидиму байқиған еди, лекин қашаларни 
түзәш үчүн у қетимда Ризаниң вақтиму болмиған еди.

Айимхан шу арида чоң қизлириға җоза қоюп, дәстихан 
селишни буйриди, өзи болса бәш яшлиқ нәврисини қолидин 
тутуп йетәкләп меһманханисиға қарап маңди.

Шарапәт сиңиллириға ярдәмләшмәк болуведи, амма 
сиңиллири өзлири җөндәйдиғу дәп ишинип, ериниң йениға 
маңди. 
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Риза Шарапәтниң келидиғанлиғини биләтти. Улар бир-

биригә шунчелик үгинип кәткәнки, бир-бириниң қәдимини 
алдин-ала сезишәтти. 

Шарапәтниң йеқинлишиватқанлиғини аңлапла, Риза һәтта 
җөндәватқан қашадин бешиниму көтәрмәйла:

– Һә, қандақ әһвалиңлар, немә қиливатисиләр? – дәп со-
риди.

– Апам ағриватиду, қалған ишлар күндикидәк аз-тола ке-
тип бариду, – дәп қойди Шарапәт.

– Немә, йәнила җөлидима?
– Чүшинәлмидим. Һеч йерим ағримайду дегәндәк қилиду, 

амма көзлири тешиға чиққандәк болуп, чүшиниксиз бир 
немиләрни пичирлап кетиду. 

– Бәлким, фельдшерға мураҗиәт қилиш керәкту?
– Өйгә чақирдуқ. Лекин ума ениқ бир нәрсә ейталмиди.
Риза ахири қашани җөндәп болуп, аялиға қаридидә, 

күлүмсирәп қоюп мәйин авазда:
– Уһ, мениң чирайлиғим, – дәп қойди.
Шарапәт ерини наһайити яхши көрәтти. У ери билән 

бәхитлик еди. Ериниң шу сөзлиридин кейин өзини ериниң 
қучиғиға атмақчиму болған. Амма һазир ундақ қилиши 
мүмкин әмәслигини  чүшинәтти. Униң орниға у күлүмсирәп 
қойдидә:

– Җүрүң, қоллириңизни жуюң. Қизлар җозини қоюп, 
дәстихан селишиватиду, – деди.

Шарапәт айлинип, аста өй тәрәпкә маңди.
Риза мәптунлинип, аялиниң кәйнидин қариди…
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11-бап

Пүткүл Уйғурийә бойичә тақәтсизлинип күткән күнму 
кәлди. 1921-жили 3-июнь күни Ташкәнттә Қәшқәрийә вә 
Җоңғарийә әмгәкчилириниң Биринчи қурултийи ечилди.

Узун вақит давамида тәр төкүп жүргүзилгән ишлар көзгә 
көрүнәрлик йәкүнлирини бериши керәк. Һәр һалда уйғурлар 
шуниңға ишәнди. Чүнки бу уйғур хәлқиниң тәғдирини һәл 
қилишқа қаритилған қурултайғу.

Уйғурлар қәйәрдила яшимисун, Уйғурийәниң кәңташа 
Җоңғар түзләңлиридиму яки Қәшқәрийәниң җәнубидиму, 
бәрибир улар бу қурултайға наһайити чоң ишәнчә артти. 
Чүнки қурултай делегатлириға илгири һеч қачан мундақ 
дәриҗидә қарилип көрмигән мәсилиләрни қараш вәзиписи 
туриду. Униң үстигә инқилап вақитта уйғур миллитиниң 
өзини өзи идарә қилиш җәриянини һәл қилиш керәк.

Һәмра қурултай өткүзүш залиға бир аз һодуққан һалда 
кирди. У илгири һеч қачан Ташкәнттә болмиған вә Оттура 
Азияниң әң чоң шәһиридә мундақ тәғдиранә чарә-тәдбирниң 
өткүзилишиниң өзи тәсирлик еди. Униң үстигә Һәмра үчүн 
чоң дөләт әрбаплири – қурултайни уюштурғучилар – аддий 
уйғурларға – қурултай делегатлириға өзлири билән баравәр 
адәмләр сүпитидә мунасивәт қилиши техиму һәйран қаларлиқ 
тәсирлик әһвал.

Ташкәнтниң мәркизий беғидики бенаниң кәң залиниң 
тамлириға орнитилған транспорантлар, уйғур вә рус тилли-
рида йезилған революцион шиарлар толуп-ташқан.

Йоған сәһниниң үстидә Карл Маркс вә Ленинниң портрет-
лири арилиғида “Қәшқәрийә вә Җоңғарийә әмгәкчилириниң 
Биринчи қурултейи делегатлириға Коммунистик ялқунлуқ 
салам!” дәп йезилған йоған шиар есилған. Һәмра бир пәс 
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һодуқуп қеливеди, күтмигән йәрдин чечини қисқа қилип 
ясатқан бир яш жигит йениккинә иштирип қойди. 

– Кәчүрүң, йолдаш! – деди у күлүмсиригән һалда.– Өтүң, 
олтириң.

Һәмра турған орнидин қозғалди, вә әву жигит узун үстәл 
үстигә қизил мата йепилип, бир нәччә адәм олтарған сәһнигә 
чиқти. Әву жигит уларниң һәр бири билән қол елишип салам-
лишип, оң тәрәптики иккинчи орунға берип олтарди.

Делегатлар залға киришни давамлаштурмақта, Һәмраму 
өзиниң орниға берип олтиришқа алдириди.

Делегатларниң ахирқи бир топи вақиришип-чуқиришип 
залға киришкән чағда, әтигәнлик саат он болай дәп қалған 
еди. Улар йәттә-сәккиз адәмдин ибарәт болуп, сол қолида бир 
қучақ қәғәзләрни тутқан, оң қоли билән йолида учрашқанлар 
билән қол көрүшүп саламлишиватқан. Шуларниң бири сәл 
толуқ кәлгән адәм еди. Һәмра униң Абдулла Розибақиев 
екәнлигини тонуп қалди.

Зал вараң-чуруңға толди. Пәқәт Абдулла Розибақиев зал-
дики үстәлләрниң биригә берип олтарғандин кейинла, вараң-
чуруң бесилди. Дәрһал сәһнидә олтарғанларниң һәммиси 
залға чүшүп, биринчи қатардики орунларға олтиришти. 
Һелиқи Һәмрани тәсадипи ноқуп қойған жигит Абдуллиниң 
сол тәрипигә олтарди.

Һәмра залға қариди. Зал толуқ дегидәк еди. Бош орун 
наһайити аз, ончила бош орун қалған екән. Параңларға 
қариғанда, делегатларниң толиси уйғурлардин ибарәт екән. 
Ваһаләнки, башқа милләтләрниң делегатлириму бар. 

Топ-тоғра әтигәнлик саат онда мәҗлискә рәислик қилғучи, 
Ташкәнт шәһәридики Қәшқәр ишчилириниң инқилап 
иттипақиниң рәһбири сәһнидики президиум үстилидә ялғуз 
қалған Талипҗан Фазилов орнидин туруп, қоңғирақ арқилиқ 
делегатларни тиничлинишқа чақирди. Әмәлияттиғу буниң 
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һаҗитиму йоқ еди. Чүнки залда олтарғанларниң һәммисила 
орнидин тик турған Фазилҗанға қаришип, җим олтиришмақта 
еди.

– Йолдашлар! – деди Талипҗан залға диққәт билән сәп 
селип. – Бизниң қурултийимизға бир йүз оттуз делегат сай-
ланған. Улардин бир йүз он йәттиси қатнишиватиду. Бу 
көпчилик дегән гәп. Шуниңға мунасивәтлик Қәшқәр вә Җоңғар 
әмгәкчилириниң Биринчи қурултейи очуқ дәп һесаплансун 
дегән тәклип бар. Мошу тәклипни қоллиғучиларниң қол 
көтирип аваз беришини илтимас қилимән! Залда көтирилгән 
қоллардин орман пәйда болғандәк сезилди. “Коммунистик 
интернационал яшисун!”. Дуниявий ишчилар һәрикитигә 
шан-шәрәп!” – дәп вақириған авазлар аңланди.

Һәмра билән қатар олтарған яшанған бир адәм көзлирини 
әгигән яшларни тохтиталмай қалди. У қәшқәр дописини түзәп 
кийдидә, янчуғидин қол яғлиғини елип, яшлирини сүртти вә 
Һәмраға қарап қоюп:

– Сән чүшиниватамсән оғлум, немә болуватқинини?! Бүгүн 
пүткүл җаһан биз – уйғурларму хәлиқ екәнлигинимизни 
билидиған болиду! – деди. 

Әгәр әшу яшанған адәм хошаллиғидин жиғлаватса, 
олтарғанларниң толиси хошаллиғидин күлүмсирәшти.

Һәмра деризиниң йенида олтарған толуқ кәлгән кишигә 
диққәт ағдурди. Рәңгигә қариғанда у оттуз яшларда еди. 
У башқилириға нисбәтән һиссият көрсәтмигәндәк би-
линди. Талипҗан Фазиловқа қадилип қарап шундақ 
олтарғанки, бәәйни өзини уйғурларниң рәһбиридәк сезәтти. 
Униң қаришидин Талипҗанниң сөзлири, әлвәттә, муһим, 
дегәнликни чүшинишкә болатти. Шундақла у киши жирақни 
көридиған, униң үчүн қурултайниң ечилиши – бу пәқәт арилиқ 
һалқа дегәнликни ойлап қелишму мүмкин еди. Һәмраға 
деризиниң йенида олтарған киши уйғур дөлитини елан 
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қилиш тоғрилиқ мәсилә азму әмәс, көпму әмәс һәл қилинған 
дәп һесаплайдиғандәк вә өзини шу дөләтниң рәһбири дәп 
һесаплайдиғандәк көрүнди.

Һәмра һәммиси билән тәңла хошал болған һалда залға 
қарашни давам қилди. Бир чағда күтмигән йәрдин Талипҗан 
Фазиловқа диққәт билән қарап олтарған әшу бәстлик адәмгә 
биринчи қатарда олтарған бир киши:

– Һәй, Ғоҗинияз, сән немә, қетип қалдиңма?! Яки 
силәр Қумулдиму хошал болушниму, хапилинишниму 
билмәмсиләр? – дәп вақириди.

Ғоҗинияз униңға риайә қилишни қандақту һаҗәт дәп 
һесаплимиди. У пәқәт Талипҗандин көзини елип, қәғәзлирини 
бир чәткә қоюп, биринчи болуп орнидин турған Абдулла 
Розибақиевқа қарашқа башлиди. Униңға әгишип алди билән 
биринчи қатарда олтарғанлар, андин қалған делегатларму 
орунлиридин турушти.

Алдида илгири-кейин, андин һәммиси тәңла “Интернацио-
нални” ейтишқа башлиди.

Һәтта һәммиси ейтип болғандин кейинму Талипҗан Фа-
зилов жиғинни давамлаштурмеди. У йәнә бир нәччә минут 
адәмләрниң һиссиятлирини бесивеливелишини күтти. Андин 
йәнила қоңғарақни көтирип, делегатларни тәртипкә чақирди.

Пәқәт мутлақ җим-җитлиқ пәйда болғандин кейинла 
Талипҗан Фазилов сөзини давам қилди:

– Йолдашлар, кативатниң мәлумати бойичә бир йүз он 
йәттә делегаттин әллик адәм коммунистлар, қалғанлири 
һисдашлар яки партиядә йоқлар. Делегетларниң миллий 
тәркиви бойичә таранчилар билән қәшқәрликләр, йәни уйғур 
миллитигә тәәллуқлар – тохсән тоққуз адәм. Делегатларниң 
арисида – он туңган, үч хәнзу, икки қирғиз, икки татар вә бир 
түрк.Делегатларниң иҗтимаий әһвали төвәндикичә: жигирмә 
икки адәм – деханлар, әллик адәм – һүнәрвәнләр, он сәккиз 
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қара ишчилар, он йәттә адәм әқлий кәсип вәкиллири, он адәм  
һәрбий.

Талипҗан һазирла қолида тутуп турған қәғәзни чәткә 
қоюп, залға қарап қойдидә, сөзини давамлаштурди:

– Бизгә қурултайниң ишчи президиумини сайлаш керәк. 
Қандақ пикирләр-тәклипләр болиду? 

Үчинчи қатарда кимду – бириниң қол көтәргәнлигини 
көрүп Талипҗан Фазилов:

– Сөз Яркәттин кәлгән делегат Қари Босақовқа берилиду? 
– деди.

Яш, жигирмә үч яшлиқ жигит чапсан қәдәм ташлап сәһнигә 
қарап маңди. Үстәлниң йенида турупла у ениқ вә қаттиқ аваз-
да мундақ деди:

– Бизниң қурултийимизға тоққуз адәмдин ибарәт ишчи 
президиумини сайлашни тәклип қилимән.

– Тәклипниң сан җәһәттин тәркивигә қандақ пикир боли-
ду? – дәп Фазилов залға мураҗиәт қилди.

Делегатлар қоллирини көтиришип, қаршилиқ йоқ 
екәнлигини  билдүрүшти. Андин Қари Босақов сөзини да-
вамлаштурди:

– Шәхсий җәһәттин мону йолдашларни тәклип қилимән: 
Розибақиев, Ғалиев, Садиқ Тохти, Сабир Әхмәт, Әлимбаев, 
Масанчи, Измайлов, Махмудов вә Дөләтчилдиев.

– Әгәр қарши болмисаңлар, тизим бойичила аваз бәрсәк, 
– деди Фазилов. – Ваһаләнки, әгәр шәхсий җәһәттин конкрет 
қарши болидиғанлар болса, пикириңларни ейтиңлар.

Залда анчә қаттиқ әмәс толқунушлар орун алди. Аталған 
адәмләр делегатларға яхши тонуш екәнлиги билинип турди. 
Шуниң үчүн қарши чиқиш яки өзигә өзи қарши болушлар 
йүз бәрмиди.

Бир нәччә минут күтүп туруп, андин Фазилов Талипҗан 
намзатларни авазға салди.
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Тәклип қилинған йолдашлар йәкдиллиқ билән қоллап-

қувәтләнгәндин кейин, Талипҗан күлүмсирәп қоюп мундақ 
деди:

– Қурултайниң ишчи президиумиға сайланғанларниң өз 
орунлириға олтиришини илтимас қилимән.

Үстәлдики қәғәзләр селинған папкисини еливелип, 
Талипҗан төвән чүштидә биринчи қатардики чәттики үстәлгә 
берип олтарди. 

Рәислик қилғучиниң орниға олтарған Ғалиев күн 
тәртивидики мәсилиләрни елан қилишқа киришти. Қурултай 
бир нәччә күн давамида ишләйдиғанлиғи көздә тутулди. Шу 
күнләр  давамида нурғунлиған наһайити муһим муәммиләрни 
муһакимә қилип мувапиқ қарар қобул қилиш керәк. 

Ғалиев көз әйнигини түзәп қоюп, өз вәзиписигә киришти:
– Йолдашлар, бу қурултайда йәттә мәсилини қарап чиқиш 

тәклип қилиниду. Шуларни елан қилишқа рухсәт қилсаңлар. 
Андин кейин уларниң һәр бирини айрим-айрим оқуп чиқай, 
кейин һәр бирини айрим һалда муһакимә қилимиз.

Бир дәқиқә җим болған Ғалиев президиум үстилидики 
қәғәзләрни тәртипкә кәлтүривелип, андин вәзиписини давам-
лаштурди:

– Қәшқәрийә вә Җоңғарийә әмгәкчилириниң Биринчи 
қурултейиниң күн тәркивигә төвәндики мәсилиләр тәклип 
қилиниду:

1. Хәлиқ ара әһвал вә Хитайдики вәзийәт
2. Уйғурларниң инқилап иттипақи Бюросиниң һесават до-

клади.
3. Делегатларниң сөзгә чиқиши.
4. Тәшкилий мәсилә.
5. Миллий мәсилә.
6. Уйғурларниң инқилап иттипақиниң пат йеқиндики 

вәзипилири.
7. Уйғурларниң инқилап иттипақи Мәркизий комитетини 

сайлаш.
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Қолидики қәғизини бир чәткә иштирип қоюп, Ғалиев 

йәнила көз әйнигини түзәп кийдидә, залға мураҗиәт қилди:
– Күн тәртиви бойичә пикирләр, толуқтурушлар барму?
Делегатлар тәрипидин қоллап-қувәтләш тоғрилиқ гәп-

сөзләр аңланғандин кейин, рәис күлүмсирәп қоюп:
– Ундақта, тәстиқлишиңларни илтимас қилимән, – деди.
Қурултайниң биринчи күни делегатлар күн тәртивидики 

мәсилиләрниң пәқәт биринила қарап чиқип, муһакимә 
қилишқа үлгәрди.

Хәлиқ ара әһвал тоғрилиқ Әхмәл Икрамовқа сөз бәргән 
чағда, Һәмра һелиқи өзи ишик алдидила туруп қалған чағда 
өзини ноқуп қойған яш жигитниң сәһнигә көтирилгәнлигини 
көрди. У шунчелик яш едики, Һәмраға умумән қурултай 
делегатлириниң нурғунлириға Әхмәл Икрамовниң Түркистан 
Компартияси Мәркизий Комитетиниң тәшкилий бөлүминиң 
башлиғи вә Мәркизий Комитетниң кативи екәнлиги, мундақ 
ейтқанда ишәнгүсизла әһвалдәк көрүнди.

12-бап

Мәшрәп Исмайилниң өйидә өтти. Мәшрәп әзалири 
узундин-узиниға қоюлған җозиниң әтрапиға жиғилған чағда, 
кәчки намазға бир сааттәк вақит бар еди. Мәшрәпниң он 
йәттә әзасидин пәқәт Розимәмәтла болмиған. Җоза қоюлған 
очуқ айван һойлиниң йерими дегидәк мәйданни егиләтти. Бу 
айванни Исмайилниң өзи Пәрғанә вадисида бир йерим жил 
болуп, йенип кәлгәндин кейин дадисиниң кона өйигә яндап 
ясиған еди.

Ошта турған чеғида Исмайил бираз ахча тепип, йенип 
келишни, андин мошундақ айван ясашни ойлиған. У һәтта 
Йәттисуғиму, акисиға баралмиди. Униңға пәқәт бирла нәрсә 
– Тохмақта туруватқан һәдиси Рошәнгүлни көрүп келишла 
мүмкин болди...



270

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
Ака-укилири билән бирлишип, Исмайилниң өзи айванниң 

торусини һәр хил нәқишләр билән пәдәзләп чиққан. 
Торусни тирәп туридиған түрүкләргә әнъәнәвий 

нәқишләрни чүширидиған оймикарни тәклип қилип, униң 
ишиға диққәт қилғач, Исмайил Қәшқәр һүнәрвәнлириниң 
талантиға наһайити һәйран қалған еди. Мундақ айванлар кона 
Қәшқәрниң һәрбир өйиниң һойлисида болған вә улар әшу 
қедимий шәһәрниң рәмзи болған. Нәқишләр билән сүрәтләр 
тәкрарлинидиған. Техи, сүрәтләр дәйсизғу! Һәтта бир-биригә 
охшайдиған бояқларму болмиған. Чүнки хәлиқ маһирлири 
(һүнәрвәнлири) пәқәт өзлиригила мәлум болған қолланма-
усулар билән әшундақ бояқларни түзүп чиққан. Исмайилниң 
есидин мону вақиә һеч унтулмиған: У техи бала чеғида бир 
күни дадиси билән биллә Атушқа, момисиниң өйигә барған. 
Момисиниң жирақ бир туққини, һүнәрвән Абсаттар дегән 
киши Исмайилниң дадисиға мураҗиәт қилип:

– Юнус, сән биләмсән, мән мону айванниң торусини бояш 
үчүн жигирмә төрт күн давамида бояқ таллиғанмән.

– У қандақларчә, Абсатар ака?
– Мана мундақларчә! Һәтта тухумниң еқи униң шакилиниң 

рәңгигә бағлиқ һәр хил көрүнүш бериду.
Исмайилниң хатирисидә йәнә мону вақиә сақланған: 

Улар момисидин Қәшқәргә қайтип келиватқанда, дадиси 
Исмайилға:

– Абсатар ака – улуқ чевәр! У өз ишини билиду, һәтта 
башқа һеч ким билмәйдиған нәрсиләрниму билиду. Биз айван 
ясайдиған чағда уни тәклип қилишимиз керәк, – дегән.

Исмайил һазир момисиниң, һүнәрвән Абсатарниң, дадиси-
ниңма йоқ екәнлиги тоғрилиқ әпсуслинип ойлинип қалди.

Мәшрәп әзалириниң нәқишләнгән айван темиға йөлүнүп 
олтиришиға қарап, Исмайил һазирму тәңдиши йоқ уйғур 
сәнъити маһирлириниң сақлинип қалғанлиғи тоғрилиқ ой-
лап қалди. Исмайил әйнә шу әнъәниләрни, әвлаттин-әвлатқа 
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өтүватқан миллий һүнәрвәнчилик маһарәтни һеч ким, һәч 
нәрсә йоқиталмайдиғанлиғиға ишәшлик еди. Айванниң то-
руси бир чәттә турсун, Исмайил һәтта Қәшқәрдә киридиған 
ишикләрниң бир хил охшаш әмәслиги, һәтта ишик 
тутқулириниңму яңза-яңзилиғи тоғрилиқ ойланди.

Шу арида айванда олтарған мәшрәп әзалири Розимәмәтни 
күткәч, башқа мавзулар һәққидә гәпкә чүшишти.

Уларниң әң чоңи – қириқ яшлардики Бәхнияз җүдәқ, 
нимҗан кәлгән Мәттохти билән немиду бир нәрсә тоғрилиқ 
қизғин параңлишивататти. 

Әву болса хуш кәйпиятта мүрилирини чиқирип қоятти.
Үч-төрт яш бала Исмайилға айванға қоюлған җозиға һәр 

хил қурутулған мевә-чевиләрни тошушқа ярдәмлишивататти.
– Исмайил ака, көкчай тәйярлисақ, қандағарақ? – дәп со-

риди балиларниң бири.
– Әлвәттә, шундақ, шундақ! Мениңдә кәң йопурмақлиқ 

яхши көкчай бар.
– Мевиләрни әкиримизму яки кейинәрәкму?
– Розимәмәтни күтәйли, униң келиши биләнла һәммисини 

әкиримиз.
Буниңдин хелә илгирила Исмайил базардин һаҗәтлик озуқ-

түлүкләрни сетивалған еди. Униңға бу ишта қериндашлири 
Һаким билән Чағатайлар ярдәмләшкән. Сиңлиси Җәннәт 
акисини һәммә нәрсә әң яхши сүпәттә тәйярлинидиғанлиғиға 
ишәндүрүп, ашханидинму чиқмиди. Пәқәт полунила Исмай-
ил өзи тәйярлимақ болди. Бу җавапкәрлик ишни у сиңлисиға 
ишәнмигәнлигидин әмәс, адәттә, қәшқәрликләрниң әнъәниси 
бойичә, асасән уларниң мәһәллилиридә, мәшрәпләрдики аса-
сий таам полуни пәқәт әр кишиләрла тәйярлиши керәк.

Мана, Розимәмәтму  йетип кәлди. Өзиниң кечиккинигә 
ейтилған һәр хил наразилиқларни күтмәстинла у бом авазда:

– Һазир мән силәргә бир йеңилиқ ейтип беримәнки, силәр 
мениң кечиккинимнила әмәс, өзәңларниң немишкә бу йәргә 
кәлгиниңларниму унтуп қалисиләр! – деди.
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– Мән сениң немә ейтмақчи болуватқиниңни билидиғандәк 

қиливатимән. 
– Мән әйнә шу тоғрилиқ сениң билән гәплишиш үчүн 

сениң келишиңни күтмәкчидим, – деди җиддий аһаңда 
бәстилик кәлгән оттуз сәккиз яшлардики қелин қара бурутлуқ 
бир киши Розимәмәткә қолини созуп.

– Савут, сән мени һәйран қалдуриватисән! Мана, 
Қурвансопи йеңила кәлди, сән болсаң һәммини билисән, – 
һә?!

– Силәр немә һәққидә дәватисиләр? Биз билән 
ортақлишиңлар, бизгиму қизиққу? – дәп сораштурди 
Мәттохти.

У Бәхниязға қарап қоюп мүрисини чиқардидә:
– Қизиқарлиқ – һә?!, дәп тәкрарланди.
Шу арида һәммә орунлириға әплишип олтиришти. Әң алди 

билән Бәхнияз қоллирини егиз көтирип, бир нәччә еғиз сөзни 
пичирлидидә, шундақ қилип, әнъәнивий мусулманчә қаидә-
қанунни ада қилди. Андин кейин қатнишиватқанларға бир 
қур қарап  қойдидә, чоңларниң, униң үстигә мәшрәп қазиси 
һоқуқи сүпитидә мундақ деди:

– Розимәмәт кечикти. Бу, демәк, мәшрәпниң қаидиси 
бойичә у җазалиниши керәк.

У бу сөзлирини ейтип үлгүрмәстинла, Розимәмәт дәрһал ор-
нидин турдидә, һәр қандақ әдәп-әхлаққа риайә қилмастинла:

– Тиңшаңлара, һазир әнъәнигә риайә қилғидәк әһвал әмәс. 
Мениңдә муһим бир йеңилиқ бар! – дәп вақириди. 

Розимәмәтниң мундақ әхлақиға һәйран қалған Бәхнияз 
пәқәт немә дәрини билмәй, ағинилириниң арисидин 
өзини қоллап-қувәтлигүчиләрни издигәндәк өп-чөрисигә 
қариди. Ваһаләнки уни һечким қоллап-қувәтлимиди. Чүнки 
Розимәмәтниң чақчақ қилмайватқини чүшинишлик болди. 
Һәммә җиддий болушуп, үн чиқармиди. Розимәмәт әйнә шу 
җим-җитлиқни пайдилинип, әнди хелила пәс авазда:
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– Савут, бәлким сән ейтидиғансән? – деди.
Савут болса бир пәс мидир қилмай олтардә, андин кейин 

теп-теч һалда Бәхниязға қариди. 
– Савут Дамолла, ейтқин! Биз һәммимиз сени тиңшап 

туримиз, – деди авази титригән һалда Бәхнияз, худди һазир 
болидиған параңниң тәғдиранә әһмийитини алдин-ала 
сәзгәнди.

Савут Дамолла қелин сақилини силап қоюп, қапақлири 
чүширилгән кәйпиятта:

– Чүшлүк намазға йеқин бирнакүн Ташкәнттә ишчиларниң 
қурултейи ечилғанлиғи тоғрилиқ хәвәр кәлди, – деди. – 
Делегатларниң бесип көпчилиги – бизниң уйғурлар екән. 
Җоңғарийә билән Қәшқәрийәдин екән. Йәнә Йәттису билән 
Пәрғанә вадисидинму вәкилләр бар екән.

У җим болди вә әшу пәйтни пайдилинип, мәшрәпниң әң 
яш әзалириниң бири Қутлуқ: 

– Бу яхшиғу. Ахири уйғурлар бирлишидиғу! – дәп қаттиқ 
үн чиқарди.

Бәхнияз Қутлуқниң бу қилиғиға чидими. 
– Қандақла болмисун, биз мәшрәптә болуватимиз. Әгәр 

йәнә бир қетим рухсәтсиз бирәр сөз қилидиған болсаң, мән 
саңа қаттиқ чарә қоллинимән, – деди Бәхнияз.

Қутлуқ өзиниң камчилиғини етирап қилип, орнидин 
турдидә, оң қолини мәйдисигә қоюп, мундақ әһвал башқа 
тәкрарланмайдиғанлиғи тоғрилиқ чүшәнчә билдүриду.

Шу арида Савут Дамолла гепини давам қилди: 
– Уйғурларниң бирлишиши – бу, әлвәттә, яхши. Ваһаләнки, 

техиму муһимарағи – қандақ шиар астида, қандақ принци-
плар асасида биз бирлишишимиз керәк? Һазирға бизгә мәлум 
болғини қурултайни уйғур коммунистлири уюштуруптәк, 
уларға Түркистан коммунистлири ярдәм бериптәк. Шуниң 
үчүнму қурултай Ташкәнттә өтүветиптәк. 
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Исмайилниң йенида олтарған Җәмшит сәл қолини көтирип 

қоюп, өз пикирини ейтишқа иҗазәт сориди.
Уни байқап қалған Бәхнияз пәс авазда Җәмшиткә әмәс, 

Қутлуққа қарап туруп:
– Җәмшит, немә болди, сениң бир соаллиң бармеди? – 

деди.
– Яқә, мениң соаллим йоқ. Ейтмақчи болғиним – мениңчә 

болғанда рәһбәрликтә коммунистлар боламду, коммунист 
әмәсләр боламду, муһим нәрсә әмәс. Биз үчүн әң муһими – 
бизниң өз тәғдиримизгә өзимизниң егә болушимизда! Бизниң 
башқиларға беқинди болмаслиғимизда.

– Лекин, қурултайни коммунистларниң уюштуриватқан-
лиғиниң өзи әйнә шуларниң рәһбәрлик қилидиғанлиғидин 
далаләт бәрмәмда? – деди кимду бири пәс авазда.

– Гәп шуниңдики, әгәр улар бизниң коммунистлар болса, 
буниңға техи чидашқа болиду, – деди Савут Дамолла ойланған 
һалда. – Амма, мениңчә болғанда, бизни әпчиллик билән пай-
дилинип, нәтиҗидә өзлириниң мәхсәтлири үчүн бизни алдап 
кетәмдекин дәп ойлаймән. 

– Мениң чүшинишимчә, қурултайниң асасий вәзиписи 
бизниң һәммимизгә уйғур дегән тарихий намимизни тикләш 
мәсилиси болуш керәк, – деди Розимәмәт.

– Немә, шу чағда мән қандақту бир таранчиға тәң 
болимәнма? – дәп терикти чай қуюветип, яш жигитләрниң 
бири.

– Немә боптәк, әткән чай ичисән, Или нахшилири-
ни ейтисән, бу яманмекән? – дәп дәрһал җавап бәрди шу 
йәрдила хошниси кичиккинә чирайлиқ пиялидин көкчайни 
сүмүриветип. 

– Или нахшилири, әлвәттә яхши, – амма улар наһайити 
қайғулуқ нахшилар. Бизниң нахшиларзә шох–шох, қәшқәр 
нахшилиридә!

– Бизниң асасий муәммамиз нәқ әйнә шуниңдин ибарәт 
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– биз қандақ бирлишишимиз керәклигини билмәй туруп, 
пәқәт өзимизнила махтишимиз, – деди Савут Дамолла. – 
Мана шуниң үчүнму мениң гуманим бар. Маңа коммунист-
лар һәммә уйғурларни бириктүрәлмәйдиғандәк көрүниду. 
Бәлким, һәтта, әксинчә, әшу қурултай техиму дәһшәтлик 
қариму-қаршилиқларға түрткә болушиму мүмкин. 

– Савут, сән немиду наһайити мәйүслинип кетипсән. Ком-
мунистлар дегән шундақла уйғурларғу! Мениң аңлиғиним – 
Йәттису уйғурлириниң арисида һәтта наһайити әқиллиқләр 
бар екән, – дәп гәпкә арилашти Шерипиддин. 

– Бәлким, амма маңа, немишкиду, бизниң уйғурларға 
ишәнгим кәлмәйду, уларниң кәйнидә турғанларға... 

– Сән кеңәш коммунистлирини көздә тутуватамсән?
– Һә мана. Чүнки, ениғарағи, улар өзлириниң мәхсәтлирини 

көздә тутуп, бизни – уйғурларни пәқәт пайдилиниду. 
Чүнки буниңдин үч жил илгири Пәрғанә вадисида немә 
болғанлиғини биз билимизғу. Мустапа Чоқайниң тәғдири 
қандақ болди? Қени һазир һелиқи “Қоқәнт автономияси” 
дегән? Техи йеқиндила Бухара әмиратида немә йүз бәрди? 
Яки Хива ханлиғи билән? Биз Бухаридиму, Хорезмдиму һазир 
коммунист-большекивларниң рәһбәрлик қиливатқинини 
билимизғу. 

– Һә, пәқәт у йәрләрдила әмәс. Чөчәктиму Қизил Армияниң 
әскәрлири бар! – қошуп қойди Бәхнияз.

– Техи йеқиндила у йәрдә атаман Бакичниң әскәрлири 
болған, – дәп қошуп қойди Розимәмәт.

– Шундақ қилип, уйғурларниң қурултейиниң Ташкәнттә 
өтүватқини яхшиму яки яманму? – дәп мәшрәп әзалиридин 
әң яш бир жигит параңниң маһийитигә чоңқурарақ чөкмәкчи 
болди.

Һәммә Савут Дамоллиға соал мәнасида қарашти.
– Бир немә дәш еғир. Мениңчә болғанда, нәтиҗилирини 

күтүш керәк. Бәрибир, һәр қандақ әһвалда биз кимләргиду 
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бирлиригә ишинип кәтмәслигимиз керәк. Бизгә пәқәт 
өзлиримизгила, өзүмизниң бәхитсиз, амма мәғрур вә 
қәһриман хәлқимизгила асаслинишимиз керәк.

Пәйда болған җим-җимлиқни Исмайил бузди:
– Кәчки намазниң вақти кәлди, қериндашлар. Жүрүңлар, 

өйгә кирәйли. Мән намаз өтәйдиған җай тәйярлап қойдум. 
Бизниң мәһәллиниң мечитида намазға әзән ейтилди.

13-бап

Қурултайниң иккинчи күни уйғурларниң инқилап 
иттипақи Бюросиниң һесават доклади билән башланди. Бу 
һәқтә сөз Абдулла Розибақиевқа берилди. Униң фамилияси 
атилиши биләнла Абдулла бир дәқиқә күтүп минбәргә чиқти. 
У бүгүн рәислик қилғучи Масанчиға қарап қойдидә, һесават 
докладиниң муһим факторлирила йезилған қәғәзлирини  
алдиға қойди. Шуниң өзидиму айрим рәқәмләргә көз 
жүгәртмисә, умумән докладини қәғәзсизла аддий сөзләр 
биләнла делегатларниң һәммисигә чүшинишлик қилип 
йәткүзмәкчи болди.

Асасән, Абдулла нәқ әйнә шундақ қилди, у залға қарап 
сөзлиди. Чүнки бу залда, еһтимал, уйғур хәлқи дуч болуватқан 
реал вәзийәтни униңдин яхшарақ чүшинидиған һеч ким бол-
миса керәк.

Абдулла Розибақиев уйғурларниң әһвалини қандақ қилип 
яхшилаш керәк. Өзиниң ана хәлқи һазирқи заман дунияси-
да өзиниң мунасип орнини егилиши үчүн немә қилиш һаҗәт 
дегән муаммәләр үстидә кечә-күндүзләп ойлиди.

Абдулла Розибақиевниң нутқи ениқ, шуниң билән биллә 
образлиқ болди. У әркин, чүшинишлик сөзлиди. Шуниң 
үчүн қатнишиватқанларниң һәммиси һазир минбәрдә 
турған адәмниң һәқиқий лидер, тәсир қилиш күчигила әмәс, 
шундақла айрим әһвалларни өзгәртишкиму қабилийәтлик 
адәм екәнлигини етирап қилишти.
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Қурултай делегатлири мошу қурултайниң өзиму тола 

җәһәттин Абдулла Розибақиевниң арқисида, униң күч-
ғәйрити, тәшәббуси вә униң пәм-парасити арқисида 
чақирилиши мүмкин болғанлиғини чүшинәтти. 

Абдулла минбәрдә туруп сөзләватқанда, залда олтарған 
адәмләр өзлириниң һаятиниң мисалида униң һәр сөзини 
тәстиқләйдин мисалларни тапатти. 

Нурғунлири өзлирини мошу күнгичә – 1921-жилниң 
4-оюньиғичә – һаят қалғиниға һәйранлинатти вә, һәтта, һазир 
өзлири көрүп турғандәк нәрсиләр тоғрилиқ ойлинип қалатти.

Шундақ қилип, мәсилән, уйғурларниң таранчилар вә 
қәшқәрликләр дәп сүнъий түрдә бөлүнишини Абдулла 
Розибақиев һеч кимгә, һеч қандақ, һеч нәрсини таңмастинла 
вә ениқ қилип, униң зәрәрлик ақивәтлирини ечип көрсәтти. 
У бир нәччә еғиз сөз арқилиқла бу әһвалниң күндилик 
һаятқа тәсирини ечип көрситипла қоймай, шундақла әгәр 
мундақ бөлүнүш мундин кейинму давамлишидиған бол-
са,  уйғурларниң истиқбалиға техиму чоң зиянлиқ тәсир 
қилидиғанлиғиниму ениқ қилип ечип көрсәтти.

Абдулла өзиниң сөзидә бәзи бир адәмләрниң таран-
чилар билән қәшқәрликләр иккиси икки хил хәлиқ дәп 
һесаплиғанлириниң қанчилик зиян кәлтүриватқанлиғини 
ениқ қилип көрсәтти.

– У адәмләр, өзлири уйғур болуп турсиму, дүшмәнлири-
мизниң түгмәнлиригә су қуюп бериватқанлиғини чүшән-
мәйду! Бизниң дүшмәнлиримиз пәқәт бизни бөливетишнила 
халайдиғу! – деди Абдулла.

Стакандики судин бир жутум ичип қоюп, Абдулла йәнила 
шу қаттиқ, ениқ авази билән сөзини давамлаштурди:

– Һәммидин авал, биз – уйғурлар, өзимизниң вәзипилиримиз 
билән мәхсәтлиримизни өзимиз бәлгүлишимиз керәк. Ле-
кин, һәтта өзимизниң миллитимизниң намини аташта 
өзимиздә бирлик болмайватқанда, биз қандақму өзимизниң 
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вәзипилиримиз билән мәхсәтлиримизни бәлгүлишимиз 
мүмкин? Нәқ мана шуниң үчүнму бизгә сүнъий түрдә, зорлап 
таңған шу бөлүнишни йоқитиш вә биртуташ, тарихий нами-
мизни қобул қилиш үчүн мошу қурултай чақиртилди. Әгәр 
биз – уйғурлар өзимиз әйнә шундақ қарар қобул қилмайдиған 
болсақ, у чағда тарихий истиқбалдиму, әшу еғирчилиқлардин 
қутулалмайдиған болимиз.

Абдулла йәнә бир қариғанда ениқ мәсилиләрдәк көрүн-
симу, әшулар һәққидә узақ сөзлиди. Ваһаләнки әшу мәси-
лиләрниң маһийитини кәң түрдә ечип бәрди.

– Тарихта қәшқәрлик, алтишәлик, таранчи, ғулҗилиқ дегән 
милләт болмиған. Қәшқәр – бу шәһәрниң нами. Уйғурийәдә 
Қәшқәр охшаш шәһәрләр нурғун. Шундақла ташкәнтлик 
яки әнҗанлиқ дегәндәк айрим хәлиқму йоқ. Шуниң үчүн 
қәшқәрлик яки ғулҗилиқ дегән айрим хәлиқниң болушиму 
мүмкин әмәс...

Абдуллиниң бу сөзлири зални техиму җим-җит қилди. 
Қурултайниң делегатлири Абдуллиниң һәр бир сөзигә 
алаһидә диққәт ағдуруп тиңшиди. У шу териқидә сөзини да-
вамлаштурди:

– Қәшқәрлик, алтишәлик, таранчи дегән милләт йоқ, уйғур 
дегән милләт бар. Шундақла бир пүтүн уйғур тили бар. 
Йеңи милләтни, йеңи тилни ойлап тапмақчи болғанларниң 
күч-ғәйрити бекарғила кетиду. Униң орниға улар шу күч-
ғәйритини пайдилиғарақ ишларға қаратқини тоғра болар 
еди... 

Залда бирму бепарвалиқ байқалмиди. Һәммә Абдуллиниң 
сөзлирини өзлиричә қобул қилди. Әмәлиятта һәммисидила 
Абдулла Розибақиевниң адәттин ташқири  бир немиләрни 
демәйватқанлиғи тоғрилиқ чүшәнчә пәйда болған еди. У ад-
дийла, адәттикила, залда олтарғанларниң һеч қайсисиниң 
хиялиға келипму қоймиған мәсилиләр – нәрсиләр тоғрилиқ 
сөзлиди.
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Бир яшанған киши Һәмраға иңишкән һалда:
– Қанчилик тоғра нәрсиләрни ейтиватиду у һә! – дәп қойди. 

– Мән, мәсилән, өзәм Маралбешида туғулған. Шунда мән 
маралбешилиқма – һә? Мениң қудам болса – Атуштин. Сән 
биләмсән, ука, атушлуқлар, қоюп бәрсә, өзлирини әң улуқлар 
дегидәк һесаплайду! Уларниң өзлирини айрим милләт дәп 
һесаплайдиғанлиғи ениқ!

– Шуниң үчүнму бизгә шу бөлүнүшләрниң һәммисини 
ташлап бирдин-бир уйғур дегән намни қобул қилишимиз 
керәк, – деди Һәмра шундақла пичирлап.

Әву яшанған киши Һәмраға йәнә бир немиләрни демәкчи 
болуведи, кейинки қатарда Ғулҗиниң дүгләк дописини кийип 
олтарған бир яш жигит наразилиқ билдүргән һалда:

– Һәй, қәшқәрликләр, бу йәрдә гәп наһайити муһим 
мәсилиләр һәққидә болуватса, силәр өзәңларниң Атушуңларни 
махтапла кәттиңларғу, – дәп котулдиди. 

Һәмра әгәр ғулҗилиқлар өзлириниң тәккәбурлиғини 
қоюпла, Абдулла Розибақиевниң ейтиватқанлирини пүткүл 
дили билән қобул қилидиған болса, у чағда бир пүтүн нам 
тоғрилиқ мәсилә бойичә иҗабий қарар қобул қилишниң 
наһайити мувапиқлиғини чүшәнгән һалда күлүмсирәп қойди.

Абдулла сөзини давам қилип, тәклип қилинған 
мәсилиләрниң маһийитини ениқ, һаятий мисаллар асасида 
ечип бәрди.

У ейтмақчи болғанлириниң һәммисини ейталмиди. 
Амма өзиниң доклади бойичә ейтилғанларниң өзила пәқәт 
бирпүтүн нам қобул қилиш биләнла иш пүтмәйдиғанлиғи 
чүшинишлик болған еди. Абдулла очуқ ейтмисиму, иккинчи 
қурултайда, бәлким, уйғур хәлқи Вәтининиң нами тоғрилиқ 
мәсилә қарилишиму мүмкинлиги сезилип туратти. Чүнки 
мана һазирму, мошу залда Җоңғария билән Қәшқәрийәниң, 
йәни географиялик территорияниң вәкиллири жиғилған 
еди. Шу арида, уйғурлар тоғрилиқ бирпүтүн нам қобул 
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қилинидиған болса, у чағда, уларниң вәтининиң бир пүтүн 
нами тоғрилиқму қарар қобул қилиш мәсилиси өз-өзидин ке-
лип чиқиду. Мундақ әһвалда әң тәбиийлиги – Уйғурийә дәп 
аташ әқилгә мувапиқ болған болар еди.

Әлвәттә, Абдулла Розибақиев һазир мошу қурултайда бу 
мәсилини қоялматти. Ваһаләнки у имканийитиниң баричә 
шундақ ишариләрни қилалиди. Чүнки залда Җоңғарийә билән 
Қәшқәрийәниң вәкиллири олтарсиму, уларниң арисида бир-
му җуңғар болмиған! Әксинчә, делегатларниң бесим қисми 
уйғурлар. Ениғарақ ейтқанда, Қәшқәрийәдин кәлгәнләрниң 
һәммиси уйғурлар. Җоңғарийәниң делегатлириға бағлиқ 
буларниң нурғун қисми уйғурлардин болуп, пәқәт бир нәччә 
адәмла башқа хәлиқләрниң вәкиллиридин еди.

Абдуллиниң сөзи деклоратив характерда болмиди. У нәқ 
бир пүтүн намниң болмиши нәтиҗисидә өтмүштә орун алған 
уйғур хәлқиниң тарихидики наһайити чоң хаталиқларни, 
камчилиқларни ечип көрсәтти, мисалларни кәлтүрди.

Тарихни наһайити яхши билидиған у өтмүш әсирләрдә 
уйғурларниң арисидики орун алған келишмәсликләр, ихти-
лаплар сөзлиди. Мәсилән, Абдулла үстүртинла икки уйғур 
диний-сәясий груһ – өтмүштә моҗут болған тоғрилиқ вә 
һәқиқий вәйранчилиққа йәткүзгән “қаратағлиқлар” вә 
“ақтағлиқлар” тоғрилиқ гәп қозғап қалди.

Шуниң билән биллә Абдулла һазирқи пәйтниң һәққани-
йәтлиригә алаһидә диққәт ағдурди. Әхмәл Икрамовниң 
түнүгүнки нутқиға асаслинип, Абдулла Розибақиев җәңгивар 
пролетариатниң инқилап принциплирини нишанға алған 
һалда, җүмлидин, Қәшқәрийә билән Җоңғариядә Кеңәш 
һакимийитини орнитишқа чақирди.

– Мәзкүр қурултайниң делегатлири, – деди ишәшлик һалда 
Розибақиев, – байқиғучилар сүпитидә чәттә турмаслиғи керәк! 
Қурултай делегатлири өзлириниң инқилап аң-сәвийәсини на-
майиш қилиши вә өз хәлқиниң еғир тәғдирини йениклитишкә 
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қаритилған һәммә ишларни қилиш керәк! Қәшқәрийә билән 
Җоңғарийә әмгәкчилири бизгә өзлириниң ишәнчилирини 
жүклимәктә, вә биз – Биринчи қурултайниң делегатлири – 
партия әзаси болуш яки болмаслиғимиздин қәтъий нәзәр, 
бизниң вәтинимизниң хәлқи езилиш билән һоқуқсизлиқниң 
чаңгилидин чиқиш үчүн мүмкин болған һәммә ишларни 
әмәлгә ашурушқа тегишмиз!

Абдулла Розибақиевниң нутқи, бәәйни вулкан охшаш зал-
ни толқунландурди. У әндила президиум үстилидики орниға 
олтириши биләнла чаваклар долқуни яңриди. Чақириқлар 
билән қоллап-қувәтләшләр бир нәччә минут давамида яңрап 
турди.

Рәислик қилғучи Магаза Масанчи қоңғирақни көтирип, 
зални тәртипкә чақирди. Шундиму һиссият долқунлири 
узаққичә бесилмай турди. 

Ахири, течлиниш һөкүм сүргәндин кейин, Масанчи мундақ 
деди:

– Қиммәтлик йолдашлар! Абдулла Ахметовичниң докла-
дини тиңшап, һазир биз һәммимиз униң тәсиратида болувати-
миз. Докладчи ейтқан һазирқи вақитниң сәясий вәзийәтлири, 
идеяләр, тәбиийки, бирқатар ойлинишларни тәләп қилиниду. 
Шуниңға бағлиқ қурултай ишида тәнәппус елан қилиниду. 
Чүшки тамақтин кейин силәр һәммиңлар тиңшалған 
докладниң язмичә шәклини алисиләр. Саат төрткә Ташкәнткә 
зиярәт бәлгүләнгән. Докладни тәпсилий муһакимә қилиш вә 
у бойичә мувапиқ қарар қобул қилиш әтә, 5-июньға (1921-
жил) бәлгүләнди. Масанчи җим болуп, андин:

– Әгәр қарши болмисаңлар, қурултайниң ишида әтә 
әтигәнлик саат онғичә тәнәпус елан қилиниду, – дәп қошуп 
қойди. Қурултай делегатлирини ишчилар ашханисиға 
киришиңларни илтимас қилимән.
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14-бап

Атлиқлар полкида хизмәт қиливатқан Муһит, уни күчәйтиш 
үчүн дивизиягә қошувәткәндин кейинму әмәлиятта һәммә 
җәңләргә қатнашти. 1921-жилниң май вә июньниң башли-
ри арилиқта болған вақит давамида нурғунлиған қан төкүш 
тоқунушлири йүз бәрди. Муһитниң хизмәтдашлири – униң 
жутдашлири, Чөчәк җәңлиридә қәһриманларчә қурбан бол-
ди. Ваһаләнки Муһитму өзиниң дүшмән оқидин қаза болуп 
кетиши мүмкинлигидин қорқмиди. У өзини беғишлиған 
ишниң, адаләтлик һәқ екәнлигигә ишәшлик еди. Һәр күни 
җәңчиләрни он бәш минутлуқ сәясий мәшғулатқа жиғип, от-
ряд комиссари мундақ деди:

– Бизниң йолдашлиримизниң төкүлгән қени он миңлиған 
езилгән вә пәсләштүрүлгәнләрниң ярқин келәчигигә йол 
ачиду! Дуниявий қозғилаң ғалибийәт қазиниду вә хәлиқләр 
әркин һәм бәхитлик яшайдиған болиду! Мана нәқ шу улуқ 
идеяләр йолида биз силәр билән өзимизниң яш җенимизни 
қурбан қилмақтимиз!

Ахирқи вақитларда Муһит барғансири шу сөзләрниң 
һәқлигини вә тәсирчанлиғини техиму күчлүгәрәк сезишкә 
башлиди. Бәлким, бу һал шуниңдинму болуши мүмкинки, 
Муһит өзиниң ата-бовилириниң – қачанду бир чағларда 
қошқа бовилири ташлап кәткән йәрдә болувататти.

Бүгүн Муһит худди әйнә шу вақитлар алақиси, әвлатлар 
алақисини сәзгәндәк болди. У өзини бәәйни мошу йәрдә 
яшаватқанларнила әмәс, шундақла аллиқачан мәшәду 
ятқанларниму һимайә қиливатқандәк сәзди.

Полк комиссари новәттики сәясий мәшғулатта Ташкәнттә 
Қәшқәр вә Җоңғар әмгәкчилириниң қурултейи ечилғанлиғини 
хәвәр қилған чағда Муһит алаһидә толқунлиди.

– Өзәңларни әшу қурултайниң қатнашчилири дәп 
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һесаплаңлар, – дәп полк командири җәңчиләргә мураҗиәт 
қилди. – Чүнки қурултай делегатлири муһакимә қиливатқан 
мәсилиләр һазир биз туриватқан йәргә мунасивәтлик 
мәсилидур. Башқичә ейтқанда, биз – Кеңәш Россиясиниң 
қураллиқ қисимлири әмәлиятта қурултай елан қилған 
идеяләрни әмәлгә ашуриватимиз. Бу идеяләр болса кона 
түзүмниң малайлири тәрипидин ишчилар синипиға нисбәтән 
әмәлгә ашурватқан экплуатацияни йоқ қилишқа қаритилған.

Муһит кона түзүмниң әйнә шу тәрәпдарлири һазирқи 
конкрет шараитта генерал Бакичниң әскәрлири екәнлигини 
чүшинәтти. У шундақла Җоңғарийә билән Қәшқәрийәниң 
ишчилар синипини азат қилиш әйнә шу әскәрләрни 
йоқатимиғичә мүмкин әмәслигиниму чүшинәтти.

Ваһаләнки, Муһит Қизил Армия  қатарида хизмәт  қиливатқан 
өзиниң нурғунлиған жутдашлири охшашла,Җоңғарийә билән 
Қәшқәрийәниң йәрлик аһалиси арисида генерал Бакичқа 
қариғанда күчлүгәрәк вә мәккар дүшмән бар екәнлигини 
чүшәнмәтти.

Муһит вә униң нурғунлиған йолдашлири өзлириниң сини-
пий йөнүлиши бойичә, ишчилар билән башқиму әмгәкчиләр 
бир сәптә болуп, қайси милләткә тәәлуқ болушидин 
қәтъий нәзәр, бирлишип, синипий һисдашлиқта болушни 
чүшәнмәтти вә чүшинишиму мүмкин әмәс еди.

Ташкәнттә қурултайниң ечилғанлиғини аңлап, Муһит техи 
униң қарарлари билән тонушмай турупла, қурултайниң һәммә 
қарарлири билән келишидиғанлиғиға разилиқ билдүрди. 
Муһит үчүн у қарарлар принципиал муһим әмәс еди. Чүнки 
у өзи пролетарлиқ вәтәнпәрвәрликкә чәксиз берилгән еди. 
Умумйүзлүк баравәрлик идеялириму униң үчүн шунчелик 
қиммәт болған. РКП (б) Түркистан бюроси рәһбәрлигиниң 
қурултай өткүзүшни қоллап-қувәтлишиниң өзи Муһит үчүн 
йетәрлик еди. У Муһит қолиға қурал елип, яндаш болсиму, 
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революция идеялирини, демәк, һәм қурултай идеялирини 
һимайә қиливатқанлиғи үчүн өзини қәһримандәк сезәтти.

Қизил Армия әскәрлириниң Җоңғарийәгә һуҗум қилиши 
уйғур вә қазақ аһалисиниң хитай мәмурийити тәрипидин 
көрүватқан азап-оқубәтлирини йоқитишқа қаритилғанлиғи 
Муһитниң хиялиғиму кәлмигән еди.

Муһит һәтта генерал Бакич әскәрлирини йоқ қилиш баниси 
билән Қизил Армия рәһбәрлиги, демәк, һәм Кеңәш һөкүмити 
өз мәхсәтлирини һәл қилишқа тиришиватқанлиғини ойлап-
му қоймиди. Әйнә шундақ мәхсәтләрниң бири кәлгүсидә 
җәнубқа – Һинд муһитиға қарап йол ечиш еди.

Ташкәнттә өтүватқан қурултайға мунасивәтлик һәр қандақ 
әхбарат Муһитта вә Қизил Армиядә хизмәт қиливатқан 
башқиму уйғурларда сәмимий қизиқиш пәйда қилатти. 
Муһит қурултай һәққидә һәммини – делегатлар тәркиви, күн 
тәртиви, сөзлигәнләрниң сөзлири – һәммини билгүси келәтти.

Сөзсизки, қурултай тоғрилиқ тәпсилий мәлуматларни 
елиш мүмкин болмиди, амма қурултайни уюштурушниң өзи 
чоң иҗабий роль атқурған еди.

Нурғунлиған уйғур қизил гвардиячиларму әйнә шундақ 
ойлиған. Техи чегаридин өтмәй турупла Муһит Мусалим 
Кәмирдинов билән тонушти. У жигит Йеңишәрниң болуп, 
техи он төрт йешидила ихтиярий түрдә Қизил Армия қатариға 
киргән еди. Һазир, хизмәт қиливатқиниға икки жил өтүп, Му-
Салим взвод командири болди.

Буниңдин үч күн илгири Чөчәккә йеқинла йәрдә Бакичниң 
онлиған җәңчилириниң новәттики һуҗумини қайтурғандин 
кейин, Мусалим Муһитниң кона өйигә кирип, һарған һалда:

– Маңа дүшмән һодуқуп қалғандәк көрүнидиғу, – деди. – 
Дүшмән әнди немә қиларини билмәй қалдиғу.

Муһит үн чиқармастинла бешини еғитип қойди. У 
Мусалимға қайил еди, чүнки у өзиму беваситә әйнә шундақ 
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вәзийәткә дуч кәлгән еди. У бир нәччә қетим һелиму хелила 
күчкә егә болуватқан Бакичниң қисимлири уттур тоқунуштин 
баш тартишқа тиришқанлиғини байқиған еди. Улар кичик-
кичик топлар билән һуҗум қилишатти, лекин һәтта шуниң 
өзидиму, ташқириниң тәсирисиз, мәлум плансизла һәрикәт 
қилатти.

Муһит өзини Бакич казаклириниң орниға қойди. Һәр 
қачанла у башқичә һәрикәт қилғандәк сезәтти өзи.

Ахири өзиниң бу ойини, толарағи атаман Бакичниң 
җәңчилири идея үчүн әмәс, йүз бериватқан шараит 
нәтиҗисидә җәң қилишқа мәҗбур боливатқанлиғи билән 
чүшәндүрди. Бәлким, күрәшниң башлапқи чағлирида улар 
илгәрки һакимийәтни тикләш, большевикларни йоқ қилиш 
вә андин өз өйлиригә қайтип келиш мәхсәтлирини көздә 
тутқанду.

Ваһаләнки, әнди наһайити еғир әһвалға қалдурған Граж-
данлдар урушиниң үч жилдин кейин, еһтимал, барлиқ Ақлар 
һәрикити охшашла Бакичниң җәңчилириму һәқиқийликкә 
баш егишкә башлиди. Пәқәт офицерларла әмәс, 
шундақла қатардики казакларму өзлириниң мәғлубийәткә 
учраватқанлиғини чүшәнди. Улар үчүн бу әһвални етирап 
қилиш шунчелик дәһшәтлик болдики, чүнки улар дәсләпки 
чағларда – ятларниң йеридә болуватқанда йәрликләр уларға 
мәлум дәриҗидә яхшилиқ қилған болса, андин кейин уларму 
өзлириниң бу мунасивәтлирини өзгәрткән еди.

Муһит һәтта Йәттисудин кәлгән уйғурлар билән қазақлар 
үчүн вәзийәт башқичә болуватқинини етирап қилди. Улар 
үчүн Или өлкиси ят әмәс еди. Бу йәрдә әсирләр давами-
да уларниң әҗдатлири яшиған, бу йәрдә уларниң һазирму 
қәбилидашлири яшаватиду.

Мошундақ муназирә қилишлар Муһитнила әмәс, хелиси-
ни, чегариниң у тәрипидә орнитилған Кеңәш һакимийити 
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чегариниң бу тәрипидиму орнитилиши толуқ мүмкин, дегән 
ойға кәлтүрди.

Мусалим өзигә кәтмәкчи болған, амма уни Муһит тохти-
тип:

– Сән Ташкәнттики қурултай тоғрилиқ қандақ пикирди-
сән? – дәп сориди.

Мусалимниң өзиниму у мошу йеңилиқни аңлиши биләнла 
мошу мәсилә толқунландурған еди. Әлвәттә, у Қурултай алға 
қойған мәхсәтлириниң әмәлгә ешишиға хаһишини билдүргән. 
Ваһаләнки, һазирчә һәммә материаллар билән тонушмай ту-
руп, пәқәт мошу Чөчәккә йетип кәлгән әхбаратларға асасли-
нипла у өзиниң шәхсий йәкүнини ейтти.

– Атилишиниң өзила ишәнчә пәйда қиливатиду, – деди у. – 
Андин күлүмсирәп қоюп, монуларни қошуп қойди:

– Умумән, бизни, таранчилар билән қәшқәрликләрни 
бирләштүриши мүмкинму?

Муһитму күлүмсириди.
– Бизниң аримизда һәммиси болуши мүмкин! Амма, 

Розибақиев өзи мошу ишни қолға алдиму, биз бирлишәләймиз 
дәп ойлаймән, – деди у.

– Сән уни тонамсән? Мәсилән, мән уни бирла қетим көргән. 
У Қизил Армия қатариға йезилишни тәшвиқ қилған еди. Бу 
он тоққузинчи жили еди.

– Шуниң билән сән дәрһал йезилғанмедиң?
– Дәсливидә мән уни һәтта тиңшашниму халимиған едим. 

Мән Йеңишәлиққу. У йәрдә, сән биләмсән, немә болғанлиғини. 
Он сәккизинчи жили майда мән Яркәнттә чоң апамларниң 
өйидә болған едим. Шуниң үчүнму тирик қалғандим.

Мусалимниң мошу сөзлиридин кейин Муһит анисини, 
сиңлисини, жутдашлирини есиға алди.

– Мураев Маливайдиму болған, – дәпла қойди у.
Муһитниң бу мавзуға гәп қилғуси йоқ еди, амма Мусалим 

күтмигән йәрдин:
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– Сениң у йәрдә бирлириң қалдиму? – дәп сориди.
– Қалди, сиңлим Хуршидә қалди, – деди Муһит.
У бирдәм җим туруп, андин күлүмсирәп туруп: 
– Йәнә җийәним бар, наһайити шох. Исми Лутпулла, – дәп 

қошуп қойди...
15-бап

1921-жили 5-июньда Қәшқәрийә вә Җоңғарийә әмгәкчи-
лириниң Қурултейи өз ишини давамлаштурди. Докладни 
музакирә қилип, делегатлар өз пикирлирини очуқтин-очуқ ей-
тишти. Музакиригә чиқишни халиғучилар наһайити нурғун 
болдики, рәислик қилғучи Дөләтчилдиевқа музакиригә 
чиққучиларниң берилгән вақит ичидә үлгиришини, уларниң 
бир-бирини тәкрарлимаслиғини бир нәччә қетим әскәришкә 
тоғра кәлди.

Дәсләпкиләрниң бири болуп Үсүп Әхмәтов музакирә сөзгә 
чиқти. Абдулла Розибақиевниң тәрәпдари болған у җай-
җайларда уйғурларниң инқилап иттипақиниң бөлүмчилирини 
қурушқа актив қатнашқан.

– Бюрониң һесават докладини торға дәп һесаплаймән. 
Демәк, униң ишини қанаәтлинәрлик дәп һесаплаш керәк, 
– деди Йүсүп. – Силәрни, қиммәтлик йолдашлар, бүгүн 
бу залда йүз бериватқан факт үстидә йәнә бир қетим ой-
лап көрүшкә чақиримән. Мениңчә болғанда, биз бүгүн 
өзимизниң тәғдиримизни һәл қиливатимиз. Һәддий-
һесапсиз азап-оқубәтләрни баштин өткүзгән уйғур хәлқи 
башқа хәлиқләр билән тәң һоқуқлуқ болушқа, течлиқта вә 
хатирҗәмликтә һаят кәчүрүшкә мунасиптур. Мән бизниң 
қурултийимизниң қобул қилған қарарлири әйнә шу арман-
ларни аддий шәкилдә орунлапла қоймай, шундақла бизниң 
миллитимизниң гүллинишини қолға кәлтүрүшидин ибарәт 
дәп һесаплаймән. Бүгүн, бирпүтүн намиға егә болуп, мән 
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шундақ болидиғанлиғиға ишинимән, биз кәлгүсигә мәғрур 
вә ишәшлик қаралайдиған болимиз.

Залдики гүлдүрлигән чаваклар астида Йүсүп залға чүшүп, 
орниға берип олтарди. 

Новәттики музакирә сөзгә йезилған делегат Бәйрәмәлидин 
Кевир Мәмедов болди. У минбәргә чиққичә, униң намиға бир 
нәччә еғиз нәштәрлик әскәртишләрму ейтилди.

– Қараңлара, баш таранчи келиватиду, – деди кимду-бири 
Кевирниң таранчилар иттипақини башқурғанлиғини нәзәрдә 
тутқан һалда.

– Розибақиевқа қаршилиқ қилаламсән? – дәп қошуп қойди 
кимду бири артқи қатардин. 

Шу арида Кевир Мәмедов әшу хитапларға диққәт 
қилмастинла, мәғрур түрдә сәһнигә көтирилди вә минбәргә 
йеқинлашти, андин бир дәқиқә мутләқ җим-җимлиқни күтүп, 
өзиму җим турди.

– Бәзилири мениң таранчилиғимни маңа дақақ қилмақчи 
болуватиду, – дәп башлиди у сөзини. – Мән униңға 
пәхирлинимән!

Залда вараң-чуруң күчийип кәтти. Амма Кевир бу әһвалға 
әһмийәтму бәрмиди.

– Шундақ, мән таранчи болғинимға пәхирлинимән! – дәп 
тәкрарлиди у. – Еһтимал, силәрниң нурғунлириңларниң 
қәшқәрлик, турпанлиқ, яки хотәнлик болғанлиғиңлар ох-
шашла. Бу бир күн ичидила вуҗутқа кәлгән әмәс. Бизниң 
хәлқимизниң мураккәп тәғдири әйнә шундақ әһвалға 
йәткүзгән. 

У җим болди вә әнди зал уни диққәт билән тиңшиди, 
сөзини бөлмиди, вараң-чуруңму, чавакларму болмиди. 

– Лекин бүгүн, – дәп Кевир Мәмәдов сөзини давам қилди, 
– биз илгәрки намдин ваз кәчмәй туруп, Розибақиевниң 
тәкливини қобул қилишимиз керәк. Раст, биз һәммимиз – 
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уйғурлармиз. Лекин биз шуни унтимаслиғимиз керәкки, 
биз ениқ бир җайда туғулдуқ, бизниң һәммимизниң кичик 
вәтинимиз бар. Мана шуни унтимаслиғимиз лазим.

Новәттики музакирә сөзгә чиқиши керәк болған Сопи 
Зәрватов Кевир Мәмедовниң сәһнидә чүшишини күтмәйла 
пәләмпәйләргә йеқин келип, Дөләтчилдиевниң өзиниң фами-
лиясини атишини күтти.

Дөләтчилдиев Зәрватовни байқиған болсиму, алдиримиди. 
Кевир Мәмәдовқа миннәтдарлиқ билдүргәч, у қоңғириғини 
жириңлитип, залниң теч болушқа чақирди. Андин новәтни 
күтиватқан Зәрватовқа қарап, авазини қаттиқ чиқарған һалда:

– Сөз Сопи Зәрватовқа берилиду, – деди. – Йолдаш 
Зәрватовни залда қатнишиватқанларниң толиси билиду. Униң 
беваситә қатнишиши билән 1918-жили дәсләпки йеңи усул-
дики уйғур мәктиви ечилған. Йолдаш Зәрватов һәм “Уйғур 
клубиниң” тәшкилатчиси болған. Униңдин ташқири, у Таран-
чи атлиқ полкиниң дивизия комиссари болған.

Сопи Зәрватов өзини әйнә шундақ тонуштуриду дәп 
ойлимиған еди. Сәл хиҗаләт болған һалда у минбәргә йеқин 
келип, бирдинла өз нутқиниң маһийитини ейтти.

– Мән силәрни, һөрмәтлик делегатлар, иккиләнмәсликкә 
чақиримән. Һазир, дуния өзгириватқан чағда, биз-
му өзгириватимиз. Мана шуниң үчүнму биз Абдулла 
Розибақиевниң тәкливини қоллап-қувәтләшкә вә бизниң 
хәлқимизниң тарихий намини қобул қилишқа тегишликмиз!

Докладни муһакимә қилиш чүшкичә давам қилинди. 
Халиғучиларниң һәммиси муһакимигә қатнашти. Һәтта 
чүшлүк тамаққа кетип берипму асасий мәсилә хәлқимизниң 
тарихий намини тикләшкә бағлиқ мәсилини муһакимә қилиш 
давам қилинди. 

Чүшлүк тамақтин кейин қарар қобул қилишқа киришти. 
Қарарниң лайиһиси билән Муһәммәдиев сөзгә чиқти.

У қарар лайиһисигә йәнә бир қетим қарап қоюп, андин, 
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сөзсиз, тарихий һөҗҗәт болған – қариливатқан мәсилигә 
мунасивәтлик өзиниң нуқтәий нәзәрини ейтиш һаҗәт дәп 
һесаплиди.

– Йолдашлар! – дәп башлиди өзиниң сөзини Муһәммәдиев, 
– биз наһайити муһим қарар қобул қилиш алдида турива-
тимиз. Силәрниң диққитиңларға тәклип қилинған тәвсийә 
Қәшқәр-Җоңғарийәдә истиқамәт қиливатқан барлиқ 
милләтләрни инқилап идеяләргә садиқлиқ принциплар аса-
сида бирләштүрүшкә қаритилған. Һәммә милләтләрниң 
әмгәкчилири эксплуатациягә учримақта, мана шуниң үчүнму 
биз бирләштүридиған сөз сүпитидә мошу йәрниң әң чоң 
йәрлик хәлқиниң намини, ениғарағи нәқ уйғур хәлқиниң на-
мини алдуқ.

Муһәммәдиев җим болуп, андин қаттиқ вә ениқ аһаңда 
сөзини давамлаштурди:

– Шундақ қилип, ипадилинишини йәнә бир қетим ениқлап, 
қурултай делегатлириниң аваз беришигә икки мәсилә тәклип 
қилиниду:

1. Уйғурлар таранчилар, қәшқәрликләр, хотәнликләр вә 
шуниңға охшаш шәһәр намлири билән бөлүнишини тамам 
қилип вә бундин кейин һәммә уйғурларни қедимий нами 
билән аташ.

2. Қәшқәрликләр билән таранчиларниң инқилап иттипақини 
қәшқәр-җоңғар әмгәкчилириниң “Уйғур” инқилап иттипақи 
дәп, яңливаштин қуруш.

Аваз бериш нәтиҗисидә икки мәсилә толуғи билән 
қобулланди.

Алқиш-чавакларниң бесилишини хелиғичә күткән 
Муһәммәдиев ички һиссиятини бесип, сөзини давамлаштур-
ди:

– Йолдашлар, силәрни тарихий қарарни қобул қилишиңлар 
билән тәбрикләймән. Лекин, биз техи тәшкилатниң рәһбирий 
органини қурушимиз керәк.
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У залға қарап қоюп мундақ деди:
– Тәркиви тоққуз адәмдин ибарәт “Уйғур” инқилап 

иттапиқи мәркизий комитетиниң Бюросини сайлаш тоғрилиқ 
тәклип бар. Улар ениғи төвәндики йолдашлар: Розибақиев 
(мәсъул катип), Әхмәдов, Полатхоҗаев, Тайиров, Маһмудов, 
Масанчи, Тохтаев, Амиров вә Матанью. 

Айрим-айрим муһакимә қилиш нәтиҗисидә қурултайниң 
аталған делегатлири Бюро тәркивигә сайланди. 

Андин кейин “Уйғур”  инқилап иттипақи Бюросиниң 
тәркивигә намзатлар болуп Әлимбаев билән Ғәлиев сайлан-
ди.

Шуниң билән Коминтренниң III Конгресиға делегат бо-
луп “Уйғур” Қәшқәр-Җоңғар ишчилириниң Революцион 
иттипақидин Тайиров, Маһмудов вә Масанчи сайланди.

Қурултай делегатлири үстин кәйпиятти узаққа созулди. 
Уларниң һәммиси миллионлиған адәмләрниң тәғдирини 
өзгәртишкә қабил болған қәтъий қәдәмниң ташланғанлиғиға 
сәмимий ишәнди...

* * *
Кәчки Рудзутак өзиниң кабинетиға Абдулла Розибақиев 

билән Әхмәл Икрамовни тәклип қилди. Уларға олтиришқа 
үстәлни көрсәттидә, өзи көз әйнигини елип, уни қол яғлиғи 
билән етип, көзигә кийип Абдуллиға һарған һалда қариди.

– Сәясий бюрониң кативатидин телеграмма кәлди, – деди. 
У бирпәстин кейин сөзини давамлаштурди. – Мәҗлис түнүгүн 
өткүзүлгән. Һәр һалда, өзәңлар оқуңлар.

Әхмәл Икрамов бир парчә қәғәзни алдидә, бир қур көз 
жүгәртип, Абдуллиға сунди.

Абдулла толқунлинишини тохтитип, телеграммини оқуп 
чиқти:

“ркП (б) мәркизий комитети сәясий бюросиниң 1921-
жил 4-июньдики мәҗилисиниң № 37 көчүрмиси. ркП (б) 
мәркизий комитети Түркистан бюросиниң рәиси я. Э. 
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рудзутакниң Қәшқәр вә Җоңғар республикилирини қуруш 
тоғрилиқ тәкливи муһакимә қилинди. Униңға Владимир ле-
нин билән Геогрий Чечерин қарши пикир ейтти”.

Абдулла һәйран қалған һалда Рудзутакқа қариди. У болса 
пәқәт қолини шилтипла қойди. 

– Бу қандақларчә, Ян Эрнестович? – деди Абдулла ахири.
– Мән өзәм һеч нәрсә чүшәнмидим, – деди у. 
– Алдин-ала мәлуматлар бойичә мениң тәкливим иҗабий 

қарши елинған еди. Кейин немә болғанлиғини һеч чүшәнмәй 
қалдим.

Рудзутак орнидин туруп, әсәбийләшкән һалда кабинитида 
у яқ бу яққа меңишқа башлиди. Әхмәл Икрамов йәнила теле-
граммини қолиға елип, худди бир нәрсә өзгүриши мүмкиндәк, 
уни йәнила оқушқа башлиди.

Абдулла күтүлмигән хәвәрдин кейин ойлинип, җим олтар-
ди.

Җим-җитлиқни Рудзутак бузди:
– Владимир Ильич қарарни өзгәртмиши керәк. Бу йәрдә, 

мениңчә, Георгий Васильевичниң мәвқийәси бесим болдими-
кин.

– Қандақларчә Чичерин һазирқи пәйтни натоғра баһалайду? 
– дәп тәхмин қилди Икрамов. – Инқилап дәрһал һәрикәт 
қилишни тәләп қилидиғу!

– Чүшәнмәйдиған нәрсиләр хелә бар, – дәп пичирлапла 
қойди Рудзутак. Кәйпияти чүшкән Розибақиевқа қайрилип 
қаридидә, үнлүк:

– Илтимас қилимән, Абдулла Ахметович, һазирчә 
бу телеграмминиң бар екәнлиги тоғрисида қурултай 
делегатлириға хәвәр қилмас керәк, – деди.

Розибақиев үнсизла бешини лиңшатти, кабинетниң ишиги 
тәрәпкә маңди...
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16-бап

Қәшқәр-Җоңғар әмгәкчилири Қурултейиниң Ташкәнттә 
өткүзүлгәнлиги тоғрилиқ чапсанла һәммә тәвәгә мәлум бол-
ди.

Бу тоғрилиқ биринчиләрдин болуп, тәбиийки, бирләшкән 
басмичилар һәрикитиниң рәһбири Қуршермат билди. Униң 
мүшкүл әһвалиға қошумчә мону хәвәр қошулғандин кейин, 
техиму җиддий муәммәләрни баштин кәчүрди. Қизил Армия 
қисимлири билән келишим түзүшниму ойлиди.

Қуршермат принцип җәһәттин мону хәвәргә бетәрәп 
мунасивәттә болди. Һәтта иҗабий һалдиму болди. Чүнки у 
Кеңәш өз паалийитидики асасий зәрбини Қәшқәрийә билән 
Җоңғарийәгә қаритидиғанлиғини чүшинәтти. Қурултайни 
өткүзүшниң өзи шуни көрсәтти. Чүнки Түркистан 
коммунистлириниң Уйғурийәдин чиққанларға көрситиватқан 
ярдими көрүнүпла туратти. Тәбиийки, бу әһвал Қуршерматқа 
қарши күрәштә бәзи аҗизлинишларни туғдуратти.

Қуршермат һәммә дала командирлирини жиғиш тоғрилиқ 
буйруқ берип, улар билән йүз бәргән өзгиришләрни муһакимә 
қилмақ.

Мәрғуланға қурбешилар наһайити тарқақ һалда келишти. 
Улар шәһәрдики һойлиси кәң өйләрниң бириниң беғиға орун-
лашти. Қуршермат қалғанлириниң келишини күтүп, алдида 
кәлгәнлири билән сөһбәтлишивататти.

Қуршерматниң адәмлири кеңәшмә өтидиған өйниң 
әтрапидики пүткүл мәһәллини қоршавалди. У күни 
Мәрғуланға сирттин һеч кимни күргүзмиди, һәр бир 
қурбешини пәқәт бирла муһапизәтчи узутуп маңатти.

Өйниң дәрвазисидин йүз қәдәмчә нерисида атлирини 
идитлиқ қилип бағлап қоюп, қурбешилар шағарап өскән үзүм 
көләңкилири астидин нерисиға өтүшмәктә. Өйгә киридиған 
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җайда уларға Қуршерматниң шәхсий муһапизәтчилири 
җиддий диққәт ағдурмақта еди.

Мундақ еһтиятлиқ чариләр артуқчилиқ қилмайду. Чүнки 
бәзи дала командирлири Қуршерматниң келишим түзүш 
һаҗәтлиги тоғрилиқ пикирини қоллиматти.

Константин Осипов биринчиләрдин болуп кәлди. Уни 
Қуршерматниң йениға апарди. Амма у илгәрки еһтиятчанлиғи 
йоқ екәнлигини сәзди. 

Қуршерматниң өзи һаяҗанлиқ һаләттә еди. У өзиниң ке-
лишимни тәклип қилиш арқилиқ тоғра иш қилғанлиғини 
гуманлинишқа башлиған.

Бир тәрәптин, у кәйни-кәйнидин мәғлубийәткә учра-
ватқанлиғи нәтиҗисидә өзиниң позициясиниң аҗизли-
ниватқанлиғини нәзәрдә тутуп, әшу йолға беришқа мәҗбур 
болған.

Ваһаләнки, иккинчи тәрәптин, әгәр Қизил Армия өз 
күчини Қәшқәрийә билән Җоңғарийәгә салидиған болса, у 
чағда Қуршермат башқурған отрядлири хелә йениклишип 
қалған болар еди.

Дала командирлириниң ахирқиси Мәрғуланға кәлгән 
чағда саат он биргә аз қалған. Мәҗлисни пешин намизиғичә 
түгитишни көздә тутуп, Қуршермат мәҗлисни анчила со-
змиди, уттур чимәнликкила селинған чүшәкләрдә олтарған 
сәпдашлири билән саламшилип, көкчайни ичкәш, у сөзини 
башлиди:

– Бизниң дүшмәнлиримиз бизгә күтүлмигәнла бир соға 
һәдийә қилди. Мән буниң яхшилиқ яки яманлиқлиғиниму, 
билмәйватимән. Һар һалда, анчила яхши хәвәр әмәс. 
Мәсилә шуниңдин ибарәткин, Ташкәнттә Җоңғарийә билән 
Қәшқәрийәдин чиққан уйғурларниң қурултейи өтүватиду. 
Буниңға биз бепарвалиқ қилалмаймиз.Чүнки Қәшқәрийә биз 
билән чегаридаш. Униңдин ташқири өтмүштә қәшқәрликләр 
билән бизниң алақилиримиз наһайити мәккәм болғанлиғини 
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билисиләр. Ваһаләнки, әң муһими – большевиклар, әшу иман-
сиз капирлар, өзлириниң қисимлирини биздин Қәшқәрийә 
йөнүлишигә әвәтәмду, йоқму? Гәп мана мошуниңда.

Хелә узаққа созулған җим-җитлиқта чирайлиқ фарфор 
чәйнәкләрдин қуюлуватқан көкчайниң ширилдишидин 
башқа һеч бир тавуш аңланматти. Шу пәйттә қатнишиватқан 
командирларниң ичидин оттура яшлардики күндә көйгән 
бири дописини түзәп кийип мундақ деди:

– Мениңчә болғанда, һеч нәрсә өзгәрмиди. Чүнки Қизил 
Армияниң қисимлири мана бир ай давамида Җоңғарийәдә 
болуватиду. Шундақ болсиму, бизгә болған қисим 
аҗизланмайватиду. Еһтимал, әгәр Кеңәшләр Қәшқәрийәгә 
бесип киридиған болса, улар пәқәтла иккинчи фронтни ачи-
ду. Буниңдин бизниң әһвалимиз өзгәрмәйду.

У җим болди, андин пиалисигә бир пәрчә сериқ наватни 
селип, үстидин чай қуйди. Андин кейин йәнила дописини 
түзәп қоюп, сөзини давам қилди:

– Мениңчә болғанда, Қизил Армия шунчелик күчлүкки, у 
йәнә шу йолға баралайду.

Константин Осиповниң йенида олтарған Шөһрәтҗан 
униңға қарап қоюп, буниңға қаил болғандәк, бешини 
лиңшитип қойди.

Осиповниң өзиму, принцип җәһәттин, һазирқи вақитта 
Қизил Армияниң күчигә қарши туруш мүмкин әмәс дәп 
һесаплатти. У мана шу мәнада өз пикрини ейтмақчи болу-
веди, амма күтмигән йәрдин яшанған бир қурбеши шалаң 
сақилини силап қоюп сөзләп кәтти.

– Кеңәшниң плани бар екәнлиги чүшинишлик, – деди у. – 
Улар бизниң һәммимизни вә һәммини уҗуқтурмақчи. Лекин 
бизму шундақла өзимиз үчүн бир пайдини издишимиз керәк. 
Ойлаймәнки, қариму-қаршилиқларни тохтитишниң йолли-
рини издишими һаҗәт. Әлвәттә, униң капаләтлири болуши 
керәк.



296

Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.
Муһакиму йәнә бир саатларғичә давамлашти. Андин Кон-

стантин Осипов сөз сориди. Кейинки иш-һәрикәтләрдики 
усул-йөнүлишлиригә келишкәндәк. Йеңилиқларни тәклип 
қилишниң һаҗити йоқтәк билиниведи. Принцип җәһәттин 
гәп ички мүмкинчилик әтрапида болди. Йә күрәшни давам-
лаштуруш керәк. Нәтиҗидә Қизил Армияниң күчлүклигини 
нәзәрдә тутуп, қурбан болуш керәк вә өз йеқинлириниң 
һәммисини хәтәрликкә қоюши керәк. Иккинчи мүмкинчилик 
– әмәлиятта тәслим болушни билдүридиған келишимдин 
ибарәт еди.

Түркистан җумһурийитиниң сабиқ һәрбий комиссари 
Константин Осипов Кеңәш һакимийитиниң үчинчи усулни 
тәклип қилди.

Униң пикричә, басмичилар һәрикитиниң асасий күчлиригә 
әгишиш керәк. Басмичиларниң өзлири атап жүргәндәк, 
қаршилиқ күчлиригә әгишип, келишимгә меңиш. Ваһаләнки, 
күрәшни давамлаштурушни ойлиған дала командирлириға 
тосалғу қилмаслиқ керәк.

Константин Осиповниң пикричә, бу усул Қуршерматкә 
өзиниң шәнини йоқатмай туруп, шуниң билән биллә теч 
аһалини чоң хәтәрликкә йәткүзмәскә имканийәт бәргән бо-
лар еди. Иккинчи тәрәптин болса, бу усул өзлириниң йери, 
өзлириниң һаят тәризи йолида җенини қурбан қилишқа тәйяр 
турған мурәссәсиз қурбешиларниң ғурурини пәсләтмигәнму 
болар еди. Үчинчидин, бу усул мабада Кеңәшликләр 
Қуршерматниң келишимни орунлимиғинида әйипләйдиған 
болса, униң үчүн ақлиниш усулиму болған болар еди. 
Қуршермат һәр қачан қарши турушни ақмақлар давамлашту-
риватиду.

Константин Осиповниң тәкливи Қуршерматни ойландуруп 
қойди. Бу тәклип тола җәһәттин, һәммини қанаәтләндүрәтти. 
Шуниң үчүн Қуршермат қатнишиватқан дала командирлири-
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ни көп кечикмәй бир қарар қобул қилинидиғанлиғини вә бу 
тоғрилиқ хәвәр алдираш тәйярланған дәстихандин турди.

Дала командирлири өз ара параңлишип, намазға чақиришни 
күткән һалда кәң һойлида топлишип жүрәтти.

* * *
Константин Осипов Шөһрәтҗан билән биллә қишлаққа 

йенип кәлди. У өзи үчүн тәғдиранә мәсилә бүгүн һәл 
қилинидиғанлиғиға үмүт қилип, өзиниң кона өйигә кирип 
кәтти.

Узун вақит давамида Шахнизаға өйлинивелиш мәсилиси 
қачан вә қандақ һәл болидиғанлиғи тоғрилиқ ойлинип 
жүрәтти. 

У алди билән Шөһрәтҗанниң өзи билән параңлишишниму 
ойлиған, амма бу ойидин қайтқан. Чүнки у қизини һеч қачан 
капирға бәрмәйдиғанлиғини чүшинәтти. 

Осипов Шахнизаниң өзи билән параңлишишниму ой-
лиди. Осипов Шахнизаға қечип кетишниму тәклип қилип 
көндүришкә ишәнди. Әгәр Шахниза Осиповни яқтуридиған 
болса, бу усулниму әмәлгә ашуруш мүмкин еди. Ваһаләнки, 
Шахнизаға Осиповниң бу һиссияти намәлум. Шуниң үчүн у, 
шүбһисизки, бу усулни инкар қилған болар еди.

Уйқусиз түнләрни мошу мәсилиләр илкидә өткүзгән Кон-
стантин Осипов үчинчи усулға маңмақчи. У әң қәбиһ, шуниң 
билән биллә өзи үчүн мәхситигә йетиш йолида бирдин-бир 
мүмкин усул болған. У Шахнизани зорлап оғурлап, Бухара 
йөнүлишигә әкәтмәк еди.

Бүгүн Қуршерматта болидиған кеңәшмидин кейин Кон-
стантин Осипов өзиниң шу қәдимигә бир аз түзитшиләрни 
киргүзди. У өзиниң мәхситидин техи баш тартмиди. Пәқәт 
Бухариниң орниға Қәшқәргә әкәтмәкчи.

Константин Осиповниң һесави бойичә, Қәшқәрийәдики пи-
шип йетиливатқан шавқунлуқ вақиәләр униң яхши хизмәткә 
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егә болушиға банә-сәвәп болушиму мүмкин. У, шундақла, ма-
бада Шахнизаниң туққанлири униң кәйнигә чүшкидәк болса, 
Бухаригә қариғанда Қәшқәрийәдә йошурунуш йенигәрәк бо-
лиду дәп һесаплиди.

Техи йеңидин гугум чүшиши биләнла Константин Осипов 
Шөһрәтҗанниң өйигә қарап маңди. У бу өйдә илгириму пат-
пат болатти. Шуниң үчүн униң мундақ кәчки вақитларда бу 
өйгә бериши һеч кимдә гуман пәйда қилматти.

У бу өйдә көрүнүп қоюпла, хошлишип, худди өзиниң өйигә 
мақмақчидәк болди. Әмәлиятта болса у мәһәллиниң четиди-
ки Шахниза дайим бир вақитта тар комзигигә су алидиған 
өстәңниң йениға келишини күтмәкчи.

Мана нәқ шуниң үчүн Константин Осипов егә тоқуқлуқ 
етини өстәңгә йеқин қомучлуққа йошуруп қойди. 

У тәхмин қилғандәкла, Шахниза нәқ шу адәттики вақтида 
өстәңгә кәлди. У өстәңгә чүшти вә Константин Осипов йәнила 
ихтиярсиз Шахнизаниң гөзәллигигә мәптун болди.

У қомучлуқтин чиқип, Шахнизаға йеқин келип, униң 
бешиға мишкапни кийгүзмәкчи. 

Нәқ шу пәйттә Шахниза худди хәтәрликни сәзгәндәк, 
диққәт билән чәт-чөрисигә қариди. 

У Константин Осиповни көрүши мүмкин әмәс. Чүнки 
у ети билән биллә қелин қомуч-чатқалда йошуруп туратти. 
Шундақла, һәҗәплинидиған йери – нәқ шу пәйттә, Осипов 
өзиниң йошурунивалған йеридин әндила чиқип, Шахнизаниң 
йениға бармақчи болғанда Шахниза һелиқи, чога-чатқал 
қомучлуқларға қариди.

Константин Осипов бу һадисини жуқуриниң бәлгүси дәп 
чүшәнди. У ғәмкин Шахнизаға қарап туратти. Һәтта, Шах-
низа комзигини егиз көтирип тар йол билән көтириливатқан 
чағдиму орнидин мидиралмиди.

Шахниза қараңғулуққа йошуринди. Пәқәт шуниңдин кей-
инла Константин Осипов қетипла дегидәк турған орнидин 
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нери берип, өзи сөйгән, амма өзини сөймигән әшу қизниң 
кәйнидин қарап қалди...

Җаңгаллиқтин етини йетиләп чоң йолға чиқарған Осипов 
өзиниң қарарини йәнила өзгәртти. У Қәшқәрдин ваз кечип, 
Бухара тәрәпкә ат чаптуруп кәтти.

17-бап

Қурултай өз ишини муваппәқийәтлик тамамлиди. Мәнавий 
роһлиниш пәқәт делегатлардила әмәс, шундақла пүткүл 
ташкәнликләрдиму йүз бәрди.

Он биринчи июнь күни қурултай өткән бенаниң йенидики 
мәйданда наһайити чоң минитг өткүзүлди. Миңлиған адәмләр 
қобул қилинған қарарларға сәмимий хошал болушти.

Революцион “Уйғур” иттипақиниң намидин әшу аммивий 
тәшкилат Бюросиниң икки әзаси сөзгә чиқти.

Биринчи болуп сөз Абдулла Розибақиевқа берилди. 
Бена бәлдиңигә көтирилгән у қурултай қобул қилған 

қарарларниң кәлгүсидиму чоң әһмийәткә егә болидиғанлиғи 
тоғрилиқ ейтти. Абдулла бирликкә, күндилик һаятта йезилар 
билән шәһәрләрдә қурултай идеялирини әмәлгә ашурушқа 
чақирди.

Абдулла сөзләватқан чағда миңлиған адәмләр долқунида 
нурғунлиған яшларму болди. Улар асасән Ташкәнтниң оқуш 
орунлирида оқуватқан студентлар еди. 

Наһайити чоң адәмләр топиниң биринчи қатарида икки-
си Розибақиевниң ейтқан һәр бир сөзини наһайити диққәт 
билән тиңшимақта еди. Улар тонуш әмәс, лекин уларниң йүз 
бериватқан вақиәләрни қобул қилишлири бир-биригә шундақ 
охшаттики, худди уларни кона достлар дәп ойлап қелишму 
мүмкин еди.
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– Тиңшиғина, ука! – деди уларниң чоңарағи роһланған 

кәйпиятта. – Биз растла мошу йәрдә болуватимизма?! Бүгүн 
йүз бериватқан вә умумән ахирқи күнләрдә йүз бериватқан 
вақиәләр – бу бизниң хәлқимизниң иккинчи қетим 
туғулишиғу!

– Мән бу йәрдә университетта оқуватимән. Розибақиев 
тоғрилиқ мән аңлиғанмән, амма һазир униң өзини тиңшап, 
мән һәйран қеливатимән! – дәп җавап бәрди биринчисидин 
төрт яшларчә кичик болған иккинчиси.

– Мән һаяҗанлиғимни басалмайватимән! Хәлиққә өзиниң 
тарихий нами қайтуруп берилгәндә буниңға һаяҗанланмас 
мүмкинму? 

– Әгәр биз – Ташкәнттә буниңға хошаллиқтин көз йе-
шимизни тохтиталмайватсақ, Қәшқәр билән Ғулҗа 
аһалисиниң қурултай қарарлирини аңлап, қанчилик болуп 
кетидиғанлиғини көз алдиңизға кәлтүриңа!

Иккисиниң чоңи қолини созуп, шундақла һиссияти 
һаләттә:

– Мениң исмим Абдулһәй, – деди. – Мән мошу йәрдә пен-
диститутни тамамлиған. Муәллим болимән. Шеир язимән. 
Мана һазирму, ишинәмсән, ука, мениңдә хәлқимиз тоғрилиқ, 
бизниң вәтинимиз тоғрилиқ мисралар пәйда болуватиду. 

– Мән Яқупмән! Яқуп Розин. Әпсуски, мән шеир тоқушни 
билмәймән, әгәр билгән болсам, Розибақиев тоғрилиқ поэми-
му язған болар едим.

Һәйран қаларлиқ әһвал, лекин униң мошу сөзләрни ейти-
ши биләнла, Абдулла Розибақиев өзини чәткә алдидә, униң 
орнини Йүсүп Әхмәтов егилиди. Униму жиғилғанлар шунче-
лик диққәт билән тиңшиди, ваһаләнки у әнди толарақ әмәлий 
ишлар һәққидә гәп қилди. У қандақ қилип, чапсанарақ 
әң жирақ йезиларниң аһалисиға қурултай қарарлирини 
йәткүзүш керәклиги һәққидә сөзлиди. Йерим йолда тох-
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тап қалмай, адәмләргә уларниң һоқуқлирини, униң үстигә 
уларниң шәхсий намлириниң қайта тиклинишини, башқиму 
һөҗҗәтләрни чүшәндүрүшниң әһмийити тоғрилиқ сөзлиди. 

Митинг бир нәччә саатқа созулди. Абдулһәй һәм Яқуп, 
башқилири охшашла, вақитниң қандақ чапсан өтүп кәткинини 
сәзмәйла қалди. Техичила Розибақиев сөзиниң тәсиратида 
болуватқан улар Революция беғи арқилиқ өтүшти.

– Сән қәйәрдә туриватисән, ука? – сориди Абдулһәй.
– Ятақханида. Чорсуда. Кона шәһәрдин анчила жирақ әмәс.
– Мән болсам Түркмән базариниң йенида. Бопту, арили-

шип жүрәйли. Биз шундақ бир күни тонуштуққу, әгәр башқа 
көрүшмәйдиған болсақ, ечинарлиқ болиду.

– Биз йәниму көришимиз дәп ойлаймән. Чүнки уйғурлар 
наһайити күчлүк жутдашчилиқ болуватимиз.

Абдулһәй унчуқмастинла қолини созуведи, Яқуп Розиму 
униң қолини қаттиқ қисти...

Абдулһәй Муһаммәдий яллап туруватқан бөлмә кичиккинә 
болғини билән, қолайлиқ еди. Әң муһими йеқинла йәрдә 
педагогикилиқ институтиниң йенида базар.

Абдулһәй Яқупқа өзиниң шеир язидиғанлиғини ейтиве-
ди. Һәқиқәттиму шундақ. Лекин һазирғичә униң бирму ше-
ири мәтбуатта елан қилинмиғанлиғи тоғрилиқ гәп қилмиди, 
хиҗаләт болди.

Мана һазирму Абдулһәй қосиғи ечип кәткинигә қаримастин, 
чай қайнитип ичмиди. У кейинәрәк Түркмән базариға берип 
икки тал самса сетивалмақ. Һазир болса бөлмидики бирдин-
бир деризиниң йениға қоюлған кичиккинә үстәлгә олтирип, 
кона қәлимини алдидә, қәләмучини сияға чилап, чирайлиқ 
һөснихети билән мисраларни түзүшкә башлиди.

Абләй шунчә узақ олтарғанлиғини өзиму байқимай қалди. 
Қараңғу чүшүп кәткән. У керосин ламписини яндурди. Униң 
пилиги ис чиқирип, ақ қәғәзни пәйдин-пәй ис бесишқа баш-
лиди. 
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Ахири өзини үстәлдин нери алдидә, қанаәтләнгән һалда 

уһ тартти. У сияси қәғәзгә тамчип кәтмәс үчүн қәлимини 
нерарақ иштирип қойди вә язғинини оқумайла орнидин тур-
ди.

Кичиккә бөлмидә Абдулһәй уяқ-бу яқ маңдидә, үстилигә 
йеқин кәлди. Әнди у олтармастинла, қәғизини елип, 
язғанлирини пичирлап оқушқа башлиди:

Яш жҮРИгИМ

Яш жүригим әркин елип тепәлмәйду,
Көңүлдики ғәзнисини сепәлмәйду.
Уйғурстан, елим, дәйду тепирлайду,
Тар қәпәздин чиқип, учуп кетәлмәйду.

Күндә ойлап, күндә жиғлап, күндә сеғинип,
Күндә көйүнүп арман қилип туралмайду.
Турмуш очум қаттиқ қоруп тутуп алған,
Та әзәлгә аҗрап бошинип кетәлмәйду.

Уйғурстан, елим сениң алдиңда мән,
Тизлинай, сәҗдә қилай, баш қояй һәм.
Гунийим көп, әйибим чоң, хатам нурғун,
Кәчүргәйсән, бу киримдин паклинаймән.

Хизмитиңни шу чаққичә қилалмидим,
Услуғиңға бир жутум су берәлмидим.
Қанат қоюп учуп йәтсәм қешиңға, аһ,
Бойнумдики бу қәрзимни үзәрмидим.

Дәйду ечинип ғәм ичидә чидалмайду,
Аһ уруп, қайғулинип туралмайду.
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Таңда чиқип йәлпүп өткән шамал билән,
Уйғуртсан, елим саңа салам дәйду.

У йәнила қәғәзни қоюп, деризигә қариди, талада болса түн 
қараңғу. У бираз ойлидидә, қәғизини икки қатлап тамдики 
тәкчигә қойди. У йәрдә дәптәрләр билән китаплар бар еди. 
Уларниң арисида униң һәммә шеирлири сақлинивататти.

Шуниңдин кейинла Абдулһәй Муһәммәдий өйидин чиқип, 
Түркмән базари тәрәпкә маңди. Базар болса түн йеримиғичә 
ишләп, яңза-яңза самсиларни тәйярлап, херидарларни 
чақиратти вә уларниң хиҗалитидин чиқатти.

18-бап

“Бәйтулла” мечитиниң йенидики бовайлар қандақту 
аллиқандақ һаләттә башқилиридин авал чегариниң у четидә 
йүз бериватқан вақиәләрни биливалатти. Мана һазирму 
Ташкәнт қурултейидин кейин униң өтүши вә униң йәкүни 
тәпсилий һалда музакиригә чүшти.

– Тиңшиғина, Мирзәхмәт, – деди Зервахун әтигәнлик 
намаздин чиқип келиветип. – Ташкәнттә немә вақиә йүз 
бәргәнлигини сән аңлидиңму?

– Немә боптәк? Аллиқачан йүз беридиған вақиә йүз 
бериптәк! – деди җиддий һаләттә Мирзәхмәт. – Шундақ, 
әву, исми қандақта, Розибақиевқу дәймән, – һәқиқий 
қәһриманкәнә! – дәп гәпни иливалди Абсемәт, – у большевик 
болсиму, хәлиқ тоғрилиқ ойлайдикән.

Бовайлар мечиттин қайтип келиветип, биринчи дохмушқа 
келип тохташти. Мошу йәрдә уларниң йоллири ачилинишатти. 
Улар йә әшу аламәт вақиә тоғрилиқ өйлиридә ялғуздин-ялғуз 
ойлинип аварә болушни халимидиму, йә уларниң һәр бири бу 
мәсилидә нурғунарақ хәвәрдар екәнлигини көрсәтмәкчи бол-
диму, мошу дохмушта бир аз турмақчи.
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Чәттин қариғанда, төрт бовай һассилириға тайинип 

дохмушниң оттурисида туруп, бош қоллирини шилтип, бир-
биригә немиду бир нәрсиләрни испатлаватқини мөҗүзидәк 
көрүнәтти.

Ваһаләнки әгәр бу вақиә күндизи яки ахшими йүз бәргән 
болса, у чағда һәқиқәттиму ғәлитила көрүнгән болар еди.

Амма һазир таң сәһәр болуп, мечитқа намазға кәлгәнләрдин 
башқа Ғулҗиниң кочилирида техи һечким көрүнмәтти. 
Тәбиийки, улар өзлириму аллиқачан өйлиригә тарқишип 
кәткән. Шуниң үчүнму мону төрт бовайниң дохмушта тури-
велишиму анчила көзгә чүшмәтти.

– Шундақ, у большевик, коммунист, амма униң дадиси 
Көкчимәлә мәһәллисидә имам болған. 

–Аңлиғандим, аңлиғандим. Хаталашмисам, исми 
Әхмәттиғу, дәймән.

– Әхмәтниң өзи таранчи болғанмиди?
– Сән йәнила өзәңниң гепиңни қиливатисән, Мирзәхмәт, – 

ташлайдиған вақтиң кәлдиғу! Биз һәммимиз – уйғурлармиз, 
чүшинишликма?

– Шундақ, амма бирдинла ташлаш еғиркән, – дәп ақ 
сақилини силап Мирзәхмәт өзини гунаһкардәк гәп қилди. 
– Һәр һалда җараңлиқ аңлинидикән. Һәм бу сөзниң өзима 
манҗурчә әмәс.

– Сөзниң өзила әмәс, һәм униң мәнисиму бардә! – деди 
Худайқули.

– Қандақ у? Қандақ мәниси бар? – дәп һәйранлиқ билдүрди 
Зеривахун.

– Мана мундақ! “Уйғур” дегән сөз “бирләшкән” дегәнликни 
билдүриду.

– Вай, сән биләрмәндә, Худайқули, ойлап тапмайдиғиниң 
йоқтә сениң! 

– Мән һеч немини ойдин чиқармидим, – дәп Худайқули 
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рәнҗип қалди. –Мениң нәврәм Ташкәнттә оқуватиду. Түнүгүн 
кәлди. У маңа қурултай тоғрилиқму ейтип бәрди, большевик 
Розибақиев тоғрилиқму сөзләп бәрди. Һәм әшу “Уйғур” дегән 
сөз тоғрилиқму сөзләп бәрди.

Бовайлар йәнә бираз вақит шу дохмушта турушти, сәвәви 
параң қилишидиған башқа мавзу болмиғанлиқтин, чүшлүк 
намазға йеқин йәнила “Бәйтулла” мечитидә учришиш үчүн 
өйлиригә тарқашти.

* * *
Бир ай ичидә Ғулҗа наһийә вәкиллири Исрайилниң өйигә 

иккинчи қетим жиғиливатқини бу. Илгәркидәкла бу қетимму 
жиғилишқа Үчдәрваза, Қарадөң, Дөңмәлә, Ордамәлә, 
Судәрваза, Һәрәмбағ, Көкчимәлә, Төрткоча, Топадөң, 
Қәләндәр мәлисиниң адәмлиридин кәлгән.

Өткәнидәкла, улар бирла мәсилини муһакимә қилишқа 
жиғилған. У мәсилә болсиму Ташкәнттә йүз бәргән тәғдиранә 
вақиәдин кейин өзлириниң вә мошу йәргә жиғилип олтарған 
беваситә мунасивити барларниң көз қаришини муқум 
бәлгүләштин ибарәт.

Өткән ай давамида вәзийәт түп асасидин өзгәрди. 
Исрайилниң өйигә кәлгәнләр буни чүшәнди.

Қурултай тоғрилиқ хәвәрләр Ғулҗиға наһайити чапсан йе-
тип кәлгини билән, униң йәкүнлири тоғрилиқ хәвәрахириғичә 
намәлум. Шундақ болсиму, қурултай-уйғур хәлқиниң та-
рихий намини тикләш қарари қобул қилғанлиғи һәққидә 
һәммигә мәлум. Нәқ мана мошу һаләт қалған башқилири ке-
лип чиқидиған һәл қилғучи мәсилә болған.

Жиғилғанлар һәр қачанқидәкла, Айдөң кварталиниң жи-
гит беши Мәхпирниң киришмә сөзини күтмәктә. Бу қетим 
улар өй ичидә әмәс, өйниң кәйнидики бағда олтарди.

Исрайил алма беғи билән пәхирлинәтти. Бу бағ тоғрилиқ 
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пүткүл Ғулҗа бойичә яхши гәпләрни аңлашқа болат-
ти. Шәһәрдә алмилиқ бағ билән мундақ махташни қолға 
кәлтүрүш оңай әмәс.

Июнь аптиви дәл-дәрәқләрниң көләңкисидә анчила 
билинмәтти. Шуниң үчүн шәһәрниң башқа наһийәлиридин 
кәлгәнләр дәстиханни өйгә әмәс, баққа яйғанлиғи үчүн 
миннәтдар.

Мәхпир өзини көп күткүзмиди. Һәммиси олтиришип, 
течланғандин кейин узундин-узун қоюлған җозиниң четидә 
туруп, илгири һәр бири билән аманлашқан болсиму, әнди 
һәммиси билән йәнә бир қетим течлиқ-аманлиқ сорашқандин 
кейин, мундақ деди:

– Бу күнләрдә наһайити улуғвар вақиәләр йүз бәрди! 
Әлвәттә, силәрниң һәммиңлар аңлидиңлар Ташкәнт 
қурултейида һәммимизни узун жиллар давамида сәрисан-
сәрганданлиққа селиватқан муаммә һәл қилинди. Бүгүндин 
башлап биз өзимизни бөливатқан нәрсиләрни унтишимиз һәм 
бирлишишимиз керәк. Лекин бирлишиш пәқәт бирла сөзниң 
әтрапида болуши мүмкин. У сөз болсиму – Уйғурдур!

Бағда олтарғанлар бир пәс пичирлишип кәтти. Уларниң 
Ташкәнттә йүз бәргән вақиәдин чәксиз хошал болғанлиғи 
көрүнүпла туратти.

Һәтта ашханидики аялларму көзлиридики хошаллиқни йо-
шуралмай, күлүмсиришәтти.

Адәмләрниң илһамланғанлиғи вә техиму чоң 
хошаллиқларниң йүз беришини күтиватқанлиғи сезилипла 
туратти.

Қурван қари жигит беши йәнә бир немиләрни ейтам-
декин дәп сәл күтүп турдидә, оң вә сол тәрипигә қарап 
қоюп, қолини егиз көтәрди. Роһланған һалда Хасийәтлик 
Қурвандин сүриләрни оқушқа башлиди. Андин алиқини 
билән мәңизлирини сипидидә, йәнила чәт-чөрисигә қарап 
қоюп, сөз башлиди. 
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– Қериндашлирим, Улуқ Аллаһниң рәһими билән бизниң 

қулақлиримизға хошаллиқ хәвәрләр йетип кәлди. Биз 
өзимизниң миллитимизниң қолға кәлтүргән бирлигини Аллаһ 
йәткүзгән улуқ паравәнлик сүпитидә қобул қилишимиз керәк!  
Һазирдин башлап биз бөлинишимизни унтушқа чақиримән. 
Бизниң һәммә илтиҗалиримизни вә күч-ғәйритимизни шу 
бирлишишни күчәйтишкә сәпәрвәр қилишқа чақиримән! – 
деди у.

Қурван қариниң сөзидин кейин Исрайил саһипхан сүпитидә 
има қилдидә, җозиға иссиқ тонур нанлири кәлтүрүлди. 
Шуниңдин кейин дәрһалла сиңчай вә баш таамниң келишини 
хәвәр қилидиған һәр хил сәйләр кәлтүрүлди. 

Исрайил Ташкәнттә йүз бәргән вақиәни кәлгән 
меһманларниң мәйрәм сүпитидә қобул қилиду дәп, 
ойлимиғанму еди. Исрайил болса сәл илгири қурултайниң 
тәғдиранә қарарларни қобул қилғанлиғини аңлиши билән 
оғлиға базарға берип он  бәш адәмгә һесаплап һәммә һаҗәтлик 
нәрсиләрни вә әң семиз қуйруқлуқ бир қойни таллавелиш 
тоғрилиқ көрсәтмә бәргән еди.

Униң оғли әтигән саат сәккизләрдила базардин йенип ке-
лип, аниси  билән сиңлисиға бүгүн базарда тәсвүрләш мүмкин 
әмәс һадисиләр йүз бериватқинини ейтип бәрди.

Жигитниң сөзлиригә қариғанда, сетиқчиларниң 
өзлирила баһаларни төвәнлитивәткән, херидарлар болса 
ундақ қилмасқа чақириватқан. Әмәлиятта пүткүл Ғулҗа 
қурултайниң қарарлирини бәәйни әң улуқ мәйрәм сүпитидә 
қарши алмақта еди.

Оғлиниң сөзилиригә қариғанда, пәқәт үз-көзлирини 
җиддийләштүргән хитай солдатлирила иккидин-иккидин 
бөлүнивелип, базарни вә униңға йеқин кочиларни арилап, һеч 
нәрсини чүшәнмигәндәк әтрапиға қарайду. Һәр еһтималға 
бағлиқ винтовкилириниң тутқучлирини қаттиғарақ қисип 
қоюшатти. 



308

.Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли

Җозиға чоң мәйрәмләрдикидәк һәқиқий уйғурчә сәй – лаза 
вә самсақ арилаштуруп қорулған қой гөши, сәй кәлтүрүлди. 
Лекин әң муһим мәсилини муһакимә қилиш техи башланмиған 
еди.

Мана нәқ мошу мәсилә һәммини толғандурмақта. Чүнки 
қобул қилинған қарарлар бойичә өзгүришләр көп кечикмәйла 
йүз бериши мүмкин. Амма бу йәрдә – Ғулҗида реал һаят да-
вамлишивериду...

Ахири лөңгиләргә қоллирини етип, Қәләндәр мәллисидин 
кәлгән Нурмақ сөзгә киришти. 

– Мән силәрниң һәммиңларни бизниң хәлқимизниң әң 
муһим муаммиләрниң һәл қилиниши билән тәбрикләймән. 
Ваһаләнки, мундақ муаммәләр биздә йәнә хелила бар! 

– Нурмақ ака, сән бизни қорқутмиғина! – дәп үн 
қатти Һәрәмбағдин кәлгән бир яш жигит. – Алла халиса, 
қалғанлириниму һәл қилимиз!

Нурмақ пәқәт наразилиқ сүпитидә бешини чақап қойди. 
Өзиниң сөзини бөлүвәткән жигит билән сөзлишишкә вақит 
тапидиғандәк қилип қарап қоюп, сөзини давам қилди:

– Әлвәттә, Ташкәнттә йүз бәргән вақиәниң өзи – бир чоң 
һадисә! Лекин  шуни  унтимаңларки, қурултайда пүткүл 
Уйғурийә бойичә бирләшкәнлигимизни билдүрмәйду.

У сәл җим туруп:
– Или өлкисиниң наһайити тарқақлиғиниму унтимаңлар, – 

дәп қошуп қойди.
– Нурмақ наһайити һәқ, – дәп вақирап ейтти қариму-қарши 

тәрәптә олтарған бир бовай. – Мән Қаридөңдин. Бизниң 
мәһәллидә таранчиларни айрим хәлиқ дәп һесаплайдиғанлар 
наһайити нурғун! Бизниң Қарадөңимиз охшаш турушлуқ 
мәһәллә нурғун екәнлигиниму унтимаңлар.

Мошу сөзләрдин кейин Дөңмәлидин кәлгән, өткәндә 
Ташкәнткә адәмләрни әвәтишни тәклип қилған анчә 



Хәмит Һәмраев                                                                              Ғулжа йоли.

309

көрүмсизла бир киши бүгүн йәнила һәммини ойлинишқа 
мәҗбур қилған сөзлирини ейтти.

– Чөчәктә Қизил Армия қисимлири барлиғини унтимаңлар. 
Силәр буниң немә үчүн екәнлигини ойлидиңларму?

Мәхпир бу кишигә айлинип қаридидә, әсәбийләшкән 
һаләттә:

– Хо-о-ш, немә үчүнкән? – дәп сориди.
Дөңмәлилик көрүмсиз киши пәқәт мүрисини чиқирипла 

қойди.
Лекин бу соалға мәңзидә чоңқур тиртиқниң изи бар киши 

җавап бәрди:
– Мән большевиклар қолға кәлтүрүлгәнлири биләнла тох-

тап қалмайдиғу дәп ойлаймән.
Һәммиси җиддий болушуп, сөз қилмиди. Әву киши бол-

са өзиниң дүгләк Ғулҗа дописини түзәп қоюп, гәжгисидики 
тәрини қол яғлиғи билән сүртүп қойдидә, пәйда болған җим-
җитлиқни пәс авази билән бузди:

– Амма мошуниң һәммиси биз үчүн пайдилиқму яки ундақ 
әмәсму?., – деди.



.
19-бап

Исмайил Тайиров илгири һеч қачан өзиниң достини мундақ 
һаләттә көрмигән. Абдулла үмүтсизләнгәндәк көрүнәтти. Ис-
майил униң бу һалитини техи қурултайниң иши вақтидила 
байқиди. У немә вақиә болғанлиғини чүшинәлмәтти. Лекин, 
һәр һалда, немиду бир әһвал йүз бәргәнлиги көрүнүп туратти.

Исмайил Абдуллини наһайити яхши биләтти. Униң 
кәйпиятида йүз бәргән кичиккинә болсиму бир өзгириш 
байқалмай қалматти. Қаидә териқисидә Исмайил мундақ 
пәйтләрдә Абдуллиға һеч қандақ соалларни бәрмәтти. Чүнки 
көп кечикмәстинла Абдуллиниң өзини қолға алидиғанлиғини 
вә илгәркидәкла, ирадилик һәм мәхсәтчанлиқ Абдулла 
болидиғанлиғини биләтти.

Бу қетим болса башқичә. Қурултай ишиниң үчинчи күниниң 
өзидила Абдулла адәмләр қешида шундақла ғәйрәтлик вә иш-
чан көрүнүшини давамлаштуруп, өзиниң дости билән йәкму-
йәк қалғанда үндимәс вә мәйүс болуп қалатти.

Сөзсизки, Абдулла Сәясий бюродин алған телеграмма 
тоғрилиқ һечкимгә ейтмиди. Бу тоғрилиқ у һәтта өзиниң әң 
йеқин достлири биләнму пикирләшмигән.

Шуниң билән Абдуллиниң өзи һәйран қаларлиқ әһвалда 
қалди. Чүнки большевиклар рәһбәрлигиниң қолға кәлтүрүшкә 
шунчә күч чиқирип, арзу қилған мәхсәтләрдин ваз кечиши, 
мундағарақ ейтқанда, һәйран қалғидәк әһвал еди.

Бүгүнки митингида мәйданға жиғилған адәмләрниң 
роһлинип кәткәнлигини көрүп, Исмайил Тайиров әнди җим 
болалмиди.

Митинг қатнашчилири техи йеңила тарқилишқанда, у 
бенаниң йенида Йүсүп Әхмәтов билән немиду бир мәсилиләр 
тоғрилиқ сөһбәтлишиватқан Абдуллиниң йениға кәлди.

– Немә дегән роһлиниш бу, Абдулла! Сән адәмләрниң 
көзлиригә сәп салдиңму? – деди у.
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.
Абдулла Исмайилға айлинип қарида вә:
– Бизниң хәлқимиз шунчелик зулмәтләрни баштин 

кәчүргәнки, қурултайниң қарарлири худди уни яңливаштин 
вуҗутқа кәлтүргәндәк болди, – дәп қойди.

Йүсүп бу сөзләрни аңлап, бир немиләрни демәкчи болу-
веди, амма сәл ойландидә, пәқәт җим һалда бешини еғитип 
қойди. Достларни хали қамдурдидә, бир нәччә күн давамида 
пүткүл уйғур хәлқиниң диққитини өзигә җәлип қиливалған 
бенаниң ичигә кирип кәтти.

Исмайил шу арида өзини туталмиған һалда:
– Саңа немә болди? Сән қандақту башқичила болувалдиңғу? 

– дәп сориди.
Абдулла буниңға һәйран болмиди. Чүнки Абдулла өзидә 

өзгиришләрниң йүз бәргәнлиги байқилип турғанлиғини 
чүшинәтти. У қанчә тиришсиму, әһвалдики паҗиәлик дегидәк 
һаләтни әнди йошуруш мүмкин болмиди.

Абдуллиниң кәйпиятти чүшкән. Әйнә шу һаләт Рудзутакниң 
кабинетида һелиқи телеграммини оқуғандин кейин күндин-
күнгә күчәймәктә. 

Адәттә ундақ еғир һаләт өтүп кетиду. Унтулупму ке-
тиду, амма һазир Абдулла мону ағриқниң һеч қачан өтүп 
кәтмәйдиғанлиғини сәзди.

Бу ағриқ болупму уйғур яшлири вә қерилириниң инқилап 
идеялиригә ишәнгән вә у идеяләрниң сетилип кәткәнлигини 
көргән көзлиридә һаяҗанлиқни көргәндә техиму күчийәтти.

Техиму еғирариғи – уларниң бу әһвални билмәйдиғанлиғи, 
еһтимал, һеч қачан биләлмәйдиғанлиғидин ибарәт еди.

Амма – Абдулла, буни биләтти. У адәмләрни илһамлан-
дурған, һелиму роһландуриватқан хәлиқниң арзу-арманлири-
ни йоққа чиқирип, сизип ташлиған һелиқи телеграммини өзи 
оқидиғу. 

Әйнә шу мәйданда турған уйғурлар Қурултайниң ечили-
шини, қарар қобул қилинишини, ахири мошуниңдин баш-
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лап өз тарихида йеңи сәһипә ечилидиғанлиғини тақәтсизлик 
билән күткән уйғурларниң пәқәт бирла қисми еди. 

У – әйнә шу хәлиқ, “Уйғур” инқилап иттипақи 
Җоңғарийәдиму һәм Қәшқәрийәдиму бәхитлик, әркинлик 
үчүн болған күрәшкә рәһбәрлик қилидиғанлиғиға ишәнгән.

Абдулла ичидә әйнә шу ағриққа чидап, ахири чидамлиқ 
билән күтүп турған Исмайилға җавап бәрди:

– Биз һәммимиз башқичә болуп қалдуқ. Ойлаймәнки, мун-
дин кейинму өзгиридиған болимиз...

– Сән буниң билән немә демәкчисән?
– У шуки, бизниң хәлқимизни еғир заманлар күтмәктә.
– Шундақ, йеник болмайду, амма инқилап бизни 

риваҗлиниш вә азатлиқ йолиға елип чиқидиғу!
– Бәлким, амма...
– Сән немә болдуң, Абдулла? Қандақларчә сән – Абдулла 

Розибақиев, гуманлиналайсән? – сориди пәс авазда Исмайил.
Абдулла җавап бәрмиди. У Тайировниң көзлиригә 

қадилип қариди. Күчиниң баричә еғир ишикни ечип, Йүсүп 
Әхмәтовниң кәйнидин кәтти.

Исмайил бенаниң пәләмпийидә туруп қалди. Мәйданда 
һечким қалмиған. Ташкәнтни иссиқ, июнь ахшими өз илкигә 
алди.

Исмайилниң һеч яққа барғуси йоқ. У өткән вақиәләрдин 
кейин тарихий бенаға айланған бенаниң киридиған ишиги-
дин бир аз чәттәрәк туруп, Революцион Бағ тәрәпкә қариди.

У шу турқида әйнә шу Революцияниң өзи тоғрилиқ 
ойлиди. Исмайил әйнә шу Револьцияниң арқисида 
уйғур хәлқи башқилири охшашла өз йеридә өз турму-
шини яхшилалайдиғанлиғи чүнки инқилап мәзгилидә 
яшиғанлиғини вә әйнә шу қозғилаң режилирини әмәлгә 
ашурушқа беваситә қатнашқанлиғи тоғрилиқ ойлиди.

Исмайил Тайиров нурғунлиған сәпдашлири охшашла 



.
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пәқәт инқилап өз хәлқини җаһиллиқ қараңғулиғидин елип 
чиқишқа қабиллиғиға чәксиз ишинәтти.

Абдулла шу арида вәзийәтни ахириғичә ечип 
айдиңлаштурмақ болди. У Ян Рудзутак билән РКП (б) 
Түркистан бюроси рәисиниң тәкливини әмәлгә ашуруш-
та Политбюрониң қаршилиғиниң сәвәплирини ениқлаш 
мәхситидә Ян Рудзутак билән мәслиһәтләшмәкчиму болди.

Қурултай өткән залға қатар орунлашқан бөлмидин Абдул-
ла Рудзутакниң қобулханисиға телефон қилди. Униң бәхтигә 
Ян Эрнестовичниң өзи ишта екән. Абдулла Рудзутакниң 
чүштин кейин һечкимни қобул қилмайдиғанлиғини биләтти. 
Ваһаләнки бу қетим Ян Эрнестович өзиниң адитини өзгәртти. 
Мәсилә шунчелик җиддийдики, кәч кирип қалғиниға 
қаримастин, Рудзутак Абдуллини дәрһал қобул қилишқа 
разилиқ бәрди.

РКП (б) Мәркизий Комитетиниң бенаси билән Түркистан 
Совнарноминиң бенаси анчә жирақ әмәс. Абдуллиға Рево-
люция беғидин өтүпла, икки тәрипидә егиз чинар дәрәқлири 
өсүватқан йеқин кочиға айлинишила керәк.

Еғир ишикниң йенида турған қизил гвардиячигә гувана-
мисини көрситип Абдулла бенаға кирдидә, кәң пәләмпәй 
арқилиқ иккинчи қәвәткә көтирилди. У қәвәттә Рудзутакниң 
бөлмиси бар.

Ян Эрнестович Абдуллини қобулханисида күтивалди. Ан-
дин кативидин чай уюштурушни илтимас қилғач, Абдуллини 
өзиниң кабинетиға тәклип қилди.

Кабинетиниң босуғисида Абдулла, йол бойи бағдин 
өтүватқан гәпни немидин башлаш керәклиги тоғрилиқ 
сөзлирини тәйярлап параңни башлимиди. Абдулла телеграм-
мидики йүз бәргән бемәнилик вәзийәт тоғрилиқ Рудзутак өзи 
чүшәндүридиғу дәп һесаплиған еди.

Шу арида Ян Эрнестовичниң өзиму алдиримиди. Амма у 
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башқа бир сәвәп билән алдирмиған  еди. Униң алдирмиғининиң 
сәвәви, у немә дәрини билмәтти. 

Абдуллини  адәттә Мәркизий Комитет Түркистан 
бюросиниң әзалири олтиридиған узун үстәлгә келип 
олтиришқа тәклип қилип, Рудзутак рәислик қилғучиниң 
өзиниң орниға берип олтарди. Бу орун башқа орунларға 
қариғанда кичигәрәк болуп, мәҗилис үстилигә перпендику-
льяр орнитилған.

Абдулла гәп қилмастинла чәттики үчинчи үстәлгә берип 
олтарди. Униң олтарған орни Рудзутак олтарған орунниң 
сол тәрипидә болди. Шуниң үчүн Абдулла сәл оң тәрәпкә 
йөткилип олтиришқа мәҗбур болди. Катип чай әкирди. 
Абдуллиға яш, сипта һәрбий формидики әр кишиниң металл 
тутқучқа орнитилған икки стакан чай вә жуққа кесилгән ли-
мон селинған тәхсиси  бир пәтмусни көтирип киргәнлигигә  
бир қисимла сезилди.

– Рәхмәт, Александр Петрович, – деди Рудзутак һелиқи 
һәрбийгә, қоли билән чайни көрсәткәч.

– Қиммәтлик Абдулла Ахметович немә һәйран 
қеливатқиниңиз маңа чүшинишлик, , – деди Рудзутак иссиқ, 
сәл татлиқ қилинған қара чайни ичкәч. – Сиз маңа ишиниңки, 
растини ейтсам, мән өзәмму пәришан болуп қалдим.

– У йәнә бир жутум чай ичтидә, стаканни чәткәрәк ишти-
рип қоюп, қошумчә қилди:

– Лекин биз – партия җәңчилири! Шуниң үчүн биз униң 
қарарни орунлишимиз керәк. Еһтимал, Политбюрода қарар 
сәлбий қобул қилинған болуш керәк. Бизниң шу қарарға 
беқинишимиз керәклигини мениң Сизни ишәндүрүшимниң 
һаҗитиму болмиса керәк.

– Мән Сиз билән келишимән, йолдаш Рудзутак. Мән пәқәт 
Политбюрониң түпки қарарини ениқлашнила халаттим. Сиз 
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алған телеграммидин ахирқи қарарниң қандақ болғини маңа 
анчила чүшинишлик болмайватиду? 

– Абдулла Ахметович реалист болайли. Мән сизни 
чүшиниватимән. Униң үстигә уйғур хәлқиниң мәсилиси маңа 
ят әмәс. Қәшқәр вә Җоңғар җумһурийитини қуруш тоғрилиқ 
Политбюроға тәклипни мән тәйярлиған едим. 

Рудзутак аччиқ күлүмсирәп қоюп:
– Әлвәттә, биринчи новәттә сизниң ярдимиңиз билән, – 

дәп қошумчә қилди.
У йәнила җим болувалди. Абдуллиға қапақлири түрүлгән 

болуп көрүнгән у совуп қалған чайдин йәнә бир жутум 
ичтидә, җиддий һалда мундақ деди:

– Георгий Васильевич Чичеринниң болупму, Владимир 
Ильич Ленинниң бизниң мәвқийәмиз билән келишмәслиги 
– мәсилиниң муһимлиғини тәкитләштин ибарәт болса керәк. 
Һәм бизма, йолдаш Розибақиев, Политбюрониң қарарлириға 
гуман туғдурмаслиғимиз керәк. Биз өзимизниң хаталиғимизни 
етирап қилишни билишимиз керәк...
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20-бап

Қәшқәрийәниң аһалиси Илилиқ қәбилидашлириға қари-
ғанда Ташкәнт қурултийиниң қарарлириға техиму роһсизлиқ 
кәйпиятта еди. Бу һал, хусусән, Қәшқәрликләрниң һәр қачанла 
Россия империясигә Совет Россиясигиму чоң дәриҗидә 
хәтәрлик көз-қарашта болғанлиғи билән чүшәндүриләтти.

Иккинчидин, униңдин кам  болмиған фактор – Или 
өлкисидә әсирләр давамида яхши хоп шараитта уйғурлар, 
қазақлар, моңғоллар яшатти, Қәшқәрийәдә болса толарақ 
дайимла бир хил еди. 

Қәшқәрийәдә ислам вә умумтүрк әнъәнилири хелила 
үстүн тәрәққий әткән, мана шуниң үчүн атеистик вә антитүрк 
ой-пикирләр бу кәң  йәр аһалисида нурғунлиған кәскин көз-
қарашларни пәйда қилған.

Мана шуниң үчүнму бу қетим Розимәмәтниң өйидә 
өткүзилидиған мәшрәпкә жиғилғанлар арисида гәп бирдинла 
җиддий түскә айланди. 

Өзлириниң Қәшқиридин ташқири жирақлардиму хелә-
хелиси қулақ салидиған сабиқ рәһбәр Савут Дамолла параңға 
йол ечип бәрди:

– Вақиә җиддий тәрәққий қиливатиду, пәқәт бир қурултай 
биләнла иш тамамланмиса керәк, – дәп ойлаймән, – деди у. 
– Әгәр һәммә иш мошундақла тәрәққий етидиған болса, у 
чағда бизгә җиддий муаммәләрни күтүшкә тоғра келиду.

Мәшрәпкә қатнишиватқанларниң арисида әң яш болған 
Қутлуқ Савут Дамоллиниң пикригә ениқ рази болмай, 
наразилиқ сүпитидә мундақ деди:

– Савут ака, адәмләр хошал болушиватидиғу! Сиз Қәшқәр-
ниң һәммиси яхшилиққа үмүт бағлаватқанлиғини билисизғу. 
Әнди туруп, сиз муаммәләр болиду даватсиза.

Қутлуқниң сөзи соғла қобул қилинди. Қатнишиватларниң 
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толиси Савут Дамоллини қоллап-қувәтләш тәрипигә айлан-
ди. Әлвәттә, һәммиси һаятида ахири әң болмиғанда қандақту 
бир өзгиришләрниң болидиғанлиғиға хошал болушатти. 
Чүнки Ташкәнттики қурултай беваситә шуларғиму бағлиқ. 
Чүнки вақитлиқ Совет йеридә туруватқан нурғунлиған 
қәшқәрликләр қурултай ишиға беваситә қатнаштиғу.

Тәбиийки, улар вәтинигә қайтип келиду. Еһтимал, аз 
болғанда жутдашлириға қурултай қарарлирини чүшәндү-
рүштә өзлиригә бағлиқ болған ишларниң һәммисини қилиду. 

Шу арида Савут Дамолла Қутлуқниң етиразлирға хапа 
болмиди. Әксинчә, у, һәр қачанқидәк, хәтирҗәм вә тәпсилий 
түрдә сөзини давамлаштурди:

– Мән пәқәт бир қурултай биләнла иш чәкләнмәйду 
дегән чағда, бизниң йеримиздә Қизил Армия қисимлириниң 
болуватқанлиғини көздә туттум. Уларниң униңдин нери, 
Қәшқәрийә йөнүлишигә қозғалмишиға ким капаләт 
берәләйду? 

Җүдәң кәлгән Мәттохти өзигә қариму-қарши, дәстиханниң 
у четидә олтарған Бәхниязға худди бир немә ейтмақчи 
болғандәк, қорққан һалда қарап қойди.

Ваһаләнки Бәхнияз көрсәткүч бармиғини көтирип қоюп, 
Савут Дамоллини ахириғичә тиңшаш керәк дегән бәлгүни 
бәрди. 

Савут Дамолла чирайлиқ пиялидики көк чейини сүмүрип 
қоюп, биринчи қетим күлүмсиридидә:

– Әлвәттә, һәтта әгәр Қизил Армия бу йәргә кәлсила, бу 
бизниң пайдимизға болар еди, – деди. 

Бир дәқиқидин кейинла униң чирайидин һелиқи күлүмси-
рәшлири йоқилип, у җиддий түрдә:

– Бәлким, һалакәткә айлинишиму мүмкин, – дәп қошуп 
қойди. 

Савут Дамоллиниң җимишини күтүп турған җүдәң 
Мәттохти чапсан-чапсан һалда сөзләп кәтти:
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– Қериндашлар, мәсилини мураккәпләштүривәтмидуқма? 

Яхши вақиә йүз бәрдиғу. Бизниң қәбилидашлиримиз барлиқ 
уйғурларни, мәйли биз охшаш қәшқәрлик мәйли таранчи бол-
сун, барлиқ уйғурларни бирләштүргән қурултай өткүздиғу! 
Бизниң жутдашлиримиз тәң һоқуқлуқлар қатарида шу 
қурултайға қатнаштиғу. Қурултайниң йәкүнлирини һәммә 
муһакимә қилишмақта. Наһайити чоң митингму өткүзди дей-
ишватиду, техи. Бу яхшиғу! Демәк, биз қурултайни яхшилиқ 
сүпитидә қобул қилишимиз керәк! 

Өзиниң достидин техиму пайдилиқ сөзләрни күтүп 
олтарған Бәхнияз дәрһал:

– Мәттохти, достум, сән қандақларчә чүшәнмәйсән, – дәп 
қарши турди. – Биз һәммимиз разимиз, лекин биз буниңға ан-
чила хошал болуп кәтмәй, кәлгүсидә өзимизни немиләр күтүп 
турғанлиғини ениқлашқа урунуп көришимиз керәк. Раст, Са-
вут Дамоллиму һәқ! Қизил Армия тоғрилиқму унтушқа бол-
майду. Чүнки провинциал (өлкилик) һакимийәтму униңдин 
хәтәрләнмәктә. Ян Цзэнсинь, мәсилән, униңға қарши һеч немә 
қилалмайду. Әксинчә болғанда, уни Ян Цзэнсинь аллиқачан 
Или өлкисидин қоғлап чиқиривәткән. 

– Мана буму хатирҗәмсизлик үчүн болған йәнә бир банә, – 
дәп ойланған һалда қошуп қойди Савут Дамолла. – Өлкилик 
һакимийәтниң җәңчилири барғу, амма улар һеч һәрикәтсиз 
болмақта. Немишкә? Йә қорқиду, яки өзлириниң күчини 
кәлгүсигә сақлаватамду?..

* * *
Кәч ахшими Савут Дамолла мәшрәптин қайтип келиве-

тип, “Һейтка” мечитиниң йенидин өтти. Мечитниң қешидики 
мәйданда адәмләр наһайити нурғун. Дәсләп һәр қачанқидәкла 
көрүнди. Чүнки бу әң чоң уйғур мечитиниң йенида тәвлүкниң 
һәр қандақ мәзгилидә адәмләр наһайити нурғун. 

Амма бүгүн Савут Дамолла адәмләрдә немиду бир 
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өзгиришни сәзди. Һәр қандақ башқа бир адәм бу өзгиришни 
байқимиғанму болар еди. Ваһаләнки Савут Дамолла 
өзиниң туғулған шәһирини шунчелик назук сезәттики, 
жутдашлириниң кәйпияти һәтта әң ушшақ-чүшәк дегидәк һеч 
нәрсә униң диққәт нәзәридин чәттә қалматти. Әшу “ушшақ-
чүшәк” дегәнләрниң өзи һәтта күлүмсирәшлириниму, 
қарашлириниму, айрим сөз ибарилириниму өз ичигә алатти. 

Кечилик базардин өтүп кетип берип, Савут Дамолла аш-
ханилардики вараң-чуруңларму, Қәшқәр ашпәзлириниң 
һәрикәтлириму, әшу қедимий әҗайип шәһәр аһалисиниң дай-
им тәйяр болидиған чақ-чақлириниму диққәтсиз қалдурматти.

Савут Дамолла қедимий Қәшқәрниң әгир-тоқай кочилири 
билән кетип берип, әтрапта яшаватқан адәмләр үчүн қандақту 
бир яхшилиқ қилғуси кәлди. Улар өзлириниң күндилик һаят 
тирикчилиги билән шуғулллинип, әң асасий униңсиз һаят 
кәчүрүш мүмкин әмәс нәрсә еди. 

Улар әркинликтин мәһрум. Күтүлмигән йәрдин Савут Да-
молла бәлким, Ташкәнттә өткән қурултай әйнә шу әркинликкә 
қаритилған һәл қилғучи қәдәмду дәп ойлиди.

21 бап

Кейинки күнләрниң һәммисидила Ян Рудзутак өзини бир 
қисмила сезип жүрди. Сөзсизки, у Политбюрониң Қәшқәрийә 
вә Җоңғарийә җумһурийитини қуруш бойичә мәсилидин ваз 
кечишигә Абдулла охшашла қаттиқ ечинип кәтмигән. Лекин 
униңғиму әву телеграмма һәҗәплинәрликла көрүнгән.

Ян Эрнестовичниң әйнә шундақ тәклип билән Полит-
бюроға нәқ өзиниң чиққанлиғи вә униң тәкливини қобул 
қилмиғанлиғи униң шәхсийитигә тәккән зәрбә сүпитидә 
сәзгәнлиги қаттиқ хапа қилған еди.

Тәҗрибилик сәясий әрбап сүпитидә Ян Эрнестович Руд-
зутак әшу ваз кечишниң мүмкин болған һәммә сәвәплирини 
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тәһлил қилишқа тиришимақти. У, һәтта, бир қариғанда, әң 
әқилгә сиғмас әһвалларниму чәттә қалдурмиди. Мәсилән 
алди билән, Политбюро әзалириниң өз ара шәхсий 
мунасивәтлирини тәһлил қилди. Ленинниң өзигә яритиватқан 
яхши шараитини билгәчкә, Ян Рудзутак Сталиндин гуман-
ланди. Совет Россиясиниң алий рәһбәрлигиниң нурғуни 
Владимир Ильичниң қандақту бир қетим РКП (б) Мәркизий 
Комитети Баш кативи лавазимиға Рудзутакни тәвсийә 
қилишқа болатти, дәп ейтип қалғанлиғини биләтти. Лекин, 
Сталин мошу лавазимни егиләп турған болсиму, Ян Эрнесто-
вич Сталинниң мүмкин болмиған риқабәтчиси тәйярлиған 
Қәшқәр вә Җоңғар җумһурийитини қуруш тоғрилиқ лайиһини 
йоққа чиқириветиши мүмкин дегән ойдинму жирақ болмиди.

Ваһаләнки, телеграммида қарши болғанлар Ленин билән 
Чичерин, дәп йезилғанлиғини есиға елип, Ян Эрнестович 
өзиниң биринчи тәхминини йоққа чиқарди.

Әнди у айрим шәхсләрниң иғвалириға нисбәтән мону 
мәсилиниң наһайити җиддийлиғи һәққидә ойлинип қалди.

Ян Рудзутак һәтта Политбюрода пикирләрниң һәр хил 
болуши мүмкин дәпму ойлиди. Қәшқәрийә вә Җоңғарийә 
җумһурийитини қуруш тоғрилиқ мәсилә Политбюродә бир 
минутму тохтимайватқан күрәшни техиму ениқ көрситидиған 
һалакәт болуши мүмкин.

Политбюрониң һәммә әзалири билән тонуш болған Ян Эр-
нестович Рудзутак хиялида уларниң һәр биригә характери-
стика берип чиқти. Униң һесави бойичә, Қәшқәр вә Җоңғар 
җуурийитини қуруш иҗабий болуши керәк еди. Чүнки 
Политбюрониң бәш әзасидин бири қарши болған һаләттиму, 
төрти – Троцки, Каменов, Зиновьев вә һәтта Ленинниң өзи 
қоллап-қувәтлиши керәк. 

Иҗабий қарар билән Сталин келишмәслиги мүмкин. 
Политбюроға намзатлардин Троцкиниң пикири билән Буха-
рила ортақлашти. Сталинниң пикри билән Калинин вә Моло-
товла ортақлишиши мүмкин еди.
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Әйнә шундақ әһвалда Рудзутакниң тәкливи өтүш керәк 

еди. Чүнки Қәшқәрийә вә Җоңғарийә җуурийитини қуруш 
тәрәпдарлири бәш болуп, үчи қарши болғанлар.

Ваһаләнки, телеграммаида “қарши” болуп Владимир Ленин 
сөзлиди дәп тәкитләнгән. Униңдин ташқири, Политбюрониң 
әзаси болмиған Георгий Чичеринму “қарши” аваз бәргән.

Демәк, Рудзутакниң муназирисичә, Политбюрониң мәҗ-
лиси кәңәйтилгән түрдә өткүзилиши мүмкин вә аваз бериш-
кә партия Мәркизий комитеттиниң нурғунлиған әзалири 
қатнишиши мүмкин.

Ян Эрнестович, еһтимал, мәсилини нәқ әйнә шундақ 
дәриҗидә муһакимә қилишқа қабилийәтлик болған чәт әл 
ишлири бойичә хәлиқ комиссари Георгий Васильевич Чиче-
рин чоң тәсир қилғанлиғини чүшәнди.

Ян Рудзутак Чичеринға биринчи новәттә Владимир Ильич-
ни қайил кәлтүрүш мүмкин болди. Шундақ қилип, Қәшқәр 
вә Җоңғар җумһурийитини қуруш униң қаршилириниң 
пайдисиға һәл қилинған дәп чүшәнди.

Сөзсизки, Рудзутак мәҗилисниң әмәлиятта шундақ 
шәкилдә өткинигә ишәшсиз еди. Буниң һәммиси униң алий 
большевистик рәһбәрликниң “ички қурулумини” яхши 
билгәнлигидин вә һелиқи телеграммидин келип чиққан пәқәт 
тәһлилила еди. 

Әлвәттә, һәммиси башқичә болушиму мүмкин. Ян Эрне-
стович буни наһайити яхши чүшинәтти, лекин у башқисиниму 
чүшинәтти. У Лев Троцкиниң нәзәрийәси инқилапни 
тамамән тохтап қалмисиму, җәнубқа қаритип силҗитиш, 
екәнлигиниму чүшинәтти.

Рудзутак Политбюро рәһбәрлигидә дайим болуп туридиған 
мурассәсиз күрәшниң биринчи қурвани уйғур хәлқиниң 
өзиниң дөләтчилигини тикләш бойичә армини екәнлигини 
чүшинәтти.
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Ян Эрнестович әйнә шу арманни әмәлгә ашурушқа болған 

урунушқа мүмкинчилигигә өзиниңму қатнашқанлиғини ой-
лап, әриксиз күлүмсирәп қойди.

* * *
Бәш күндин кейин, 1921-жили 17-иньда Ян Рудзутак йәнә 

бир телеграмма алди. Бу қетим телеграммини Политбюро ка-
тивати имзалимиған. Телеграммини Ташкәнткә ташқи ишлар 
бойичә Хәлиқ комиссари Георгий Чичерин әвәткән.

Телеграмминиң тексти Политбюро қарариға наһайити 
ениқ, тәпсилий чүшәнчә берәтти. Униңда мундақ дейилгән:

“Биз Хитай билән достлуғимизниң умумий сәяситигә 
вә хитай демократиясигә һесавимизға бағлиқ биз хитай 
һакимийәтлири билән яхши мунасивәтлиримизни сақлашқа 
тегишмиз. Политбюро силәрниң тәкливиңларға сәлбий қарар 
қобул қилди”.

Рудзутак телеграммини қоңур рәңлик папкисиға селип 
қойди. У папкида Рудзутакниң Түркистан комиссиясиниң 
тәркивидә вә РКП (б) Түркистан бюросиниң рәиси җәриянида 
паалийәт көрситиватқан вақит давамида болған алаһидә 
муһим һөҗҗәтләр сақлинивататти.

Ян Рудзутак очуқ ятқан әйнә шу папкиға қарап иш 
үстилиниң йенида хелә вақит тик турди. 

Ахири у папкини йепип, тасма билән бағлидидә, бөлминиң 
булуңидики шкафқа келип, ишигини ачти папкини шкафниң 
әң төвәнки полкисиға селип қойди...
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